


,

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



'
I

Roman umoristic

de

ALEXI.THEOC

Kditura autorului.

Sibiiü.
Tipariulü luï W. Krafft.

1878.



/

L«
/ Vi 'i.'K
(ojyiyzEUM ♦ )

38463

ft. v

!#• '

4

.



Introductiune.
?

Mai nainte de a vë duce erăşî prin Bidinescî, că-cî acolo am 

intenţiunea de a vă purta şi de astă-dată, permiteţi-mi o mică di
gresiune séü abatere.

Odată, ah, sunt mulţi ani de atunci, me aflam pe drum. Adică 
să ne înţelegem bine, eu.me aflam în diligenţă, ér diligenţa era pe 
drum, pe un drum ore care, nu mai sciu pe care.

Tot în aceea diligenţă în care şedeam eii, mai şedeaă şi alţi 
inşi, călători ca şi mine, persöne tot atât de respectabile ca şi mine, 
töte de a rîndul, nuniaî lina din acelè persöne mi së părea mai re
marcabilă, îmî impunea mai mult decât töte celelalte din întrega 
nostră societate de călătoria, o societate compusă din 5 persöne şi 
cu mine 6, ca să nu mă uit, cum uitase .Bulgarul a së numëra pe 
sine, când voise să constate, că nici unul dintre aï sëï nu se prăpă
dise cu cea ocasiune faîmosă când voiseră eî, Bulgarii, să scotă cu 
o albiă luna care li să păruse că căduse în fântână.

Cred că veţi cunösce cu toţii acestă păcălitură populară, care 
së împută de Români Bulgavilor, ér de Bulgari Românilor. Decă o 
sciţi să nu ne mai ocupăm de ea, decă însë nu o sciţi, erăşî să nu 
ne ocupăm de ea, de vreme ce o puteţi afla delà primul venit, adică 
delà ver-cine şi de vreme ce noi avem acum a ne ocupa cu călătorii 
din aceea diligenţă şi mai cu semă a videa de acel personagiu, care 
îmî impusese chiar şi mie. Trebue să fi fost un om eminent, ver 
un bărbat renumit şi vestit de mi captivase atenţiunea mea.

Nimic din astea töte ! Adică nu era nici eminent, nici vestit nici 
renumit, ci era un călător „hazliü“ şi tot-odată cu dare de mână, 
două calităţi cu mult mai preţuite de cei osîudiţî la închisore în 
cuşca diligenţeî, de cât cele mai vestite şi renumite emiuenţe.
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însë *lü veţi apreţia şi Domnia -vostră pe acel călător faimos, 
că-cî am a vë spune despre el, nu multe, ci numai chiar atât, cât îmi 
este de trebuinţă pentru a vë arëta că nu vi Tain pomenit de géba.

în adevër am avut mare trebuinţă de acest om pentru a mi 
ajunge scopul introducţiunei mele, un scop de care nu puteţi avea 
pănă acum nici cea mai mică ideiă.

Mult pomenitul călător între alt „calabalîc“ avea şi o butilcă 
de „stomachicon,“ cum numea el un ore care fel de rachiu dulce- 
amar. Acdstă butilcă o pusese într’o taşcă a diligentei.

Punând aceea butilcă acolo ne clise cu un ton jovial: „Să nu 
cum-va să mî faceţi necinstea şi să nu gustaţi din acestă butilcă.“

O c}ise şi së puse să tragă un somn. Cu totă sdruncinătura 
diligentei, care i arunca capul când înainte când înapoi, când de o 
lăture, când de alta, prietinul nostru totuş adormi şi dormi ver o 
cât-va timp.

Noi ceilalţi, într’o comună séü obştesca înţelegere, ne grăbirăm 
a goli cuprinsul acelei butilceî pănă la cea din urmă picătură, ér 
când prietinul se trezi, stomachiconul lui era deja stomachisat, noi 
însë îl întrebarăm decă nu va bea şi el o picătură de licor.

El luâ butilcă, o puse la gură, îşi plecâ capul înapoi, întâiü 
puţin, apoi mai tare, în fine aşa de tare încât i se slobozi mai tot 
sângele în cap, însë din butilcă nu voia să pice nimic. Lucru prea 
firesc de vreme ce noi o secasem cu totul.

Călătorul băgând de semă că ne făcusem „haz“ de el, înţelese 
prea bine intenţiunea nostră şi ne (lise: „Prea mare cinste mi aţi 
făcut Domnilor“. —

Etă unde am voit să es cu introducţiunea mea.
„Prea mare cinste mî aţi făcut Domnilor“ aşa trebue să die şi 

eu cătră toţi acei amabili cetitori, cari nu s’aü mulţumit a gusta din 
scrierile mele anteriore, nu s’aü mulţumit a şî lua din ele porţiunea 
cuviinciosă cetitorilor, ci au supt la densele încercându-se a le da de 
fund, a despica elementele lor, a sei, că de unde mî a venit ideia, 
a recunösce personagele, cari port acţiunele acelor istoriöre, perso- 
nagie cu totul fantastice, adică luat în sensul acela, că au purces 
din fantasia mea; fiinţe ideiale, care însë pöte că îşi aduc în ver 
une puncte principale, cu ver unii dintre cunoscuţii Domnialor.

De unde îţi vin aceste presupuneri, veţi întreba Domnia-vostră. 
Nu sunt presupuneri, este realitate pipăită, realitate încercată de 
mine, încercată mai cu semă de răbdarea mea, de acea răbdare, cu 
care trebue să întimpîn mai pe fiă-care di interpelaţiunî asupra sen
sului ascuns din istoriörele mele. Par’ că omul când vrea să ascundă



5

ce-va, së apucă să-şî publice gândurile săle prin tipar, cum am pu
blicat eü acele scrieri de care este aici vorba?....

Unii din cetitori aii luat de aii cetit istoriörele mele numai 
pentru a satisface la o plăcere analogă, pe care o resimţirăm noi 
odiniöre, când beurăm tot licorul din butilca călătorului.

Precum golirăm noi butilca, nu pentru a ne potoli setea, séü 
a ne recori, cu un cuvent nu din apreţiarea calităţilor celor bune 
ale stomachiconuluî, ci mai cu săniă pentru a videa, ce va dice călă
torul când së va pomeni cu butilca secă, astfel şi cetitorii de cari 
vă vorbesc, nu së bucurară de scrierile mele pentru coprinsul lor, ci 
numai pentru a videa, ce voi dice eu., când îmi vor arăta, că, după 
părerea lor aii dat de fund, aii descoperit sensul.

Nu am eu dără totă dreptatea dăcă, după esemplul acelui băr
bat cu minte îmi permit a le dice acestor persone, stimabile în töte 
privinţele, der prea setöse de a sei töte:

„Prea multă cinste mî aţi făcut Domnilor,“ dar mai cu semă 
prea multă cinste mî aţi făcut Domnia-vostră amabilelor şi prea gra- 
ţioselor Domne, cari aveţi drăgălaşul obiceiu a scormoni pretutindeni, 
căutând a videa töte, dar töte, nu numai faţa ci şi dosul lucrurilor.

Pe lângă cinste însă, — un articol din care omul nu pöte avea 
nici odată prea mult, — mî aţi adus o belea mare pe cap, că-cî 
unele din acele persone, pe cari fantasia Domniilor-vostre le a identi
ficat cu eroii şi cu eroinele din istoriörele mele, unele din acele per
sone, după cum aud, văd şi simt aii aruucat o ură mare aupra mea.

Trebue să sciţi, că un lucru ca acesta nu mî vine bine, fiind 
că mă sileşte a duce un simţ în sîu, care să numeşte — frică. Da, 
mî e frică de ura acelor omeni, cum îmi este frică de dinţii câinilor, 
— mai cu semă când îmi aduc aminte de turbare, — şi precum îmi 
iaü tot-dăuna bastonul cu mine, când cred că pe drumul meu voi 
avea ocasiune a mă întâlni cu ver un „dulăii“, astfel ui’am decis a 
arăta în public bastonul meu, fireşte un baston „moralicesc“, cu care 
in'am înarmat, pentru a mă apăra în contra acelora, cari vor fi pus 
gând răii cu mine.

Acest baston de care vă vorbesc este: publicitatea. Pentru ca 
să înţelăgă ver cine puterea care zace în acăstă armă, ve voi spune 
o paromiă, forte potrivită după părerea mea.- —

Nastradin Hogea, posnaşul clasic al Orientului, în una din 
(Jile, mergând pe stradă în midlocul unei desimi de omeni, începu a 
striga din resputerî. „Măgarule, măgarule!“

Un om care mergea înaintea lui se întorse mâniat şi întreba furios:
„Ce mă faci măgar, ticălosule?“
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Nastradin Hogea răspunse zîmbind?
„Çicï că te fac măgar, pe când însăţi gura ta te face. Eü nu 

am pronunţat nici un nume, prin urmare nu pöte fi vina mea, dăcă 
creţii că din toţi câţi sunt aici alt nimen nu pöte fi măgar decât tine?“ 

Lumea din pregiur începu să rîdă cu hohot, ér trecătorul se 
ruşinâ şi merse înainte, vëdêndu-se dat pe gol prin prostia sa.

Cum vi să pare acăstă paromiă? Eu cred, că toţi cari o vor 
ceti, şi cari pănă atunci vor fi plănuit ver o răsbunare în contra 
mea, îşi vor trage sema, ca să nu se dea de gol faţă cu mine şi 
cu lumea, precum se dase de gol acel trecător faţă cu Nastradin 
Hogea şi cu desimea de omeni Impregiurul lui. «—

Acum după ce mi am îndeplinit „scoposul“ indroducţiuneî mele, 
vă mulţămesc pentru buna-voitöre răbdare a Domniilor -vöstre şi vă 
rog a da ascultare naraţiune! mele, pe care am intenţiunea a vă 
face asupra proverbului:

aï carte, aï parte.



I.
■.

Era vîlvă mare în Bidinescï!
Cum să nu fi fost pentru Dumnedeü, cum să nu fi fost?
Un lucru ca acela de care se ocupa acum întregul oraş, de 

care vorbiaü nu numai cocönele pe la „sindrofiele“ de cafea, dér 
încă şi boerii prin cafenele, un asemenea lucru merita în adevër 
atenţiunea publică, merita critica tuturor omenilor de bine.

Todora, veduva Todora, cea cu 6 copii, dintre cari patru fete 
mari, un fecior ostaş ér unul încă şcolar, acesta Todoră së vëduse 
cu un străin, venit de curênd în Bidinescï, se vëduse ea, veduva 
coptă, şedend în saniă lângă acel venetic, străbătând în sunetul clo- 
poţelilor şi în pizma, — cum pizma, ce fel pizma? — în ciuda cu
rioşilor şi a curiöselor stradele Bidinescilor, dioa ’n améda mare.

„Hic est opusa aşi dice acum decă aşi grăi cătră latini séü, „ci 
gît le licvre“ aş strîga vorbind cătră franţuzi, dar de vreme ce am 
onörea a ine adresa cătră români trebue să die : éta pricina gălăgieî, 
o pricină nici decum altă decât împregiurarea ca Todora îndrăznise
a se arëta dioa *n améda mare cu un bărbat. închipuiţi-vă „dioa etc......
Decă lucrul s’ar fi întâmplat pe la însërate, cale, vale! Bidinesceniî 
nu ar fi fost impresionaţi atât de mult, că-ci atunci ar fi fost vorba 
de o relaţiune secretă şi discretă a Todorii, şi cu asemenea relaţiunî 
eraü cam deprinşi renumiţi! şi iubiţii mei Bidinescenî, încă din ve
chime, clnar de pe atunci pe când i trăia bărbatul. Cui? Dar sciţi, 
că prea *m! sunteţi curioşi.

Fiecare om, care o vëduse pe Todora în saniă cu acel domn 
străin, rëmase încremenit ca femeia lui Loth, care, în contra porun- 
ceï dumnedeeseï, se întorsese spre Spdom şi Gomorrha şi devenise 
un sloiü de sare. Vorba vine de aşa, că-ci în adevër acei privitori 
rëmâneserâ tot atât de nesăraţi ca şi mai nainte, ba pöte încă şi 
mai nesăraţi decât mai nainte, adică căscară gura la Todora pănă
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când putură privi la ea, ér după ce le peri din vedere, alergară să 
spună vestea, să facă vîlvă printre toţi cunoscuţii cu cari se întâlneai! 
séü pe cari i cercetaü anume cu unica acestă a lor intenţiune.

Noi cari avem prerogativul de a sei töte, de a ne duce pretu
tindeni unde ne împinge pecătosa de curiositate, noï cari putem 
asista atât la representaţium destinate din capul locului pentru pu
blicul cel mare, cât şi la scenele intime, cari se feresc de ochii 
streini, noi cari avem putere de a cunösce pănă şi gândurile cele 
mai ascunse ale ömenilor, noï deră să ne profităm acum de acésta 
a nostră putere, să ne informăm în virtutea acestei puteri despre 
töte câte privesc la Todora şi la chipul de bărbat care şedea cu 
dênsa în saniă ,Â pentru ca să putem astîmpera curiositatea pe care 
am zîderit acum în mintea cetitorilor noştri.

Sania care ducea pe Todora şi pe acel bărbat strein se opri 
dinaintea unei case în strada cea mai principală din Bidinescî.

Todora şi cu însoţitorul eî se dădură jos din saniă şi întrară pe 
porta acelei case.

Să le apucăm pe dinainte şi să ne furişăm noï mai întâiü prin 
odăi, pentru ca să cercetăm terîmul pe care avem să facem acum 
numai decât cunoscinţa mai de apröpe a Todorei şi a mult pomeni
tului strein, care venia cu ea.

în casele unde avem de gând să intrăm acum cu toţii şedea 
cocöna Zosima supranumita de toţi Bidinescenii „boieröica“.

Acest nume i se cuvine cu tot dreptul că-cî prin Bidinescî 
boerimea nu zace în alt nimic decât numai şi singur în bogăţie de 
bani, ér cocöna Zosima, după o espresiune a dulcelui popor este: 
„putredă de bogată.“ Ea nu numai că are mai multe moşii „ohavnice“ 
prin România, dar şi töte lădile pline de „poli şi galbeni,“ töte scri
nurile împlute cu „giuvaericale“ şi alte multe. Deci nu vë va prinde 
nici un pic de mirare aflând Domnia-vostră acum delà mine, că la 
ver-ce ocasiune, töte rudeniile eî, pănă într’a noua spiţă îşî aduc 
aminte că sunt „neam“ cu dênsa, şi aducêndu-sï aminte de acésta 
împregiurare i dă totă cinstea ver unde ar întâlni-o. în dilele cele 
mari însë „némurile“ eî se duc cu cîrdul şi grămadă, să i sărute 
mânile Domnia-eî, acele mânî veştejite şi sbîrcite dar pline pănă în 
vîrful degetelor de înele cu pîetre scumpe de diamant, şi briliant, 
de safir şi smarald, tot din cele maî preţiose; se duc dëü să i sărute 
mânile şi să i doréscâ, „la mulţî fericiţi anî,“ ş’ apoî să i spună ce 
sa maî întîmplat prin Bidinescî şi ce se maî vorbesce printre omeni, 
^j^de alţiî, că-cî mult i place coconeî Zosimeî să 
au ,a- e nimicurile câte se petrec prin casele cunoscuţilor şi ale
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necunoscuţilor, i place a afla şi a sei, pană şi ce a mâncat cutare, 
câte rocii! noue şî-a făcut cutare coconă şi altele; dar cu deosebire 
se interesa de sortea fetelor celor mari, vroia să scie cu cine sa 
vedut cutare fată pe la baluri, decă avea ver un buchet de flori în 
mână, şi cât fu de mare acel buchet şi de cine* i va fi fost trimis.

Trebue să sciţi, că prin Bidinesc! părinţi! fetelor sunt bun! bu- 
curoşî decă pot scăpa cu faţa cinstită în privinţa principalelor trebu
inţe de toaletă, adică mulţămesc sfinţilor şi Iu! Dumnedeü decă le 
succede a procura fetelor pe ban! gata or! fiă şi pe credit, rochile, 
cocurile, mănuşile (cu şese nasturî cel puţin) ghetele (albe de atlas) 
şi eventailurile trebuinciose, ér de nimicuri de acelea bună oră ca 
de buchete de fior! Domnia-lor, adică părinţi! nu se îngrijesc nici 
odată şi astfel procurarea acestor nimicuri, cum die bëtrâniï, cade în 
sarcina tinerilor galanţi Buchetele servă dec! de semn de interes, 
am putea chîar dice de semn de amor. Éta dar de ce cocona Zosima 
se îngrijea de buchetele fetelor.

Apo! când afla că ver un tînër a băgat vorbe pentru o fată, 
— aşa dicea Domnia-e! spre a esprime că un june peţesce o fată, — 
apo! atuneï nu o ma! putea sătura ninienï cu vorba despre töte întîm- 
plările, fiă ele cât de neînsemnate, advenite cu o asemenea ocasiune.

Cocona Zosima în diua memorabilă cu care începurăm povestea 
nostră, adică în diua în care së vëduse vëduva Todora cu acel strein 
misterios amêndouï în saniă, şi în momentul când acea saniă se oprise 
dinaintea locuinţe! Domnia-e!, cocona Zosima, dicem, audise deja de 
vestea cea nouă respândită prin oraş. Cum Dumnedeü să nu fi audit 
Domnia-eï, care se îngrijea atât de mult de asemenea lucruri, Domnia-e! 
care avea un cîrd de linguşitori, compus tot din acele fiinţe cari se 
opintesc pe întrecute a procura boieroice! câte o plăcere prin midlo- 
cul limbe! lor. Cum să nu fi aflat dară Domnia-e! cocona Zosima şi 
încă togmaî despre Todora, că-cî densa i era nepotă, fata reposate! 
sore-si Catinca, fiă-î ţerina uşoră — şi încă una din acele nepöte 
pe care cocona Zosima o avea ma! dragă decât pe celelalte şi care 
prin urmare era ma! pizmuită de lume.

Nu vë miraţi dară, că svonul despre Todora sosi ma! de vreme 
la cocona Zosima decât însăşî Todora, ajunse dëü, cu töte că Todora 
merse în saniă trasă de dou! telegari. Ce este, më rog, iuţela tele
garilor pe lângă pripa svonulu! care sboră că o săgdtă asvtrlită de 
puterea pizme! şi a urei.

Cocöna Zosima audênd sunetul clopoţelelor alergase la ferestră, 
pentru ca să vedă pe ce! din saniă. Domnia-e! nu apucase încă să 
ajungă pană la ferestră, de unde avea obiceiü de a pîndi pe trecătorii,
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când ătă că së opri sania. Cocöna Zosima aruncând o privire prin 
geam, vădu pe Todora coborîndu-se din sania ajutată fiind de un domn, 
de acel strein, de acel bărbat despre cari i vorbise deja svonul.

Vëdênd acesta, cocöna Zosima së svîrcoli în grabă dinaintea 
oglindeî, pentru a si netedi puţin perul, pentru a şî aşeda rochia şi 
în fine pentru a şî togmi gura.

Cocöna Zosima avea obiceiù a şî togmi gura în diferite moduri 
amăsurat şi potrivit cu diferinţa împregiurărilor.

Astfel avea la disposiţiunea Domniaeî: o gură de veselie, alta 
de întristare, una de milostenie, alta de nepăsare, una de bună-voinţă, 
alta de supărare, una de umilinţă, alta de trufie, şi ' încă unele şi 
altele mai sciü şi eu care şi câte.

Acum îşi togmi gura a supărare, că-cî în adevăr era supărată 
pe Todora, de vreme ce îndrăznise, ea nepöta, a se pune în saniă cu 
un bărbat, fără a fi prevestit pe Domnia-eî despre acest pas; care 
semăna tare a semne de căsătorie său mai bine dis de recăsătorie, 
fiind-că vorbim de o văduvă.

Cocöna Zosima după ce îşi togmise gura a supărare se puse 
linişor togmaî în midlocul canapelei, unde stătu înfiptă asceptând fără 
mişcare visita, care i era destinată din partea celor veniţi cu sania.

Cocöna Zosima cu totă bogăţia eî păstrase mobiliarul din vremea 
de când se măritase. Un mobiliar destul de curios şi care prin cu- 
riositatea sa merită ca să ne ocupăm puţin de el.

Mai întâiù canapăua pe care să aşedase Domnia-eî stătea în 
midlocul păreteluî din faţa uşeî de întrare. Acăstă canapea era de 
lemn de nuc lustruit, cu picerele gröse, cu spatele forte înalte şi 
tapisate cu o stofă de lână, cu aceaşî stofă cu care era îmbrăcată şi 
şedul, care nu stătea, ca la canapelele de moda nouă, pe arcuri ci 
care era împlut cu păr de cal numaî, o împlutură, care prin lunga 
eî întrebuinţare devenise tare ca petra şi căpătase ver o două gro
piţe provenind din obiceiul omenilor de a prefera unele partide 
ale canapelei, maî mult decât altele. Stofa aceia de lână cu care 
era îmbrăcate atât canapăua cât şi scaunele, nisce scaune cu spete 
înalte şi tapisate tot ca şi canapăua, avea un desen minunat repre- 
sentând nisce flori imposibile, fantastice, flori cari cresceaü numaî în 
imaginaţiunea ţesetorilor de stofe de prin timpurile de când se mă
ritase cocöna Zosima.

înaintea canapelei era o masă rotundă, cu nisce picere întorto- 
chïate, ér de amêndouë părţile canapelei steteaii două fotoliuri mari. 
D’asupra canapelei atîrna de părete o oglindă mare cu prevaze tot 
de sticlă, adică o oglindă cu nume de „Veneţia.“
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Lângă uşa de intrare era un sipet cu mai multe compartimente, 
un „coasten“ cum i dice pe la Bidinescî, care adică sipetul fusese 
pe vremea liu un cap de operă, care inse acum era un model de 
gust stricat că-ci dëü mulţimea de lădiţe, lăd! şi compartimente visi- 
bile şi secrete nu présenta nici decum un aspect plăcut.

într’un unghii! al odăieî era un alt scrin mai simplu. Pe el 
stătea un căsornic minunat, una din acele opere de artă din vremea 
strămoşilor noştri, care încă şi astădi sunt admirate de — copii.

Păreţi! erau ornaţi giur împregiurî cu portrete de familie, care 
de care mai „tatamoşesc“ dăcă îmi permiteţi acest cuvent nou, pen
tru a esprima o vechitură.

Podinile eraù acoperite cu covöre turcesc!, singurele obiecte, 
car! îs! păstraseră valörea lor de raritate preţiosă.

Aerul din acea odaiă era ca pretutindeni la cocöne din vremea ve
cină, adică stricat şi apo! deres prin fumul diferitelor mirosuri pe care Ie 
ardea acolo spre acest scop, în loc de aş! procura acăstă deregere de 
aer prin o procedură ma! simplă, ma! bună şi ma! sănătosă, care n’ar 
fi fost alta decât aerisarea adică deschiderea ferestrilor. Se vede 
tréba însă, că acest midloc se păru cocöne! Zosime! prea mojicesc.

Dar din pricina odăieî să nu uităm de omen! adică de cocöna 
Zosima pe care o lăsasem înfiptă pe canapea, cu gura încreţită a 
supărare; dar nie! de Todora şi de acel „strein şi făr de nume“ pe 
care Pam pomenit deja atât de multe ori, încât ma! că ne vine grăţă 
de misteriositatea Iu! prea, prea prelungită.

Etă vom pune capăt acestui mister, că-c! togmaî în acest mo
ment întră Todora cu el în odaia descrisă de no! păşind drept în 
spre cocöna Zosima, care rămase ca lipită de canapea, adică fără 
nici un semn de mişcare.

Todora după cum apucasem deja a vă spune era văduvă şi 
avea şese prunc! ba chîar „pruncoî“ din care 4 fete şi 2 flăcăi, prin 
urmare este de prisos a vă mărturisi că Todora nu ma! era nici de 
cum tinerică. Dar cu atât ma! de lipsă este a vă descoperi, că se 
conservase bine binişor atât de bine încât, cu totă vîrstea e! înaintată, 
a! fi putut să i die! că este frumuşică, fără temă de a o supăra, de 
vreme ce o femeiă, fiă chiar cât de bătrână şi cât de sluta nù se 
mîhnesce nie! odată dăcă i die! că este frumösä.

Todora veni pănă pe lângă cocöna Zosima şi luând pe necu
noscutul de mai nainte, pe care însă în acest minut avem să-l cu- 
nöscem, luându-1 de mână dise :

— Sărut mâna mătuşică. Aici îţi închin pe mirele meu Dom
nul Ghiţă Popîrţă. —
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in fine seim şi no! numele acelui personagiu renumit de ver o 

câte-va momente prin întregul Bidinescî, un nume destul de intere
sant, cu atât mai interesant fiind-că purtătorul acelui nume este tot
odată „cinstit ginere,“ este mirele unei văduve cu 6 copii, un lucru 
destul de minunat, măcar că Todora se conservase atât de bine.

Cocona Zosima audincl cuvintele spuse de nepotâ-sa, vëdêndu-sï, 
cum am dice, visul cu ochii, că-ci în adevăr Domnia-ei în urma svonuluî 
să cam asceptase la un asemenea lucru, cocöna Zosima nu să tulbură 
deci nici de cum, ci îşi conservă posa eî minunată. îşi păstră creţele 
gureï togmite a supărare şi (lise, pentru a dovedi faţă cu ginerile 
„filotimia“ omenilor de bună crescere, următărele cuvinte eşite de pe 
vêrful buzelor, reci dară, nefiind încăldite de căldura simţământului.

— îmi pare bine de cinstea care mî-aţi dat, şi vă doresc într’un 
ceas bun. Poftim de şedeţî. —

Todora la acăstă invitaţiune se înclină şi se puse în fotoliul 
din drăpta, ăr Ghiţă Popîrţă, ginerile, făcu şi el o reverenţă şi se 
aşedâ în fotoliul din stînga, ocupând numai marginea extremă a şe- 
(luluî, în semn că nu are să stea mult acolea şi tot-odată în semn 
de respect cătră stăpâna casei.

Să făcu o mică tăcere. Cocona Zosima avu o ideiă. I veni 
prin gând, că acum i s’ar cădea mai bine de a lua un aer de ipo- 
chimenă. îşi descreţi dar acum gura togmindu-o astfel adică dâudu-şî 
acel aer superb, pe care nu vi ICI pot descrie, fiind compus din multe 
nuanse forte greu de definat şi anume: sumeţiă politicosă, dispreţ
dulce___dar mai bine tac, decât să mă încurc cu vorba şi să mă
daü de ruşine.

Todora vëdênd acest aer al mătuşă-sî înţelese îndată disposi- 
ţiuneî eî contrariă, ăr înţelegend acăstă rămase smerită.

între mirele Ghiţă Popîrţă şi între cocona Zosima să întinse 
următorea între vorbire forte spirituală.

— Ce vênt rece, — începu Popîrţă scoţendu-şî batista din po- 
zunar şi tuşind într’ênsa.

— Rece dëü şi neplăcut, — aclamâ cocona Zosima.
Pausă cumplită.
Popîrţă în gândul sëü căuta ver o vorbă ca să io spună coconeî, 

dar cu tot chinul său cu töte că se trăsese şi mai tare pe marginea 
fotoliului, redemându-se acum mai mult pe vêrful picerelor decât 
aiurea, cu töte acestea nu găsi nimic ce s’ar fi potrivit cu împre- 
giurările de faţă, d’aceea tăcu.

Todora încă nu îşi venise în fire de neliniştea în care o băgase 
acel aer faimos al mătuşe-si.

ş

■

i
■

?
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Cocöna Zosima îşi dicea în sine: „Dar şi îî am băgat în gröze 
pe amêndouï, vădi-î cum staü de plouaţi.

Acesta ideiă i lua puţin arţagul delà inimă.
Nu sciu pănă când s’ar fi prelungit tăcerea şi liniscea prin 

odaiă, decă nu ar fi fost întreruptă de odată şi far’ de veste, într’un 
mod neasceptat şi fără voia nimenuî.

Popîrţă, după cum seim, căuta în creeriî sei după ver o vorbă 
potrivită, ca să o spună coconeî Zosimei şi căutând se retrăgea tot 
mai tare de pe fotoliü. Ajunsese după cum seim, de nu se mai ră- 
dima decât numai pe vêrful picerelor, cari de odată alunecară cât 
colea, asternendu-l în totă lungimea sa pe podinî şi resturnând după 
el fotoliul pe care şedea.

Todora audênd sgomotul şi vëdênd pe mirele eî întins de a 
lungul pe podine, se repedi spre el confusiată, ruşinată, puţin supë- 
rată şi tot atât de speriată.

Popîrţă se ridica în grabă şi mai confusiat şi mai ruşinat decât 
miresă-sa Todora.

Cocöna Zosima făcu „haz“ de păţania mirelui şi începu să zim- 
bească, ar fi rîs chiar cu hohot decă s’ar fi potrivit cu filotomia, dar 
era de ajuns şi zimbetul pentru a o face ca să-şî uite cu totul de 
supărarea şi mînia eî cea delà început, astfel încât acum la despăr- 
ţaniă, tinse mâna Todoreî, care luâ acea mână sbîrcită dar împodo
bită cu patru rîndurî de inele la fiă-care deget, şi luând mâna depuse 
o sărutare respectuosă pe ea. Popîrţă sărutâ şi el după Todora 
aceaşî mână, se sterse pe mustăţi şi închinându-se încă odată dinain
tea coconeî Zosimeî se duseră el şi cu Todora, lăsând pe cocöna 
bătrână în voie bună.

Noî vom remânea încă puţin pe lângă boeröica, lăsând pe lo
godiţii să së ’ntorcă de o cam dată singurî pe la casele lor.

n.
Sania nu apucase încă bine să pornescă cu Todora şi cu Popîrţă 

(pănă ce sunt logodiţi ea are pas înaintea luî, după cununiă nu 
sciù cum va fi) când etă că întră la cocöna Zosima, cu paşî linişorî, 
cum întră pisica în cămara cu bucate, o femeiă de clasa de maî jos, 
de o vîrstă ca de ver o cincî-decî anî şi maî bine.

Acéstà femeiă era lelea Uţa jupânésa, însë jupănesa în sens 
modern, adică în sens de servitöre menageră. Uţa jupânésa în casa 
luî Kir Nastase Hagiul, a holteiului cel bogat, ea era care intrase. 
Am dis că era jupănesă în „casa“ luî Kir Nastase, ér (lisa nostră

?
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are „noimă,“ că-cî el însuşi adică stăpânul acelor case murise togmaî 
cu o săptămână mai nainte, prin urmare lelea Uţa nu mai putea fi 
jupănăsa lui Kir Nastase, ci numai jupănăsă în casa lui Kir Nastase.

Lelea Uţa era cam pitică de stat ér prin obiceiul ce Pavea de 
a sta cu capul plecat şi cu spinarea încovoiată, de câte-orî se afla 
faţă cu persöne mai mari, prin acel obiceiü se arăta şi mai pitică 
pre cât era. Faţa ei era sbîrcită, plină de mii şi mii de creţe mă
runte, părul eî cam rar să cărunţise tare, cu un cuvent era femeia 
bătrână lelea Uţa şi să arăta neputinciosă, dar ochii eî îşi păstraseră 
pojarul lor cel din vechime, un pojar care îşi trăgea văpaiele din 
prisosul de viclenie, de care era prea plină inima acestei femei.

Cocöna Zosima vëclênd pe lelea Uţa să temu îndată că ea nu 
veni de flori de măr la Domnia-eî. îndată îşi clise că trebue să o fi 
adus ver un scop însămnat, un scop care stătea în ore care legătură 
cu logodna Todoreî, că-cî Ghiţă Popîrţă, după cum aflase cocöna 
Zosima, care scia töte, Ghiţă Popîrţă era un nepot al reposatuluî 
Kir Nastase, şi venise pentru a lua în primire moştenirea, ce i re- 
măsese după mörtea unchiului său. Ba cocöna Zosima, care după 
cum seim avea un talent rar pentru investigaţiunî de acăstă natură, 
mai aflase, că chiar lelea Uţa, care întrase acum în odaiă la Domnia-eî, 
că chiar ea fusese micllocitorea între Ghiţă Popîrţă nepotul stăpânu
lui eî reposât şi între Todora nepöta văduvă a coconeî Zosimeî. De 
vreme ce Uţa midlocise între aceî douî, — chibzuia cocöna Zosima 
în sine, — venia acum de bună sămă ca să stăruiască şi pe lângă 
Domnia-eî în acăstă afacere.

— Sărut mânile şi piciörele coconiţă, — dise lelea Uţa înaintând 
cu capul plecat şi cu paşî sfiicioşî.

— Ce-î vestea Uţico, —- întrebâ cocöna Zosima cu gura tog- 
mită a bună voinţă.

— Bine pace, coconiţă dragă, — răspunse lelea Uţa oprindu-se 
lângă canapea de pe care nu se mişcase încă cocöna Zosima.

— Ce aï să ne spuî? — urmâ cocöna.
— Să nu-ţî fiă cu supărare, — (jise acum Uţa smerită, cu ochii 

mijiţi, — coconiţă dragă, să nu-ţî fiă cu supărare, îndrăznăla mea de 
a veni aici la Domnia-vostră, dar grija cea mare pe care o duc pentru 
noul meu stăpân, pentru coconaşul Ghiţă Popîrţă, m’a îmbărbăţit de 
am pus ruşinea şi sfieala la o parte, mî am tras o pîele grosă pe 
obraz, şi am venit să-ţî vorbesc Domnieî-tale în faţă.

— Spune Uţico şi nu te teme de nimic, — aclause acum cocöna 
Zosima, care abia apuca să audă ceea ce avea să i spună jupănăsa 
despre mirele nepoteî-săle.

r

lI

<r'



15

— Este o vorbă mare, ce am să-ţî die, — reîncepu Uţa. — 
Me rog prea mult să nu te superi pe mine, că-cî ceea ce fac nu o 
fac din ver o răutate de inimă ci-că numai din grijea ce i o port 
coconaşului Ghiţă.

La cuvântul coconaş întrebuinţat faţă cu Ghiţă Popîrţă, ne vine 
prin gând, că cinstiţii lectori şi ar putea face o ideiă greşită despre 
vîrsta cinstitului ginere din povestea de faţă, crecjându-l băiat tinër. 
Ér în urma acestei credinţe, tot acei cinstiţi lectori, ar putea fi 
cuprinşi de o ore care mirare gândindu-së la însoţirea acestui pre
supus tinër cu o văduvă coptă. Ori pöte nu va cuprinde nici o 
mirare pe nimeni din acestă pricină, de vreme ce o asemenea însoţire 
în lumea de astădî a devenii un lucru ca de töte dilele.

Fiă cum va fi, noi suntem datori a scote pe cetitorii noştri din 
nedumerirea în care ar fi putut cădea în urma acelor ce am dis pănă 
acum. „Vorbă multă sărăcia omului,“ să spunem dar curat şi verde, 
că coconaşul Ghiţă Popîrţă nu era nici decum tinër, cel puţin dinain
tea acelor omeni, cari clic şi cred că un bărbat de 50 ani nu mai 
pöte trece de tinër. Acest coconaş avea în adevër 50 ani împliniţi 
şi se numea de jupănesa Uţa cu numele de „coconaş“ numai din o 
pornire de resfăţ, bună oră cum o numea şi pe „gogiugugia“ cocöna 
Zosima tot din o pornire de resfăţ cu numele de „coconiţă“.

Aici am avea acum un prilegiü forte nimerit pentru a descrie 
pe Ghiţă Popîrţă din creştet pănă ’n vârful picerelor, dar ne lâpëdam 
de acest prilegiü, fiind-că acum este de datoria nostră, ca să împăr
tăşim fără întănliere lectorilor nostril, ceea ce s’a petrecut şi s’a mai 
dis între cele douë bëtrâne, pe care le lăsasem vorbind una cătră 
alta. Acestă conversaţiune în momentul de faţă este mai interesantă 
decât portretul lui Popîrţă, că-cî prin ea lectorii vor cunösce o parte 
din iţele din care este ţesută présenta naraţiune pe deplin adevărată.

— Sciu că aï fost tot-déuna credinciosă reposatuluî Kir Nastase, 
deci nu më mir decă aï rămas tot atât de credinciosă şi moştenito- 
ruluï sëü! Spune dar Uţico, spune, — îndemnâ cocöna Zosima pe 
jupănesa, că-cî abia apuca să autfă acea vorbă mare, pe care lelea 
Uţa elicea că are să i o spună.

— Să vetlî coconiţă dragă, — borborosi acum jupănesa cu o
voce slabă, cu mult maî slabă decât la început, atât de slaba încât
abia o maï înţelegea cocöna Zosima, care de pe o margină a cana-
peleî venise acum pe ceialaltă, pentru ca să fiă maî apröpe de îutre-
vorbitörea eî, — să vedî, — dise dar Uţa, — că coconaşul Ghiţă 
— şî a făcut nuraaî pëcate cu nepöta Domnieî-tale, cu coconiţă 
Todora. —

V
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— Ce fel de pëcate? — o întrerupse aici forte aprinsă cocöna 
Zosima, pe lelea Uţa.

— Nu spuneam eü, că nu a să-ţî vină bine vorbele mele, — 
observă jupănăsa mîlinită.

— Lasă acum acele băgări de seină — adause cocöna Zosima, 
— lasă le că sunt forte de prisos şi lămureşte-me despre acea vorbă 
urîtă care a! dis. —

— Eu? coconiţă dragă, — protestă lelea Uţa cu un zîmbăt 
ascuns, cu un zîrnbet de satisfacţiune despre efectul produs prin vor
bele eî — eu r Ferescă Dumnedeu, nu aş fi îndrăznit nici odată de 
a scote din gura mea ver o vorbă urîtă ori mojică.

— Bine, bine, — morăi cocöna Zosima, — ean să-ţî aud vestea. —
— După cum die, — îşi urmă Uţa vorba, — coconasul Ghiţă 

şî-a făcut păcat cu coconiţă Todora, adică a greşit logodindu-se cu 
Domnia-eî şi ătă pentru ce. Pentru că eu una sciü bine, că coco- 
naşul nostru îşi va lua se'ma îndată ce va afla de cuprinsul adieteî 
stăpânului meii, şi încă îşi va lua sema atât de bine, încât më tem 
că va strica logodna, dăcă nu vei face Domnia-ta acel lucru pentru 
care am venit eu acum la Domnia-ta şi care, după cum ţî-am dis 
este un lucru mare.

— Apoi bine femeia* spurcată, — strigă acum cocöna Zosima 
furiosă, — de ce i ai votrit, de'că aï sciut, că este cîrcotă la midloc.

— Vaï sëraca de mine, — începu să se lamenteze acum lelea 
Uţa, — bine mî este, aşa mï trebue décâ më amestec în treburile 
altora. N’am putut să-mi vëd eu de tréba mea. Më asceptam la 
una ca acesta din partea Domnieï-tale şi crede-më că nici nu mî ar 
fi trăznit prin cap să-l însor pe coconaşul Ghiţă, decă aşi fi avut 
sciinţă de cuprinsul adieteî coconaşuluî reposât, Dumnecleu să-l erte, 
dar de unde să fi sciut eu jupănesa din casă de asemenea taine.

— Apoî de unde sei acum, — întrebă cocöna Zosima.
— Să vedî coconiţă dragă, — răspunse Uţa — să vedî cum 

s’a întêmplat. Adî dimineţă mergend în tîrg să cumpër d’ale caseî, 
më întâlniî pe drum cu Domnul notariş. îl cunosc pentru că a venit 
de ver o câte-va ori pe la noî cât trăia coconaşul reposatul, fiă-î 
ţarina uşoră. De vreme ce-1 cunosc de câte-ori îl întâlnesc i die: 
sărut mâna Domnule. ÎÏ cliseî şi de astă-dată tot aşa, ér el îmî 
răspunse: bună (liua jupănesa, bine că te întâlnesc, am să-ţî spuî 
ceva. — Spune Domnule, diseï eü şi me miraî de vorbele Dom
nului notariş, el însë më întrebâ acum grăind: Drept e că coconul 
Ghiţă Popîrţă s’a logodit? — Este drept, — rëspunseï eü, — s’a lo
godit a seră cu coconiţă Todora, o coconiţă de nein forte bun, fru-
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mosă şi bogată. — Apoi dăcă e bogată — adause Domnul notariş — 
este bine că-cî altmintre — după cuprinsul testamentului Domnului 
Nastase Hagiul, coconul Gliiţă Popîrţă ar fi suferit prin însurătorea sa.

— Nu ţi-a spus ca ce lucru din adietă să fiă atât de vătămă
tor unei căsători a coconaşuluî Gliiţă — întrerupse aici cocöna Zosima 
împărtăşirile jupăneseî.

— Ba mî-a spus — afirmâ Uţa — şi togmaî fiind-că mi a spus 
am venit drept la Domnia-ta, că-cî în adevăr este primejdiă mare 
pentru logodna coconiţei Todoreï. Éta pricina nedum°"ji;eî mele.

Aici Uţa privi în pregiur prin odaiă, să duse la uşă, o deschise, 
să uita să vădă dăcă nu asculta cine-va pe acolo, apoi închise uşa 
ărăşî, să întorse lângă canapea, să plecâ la urechia coconeï Zosimei, 
şi năbuşindu-şî glasul i şopti încetinel.

— în adieta reposatuluî stă, că dăcă coconaşul Ghiţă Popîrţă 
să va însura ver odată apoi atunci va fi dator a depune ia primăriă 
10,000 fiorini pentru ca să să împartă printre săracii Bidinescilor.

— Răii, rău, — observă la acăstă împărtăşire cocöna Zosima 
dând din cap — răă şi fără de cale. Cu töte acestea nu înţeleg 
încă, nici spaima săii nedumerirea Domnieî-tale, nici venirea Domniei- 
tale la mine. —

— Să nu-ţî fiă cu supărare dragă coconiţă, — dise acum lelea 
Uţa, — să nu-ţî fiă cu supărare aiujend din gura mea nisce lucruri, 
de cari nu s’ar cădea nici măcar să sciu, decum să vorbesc. Dar 
împregiurările m’aü adus să aflu de aceste lucruri, şi fiind-că eü am 
fost pricina acestei logodne, mă simţesc îndatorată, să mă fac punte 
şi luntre numai şi numai ca să nu să strice.

— îm vine istericale Uţico de vorba-ţî lungă, vedî de sfărşeşte 
odată. — Cu aceste cuvinte cocöna Zosima îşi decoperi nerăbdarea 
Domnia-eî de a afla restul şi de a să vedea în fine singură, că-cî în 
adevăr, cu tot aerul nepăsător pe care ’1 arătase audênd de pocită 
clausă testamentară a Hagiului, ea era neliniscită şi dorea să audă 
cât mai în grabă töte împregiurările şi să se pună apoi la chibzuălă, 
cum s’ar putea ocoli acăstă greutate neprevăzută.

Din vrăşmaşă ce fusese Domnia-eî cu ver o câte-va momente 
maî nainte, acum devenise o apărătore înfocată a căsătoriei proiectate 
şi pornite pe calea săverşireî între nepotă-sa şi între coconaşul Ghiţa 
Popîrţă. De ce ore? Nu vă pot răspunde de-cât prin un sfat. în
trebaţi pe femeile bătrâne de ce le place a da mână de ajutor la 
ursirea căsătorielor, şi răspunsul care vi să va da, vă va putea sluji 
şi faţă cu cocöna Zosima.

Jupănesa Uţa era Uţa păţita, scia ea ce dregea şi cum făcea.
2
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Cea din urmă observare cam aspră a coconeï Zosimei în loc de a o 
mîhni ărăşî, i făcu plăcere că-ci din acea observare recunoscu mărimea 
interesului încins în inima coconeï bătrâne pentru afacerea eî.

— Me rog de ertare, — (lise dar acum Uţa, — decă vorba 
mea este lungă, apoi şi pricina pe care ine încerc a descurca acum 
dinaintea Domniei-tale este destul de încărcată. Coconaşul nostru, 
după cum am dis, nu scie încă, că are să jertfescă din moştenirea 
unchiului sëü 10,000 de fiorini decă se va însura, că-cî decă ar fi 
sciut, ar fi pomenit şi coconiţei Todoreî ceva. Când va afla de acăstă 
poruncă a unchiului seu îş va lua seina şi va desface logodna, că-cî 
şi aşa nu prea i a venit bine audênd că totă averea coconiţei Todoreî 
este scrisă pe numele copiilor. Coconita Todora neavăncl de unde, 
numaî Domnia-ta, coconiţă dragă, aï putea dară să Îmbunedî din 
partea mireseî pe coconaşul dânduî ceî 10,000 fiorinî scrişî de repo- 
satul pentru sëracï. —

Aicî Uţa se opri puţin pentru a observa efectul produs prin 
pretenţiunea eî asupra coconeï bëtrâneï.

Acest efect era togmaî precum îl asceptase jupănăsa, adică 
forte favorabil pentru intenţiunele eî.

Acum veţî crede, că cocöna Zosima avea ver-o mână „blagos
lovită“ şi dedea miile ăc’ aşa. Nicî decum. Nenecuţe de «aceste, c«are 
să dea miî pentru nepöte nu se maî află de-cât prin poveştile răii 
născoţite. Povestea de faţă fiind adevărată nu pöte cuprinde lucruri 
neîntemplate în dioa de astădî.

Efectul produs asupra coconeï Zosimeî, o maî repetăm încă 
odată, era după placul şi asceptarea jupăneseî de şi nu să manifestă 
altraintre de-cât prin o strîmbare de nas şi prin o tăcere cumplită.

Uţa după repeda eî ochire îşî urmâ vorba, fără de a trăda prin 
nicî un semn fiă cât de slab, ca acum ajunsese la punctul cel maî 
principal din uneltirea eî ascunsă.

— Ar maî fi încă un midloc, — adause ea — dar nicî nu în
drăznesc să pomenesc ceva despre el.

— Poţî să tot spuî, — să grăbi a obiecta cocöna Zosima, bună 
bucurosă că Uţa nu insistase maî departe asupa aceleî jertfe de 
10,000 de fiorinî.

— Bine ar fi decă aţi putea să scoteţî delà coconaşul Ghiţă o 
carte prin care să se lege a plăti, bună-oră 20,000 de fiorinî pedăpsă 
pentru caşul decă va strica logodna. ţ)ic 20,000 de fiorinî adică
suma îndoită din adietă pentru că___dar acest pas nu s’ar potrivi
cu filotomia Domniilor-vöstre.

Astfel spuse Uţa. Vorbele eî nu prea erau apriate că-cî prea
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së silea ca să nu arete nici un pic din sfiéla ceea grozavă, care i 
seca gîtlegiul pe când rostea acest sfat, menit a servi intereselor eî, 
după cum vom vedea, când vom ajunge în istoria nostră la acel punct.

Cocöna Zosima sciind acum töte ce trebuia să scie despre îm- 
pregiurarea logodnei şi a testamentului rupse conversaţi un ea cu ur- 
mătorele cuvinte.

— Bine, bine, îm voi lua seina — ér din mână făcu semn ca 
să* se depărteze Uţa.

— Sărut mânile şi picerele, — cu acestă închinăciune părăsi 
Uţa odaia, adăogând încă delà uşă: — Una trebue să vë spun încă 
şi adică că lucrul este forte grabnic, fiind-că mâne, poî-mâne së va 
ceti adieta reposatuluî, — o dise şi închise uşa după ea, ca së nu 
observe cocöna Zosima bucuria secretă, care lucea în ochii eî şireţi.

Avea tot dreptul să fia mulţămită, că-cî îşi ajunsese scopul pentru 
care venise la cocöna Zosima, adică o înduplecase pe Domnia-eî să 
’şi pună töte puterile şi midlocele ca să lege pe Gbiţă Popîrţă de 
Todora mai tare precum îl legase logodna preotului.

Ori aşa, ori aşa, adica ori plătea cocöna Zosima cei 10,000 fior., 
ori apoi storcea acel răvaş delà Gbiţă Popîrţă, răvaşul de 20,000 fior., 
de care vorbise Uţa.

Una din doue trebuia să se facă, dicea cocöna Zosima, că-cî 
stricându-se logodna nepote-si, acum după ce întrevenise jupănesa pe 
lângă Domnia-eî pentru susţinerea eî, ar fi fost mare ocară pentru 
întréga casă. Ar fi vorbit-o totă lumea de rëü, ér de cocöna Zosima 
nu era permis së vorbescă lumea de cât numaî de bine, prin urmare 
orï una, orî alta trebuia făcut. Se înţelege că cocöna së gândea inaï 
întâiü la alta, adică la răvaş.

Dar’ maï bine să ascultăm ce (Jise cocöna Zosima după ce o 
părăsise Uţa, vorbind singură, după obiceiul ce ’1 avea.

— Cum şi nu — îşî urmă cocöna Zosima monologul Domnia-eî 
după ce ajunsese la conclusiunea sus (lisă — më voî apuca şi voî 
scote 10,000 de fiorinî, ca să i arunc după placul Hagiuluî. N’am 
căpiat încă pentru ca să fac un lucru ca acesta, vom încerca dară 
cu răvaşul, că-cî acest lucru nu este aşa de „anost“ precum ar crede 
cine-va, şi nicî nu jignesce în nici o privinţă filotomia mea.

Aid îşî sferşi monologul şi së puse pe gânduri, pe care Inse 
nu le esprimâ prin cuvinte, etă pricină pentru ce nicî noî nu le 
putem reproduce.

— Tu fetico — strigâ de odată , cbîemând astfel pe servitorea 
eî din casă, — tu fetico, adu-mî blana de samur, şi papuciî şi pălăria 
de érna şi rochia de mătase, voî să es în grabă, iute, iute. —

2*
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Fetica, o servitöre în florea verstei, adică ca de vei* o 40 de 
am veni să aducă la îndeplinire poruncile stăpâne-si, însă deprinsă a 
da ici colea sfaturi coconeî, nu se putu opri nici acum de a nu esprinia 
mirarea ei despre intenţiunea stăpâne-si, care voia să ăsă acum, când 
era vremea a se pune la masă.

— Coconită, — dise ea — nu eşcî chîemată la ver o masă, 
de vrei să eşî acum.

— Nu fetico, — răspunse cocöna, — nu, dar’ am mare grabă, 
să me duc la un loc.

— Supa este gata, — observă servitörea, — nu ar fi ma! bine 
să prândescî mai întâiü, şi apoi să te duci, că-cî şi omenii unde i 
vrea să mergi vor fi mâncând acum.

— Bine clici fetico, — încuviinţă cocöna Zosima părerea ser
vitöre!, — du-te, spune bucătăre-si, să grăbescă cu masă, cà-cï voiesc 
să prândesc numai decât.

Ce păcat că n’am stăruit nici odată a studia arta de bucătăriă. 
Acum aş! avea bună ocasiune pentru a produce acăstâ sciinţă dinain
tea cetitorilor. Le aşi spune despre bucatele care se puseră pe masă 
coconeî Zosimeî, în a cărei bucătăriă să fierbea 'după obiceiul boieresc 
din ţăra românăsca: ciorbe colorate cu „dumadă“ său „pătlăgele roşii“ 
séû în fine „paradeise“ bucate scădute d’al de : „iacniî“, „capamale“, 
„ciulamale“, „pilafuri“, prăjituri d’al de: „baclavale“, „cataifuri“, 
„corabiele“ apoi'„dulceţuri“, „şerbeturi“, „rahaturi“ şi altele şi altele. 
Nu mă pricep şi pace, trebue dar să lăsăm pe cocöna Zosima, să-şî 
isprăvăscă singură prâwjul Domnia-eî, că-cî şi aşa nu este învăţată 
să i să uite lumea în gură când mânca, cum sunt deprinse cocönele 
din lumea nouă.

Să vedem acum puţin de Todora, să ne ducem la ea acasă, 
unde mai tărcjiu vom întâlni pe cocöna Zosima, că-cî Domnia-e! pusese 
în gând să se ducă acolo, cum vor fi gbîcit şi cetitorii mei, să se 
ducă pentru a să înţelege cu nepotă-sa în privinţa aceluî răvaş menit 
de a feri pe Todora de ruşinea despre care seim şi noi.

iii.
Sciin că Todora părăsise împreună cu mirele eî odaia în care i 

primise cocöna Zosima.
Eî să puseră amăndouî ărăşî în saniă şi se duseră în zângănitul 

clopoţelelor şi în troscănitul biciului ca în sbor pănă dinaintea caselor 
unde şedea Todora.

Aie!, adică la portă, să despărţiră. Popîrţă era — flămend şi
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zorea deci să mérga la birt unde obicînuia se prândescă. Cum de nu 
fu poftit la masă de logodnica sa? vor întreba unul seu altul. Etă 
pentru ce, pentru că un asemenea lucru era cu totul necuviincios. 
Decă ar fi fost timp de cină, nu (lice'm ba, atunci s’ar fi putut, Ia 
prând înse nici decum, că-cî acesta era oprit de tipicul Bidinescenilor, 
de care së ţinea toţi şi töte prin urmare şi Todora cu mai mare 
sfinţenie decât de înveţăturile „ceaslovului“, las’ că de sfânta evan- 
geliă nici vorbă nu încape, de vreme ce am pus în pomenire faimosul 
ceaslov, care este cartea cărţilor a pravoslavnicelor Bidinescene.

La porta miresei së despărţiră logodnici. Popîrţă së duse unde 
T chïema stomacul, ér Todora urcâ scara şi întră cu o faţă cam ne- 
mulţămită în odaiă unde o ascepta cele patru fete ale eî, care la 
vederea mumei-vëduvei-miresei strigară töte trei de odată.

— Ce a dis mătuşica, ce a dis? bucuratu-s’a? Trebue să sciţi 
că Todora, după cum să putea vedea chiar de pe faţa eî, era prea 
rëü dispusă. Una că primirea ce avu ea şi cu logodnicul eî din 
partea coconeî Zosimeî nu i fusese nici decum după plac şi ascep- 
tare, alta Înse că i era încă şi acum ciudă de producţiunea gimnasti- 
cala severşită de mirele eî cu ocasiunea cădereî séle de pe scaun. 
Àuclênd acum întrebarea fetelor, la care nu putea rëspunde în sens 
afirmativ, că-cî în adevër cocöna Zosima nu arëtase nici un pic de 
bucurie, fu iritată cu atât mai vêrtos, fiind-că ea însăşi prin vorbele 
eî încreclute provocase convincţiunea în spiritul copilelor, că mătuşica 
va fi încântaţii de norocul eî. Seim prea bine, că nimic nu amăresce 
sufletul omului, fiă şi al femeieî, mai mult decât necesitatea de a 
mărturisi că a fost desamăgit în asceptările séle. Astfel së întêmplâ 
acum şi cu Todora. întrebarea fetelor i së părea ca o batjocură 
meritată, care arde mai tare decât batjocurile nemeritate. Todora 
së aprinse deci şi dise:

— Tăceţi şi vedeţii-vë de tréba vostră. Aţi avut grije de bu
cate, aţi pus masa, ca să mâncăm mai de grabă, că-cî după prând 
ne va veni de bună semă o grămadă de prietene.

— Ce? — întrebâ acum una din fete, — şi la Domnia-ta vor 
veni ca şi la fetele logodite, prietenele pentru ca să-ţî ajute la 
cusutul zestrei.

Todora avênd zestra eî de mult făcută gata, de vreme ce era 
femeiă cu copii, să înţelege de sine că n’avea lipsă de ajutorul prie
tinelor eî pentru cusutul zestrei, şi este dar de prisos a vë spune, 
că fetiţa care adresase acesta întrebare cătră Todora, priimi un ră
spuns cam în acest sens însë investmêntat în espresiunî mai aspre 
şi mai nedelicate.
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Sărmana fata, — tlicein sărmană cu privire la espresiunele cele 
aspre întrebuinţate în răspunsul mume-si, — sărmana fată îşi adusese 
aminte de un obiceiü forte răspândit prin Bidinescî şi întrebase, că 
şi la mumă-sa să va observa acest obiceiü, care după aparinţă este 
foite frumos, care însă în realitate, adică privit mai de apröpe, de
vine o curată — secătură.

în casa Todoreî pănă la sosirea cocone! Zosimeî nu să petrecu 
nimic ce ar merita ca să vă fiă povestit, să o lăsăm dară să se 
pună şi Domnia-eî la masă cu fetele şi cu ficiorii ei, fără de a asista 
la „dineul“ Domnia-eî, cu töte că pe Domnia-eî nu am fi genat nicî 
decum, ba din contra i am fi făcut o plăcere, că-cî i s’ar fi părut a 
sămăna cu familia regală a Franceî de odinioră, care avea chiar da
toria a prândi în faţa publicului. Să o lăsăm cu totă acesta şi să 
vorbim în acest interval puţin de obiceiurile, observate în Bidinescî, 
cu ocasiunea uneî logodne.

Când un tinăr Bidinescean a hotărit a să însura şi după ce ’şi 
a ales fata, apoî trebue să însărcinede pe cine-va dintre cunoscuţii 
séü maî bine dintre cunoscutele séle cû arangarea trebeî. Forte des 
să întemplă că tinărul este scutit de acesta ostenălă ba încă chiar şi 
de grijea de a ’şi căuta fata, de vreme ce i să oferă şi fără stăruinţa 
sa propriă din partea acestor arangiătore, care port numele de votre.

După ce s’aü învoit părţile, adică ginerile şi cu părinţii fetei, 
după ce s’aü statornicit töte condiţiunele prin midlocirea votreî, şi 
după ce în fine s’a făcut foia de zestră, apoî atuncî merge tinărul să 
vătjă pe fata. Vorba vine de aşa, el a vădut pe fata şi maî nainte, 
dar aşa să dice când merge tinărul pentru prima oră la fată, după 
ce s’aü înţeles părţile respective. Fata nu cunösce maî nicî odată 
töte amenunturile togmeleî; câte odată să întămplă chiar, că nu scie 
nimic pănă în momentul unde să află faţă în faţă cu peţitorul eî. 
Cât în privinţa primei visitei nu esistă său . cel puţin nu să mai ob
servă nici un tipic regulat, dar cu acăstă ocasiune să hotăreşte de 
ordinar dioa de logodnă, pănă unde nu mai este ertat tinëruluï de a 
veni la fată. Logodnele sunt de diferite trepte. Sunt logodne mari, 
logodne mici şi logodne tainice.

La logodnele cele mari sunt două soiuri de invitaţi, unii numai 
la ceremoniă, partea cea mare, ăr alţii, partea mai mică, şi la cere- 
moniă şi la cină. Ceremonia să esecută de un preot şi de un cân
tăreţ, ăr despre săverşirea actului să face o dovadă înscrisă în o 
carte specială care să subscrie de toţi cei interesaţi împreună cu 
doui martori. După terminarea ceremoniei asistenţii vin unul câte 
unul şi doresc logodiţilor: „într’un ceas bun“, apoi li să servesce

!
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dulceţă şi cofeturi, din care să ia mai mult pentru a să duce şi pe 
la cei de acasă, copii etc. Asistenţii invitaţi numai Ia ceremonia se 
duc după ce a luat dulceţa şi cofeturi, ér ceilalţi remăn la cină, care 
nu se deosebesc de alte cine splendide.

După logodnă tinërul pöte veni în töte serile Ia mire'să, este 
însë dator ca să aducă bonböne adică cofeturi şi încă multe, ca se 
aibă se roda nu numai mirésa dar încă şi prietinele eî, care delà 
logodnă şi pănă la cununiă, în termin mediii 4 sëptëmânï, së adun 
pentru a cöse miresei. Aşa este cel puţin titlul oficial al visitelor, 
dar în realitate vin să vedă pe ginerile, să mance cofeturi, să spio
neze, să spună miresei töte căte rele să vorbesce de logodnicul e! 
şi unele în fine vin, pentru ca să nu fia uitate când să va cinema la 
nuntă. Nu e vorba, prietinele së ocup de cusătură totă vremea cât 
staü la mirésa, dar vai de trăinicia, de frumseţia şi de uniformitatea 
acelei cusături.

Atât despre logodnele mari.
Logodnele cele mici nu së deosebesc de cele mari, decât numai 

prin singură împregiurare, că la logodnele cele mici, invitat! — să 
înţelege în immer mic — asistă atât la ceremoniă cât şi la cină.

Logodnele tainice să săverşesc numai între ce! interesaţi. Lo
godna Todoreî fuse tainică de vreme ce nici chiar mătuşa eî adică 
cocöna Zosima nu fusese invitată, nici măcar la ceremoniă.

Bine că nï-am adus aminte de Todora. Prea uitasem de ea, atât 
uitasem încât nici n’am băgat de semă, că, pănă ce am tăiat la taifa
suri cu iubiţi! ine! cetitor!, cocöna Zosima şi sosise la dênsa. în acest 
moment Domnia-lor au ajuns in conversaţiunea lor togmaî la „adică“.

Acum trebue să ascultăm la spusele acestor cocöne şi să nu 
ne pară rëü, că n’am asistat la partea ceea dintâiă din întrevorbirea 
lor, că-c! pănă aie! Todora abia îşî venise în fire din spaima îmbucu- 
rătore în care o băgase vederea mătuşă-şî. De bună semă avea de 
ce să se bucure, fiind-că venirea Domnia-e! la densa era un semn de 
mare interes, de multă iubire, un semn, care în ochi! Todoreî avea 
un preţ forte mare, togmaî atât de mare ca şi partea din bogăţia 
coconeï Zosimeî, la care spera Todora in calitatea e! de moştenitore.

— Mătuşico dragă, — elicea Todora, — să ved! cum s’aü pe
trecut lucrurile de nu ţi-am putut spune nimic şi nu te-ara chîemat 
la logodna mea.

— Spune’Todoro spune, — o îndemna cocöna Zosima cu gura 
togmită a bună-voinţă.

— Sunt ver o ilece an! de când a reposât iubitul meü Georges, 
— oftâ Todora.
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5 Trebue să sciţi că Georges së numise primul bărbat al Todoreî. 
Cocöna Zosima auclênd că Todora voiesce să ia lucrurile prea de de
parte, începând de acum dece am, de când cu mortea lui Georges 
pierdu răbdarea că-cî avea grabă ca să spună şi ea ale Domnia -eî 
apoi së şi scârbi, de vreme ce së ferea de cuvântul morte ca şi 
dracul de tămîă, deci întrerupse pe Todora dicând.

— Sciü dragă sciü, şi te rog să nu mai pomenescî pe morţii 
dinaintea mea.

— Çece ani sunt inse un timp förte îndelungat, — îşi urmâ 
Todora vorbirea eî după manierea vestită ce i dice „inşiră-te 
mărgărite“. De bună semă nu së îndura să spună mătuşe-si de 
odată adevărul şi d'aceia îl ocolea, cum ocolesce pisica strachina 
cu fiertura.

;

— Lung şi scurt, după cum le ea omul, — observă cocöna 
Zosima cu înţelepciunea eî cea admirată.

— Pentru o sărmană văduvă ca mine, lăsată cu 6 copii în voia 
întêmplâreî, dece ani sunt un timp forte lung, că-cî în decursul 
acestui timp escî nevoită a cheltui o grămadă de banî.

— Unde vrea să baţi cu aceste vorbe, — întrebâ acum cocöna 
Zosima cu un simţ de bănuelă.

— Voi să arăt pricina, care m’a îndemnat, ca delà o vreme 
încoce, să më gândesc la măritiş, — răspunse Todora cu smereniă.

— Cu alte vorbe, — dise cocöna Zosima, — tu ţî-aî căutat 
un bărbat, care să te maî uşurede din cbeltuelî.

— Am căutat un bărbat, — adause Todora — fiind-că eram 
silită a mi-1 căuta, decă nu voiam să më ved scăpătată de tot.

— Pentru Dumnedeü ! — strigă aid cocöna Zosima înfiorată — 
nu-ţî vei fi mâncat doră tdtă stăricica.

— Bine did mătuşico, bine did, numind averea pe care mî-a 
lăsat Georges cu numele de stăricică, — răspunse Todora, — că-cî în 
adevër era o stăricică numaî, ăr nu o stare din al căruî venit aş fi 
putut trăi cum să cade. Am fost decî silită a cheltui, maî ales 
pentru crescerea copiilor, nu numaî venitul dar şi din capete. Abia 
a mai rëmas din capete părţile asigurate ale copiilor. Eu tot më 
ţineam să më descoper Domnieî-tale, mătuşico, însë nu m’am îndurat, 
şi am preferat să primesc propunerea Uţeî, care scia de gândul meu 
de măritiş şi care mî aduse pe Ghiţă.

— Bine, bine, — borborosi cocöna Zosima coftfusiată cu desă
vârşire de spaima în care o băgase ideia înfricoşată, că s’ar putea 
întâmpla să fiă silită de a susţine pe nepotă-sa. — Bine, bine, — 
(jise, fără a sei ce dicea şi adause tot aşa de pîerdută, — cu töte

i

'
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astea nu am înţeles încă , care a fost pricina de v’aţî grăbit atât de 
mult şi de aţi făcut o logodnă tainică.

— Despre acesta nu-ţi pot spune nici eù alt nimic decât că 
o făcui după sfatul Uţeî, care mï dise să me grăbesc, fiind-că ar 
umbla şi altele după Gkiţă, — esplicâ Todora.

Coconeî Zosimeî i se făcu moră ’n cap. Prea së înfiorase de 
ruinarea Todoreî, sermana coconă; prea audise multe de odată, nu 
scia unde să le pună pe töte şi ce së facă cu ele. Ar fi uitat cu 
totul de scopul venireï séle, decă n’ar fi pomenit Todora numele Uţeî.

La audirea acestui nume îşi aduse aminte de primejdia în care 
së afla Todora, adică primejdia de a fi părăsită de Gkiţă Popîrţă, 
decă nu ’şî vor lua séma de cu vreme şi decă nu vor stărui să în- 
taréscâ logodna cu legături mai temeinice.

Cocona Zosima, după esemplul priimit delà lelea Uţa, cercetâ şi 
ea mai întâiü pe la uşi şi pătrundendu-se, că nu o pöte aude nimeni, 
spuse Todoreî pricina cu clausa de 10,000 fiorinî din testament şi o 
sfătui, ca să facă ce va face şi să scotă delà Popîrţă acel înscris 
despre care pomenise Uţa, adică un înscris prin care să se lege 
Popîrţă a plăti o amendă de 20,000 de fiorinî decă va strica logodna 
cu Todora.

De cel l’alt midloc, de care vorbise Uţa, care după cum sciţî 
invitase pe cocona Zosima, ca Domnia-eî să dea aceî 10,000 de fiorinî 
drept împăcare voinţeî reposatuluî, de acest lucru Domnia-eî nu vor
bise nimic. Pe semne uitase de el, precum i plăcea să uite de morte. 
Nu seim, decî nicî nu credem, că-cî noi ceî umblaţi prin scolî streine, 
nu maî credem decât numai în ceia ce seim.

Todora aflând de prăpastia ce i së deschise prin aceea clausă 
afurisită din testamentul Hagiului fu coprinsă de o spaimă vederată, 
dar audênd apoî de leacul menit pentru a tămădui rëul bêntuitor, 
prinse la inima şi dise:

— Cât despre atâta nicî un lucru maî uşor. Am vëdut şi m’am 
pătruns, că Gkiţă face tot ce cer delà dênsul.

Aicî maî era să adauge: — nu ca reposatul Georges, care nu 
prea voia sa scie de töte poftele şi plăcerile mele, — dar luându-şî 
sema că mătuşe-sa adică cocona Zosima së scîrbesce de câte-orî aude 
pomenindu-se numele ver unuî mort, înghiţi acestă observaţiune şi 
urmâ astfel înainte.

— Să vedî numai mătuşico dragă, ce scule mî-a dăruit Ghiţă, 
tot scule alese, şi încă alese chiar de mine, că-cî Ghiţă fu atât de 
galant încât a lăsat să-mî aleg ce mî place şi cât îm place. A în
sărcinat pe Tomiţa, sei Domnia-ta pe cel dintâiü giuvaergiu din
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Bidinescï, l’a însărcinat să mï aducă cele mai scumpe diamanticale 
ca să le ved şi să-mî opresc ce mî va plăcea. Mie (lëù mî-au plăcut 
töte şi eü le am oprit pe töte. Poftim de le vedî.

Cocöna Zosima la acestă împărtăşire resimţi o uşurare sufle- 
tescă, că-cî — cbibzui Domnia-ei — decă ginerele s’a apucat să-î 
dăruescă scule după placul şi voia eî şi încă scule din cele mai 
scumpe, apoi numai trebue să me tem că Todora va ajunge încă 
la mila mea.

Fiind liniştită în acestă privinţă, cocöna Zosima priimi bucuros 
de a admira împreună cu nepotă-sa giuvaerele pe care Todora le 
oprise după dorinţa mirelui eî.

Să le lăsăm pe aceste doué cocöne date unei ocupaţiunî, care 
trebue sa fiă forte plăcută, die trebue, fiind-că vorbesc din audite 
ér nu din păţite, că-cî eu nu cunosc dulceţa uneî atarî ocupaţiunî, 
de vreme ce nu am avut încă nicî odată parte de a mî o putea 
procura. Eta causa care me opresce de a ve face aicî o descripţiune 
potrivită despre momentele deliciöse pe care le petrecură cocönele 
în contemplaţiunea lor încăntătore. înse chiar decă aşî sei së vè 
fac o asemenea descripţiune totuşî nu aşî îndrăzni să o fac de temă, 
ca să nu stric cum-va casele omenilor, adică să nu aţiţ pofta cocö- 
nelor după ver un diadem cu brilanturî, ver o braţeletă cu opazurî, 
ver o părechiă de cercei cu smarald séü altele şi altele la care ar 
fi putut să rămnescă în urma celor ce ar fi cetit aicî.

Să le lăsăm dară pe cele döue cocöne şi să trecem înainte. 
Ne vom întorce la Todora, fiind că la densa mai are să se petrecă 
o scenă interesantă, la care nu să pöte să nu asistăm şi noî, că-cî 
decă am lipsi, atunci istoria nostră nu ar maî face nicî un haz.

Acum trebue să ne batem puţin capul după lelea Uţa, că-cî 
purtarea eî prea nî-a provocat curiositatea.

Vom avea de furcă cu ea, pănă Ce i vom doscoperi töte şiretli
curile eî, că-cî după cum am înţeles cu toţii din cele ce am aflat pănă 
acum, Uţa era tulpina tuturor încurcărilor de pănă acum şi tot ea 
va remânea tulpina multor încurcări, ce maî aü să vină de aicî înainte.

IV.
De când am audit pe Uţa vorbind cu cocöna Zosima, apoi şi 

din întrevorbirea Todoreî cu mătuşă-sa am înţeles că jupănesa Uţa 
avea mare interes de al însura pe Ghiţa Popîrţa.

Cu atâta sciinţă nu ne putem Înse mulţămi noî. Trebue să ne 
îngrijim şi de pricina care îndemna pe Uţa de a duce acest dor.
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Ceia ce înşirase densa de testament, apoi că o döre de binele 
coconaşului adică alluî Ghiţă Popîrţă, că una alta, astea töte fură 
vorbe de spoelă, cu care se silea ca să acopere adevăratele eî motive. 
Cu asemenea vorbe poţi să înşeli pe omeni preocupaţi, omeni scoşi 
din liniscea lor obicinuită prin vênturarea unui interes personal, bună 
oră pe Todora şi pe cocöna Zosima, că-cî Domnia-lor se gândeau la 
ale Domnia-lor şi n’aveaü răgaz să se ocupe de motivele Uţei.

Noi însă omeni cu sânge rece, noi omeni cumpătaţi, noi îndată 
am recunoscut sulimanul pus pe vorbele jupăneseî, dec! dorim să i 
vedem acum faţa curată, adică spălată şi stărsă de necurăţenia suii- 
manuluï, cu alte vorbe voim să cunoscem taina Uţeî.

Ca să isbutim la acesta trebue să ne întorcem cu povestea 
nostră pană prin vremurile pe când trăia reposatul Hagiu, ba chiar 
pană prin vremurile pe când Hagiul era văduv tinăr şi Uţa fată tinără.

Uţa era în casă la Hagiul pe când i murise acestuia nevasta 
şi rămase acolo de i îngrijea de töte cele trebuinciöse.

Uţa era sprintenică, curăţică şi viclănă, scia să mulţămăscă pe 
stăpânul eî cu töte, dar şi stăpânul eî adică Hagiul scia să mulţă
măscă pe fata din casă adică pe Uţa, ărăşî cu töte, era deci o mul- 
ţămire reciprocă, dar, pare-mi-să, mai mare era mulţămirea din partea 
fete! din casă, că-cî acesta, pe di ce mergea să făcea tot mai grosă, 
— grasă eram să die. Acăstă grăsime în cele din urmă i făcu Uţeî 
mare supărare şi o sili a să duce pentru ver o câte-va vreme acasă 
în sat de unde era ea, să se caute, că-cî doctorii diceaü, că nu i 
priise aerul din oraş. De astă-dată o nimeriră doctorii cu ordonanţa 
lor, că-cî Uţa abia stătu ver o două lunî la sat, când ătă că să în- 
törse, suptă la trup, par’ că ar fi fost trasă prin inel.

Prin oraş ce i drept, acăstă lipsire delà vatra Hagiului, acăstă 
tămăduire săverşită, cum am dice, vădend cu ochiî, produse mare 
efect şi să tilcui de diferiţi omeni în diferite modurî, dar mai cu 
sămă spre ocara Uţeî şi a Hagiului.

Noî nu ne-am putut tălmăci nici odată „noima“ acelor tîlcuelî, 
şi prin urmare trebue să renunţăm cu cea mai mare părere de rău 
la reproducţiunea celor ce să dicea prin Bidinescî.

Pănă la o vreme destul de îndelungată nu să mai vorbi nimic 
nici de Uţa nici de Hagiul. După ver o câţî-va anî să lăţi de odată 
svonul că Uţa ar fi introdus la vatra Hagiului o fetiţă, despre care 
dicea, că ar fi fata soru-si, care murise de curênd, şi că fata remă- 
nênd singurică, aflase un adepost pre lângă mătuşe-sa.

Acum trebue să sciţi că Hagiul cu totă avuţia sa, nu era nici 
decum darnic şi nici milostiv. Bidinesceniî începură prin urmare a
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vorbi multe şi merunte despre acesta împrejurare, adică vorbiră 
despre sălăjluirea fetiţei în casele Hagiului, încercându-se a şî o es- 
plica. în scurt timp isbutiră a şi esplica lucrul, Înse erăşî spre ocara 
Uţeî şi a Hagiului, cu un cuvent, le scorniră acestora, că Victoriţa, 
aşa së numea fetiţa, ar fi copila lor, — se înţelege o copilă nelegitimă.

Noi în momentul de faţa nu ne aflăm în posiţiunea pentru a 
afirma séù pentru a respinge acesta presupunere a Bidinescilor, atât 
însë trebue să mărturisim şi noi, că Victoriţa fu ţinută şi tractată atât 
de Uţa cât şi de Hagiul astfel par’ că în adevër a fi fost copila lor.

Să sărim acum peste ver o câţi-va ani, să trecem peste un 
timp care pentru noi romancieri nu pote présenta nimic interesant, 
să ocolim copilăria Victoriţeî, pentru a ne ocupa cu Victoria, devenită 
fată mare, prăznuită, decă ni este permis a ne esprima astfel, de 
toţi tinerii Bidinescenî, atât din causa frumseţeî, cât şi din causa, că 
totă lumea o ţinea de fiitörea moşcenitore a bogatului Hagiii.

Ba dëü, Victoria merita dragostea ori cărui dintre fruntaşii 
Bidinescenî. Nu numai că era „frumosă damicela, cu ochii de gazelă“ 
„cu buziţă, garofită“ şi aşa mai departe după gustul fiă căruia dintre 
cetitori, cari sunt rugaţi a complecta imaginea Victoriei, de vreme 
ce noi vom urma înainte în povestea nostră, pentru ca să nu ne 
uităm vorba. Victoria deci era nu numai frumosă dară şi bună de 
inimă şi bine crescută.

Bună de inima, neapărat, că-cî i să făcea milă de ver-ce om, 
care ofta dinaintea eï, mai cu semă când acel om oftător era tot- 

* odată şi ofticos, pardon, eram să clic tinër, delicat, galant şi elegant, 
cu un cuvent un domnişor, cum sunt domnişorii cari aii trecere pe 
lângă domnişorele nöstre de astăclî.

Hagiul îmbëtrânise binişor. Şedea mai tot acasă şi nu afla ce 
să mai petrece prin lume, de-cât numai din gazete şi din gura 
Victoriei şi a Uţeî.

Ajunsese dar cu totul pe mâna acestor puterî respectate de 
totă lumea, mal cu semă, de lumea cea civilisată, ajunsese pe mâna 
opiniuneî clise publice, dar făcute de gazete şi atîrna de voinţa 
femeiescă. Din întâmplare gazeta pe care o ţinea şi o cetia Hagiul 
era una din acele gazete, care propagă idei conservatöre adică stră
moşesc! avênd drept devisa cuvintele: Dumnecleü, familia şi 
proprietatea, în oposiţiune cu înfricoşata devisă revoluţionară: 
libertate, egalitate, fraternitate.

Să înţelege că prin cetirea acelei gazete, şi Hagiul së îmbuibă 
de opiniunile profesate într’ensa şi prin urmare nu së putu decide 
a adopta, acum eram să clic, a recunösce pe Victoria pe cale legală

-
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drept fiica sa, cu töte încercările destul de dese şi destul de stărui- 
töre ale Uţei, care încă nu şî pierduse înfluinţa sa asupra Hagiului. 
La töte aceste încercări Hagiul nu avea decât un singur şi unic 
răspuns, etă *1.

— Nu-mî este permis, — dicea el încreţîndu-şî fruntea — a 
me atinge de drepturi sacre şi respectate de totă lumea civilisaţă, 
nu-mî este permis a jicni interesele familiei, a călca datorinţele înru
dire! legale, lipsind pe un medular al familiei mele de beneficiul 
proprietăţeî. Nu vë temeţi însë şi n’aveţî nici o grije, că eü am 
aflat remediul salutar. Voi concilia töte obligaţiunele şi töte intere
sele prin un testament, ce nu voi lipsi a face la timp cerut.

Iubiţi cetitori, aţi observat contrastul cel mare între opiniunea, 
între vârsta Hagiului şi între limbagiul sëü. Opiniunea şi vîrsta 
Hagiului, amêndouë forte ruginite, ér cuvintele séle forte după tipi
cul cel mai nou, adică un fund vechiü cu o podobă nouă. Töte 
după chipul şi asemănarea aşa disilor conservatori, cari ’şî schimb 
ca şi lupul numai përul dar năravul nici odată.

Nu seim decă şi Uţa la auclirea acestor cuvinte rostite de Ha
giul făcea aceleaşi reflecsiunî ca şi noi, atâta seim însë că nu înţelese 
cuvêntul „a concilia,“ întrebuinţat de Hagiul, şi că prin urmare fu 
silită a i cere esplicarea.

— A concilia — o instrui Hagiul — va să (Jică împăca.
— Acum pricep ce aï vrut să-mî. rficî, — obiectâ Uţa, — dar’ 

încă nu sciu în ce chip voiescî ca să ne împaci prin testamentul 
Domnieî-tale.

— Voi dispune ca eredele adică moştenitorul meii, - declară 
Hagiul, — să fiă obligat a së căsători cu Victoria.

— Cine este acel moştenitor al Domnieî-tale ? —
— Este un nepot al meii, fiul soreî mele, îl chîamă Ghiţă

Popîrţă.
— Apoi decă domnişorul Ghiţă së va însura mai nainte să 

mori Domnia-ta, séu nu va putea lua din altă pricină pe Victoria.
— M’am gândit şi la asta. Atunci Popîrţă, nepotul meu va 

fi dator să numere Victoriei din starea ce va moşteni delà mine 
10,000 de fiorini.

— Adică fata să nu să mărite cât vei trăi Domnia-ta? —
— Dar nu este destul de bine în casa mea, unde doresc să 

remână şi după ce voi muri eu, fără ca să më ating de drepturile 
familiei? -

— Apoi decă Domnişorul Ghiţă Popîrţă nu i va plăcea Victoriei? 
— Pănă întru atâta eü unul nu m’am gândit şi nici că trebue
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sa me gândesc. Ghiţă este de neam bun, este din familia nostră, 
prin urmare întrebarea Donmiei-tale nici nu încape faţă cu el.

Astfel hotărise Hagiul în privinţa Victoriei ér din ale lui nu ’1 
putu scöte de-o cam dată nimen.

Victoria cu töte că scia de aceste nu prea së îngrijea de vii
torul eî. Cum să se fi îngrijit acum unde avea töte după placul şi 
pofta eî, acum unde gusta plăcerile tinereţe!,• triumful frumseţeî, 
puterea bogăţiei, care i së pusese la disposiţiunea eî din partea 
Hagiului, că-cî ce i drept nu i pëcat, când era vorba de a îndeplini 
ver o poftă a Victoriei, Hagiul nici odată nu së arëta rëü de inimă, 
séu dis cu un singur cuvent, nu se arëta avar.

— Tinereţe, frumseţe şi dare de mână etă cele trei puteri 
fermecătore, cari atrag pe inimele simţitore! Etă remediele cele mai 
nimerite, ba putem dice chiar unice, pentru provocarea şi nutrirea 
amorului.

Victoria avu mulţi adoratori împregiurul eî, dar între acestă 
mulţime de adoratori era unul, pe care densa ’1 prefera dintre toţi 
ceilalţi, pe care ’1 iubea cu dragoste de fată mare. Semne: când îl 
vedia venind së înroşa, se făcea ca o cerdşă coptă dar numai pentru 
un moment,- că-cî în cellalt moment îşî pîerdea roşiaţa şi së făcea 
albă ca crinul şi cu töte acestea ea şi cu el simţeaţi, după cum sim
ţiră odinioră Miron şi Florica despre care cântă poetul:

Miron şi cu Florica mereu se inlîtlnea 
Şi prin şoptire scurta în preschimbare dcsa 
Spuneau un gând séu altul din multe ce-adunase 
Ér când din vreme ’n vreme se despărţeau la joc 
in piept adunată drăşi dulci gânduri la un loc.
Ş ades de gânduri pieptul impovorat şi plin 
îşi uşura povara printr’un adânc suspin.

Destul cu atâta să spunem acum numele aceluî om fericit. îl 
chîema Alesandru Orfănescu şi era un tinër advocat, cu purtărî atât 
de bune şi cu prospectul de un viitor atât de strălucit încât Uţa nu 
mai sciu ce să alegă spre binele Victorieî, stătea la capul unei 
respântiî. O cale ducea spre averea întregă a Hagiului înse cu un 
ginere necunoscut şi cu o casëtoriâ amînata pană după mörtea Ha
giului; altă cale frumosă şi scurtă ducea drept în casa Orfănesculul. 
Uţa, femeiă înţeleptă, nu stătu multă vreme la chibzuelă, ci îşi dise : 
—■ ce-ml bat capul, fără a sei mal nainte decă Orfănescul să va 
învoi pentru a lua pe Victoria după ce va afia cum staü lucrurile, 
ean să i spun töte şi să më sfatuesc tot-odată cu el. Ca advocat 
ce este îm va putea da un sfat spre binele nostru.
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XJţa făcu după cum dise, se mărturisi Orfănesculuî, care ca 
tinër de caracter şi ca om cu minte i declară, că el va lua în ori 
ce caz pe Victoria, fiă bogată, fiă seracă, şi că midlocul cel mai 
nimerit şi mai cinstit pentru a i asigura o zestre ar fi de a se desco
peri Hagiului şi de al ruga să i dea acea sumă de 10,000 de fiorini, 
pe care i-o destinase ei pentru cazul când nepotul sëü Popîrţă af fi 
însurat seu legat adică pe vremea când după mörtea Hagiului ar 
trebui să ia pe Victoria de nevastă.

Uţa făcu după cum o povăţuise Orfănescul şi isbuti după mult 
„cliiii şi vaiü“ de a îndupleca pe Hagiul, că să së învoiescă după 
cererea lor.

Norocul o sluji pe Victoria pănă aici din töte -părţile. îî tri
misese un mire, care i plăcea nu numai ei dar’ şi mume-si şi care 
fu atât de înţelept încât să mulţămi cu o parte şi nu së puse în 
risic luptându-se în darn pentru a dobândi întregul séû mai bine (lis 
totul, adică pe fata cu toţi banii Hagiului.

Ajunsese tréba pănă întru atât încât numai rernase alt nimic 
de făcut decât pasul oficial, adică mai reinase ca Orfănescul să ceră 
în personă pe Victoria delà Hagiul.

Tinerul advocat, îndemnat de scumpa sa miresă îşî propusese 
să vină şi să săvârşescă acest pas chiar în viitörea Duminecă. Nu 
mai erau decât ver o câte-va dile pănă atunci, când etă că së în
tâmplă un lucru neasceptat, care prefăcu de odată tréba, că-cî 
schimbă părerea Hagiului.

Gazeta, bate-o-ar de gazetă, începuse a scrie despre afacerea 
séü mai bine (}is despre procesul Lambertini.

Acest proces este atât de renumit, încât sunt sigur, că fiă-care 
dintre cetitorii mei de acum scie despre ce tractézâ. Eu înse am 
pretenţiunea de a spera că présenta istoriă së va ceti şi în viitor, 
pe atunci, pe când causa Lambertini cu totă celebritatea ei va fi 
pusă la uitare. Având acestă pretenÿune trebue să arăt aici, că 
domna Lambertini, o contesă italiană, după mörtea unui cardinal 
forte renumit cu numele Antonelli, a pretins succesiunea după acel 
cardinal, susţinând că ar fi copila lui. Hagiul cetind despre acel 
proces găsi o analogiă între contesa Lambertini şi între Victoria, 
fiica jupăneseî Uţa.

Gazeta cetită de dênsul, că conservătore ce era, i ţinea parte 
cardiualuluî ; respective moştenitorilor lui legitimi.

Hagiul së gândi, că era tare apröpe să dea cu desăvârşire în
cuviinţarea sa pentru căsătoria Victoriei cu un advocat, — băgaţi 
bine de semă, — cu un advocat, adică cu un om de cîrcote şi de
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pricim, Hagiul dicem së gândi la acestă primejdiă, se înfiora şi hotărî 
să se împotrivescă cu tot adinsul acestei căsătorii.

Orfănescu îl nimeri pe Hagiul togrnai în aceste töne, când veni 
să ceră delà dênsul mâna iubitei séle Victoria. Cererea sa fu deci 
respinsă. Orfănescul o pleca pe uşă afară uitându-se crunt la Hagiul, 
care prin refusul sëü nemotivat i stricase töte ilusiunile cât în pri
vinţa zestrei de 10,000 de fiorini, că-ci în altă privinţă bravul advocat 
nu së simţi nici decum desilusionat.

Hagiul vëdênd aceea privire cruntă a advocatului fu cuprins 
de o groză nespusă.

— Tot mai bine ar fi fost, — îşi dise în sine, — deçà in’ aş 
fi împăcat în ver un chip cu afurisitul de advocat, de cât să më 
espun urgiei şi rësbunàreï séle. Să trimit după el, să mi-1 aducă 
înapoi, ca să i conced cererea 
slab faţă de el, şi apoi halal de reputaţiunea mea ! Halal şi de dreptul 
familiei mele legitime, după ce më va înghiţi gröpa. Ginerile meü — 
voi să die advocatul Orfănescu s’ar apuca de proces întogmaî ca şi 
contesa Lambertini

Cuiul prin cuï së scote — së întrerupse de odotă Hagiul urmând 
apoi astfel înainte în noua sa ideiă. — Voi consulta în privinţa prepu
surilor mele pe vechiul meü amic şi renumitul advocat Moise Capiu.

Hagiul trimise deci la vechiul sëü prieten, adică la advocatul 
Moise Capiü, doctor în drepturi, rugându-1 să poftescă cât mai în- 
grabă la dênsul.

Din întêmplare acest advocat vestit avea régaz în acel moment 
şi veni îndată după invitaţiunea Hagiului.

Mai tărcliii vom avea prilegiü pentru a ne împrîetini mai bine 
cu acest bărbat, fiind-că ’I vom cerceta acasă la el, prin urmare 
acum nu ne vom ocupa atât de persona sa, ci ne vom mărgini de a 
asculta la întrevorbirea pe care o avu el cu Hagiul.

Domnia-sa adică Hagiul së încercă mai întâiü a audi părerea 
advocatului, fără de a \şî trăda pe deplin secretul sëü, dar Moise 
Capiü înţelegând intenţiunea clientului sëü şi fiind un om far* de 
răbdare lungă i dise:

— Séü îm spunî totă pricina curat şi verde delà începutul în
ceputului, séü apoi fi bun şi lasă më să-nu vedî de alte treburi.

— Să-ţî spun, — ofta Hagiul din adâncul inimei séle, — să-ţî 
spun. Uţa în adevër a pretins tot-déuna, că Victoria ar fi copila 
nostră. Ce i drept, nu i pëcat, nici eü n’am avut nici odată proba 
contrariului şi prin urmare m’am şi purtat faţa cu fata Uţeî ca .un 
bun părinte, astfel încât toţi omenii care a fost în atingere mai de

Nu, că astfel prea in’ aş arëta
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apröpe cu casa mea, şi mai cu seina aceia, cari aü asistat la botezul 
Victoriei, săvârşit aici Ia mine, toţi die, ar putea mărturisi, că eu în 
nenumărate rânduri am vorbit de acea copilă ca de însăşi fiica mea. 
Atât o iubesc încât prea de multe ori in’am gândit a i da dreptul ei, 
a o recunösce drept fiica mea, dar acesta ar fi o călcare culpabilă a 
drepturilor de familiă, a instituţiunelor bisericei creştinesc!, ar fi o 
mare ruşine pentru mine; atât de mare încât nici odată nu aş fi în 
stare pentru a suporta greutăţile eî ; mî ar mânca dilele. Etă dar 
cum am hotărît să fac. —

Aici Hagiul desvoltă ideia sa cu disposiţiunea testamentară, pe 
care o cunöscem şi noi în töte amenuntele séle. îî spuse lui Moise 
Capiu şi de peţirea Orfănesculuî, de învoirea sa iniţială, apoi de 
temerile séle subite, provocate prin cetirea procesului.

Capiu ascultase zîmbind, dar cu totă acesta păstrase o atenţiune 
forte rară din partea lui. Când sferşi Hagiul cu infonnaţiunea sa, atunci 
i espuse prin următorele scurte cuvinte părerea ce avea el, dicând:

— Eii unul nu împărtăşesc nici decum temerile Domniei-tale. 
Nu şi nici decum; cu atât mai puţin fiind-că aici este vorba de un 
advocat, adică de un bărbat, care cunösce legile nöstre şi care scie, că 
aceste leg! nu sunt tot una cu cele italiane. Cu alte cuvinte la no! 
un copil nelegitim nu are, ca după legea din Italia, drept la succe
siunea tatălui sëü. Domnia-ta dar poţi prea bine să măriţi pe coco- 
niţa Victoria după colegul meu Orfănescu.

Cioră la cioră nu ’şî scote ochii, — morăi în sine Hagiul la 
audirea acestei povăţuirî, apoi adause cu vocea tare, — decă tréba 
este de aşa, apoi atunci în adevăr îm pare răii, că l’am refusât 
pe tinărul coleg al Domnieî-tale, dar acum nu mai am îucătrău, că-ci 
ce am dis rămâne dis, ér refusul rămâne refus.

— Forte rău pentru fericirea coconiţeî Victoriei, — observa Capiul.
— Eii cred din contra că e förte bine, fiind-că după hotărirea 

mea din urmă i va remânea totă averea mea, — răspunse Hagiul iritat.
— Pănă la acel rămas mai sunt multe, — dise advocatul cu 

un ton sarcastic; — una că Victoria nu va voi să ascepte păn’ la 
rnortea Domnieî-tale, alta că chiar asceptând, să va putea întômpla, 
să voiescă mai bine să rămână săracă decât ca să ia pe presumptivul 
moscenitor al avuţiilor Domnieî-tale, şi în finea finelor, lucrul cel maî 
principal din töte, după cum te sciu eu pe Domnia-ta, veî muri fără 
de a fi făcut testament, că-cî ca mulţî de săma Domnieî-tale, te 
temî şi Domnia-ta de acest act.

— Ba nu mă tem nicî decum, — strigâ Hagiul aprins, — nu 
mă tem, chiar astădî îm voî face testamentul. —

3
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— Să-ţi fia de bine şi sluga Domnieï-tale, — cu aceste cuvinte 
së depărtâ advocatul.

Hagiul trimise îndată pe lelea Uţa după notarul public, pentru 
că să întărescă testamentul pe care ’1 va face pană când va veni.

Uţa audênd aceste vorbe ale Hagiului îşi făcu cruce. Cu töte 
că era supărată pe stăpânul eî din pricina purtăreî séle faţă cu 
Orfănescu, în acest moment totuşi i së făcu milă de el.

Milă? dar pentru ce. Pentru că Uţa împărtăşea credinţa Bidi- 
nescenilor, can die că omul trebue să moră în scurtă vreme după 
ce şî a făcut testamentul. Nu vë miraţi de slăbiciunea Uţeî, că-cî 
chiar Hagiul credea tot astfel şi în adevër, nu s’ar fi decis a face 
testamentul, decât pöte în ultima oră, decă nu Par fi aţiţat vorbele 
advocatului.

t

'

Uţeî pe de-o parte i era milă de Hagiul, ér pe de altă parte 
resimţi o öre care mulţămire, chibzuind, că facerea testamentului va 
fi de bună seina în folosul Victoriei, că-cî altmiutrea Hagiul nu ar fi 
trimis togmaî pe ea după „notariş“.

Së duse dară şi ’1 aduse. Cu totă pătrunderea eî, că testa
mentul va fi numaî spre binele lor, totuş voi să se convingă priu ea 
însăşi. Făcu dar ce făcu şi së puse într’un loc de unde putu audi 
întréga întrevorbire a Hagiului cu notarul.

Seim că testamentul n’avea să cuprindă alt nimic decât ceia Ia 
ce së ascepta Uţa, ceia ce i promisese Hagiul în maî multe rîndurî.

Uţa era raulţămită convingêndu - să prin însăşi urechile eî de 
acest adevër.

Pronunţând aicï cuvêntul de adevër ne-am adus aminte de între- 
vorbirea Uţeî cu cocöna Zosima, în care fusese vorba de acest testa
ment, dar într’un mod încât noî pe atunci luasem de invenţiune töte 
câte spusese jupănăsa în acestă privinţă. După cum vedem însë 
acum, spusele eî eraü basate pe un sîmbure de adevër, pe care 
însë îl cioplese Uţa cu barda interesului şi făcuse din el un ade
vër lunecos.

Trebue să mărturisim că Uţa să arătase în acestă împregiurare 
ca o adevărată diplomată, că-cî numai diplomaţii posed puternica 
dibăciă de a împodobi adevărul cu minciuni, seu minciunele cu 
adevăruri.: Dar să nu ne prea depărtăm de Hagiul, că şi aşa nu ’1 vom 
mai vedea multă vreme. Să mergem să ne luăm cjioa bună delà 
dênsul pentru întréga vecinicie, că-cî bietul om, muncit de frica 
morţi, fu lovit de dambla chiar în séra aceia, după ce făcuse testa
mentul, şi muri numai decât.

i!
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Y.
Biata Uţa, nu niai scia unde i stă capul. Las1 că avea destulă 

trébà cu pregătirile diverse pentru înmormântarea Hagiului, cu bo
citul oficial la capătul cosciugului, cu pomana, cu una alta, câte töte ; 
apoi o năvălise gândurile, afurisitele de gânduri şi de griji negrii, 
cari i veniaü pentru viitorul ei şi mai cu seină pentru viitorul fie-si.

— Ce să fac, ce să fac, seraca de mine, — se întreba ea, 
când i mai remftnea puţină vreme de resuflat, după munca obositöre, 
— cum să derog şi cum s’o nimeresc mai bine 
nici un preţ. nu voiesce să scie de alt mire decât de Orfănescu, ér 
acest tinër advocat nu së pöte însura de o cam dată far’ de zestre. 
Trebue să i fac zestre Victoriei, că-cî altmintrea cine scie pănă când 
va trebui să asceptăm! Ce ne vom face pănă atunci, pănă când îşi 
va fi adunat Orfănescu îndestul pentru a së putea însura? Ce ne 
vom face, sëracele de noi? Din ce să trăim. Să remânem aici? Nu 
să pöte, că-cî moştenitorul coconului Hagiù, coconaşul Gliiţă Popîrţă 
nu ne va îngădui în casele Domniei-séle, îndată ce să va pătrunde, 
că Victoria să împotrivesce de a îndeplini porunca reposatuluî, adică 
îndată ce va vedea că nu ’1 voiesce de bărbat. Ne va scote din 
case, şi cu tot dreptul, adică cu dreptul ce i dă legile şi adieta re
posatuluî. Legile le scie coconaşul Popîrţă séü decă nu le scie, i së 
vor spune de ver un advocat, de adietă însë, pănă acum nu scie 
nicî un suflet de om, afară de notariş şi de mine. Notarişul nu spune, 
décà nu ’1 întrebï, ér nicî eù de o cam dată nu voî spune nimic de 
adietă, ba o voî pune de o cam dată bine acum, pănă ce nu va veni 
oraeniï delà judecată, ca să pecetluiescă töte.

Uţa esecutâ la moment acestă ideiă, adică së duse şi luâ tes
tamentul din scrinul unde ’1 păstrase reposatul, ér luându-1, îl puse 
bine, într’un loc unde nu aveau să caute nimic émeniï delà judecată.

Maï vëc}u de una alta prin casă, apoï së duse ér lângă mort, 
că-cî venise timpul „privighetuluî“. Preotul sosi cu dascălul împreună 
şi cu copilul cu cădelniţa, ér după ce sosi făcu slujba obicînuită la 
asemenea ocasiunî.

Pe când cetea preotul, Uţa plănui astfel, 4ic^nd în sine:
— Când va veni coconaşul Gbiţă îi voi priimi cu mare umilinţă 

şi supunere, şi voî stărui cum voî putea pentru ca să-l fac să cre(}ă, 
că n’a rëmas atâta stare după reposatul, precum crede lumea. 
Sculele de prin case sunt destul de calicöse, prin urmare nu-mî va 
trebui o mare stăruinţă pentru a născoţi acestă credinţă în capul 
coconaşuluî. Apoi când voî vedia, că a început să më cretjă, voi —

Victoria cu

3*
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în acest moment preotul sferşi cu rostirea rugaciunelor, ér 
acum era de datoria Uţeî a da la toţi asistenţii, începênd delà preot, 
câte un pizmete şi câte un păhar de vin. Se grăbi a-şi îndeplinii 
acestă a ei datorinţă, deci nu mai avu timp a espune cu cuvinte 
restul planului eî, pe car înse îl avea cu desăvârşire gata făcut în cap.

Chiar după priveghiat o strămuta pe fiă-sa, pe Victoria la o 
prietină, că-cî pe a doua di se ascepta Ghiţă Popîrţă, care după 
condiţiunele planului nu trebuia să găsescă pe fata jupăneseî în casele 
unchiului seu. Er cât pentru midlocele de trai, scia Uţa ce să facă, 
ar fi fost în adevër pëcat, să fi lăsat töte pe sema lui Ghiţă Popîrţă, 
care n’avea alt drept la averea reposatuluî, decât acela care purcede 
din simpla împregiurare, că ’1 născuse o soră a reposatuluî.

A doua cli sosi Ghiţă Popîrţă după asceptarea Uţeî, şi conduse 
pe unchiul sëu pănă dinaintea îutrăreî la ultimul lăcaş pămentenesc, 
adică pănă la gura mormântului. Apoi se întorse în casele reposa
tuluî, devenite de acum înainte proprietatea luî, unde începu a com
pune un inventar despre töte sculele şi celelalte obiecte, care erau 
prin casă. Hârtiile şi obiectele de valöre stătea sub paza judecăto- 
röscä pănă la hotărirea moscenireî, clecî nu le putu preţui coconaşul 
Ghiţă Popîrţă pe aceste, şi astfel së putu întâmpla dară, ca Uţa să 
isbutescă întru săvârşirea acelei părţi din planul eî, care cerea, ca 
moscenitorul să crecîă că n’a moscenit mai nimic. Cum să nu fi cre- 
clut de vreme ce nu vedia, decât mobile străvechi, putrede şi stricate, 
ér şi acestea numai în numeral strict necesar. între parantese fiă 
spus * partea cea mai bună a mobiliarului fuse strămutată de Uţa, 
încă pănă ce nu venise Popîrţă, sub cuvânt, că i ar fi fost dăruit eî 
şi fie-si de reposatul.

Aspectul total al proprietăţeî moscenite nu produse asupra luî 
Uhiţă o impresiune prea încântătore. Casele eraü dărăpănate, odăile 
cea mai mare parte deşerte, ér cele mobilate, jumătate göle.

Uţa după ce ’1 dusese pretutindeni, având grijă de a i présenta 
töte din partea ceea mai urîtă, voi să se depărteze, să se ducă şi 
ea din case lăsându-l pe Ghiţă Popîrţă singur acolo.

Acesta însă vetlând intenţiunea Uţeî şi nevoind së remână cu totul 
părăsit së rugâ de ea să stea cu dânsul pănă ce va lua un servitor.

— Dar’ mi e târnă, — adause Popîrţă, — că nu voî avea din 
ce să plătesc pe o slugă. Pëcat de vremea ce am pierdut şi ce voî 
mai pierde pe aicî. După cât vëd şi înţeleg abia më voî alege cu 
cheltuiéla drumului, că-cî pe vechiturile aceste tie case nu sciü dëü
ce voî càpëta___ Lumea cu töte acestea dice că unchiul meü ar fi
fost bogat! Abia apuc să văc} la judecată hârtiile reposatuluî.
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TJţ.eî i tremura inima de bucurie audênd pe Popîrţă vorbind 
astfel şi vëdêndu-1 înfundat pe calea pe care voia ea să-l aibă. 
Vorba de ducă fusese numai o prefacătura din partea eî, că-cî nu 
avusese nici decum intenţiunea de a se duce. Ea remase deci şi 
răspunse la observaţiunea coconaşuluT, cum îl numea ea, după cum 
urmedă :

— Nu te uita în gura lumeî — aici ofta Uţa din adêncul ini- 
meî*— ce scie ea despre tainele ömenilor. Eu, care am trăit de cu 
fată în casele reposatuluî, Dumnedeii să-l erte, sciu mai bine de cât 
lumea totă, cum şi ce fel şi încătrăă. Coconul a avut, nu e vorbă, 
când a avut şi Domnia-lui o stăricică şi încă bunicică, dar delà o 
vreme încoce, adică de ver o 15 ani încoce a tot luat din ea, şi n’a 
mai pus nimic la loc; luând mereii a trebuit să dea şi Domnia-lui 
de fundul lădeî cum ar fi dat ori care altul. Lada este secă după 
cum poţi vedea din töte, că-cî dëü un om bogat iPar fi trăit aşa, 
precum se vede de pe töte că a trăit coconul nostru, reposatul, 
Dumnedeii să-l erte. Nu voiesc nici decum să më laud, dar în vre
murile din urmă ajunsese tréba de ’1 hrănem noi, adică eü şi cu 
fiă-mea, d’aceia am şi credut că ne va lăsa noue casele aceste, cu 
alte vorbe, că ne va lăsa rămăşiţa avereï séle. Ne ar fi şi lăsat 
decă ar fi avut vreme să spună acesta cu limbă de morte, dar vai prea 
së duse far de veste de pe lume sërac.ul cocon, dulcele meii stăpân.

La aceste cuvinte Uţa începu să plângă amar.
Ghiţă Popîrţă, care nu era nici decum delicat de suflet, fu iritat 

prin vorbele şi prin jalea Uţeî, ér acesta vëdênd că purtarea eî nu 
produse efectul dorit asupra coconaşuluî, să sterse pe ochi, şi ridi- 
cându-î spre Popîrţă dise cu un zîmbet rece.

— Decă aş avea leac pentru nefericirea mea precum am pentru 
necazul Domnieî-tale, atunci ar fi bine de mine. —

— Ce leac poţi să aibî Domnia-ta pentru necazul meii, — în
trebă Popîrţă cu interes, că-cî faţa Uţeî i îusufla încredere, nu tog- 
maî în onestitatea, dar apoî în inteliginţa eî.

— Forte dulce leac şi lesne de făcut. Buruiana din care să 
störce „doftoria“ mea, së numesce: „femeiă“.

— Ce paromiă îm facî, jupănesă, nu o înţeleg.
— Nu, eă nu vreî coconaşule. Étâ înţelesul paromieî mele, 

cum i dicî Domnia-ta. însore-te şi iaţî o zestră bună.
— Acest gând Para avut şi eü demult, jupăneso, dar’ nu Pam 

putut îndeplini, fiind-că n’a vroit să më ia nicî o fată cu zestră, sunt 
prea urît şi prea fără dare de mână. —

— Cât despre frumseţe, să nu-ţî pese, coconaşule, ér cât
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despre stare trebue să te folosescî de credinţa omenilor. Ei cred 
acum ca aï moştenit mii de mii, prin urmare nimic mai lesne decât 
a-ţi găsi o zestră.

— Sei Domnia-ta pe ver-una, jupănesă? —
Firesce că scia vicléna de ea, nu numai că scia, dar era chiar 

gata înţelesă cu una, adică cu.... ean gliîciţî şi Domnia-vostră! 
Sciu că aţi ghîcit de bună seina .şi d’aceia nu vë mai mâni mai de
parte cu deslegarea, — se înţelesese cu ... Todora.

Cum şi când?
Cum? Veţi afla îndată. Când? în sera de priveghiat, în mo

mentul când ea, adică Uţa ajunsese cu tava cu pezmeţî dinaintea 
Todoreî. Adică atunci i şiopti încetinel la urechiă, să nu se ducă 
cu totă lumea, să remână puţinei, că are să i spună ceva în taină.

Todora curiösa, — mai încape îndoiela — făcu după cererea 
Uţeî şi rëmase singură cu ea.

Uţa o luâ pe departe. începu să i spună de bogăţiile reposa- 
tuluî şi de fericirea moscenitoruluî, adică de fericirea lui Ghiţă 
Popîrţă, i descoperi că acel om fericit era neînsurat şi că prin ur
mare ar putea face fericirea fiitoreï séle soţiei, şi alte multe, cu un 
cuvent o făcu pe biata Todora să rămnescă după acel bărbat, ér 
după ce vëdu Uţa că isbutise la acest punct, i propuse că va vorbi 
acestui om fericit, că va vorbi lui Ghiţă Popîrţă de Todora, ca de 
o soţiă forte nimerită pentru dênsul, de vreme ce era mai înaintat 
în vêrstâ, şi nu s’ar fi potrivit cu ver o sburdalnică de fată.

Todora priimi acestă ofertă, cu ochii mijiţi şi cu obrajii făcuţi 
ca para focului, dar în fine priimi.

Drept aceia în momentul când mult pomenitul fiitor fericit în
trebă pe Uţa dicênd:

— Sei Domnia-ta pe ver una? — Uţa începu sëï laude pe 
Todora şi grai astfel:

— Este văduvă coconiţa Todora, văduvă cu şese copii, dar este 
tare avută şi are o mătuşă putredă de bogată, delà care va mosceni 
numai şi singură ea. Nici nu s’ar mărita, dar de grijea copiilor, adică 
de grijea crescerei copiilor, s’ar mai gândi şi s’ar îndupleca.

— Să încercăm, — rëspunse Popîrţă.
Acest rëspuns era dat în douë sensuri, adică Ghiţă Popîrţă cli- 

cênd astfel să gândi în sine: — în tot cazul va fi bine să încercăm 
despre o parte norocul, ér despre altă parte posiţiunea de mire. 
Slujindu-mă norocul, învoindu-se Todora, voi vedea, ce voi face, că-cî 
nu totă logodna este urmată şi de cununie.

Uţa înţelese pe Ghiţă şi încă pe deplin, după cum am vëdut
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din stăruinţele eï pe care le făcu pentru a ’1 lega cu legături mai 
strinse decât logodna, stăruinţe, la care am asistat, chiar pe la în
ceputul acestei istorii, un început pus, cam nepotrivit, togmaî în 
midlocul întâmplărilor.

De. vreme ce am apucat să croim naraţiunea nostră în ast mod, 
trebue acum să aplicăm totă dibăcia nostră, pentru ca să o scotern 
la sfârşitul predestinat cu cinste şi spre mulţămirea, ba chiar spre 
încântarea publicului cetitor.

Unii vor ascepta acum să afle despre amenunturile peţireî şi a 
logodnei. Acestora nu le putem face togmaî după plac, fiind-că 
n’avem vreme să descosem aici totă întâmplarea, dar le putem spune 
pe scurt, că la peţire nu să petrecu alt nimic, decât că Uţa, (lupă 
întrevorbirea avută cu Popîrţă, së duse în grabă la Todora şi i spuse 
multe verdi şi uscate din care résulta înţelesul, că Ghiţa ar fi cu 
plăcere învoit, ca să o ia de nevastă, cu atâta plăcere învoit încât 
ar fi gata să vină şi să se logodescă îndată. Todora în tărbăcela 
eî nici nu avu vreme să mai spună şi ea ceva, că-cî Uţa së duse 
în grabă şi së întorse cu Ghiţă, pe care ’1 înduplecase să vină nu
mai decât dicându-î că Todora fu încântată de dorinţa lui, şi că ar 
fi gata să së logodescă numai decât cu dânsul, va së dică numai 
decât, fiind-că së temea de svon, care ar fi putut să le strice totă 
tréba, că-cî mătuşa Todoreî, cocöna Zosima de bună semă nu s’ar 
fi învoit cu acestă casëtorià.

Étâ pe scurt cum potrivise Uţa töte lucrurile după placul eî.
Cât despre logodnă par1 că v’ara spus deja, că fu săvârşită în 

cea maî mare taină.
Decă nu ne-ar fi de grabă să aflăm în fine, după atâta rătăcire, 

ce s’a maî întâmplat cu cocöna Zosima şi cu Todora, pe care le 
lăsasem pe amândouă în administraţiune dinaintea diamanticalelor, 
am face aid puţine reflecsiunî asupra fireî omenescî, demonstrând, 
că nu posiţiunea socială, nu crescerea, nu scöla cu dascalî, nicî una 
din aceste ba chiar nicî töte dinpreună nu decid asupra putinţeî 
uneî fiinţe omenescî, ci spiritul, duhul firesc, cu care ne-a înzestrat 
mama natură, şi care s’a agerit în scöla cea mare, în care şedem 
totă vremea, cât petrecem pe pământ, adică agerit în scöla vieţeî.

Todora şi cu Ghiţa Popîrţă erau pe o trăptă maî înaltă a po- 
siţiun'eî sociale, eraü maî bine crescuţî şi umblaţi prin scolî cu das
calî! Cu töte acestea, jupănesa Uţa cea smerită, dar vicléna i făcuse 
pe amândouî së jöce cum i venia eî maî bine.

Ba chiar şi Orfănescu împreună cu Victoria, care în aparinţa 
şi eî erau superiori Uţeî, chiar şi dânşii deveniseră pentru un moment
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uneltele eî. Prin ce niidloc? Prin un miclloc forte simplu! Prin tă
cere, care este un instrument atât de puternic pe cât pare de simplu. 
Çicem pare, că-cî în adevër ce este mai greü decât a tăcea la vreme.

Uţa tăcuse la vreme, nu le spusese nimic despre testamentul 
Hagiului şi nimic despre planul eî! Prin urmare nici Victoria, nici 
Orfănescu nu o puteaü contraria în săvârşirea unelţilor eî cam — 
neoneste, ci stătură de o parte, în totă vremea cât urzi Uţa întâm
plările de care seim. Se întâlniră din când în când, asceptând cu 
nerăbdare deciderea sorteî lor după făgăduinţa pe care li o făcuse Uţa.

vi.
Todora stătuse cât stătuse cu mătuşă-sa, cu cocöna Zosima în 

admiraţiune dinaintea sculelor de diamant, apoi aducându-şî aminte 
de pricina care îndemnase pe mătuşă-sa să vină la ea dise de odată :

— Negreşit trebue să scot acel înscris delà Gliiţă, cu totă că 
mî-a făcut acest present frumos, ... mai sei decă cei 10,000 de fior. 
nu Par face să strice logodna cu mine, şi să më pună în pământ în 
urma ruşineî celei mari.

— Să scoţi dragă, — afirmâ cocöna Zosima, — numai bagă 
de semă să fiă bine făcut răvaşul pe care ’1 vei scote, să nu fi cum-va 
înşelată prin nisce vorbe pe care le poţi întorce după cum voiescî.

— Bine dicî, mătuşica, — încuviinţă Todora părerea coconeî 
Zosimeî, — bine dicî. Nu më voi bizui în acestă privinţă nici decum 
pe Gbiţă, ci voi trimite după notar, ca să facă şi să întărescă el 
acel înscris. —

— Brava Todoro, vedî aşa, — aclama cocöna Zosima aceste 
vorbe ale nepote-si — ér îndată ce va fi tréba isprăvită, să-mî dai 
de scire. —

— Negreşit mătuşico dragă. —
— Chiar la miedul nopţi să fiă, Todoro, să trimiţi la mine. —
— Fi pe pace, mătuşico, îţi voi trimite rëspuns de bună semă, 

fiă aşa, fiă altfel. —
— Bine, dragă Todoro, bine. îţi poftesc ca să-mî poţî trimite 

maî bine aşa decât altfel, şi că logodna să fi fost într’un ceas bun. 
Să audim de bine. —

Cu aceste cuvinte cocöna Zosima o porni acasă la Domnia-eî.
Todora îndată după plecarea mătuşe-si së puse şi scrise un bilet 

cătră un notar, poftindu-1 pentru de seră la 8 ore la Domuia-eî ca 
să facă un înscris autentic, ore care, fără maî de apröpe desluşire 
asupra naturel acelui înscris.

&
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După terminare acestei munci destul de grele, că-cî o damă 
fia cât de „cultă“ resimte tot-déuna o mare greutate întru esprima- 
rea ideilor séle prin scris; după terminarea dar a acestei munci, 
Todora chîemâ pe o servitöre şi o trimise cu acel bilet, ér pe altă 
servitöre o chîemâ pentru a mai da un „perdaf“ prin case.

Omul se simte tot-déuna mai bine când petrece prin locuri cu
noscute, decât când stă într’un loc necunoscut, şi fiind-că noi mai 
avem să ne oprim încă destulă vreme prin aceste apartamente d’acea 
permiteţî-mî ca së vë fac puţin descripţiunea lor.

Todora în timp de numai 10 ani îşi mâncase după cum audisem 
chiar din gura, séü guriţa Domnia-eî, decă vë place mai bine să 
dicem aşa, îşi mâncase dară totă averea, nu o păpase însë pe nimi- 
surî, ci o întrebuinţase cu haznă după părerea eî. Să vedea prin 
case unde să dusese părticica cea mai bună din averea eî.

Mai Întâiu, tote odăile erau parchetate, un lues forte rar prin 
Bidinescî; dar nu numai că eraţi parchetate ci eraţi şi tapisate cu 
tapete de - mătase, audiţî colea de — mătase, ca pe la princî, ce 
die princî, ca pe la — împëraiï. Apoi töte mobilele delà scăunel şi 
pănă la bufet, delà scuipător şi pănă la canapea eraü lucrate după 
modelele cele mai în renume din lemn de „mahon“ şi de palisandru, 
împodobite cu sculpturî de artă, fiă-care garnitură în deplin acord 
cu odaia respectivă, töte fotoliurile, divanurile şi canapelele îmbrăcate 
cu sofele cele maî scumpe. Oglindi din tavan pănă ’n podine, dra
perii pe la ferestriî şi pe la uşi delà Lyon, covöre de Aubisson, şi 
alte bogăţii, frumseţurî şi minunï câte şi maî câte, între care şi cadre 
de câte 1000 fiorini una. Aceste töte représentait şi înlocuiaii baniî 
duşi aï Todoreî.

Acum să revenim erăşî la Todora, togmaî la timp cuviincios, 
că-cî etă-o îmbrăcată gata, împodobită de mama focului. Pusese o 
grămadă de diamanticale pe densa, adică ceea maî mare parte din 
cele pe care i le dăruise Ghiţă, dicem cea maî mare parte şi nu 
dicem töte, fiind-că partea care i lipsea, era dusă la „muntele de 
pietate“, era, cu alte cuvinte, pusă „zălog“, ér cu baniî pe care i v 
primise pentru pietrele zălogite, Todora scosese delà afurisitul de 
croitor o rochie de mătase, gătită de multă vreme, reţinută însë de 
croitor sub cuvânt, că contul trimis încă din dioa de anul-nou prea 
së învechise, fără de a fi plătit.

Todora së pusese în odaia cea maî frumosă unde stătea singură 
asceptând pe mirele eï. Së pusese pe o canapea, ér dinaintea cana
pelei era o mescioră tinsă şi împovărată cu töte cele trebuinciose 
pentru un ceaiü.
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Pe la şepte öre sară uşa acelei odăi se deschise dând intrare 
mult asceptatuluî mire Ghiţă Popîrţă.

El întrâ ţinând în mână un cornet plin de bomböne, pe care ’1 
depuse pe mescioră, apoi se plecâ şi sărutâ mâna Todoreî.

Ghiţă Popîrţă cu töte că era destul de înaintat în verstă, totuş 
îşi păstrase încă deplina puterea bărbătescă, acesta este totă lauda 
pe care i o putem face, că-cî dëü în altă privinţă nu merită simpa
tiile nöstre. între'ga sa făptură era robustă, ca să nu dicem mojică. 
De stat era de midloc, cam gros la trup, cu mâni vârtose, cu o faţă 
diformă şi grosolană în töte trăsurile, cu ochi! mici şi plöpele roşie, 
cu un nas îmflat. Astfel era înfăţoşarea lui Ghiţă Popîrţă a mirelui 
Todoreî, de vreme ce acesta, cu totă văduvia eî cam vechiă, părea 
pe lângă acest om ca o nimfă lângă un satir urît.

După ce sărutase satirul mâna nimfei, acesta adică Todora i 
făcu semn să se pună lângă dânsa pe canapea clicând cu o oftare:

— Ce tärdiü aï venit iubitul meu. Sciî că întărdierea ta m’a 
băgat în gröze.

— în gröze — întrebâ satirul cu mirare, — cum aşa frumosa 
mea mirésa.

— Pentru că — începu Todora atacul eî secret, — mătuşă- 
mea Zosima a venit astădî după ce am fost la ea aici la mine anume 
să-mî spună, că prin oraş s’ar fi lăţit vorba, că tu ţî-aî fi luat seina, 
că tu te aï -fi logodit cu mine numai pentru 
unde te vëd lângă mine, acum unde îţi pot stringe mâna — la aceste 
cuvinte Todora luâ mâna (acum eram să clic — laba) cea drépta 
aluî Popîrţă şi o strinse între degetile eî delicate şi albe ca zăpada
— acum nu pot să-ţi repet, ceia ce mî-a dis mătuşă mea, că ar
vorbi omenii despre tine........

— Decă me iubescî, — clise acum Popîrţă simţindu-se în ade
văr puţin cam vinovat din multe cause, pe cari Înse nu le putem, 
descoperi acum. vinovat apoi încă şi din pricina pe care o seim şi 
noi, ca adică acestă logodnă o făcuse din capul locului cu titlu de 

, încercare, şi că era deci gata a o strica decă şi când i va veni bine
— de më iubescî, — clise dar Popîrţă, care din motivele sus atinse 
dorea să curme acestă parte a conversaţiuneî, - decă ine iubescî, 
lasă tu dragă pe lumea să vorbescă, ce va voi ea, şi nu te uita în 
gura eî cea răutăciosă.

— Eu nicî odată, — declarâ Todora, - n’am voit să sciu de cele 
ce vorbesce lumea, dar părerea mătuşei mele trebue să o respectez. —

— Acestă părere atât de respectabilă, — intrepuse aicî Popîrţă 
cu puţină amărăciune, - potrivnică să-mî fiă ea ore? —-

dar o---- acum
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— Ferésca Dumnecleü, — së grăbi Todora de a nega - 
nici decum, Mătuşă -mea së îngrijeşte numai prea tare de fericirea 
mea, atât de tare încât më întrece chiar pe mine în puterea îngri
jire! , şi este plină de preşimţiri şi de idei pocite. —

— Presimţiri de femeiă bătrână, — observâ satirul.
— Aşa die şi eu, — afirmâ Todora, — şi o die nu numai 

dinaintea ta, iubitul meü, dar i am spus chiar mătuşe-mi în faţă, 
astfel încât lucrul a ajuns la o mică sfadă între noï amêndouë, în 
care sfadă vorbele mătuşe-mi m’aü împins se fac un pas, care pöte 
te va supëra dragul meü, când vei audi de el. Cu atâta me liniscesc 
încă, că mai am vreme pentru a derege ceea ce am greşit. —

— Care să fiă acel pas? — întrebâ Popîrţă.
Todora o luase prea iute pe calea resucită. Mergênd tot aşa

înainte ar fi ajuns far’ de vreme la punctul delicat. Pentru a lungi
vorba, nu răspunse la întrebarea lui Popîrţă, ci dise:

— Nu-mî place să vorbesc despre lucruri seriöse cu gura secă, 
trebue să mî-o îndulcesc cu ver o picătură douë de ceai. Şi tu, 
dragul meii, vei asculta cu mult mai bine mărturisirea păcatului meu, 
şi vei fi dispus la o îndurare cu mult mai mare — ba dëü am tre
buinţă de ea — (lecă veï sorbe şi tu împreună cu mine din bëutura 
pe care am să o prepar în acest moment. —

Trebue să sciţi, că Todora spusese aceste cuvinte fiind restur- 
nată a lene pe canapea şi sprijinindu-şî capul, — în puterea logod
nei, — pe o umeră a lui Popîrţă, ér spunênd din gură, nu rëmase
in neacţiune, ci strinse linişor mâna mirelui ei, bagându-1 astfel în 
puţine dulci fiori. Nu sciü cum ar mai fi urmat lucrurile înainte 
dé că nu s’ar fi sculat acum Todora pentru a îndeplini vorbele eî, 
adică pentru a prepara douë cesce de ceai. Cu acestă ocasiune së 
atinse în mai multe rêndurï, când de mâna, când de perul, când de 
umerile lui Popîrţă, scudêndu-së de fiă-care dată pentru nebăgarea 
eî de semă cu un zîmbët încântător ba chiar — rësvrâtitor.

Ghiţă Popîrţă din om cumpëtat şi cu minţile întregi care fusese 
el, de când era pe lume, la aceste manevre combinate ale mirese-si, 
îşi eşi din firea sa rece, şi simţi de odată o căldură la inimă, o fîer- 
binţelă la cap şi o tărbăcelă în minţile séle ; ér ceaiul pe care ’1 
sorbea, nu era nici decum făcut pentru potolirea focului sëü, ci tog- 
maî din contra, îl aprinse şi mai tare, că-cî Todora avuse grije să-î 
tornă rom cu prisosul.

Todora luase un scaun şi se puse la mescioră faţa cu Popîrţă. 
Sorbea şi ea ceaiu din ceaşca eî, avênd însë grije de töte apucăturile 
logodnicului eî. încetul cu încetul së convinse, că midlocele aplicate

nu

—.
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de dênsa produseră efectul dorit. De odată întingându-şî picerele le 
puse pe divan lângă Popîrtă şi le lăsâ acolo, fără de a şî arangia rochile, 
care să cam derangiase puţin, adică se restrânsese pănă pe la genunchi. 
După ce-şî luase acesta posa tare seducătoră, începu să grăiescă.

— Trebue să me grăbesc dragul meu, — îngînă ea, atingând 
ca din întâmplare cu vârful unui picior mâna lui Popîrţă, — să-ţî 
spun la ce lucru m’a îndemnat acea sfadă, ce am avut cu mătuşă- 
mea, că-cî decă voi întărdia prea mult cu vorba apoi nu-mï va mai 
rămânea vreme a opri râul bântuitor.

- Ce reu îm va putea veni delà un ânger, precum escî tu 
unul, — dise Popîrţa pe care ’1 îneca valurile de sânge, ce i se 
urca la cap, mânate fiind de furtuna provocată prin vinele sele în 
urma manevrelor premeditate ale logodnicei sele. Privirea pe care 
Popîrţă o aruncă la aceste vorbe asupra Todoreî denota gröznica 
ameţelă, ca să nu dicera beţiă, a cărei pradă începu a deveni el, o 
beţia îndoită adică una a spirtului şi alta a amorului.

— în adevâr, replică acum Todora mişcând piciorul eî — decă 
suntem înţeleşi noi amândouî, apoi din afară nu ne pöte veni nici un 
rëü, ér lucrul de care vine vorba nu are alt nimic de obiect, decât 
numai şi numai întărirea fericire! nöstre, ceia ce nu să va putea 
considera de rëü, de cât pöte din partea duşmanilor noştri!. —

— Peră toţi aceia, car! ne duşmănesc, - răcni Popîrţa. El 
acum avea gândurile aiurea. Să ne înţelegem bine, le avea tot la 
Todora, gândurile, înse nu la gura séü ma! bine dis nu la vorba eî. 
Dovadă despre acesta este că el se sculă acum în picere şi se plecă 
spre logodnica-sa încercând a depune o sărutare pe fruntea eî. 
Çicem pe frunte şi nu greşim, din care puteţi vedea, că Popîrţa 
era forte — modest.

Todora se feri şi Popîrţa recădu erăşî pe divan fără să-şî fi 
ajuns scopul, că-cî aşa o voise logodnica-sa, care nu pusese în lu
crare aparatul eî de seducţiune, pentru a cede poftelor logodniculuî 
eî, ci pentru a scote delà dânsul ceia, ce seim.

Todora urmărându-şî neîncetat scopul prepus dise acum:
— Dar nicî nu voiescî să afli ce lucru are să ne ascepte pe 

noî amândouî. —
— Ce are să ne ascepte dragă, — întrebă Popîrţă cu vocea 

tremurîndă, cu mintea rătăcită, cu simţirile învăpăiate, şi încercând 
din noü, dar tot cu acelaşî résultat, adică încercând în zadar de a 
săruta pe Todora.

— Deçà nu vreî să mâ asculţî, în linisce, — se tingui acum 
Todora, -- apoî cum îţî voî spune. —
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— Te ascult de, spune dragă spune, — (lise Popîrţă hotàrêndu-se 
de a înceta de-o cam dată cu încercările séle zadarnice.

Trebue* să seim că pe Todora delà o vreme încoce o apucase 
o nelinisce, că-cî vremea trecuse cu una alta şi era apröpe ora 
pentru care invitase pe notarul, care dar putea să pice în fiă-care 
clipă. Era neliniştită Todora fiind-că nu preparase încă pe Popîrţă, 
séü cu alte cuvinte nu i pomenise încă nimic despre răvaşul în ces- 
tiune, că-cî cât pentru preparare Popîrţă era cum am (lice „dat 
gata“, era împresorat atât de apröpe şi cu atât succes încât trebuia 
să capituleze.

Pentru a delătura ver-ce obstacol Todora së grăbi a da cel 
din urmă asalt dicênd:

— Să-ţî spun, iubite. Mătuşă-mea între altele susţinuse, că tu 
nu te vei putea decide să faci nunta înaintea de doue luni, adică 
pănă ce nu să va sfărşi sorocul de jale pentru unchiul tëü, Dumne- 
deü să-l ierte. Eu Inse am dis, că dacă te voi ruga eu, apoi atunci 
vei fi gata a te cununa îndată după cele trei strigări. Din vorbă ’n 
vorbă lucrurile ajunseră aşa departe, încât la cele din urmă më 
legai a i dovedi, că së va face după spusa mea, prin un act autentic, 
adică făcut de notar, şi încă më legai a i da acestă dovadă astădî 
chiar. în furia mea am şi trimis după Domuul Iorgulescu notarul 
şi Pani poftit aici pentru opt ore sera.

La aceste cuvinte ale mirese-si, Ghiţă Popîrţă së cam trezi din 
ameţela sa îndoită şi cine scie cum ar mai fi rëmas cu facerea acelui
act, facere preparată de trei femei, de Uţa, de cocöna Zosima şi de
Todora, cine scie ce ar mai fi eşit în urma urmelor, décà nu s’ar 
fi deschis uşa în acel moment şi decă nu ar fi întrat prin uşă des
chisă Domuul Iorgulescu notarul însoţit de grefierul sëü.

— Vedî i, - şopti Todora lui Popîrţă, — cred că nu më vex 
da de gol dinaintea acestor Domni. Acum din glumă şi din vorbe 
de femei, trebue să facem lucru serios, ceia ce-ţî va veni cu atât
mai lesne, fiind-că actul pe care ’1 vei săverşi acum, nu te va lega
mai mult, decum te-a legat logodna preotului. —

Popîrţă după inima sa, ar fi dat acum o lume întréga deçà s’ar 
fi putut scăpa din posiţiunea în care ’1 băgase Todora, dar nu avu 
încătrău, trebui së înghiţă nodul, trebue să-şî lege mânile iscălind 
următorul act, dresat de notar şi scris de grefierul sëü cu observa
rea tuturor formelor, iscălindu-1 împreună cu Todora.

Etă cuprinsul acelui act.
1. Eu Ghiţă Popîrţă, necăsătorit, më oblig prin acésta a më 

cununa de bună voiă şi în terrain de trei sëptëmânï socotit de astăzi
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cu Dömna Tödora vëduva Niculésca, născută Petrésca, ér ascésta din 
urmă să legă tot asemenea.

2. Amêndouë părţi së oblig în cas decă ver una din ele ar 
refusa împlinirea acestui contract în terminul defipt a plăti îndată 
părţei nevinovate drept amendă suma de fiorini douë-clecï mii valuta 
austriaca, numără fiorini 20,000 v. a.

Drept aceia etc.
Éta-1 dar pe Popîrţă cădut şi prins în cursa pe care i o tinsese 

femeile, cari, după cum vedeţi îş ajunseră pe deplin scopul lor.
• Popîrţă simţi desavantagiul posiţiuneî séle şi simţind deveni puţin 

turbat, necăjit, mâniat, supërat pe tötä lumea şi încă şi pe sine 
însuşi pe de-asupra lumeî întregi. Femeile, ba am putea chiar dice 
protivnicile séle, nu mai puteau de bucuria. Töte trei? De bună 
sema töte trei! Dar din töte trei, mai tare së bucura lelea Uţa. 
Dar ce? aflase şi ea de subscrierea răvaşului, cum şi când aflase? 
Curiosă întrebare! Este ca când aţi întreba, cum şi când află po
sesorul unui bilet de loteria, că a făcut cîştigul principal! Este ca 
când aţi întreba, cum şi când află sergentul, că l’a numit ofiţer! 
Este ca când aţi întreba, cum şi când află ginerile că i-a murit 
söcra, pe care o asigurase cu ver o câte-va mii la ver o asigurare 
viageră; şi aşa mai departe. Aşi putea să vë aduc încă multe şi 
nenumărate esemple, decă nu m’ar zori învălmăşălea întâmplărilor, 
de cari sunt dator a vë face un raport exact.

VII.
Popîrţă era maniat, necăjit, supërat pănă chiar şi a doua (li 

dimineţă, cu töte că nu apucase încă să aiujă, ceia ce era menit să 
afle numai decât din gura Uţeî.

Necăjit cum era Popîrţă, după ce së scula din ascernut, şi 
încă din ce ascernut, ca vai de el, după ce së sculâ, së spălâ, së 
pieptănâ şi së îmbrăca. Astea töte le făcu privind prin giur şi fă- 
cênd o mică comparaţiune ce i alină puţin necazul, că-cî i demonstrâ 
cu o evidenţă am putea elice pipăită, avantagiul ce ’1 ascepta schim
bând acestă cociobă cu casele luesose ale Todoreî.

V’am amintit deja odată despre calicia, care domnia în fosta 
casă a Hagiului, devenită acum proprietatea liiî Popîrţă. Să vë mai 
facem aici inventarul specificat al „catrafuselor“, care serveaü drept 
garnitură în odăile acelor case? Nu credem că veţi simţi ver un dor 
mare după un atare inventariü, şi pentru aceia ne permitem a trece 
înaiute şi a vë spune că Popîrţă, după ce-şî terminase toaleta, chiărnâ
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pe Uţa şi i ceru caféua cu lapte. Popîrţă după obiceiul nemţesc 
dimineţa nu lua decât o cafea cu lapte cu un singur corn séü 
„chiflă“ cum i mai dice.

Uţa nu asceptase decât atâta, că-ci ea abia apuca să dea în 
vorbă cu coconaşul eî, ca să-şi vedă visul cu ochii, adică să auclâ 
din gura lui Popîrţă că fiă-sa, că Victoria va priimi ce! (lece mi! 
de fiorini stipulaţi în testamentul Hagiului, despre care vroia să-î 
vorbescă acum.

Nu cred că este de lipsă să vë spunem care era pricina acestui 
zor al Uţeî, séü să vë esplicăm de ce voia, să vorbescă togmaî 
acum de testament, pe care ’1 tăinuse pănă acum. Iubiţi! cetitor! 
vor sei prea bine, că pe ver-ce mumă o döre inima pentru fericirea 
fie-si, şi că prin urmare ver-ce mumă va stărui să afle cu un minut 
ma! nainte sortea cea bună a fie-si, sciind lectori! acesta, îşî vor 
putea prea lesne esplica zorul Uţeî; ér cât despre momentul ales, 
ver cine va fi înţeles, că era primul moment în care Uţa putu vorbi 
fără temere, că-cî acum îl scia legat pe Popîrţă cu act făcut de notar.

Ca să spunem lucrurile ma! pe scurt vom pomeni aicî, că Uţa 
scosese testamentul din locui unde ’1 pusese bine, îl scosese cu scop 
ca să-l depună îndată la tribunal, dar ma! nainte voia să vorbescă cu 
Popîrţă despre coprins, şi să së împace cu el cât ma! îngrabă.

întrâ dar îngrabă cu caféua în odaia coconaşulu! şi ’1 servi cu zel.
— Bună dimindţă coconaşule, — dise Uţa cu faţă voiosă.
— Mulţămesc, — răspunse coconaşul Ghiţă cu un ton sec.
— Veste bună coconaşule, — continuâ Uţa conversaţiunea.
— Slăbesce-me cu vestele Domnie! - tale, jupânéso, — o între

rupse Popîrţă restindu-së la ea.
Ce bine că l’am legat cu legături trainice, — së gândi Uţa, — 

ve<J! ’1 cât este de necăjit. Cum ne-ar ma! fi scăpat din mân!! să
răcuţele de noï, dëcâ ar fi rëraas nurna! cu cea logodnă, ne-ar fi 
scăpat <iëü, că eu una nu aş fi dat unu! om cu mutra şi cu firea 
Iu! pe Victoria mea de nevastă, nie! pe lumea întrégâ de cum pe 
starea Hagiului.

— Vestea, te privesce pe Domnia-ta, — adause acum Uţa cu 
vocea tare — şi este îmbucurătore pentru Domnia-ta. Vë(}êndu-te 
atât de posomorit am crezut aţ! face bine décâ ţî-oî spune scirea ce 
am aflat, dar décâ nu vre! să më asculţi acum îţ! voï spuue ma! 
tărdiu. —

Popîrţă la aceste vorbe ale jupănese! deveni puţin curios. Ma! 
mult pentru a-ş! uita şi ma! bine de necazul sëü decât din consi- 
deraţiune căfcră jupănăsa Uţa, să decise a i da ascultare.
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— Déca e cum clici, spune dar1 ce aï de spus, — cu aceste 
cuvinte o îndemna pe Uţa de a i face descoperirile dorite.

— M’am întâlnit erî cu notarişul reposatuluî coconaş, Dumnedeü 
să-1 erte, — începu sa înşire Uţa, care era bună bucurosă că pri
mise cuvântul, — m’am întâlnit şi mi - a spus, că va duce astăcli 
adieta reposatuluî coconaş la judecată pentru ca să se dea cetire.

— Cum, ce fel, reposatul a făcut testament?.
— A făcut dëü, şi încă, după spusele notarişuluî, un testament 

precum nu ne am fi asceptat nici eu, nici Domnia-ta. —
— Trebue să fiă bun acel testament, de vreme ce clisei, că vestea 

Domniei-tale va fi îrabucurătoră pentru mine. — Cu aceste cuvinte 
Popîrţă îşi descoperi marele interes în care ’1 pusese vorbele Uţeî.

— Bun, dar încă ce bun; — afirma jupănesa, — a rëmas o 
grămadă de bogăţiă în urma reposatuluî. O moşiă în România cu 
trei miî de galbenî venit pe an, şi ca ver-o treï-ilecï de miî de gal
beni bani daţi cu dobândă; ér moştenitor----

— Cine este, cine este, — întreba Popîrţă cu mare vioiciune. 
— Cine să fiă altul decât fericitul de Domnia-ta, însë cu o

condiţiune !
— Ce condiţiune?
— Să iaî pe fiă-mea Victoria de nevastă.
La auclirea acestei scirî. Popîrţă nu scia ce să facă. Nu scia, 

să rida séü să se minunecje séü să se supere. Să decise să ridă 
maï întâiü şi încă cu hohot.

—. Ce ridi coconaşule? — îl întrebă Uţa cam mîhnită.
— Riil. de poveştile Domnieî-tale care sunt bune de crëdut pentru 

copiï, séü pentru gogomani, dar nu pentru émenï cu minţile întregi.
Acestă observare o făcu pe Uţa foc şi cătran, astfel încât îşi 

eşi din firea eî cea plină de vicleniă şi dise cu destulă nesocotinţă.
— Nu sunt poveşti, coconaşule, nici decum poveşti, ci lucruri 

forte adevërate. Ba încă decă ar fi dreptate în lume, apoi atunci 
s’ar cuveni, ca fiă-mea să fiă stăpână er1 nu Domnia-ta, că-ci este 
mai de aprope înrudită cu reposatul decât Domnia-ta, care nu-i eşti 
decât nepot. —

La acesta descoperire, Popîrţă, care înţelesese îndată unde voia 
să bată Uţa, se minună ba rëmase chiar înmărmurit. Cum să nu fi 
rëmas pătrumlându - se de odată de adevërul acelei condiţiuni testa
mentare de care i spusese Uţa, şi aducându-şi tot-de-odată aminte, 
că el së legase îu altă parte şi că prin urmare nu mai putea înde
plini acea afurisită de condiţiune, de unde urma o mare primejdiă 
pentru el. Rëmase înmărmurit parêndu-i-së, că aude pentru prima
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oră, că Uţa are o fată şi fiind-că chiar numele pompos de Victoria 
i descoperia destul despre tulpina eî, încât disposiţiunea unchiului 
sëü nu i să mai părea acum nici decum ridiculă, cu töte că acea 
afurisită de condiţiune i împunea lui a se căsători cu fiica unei ju- 
pănese din casă. Etă de ce rămase înmărmurit şi fără putere de 
cuvênt, dar reculegêndu-se în fine, dise cătră Uţa.

— Domnia-ta aï o fiică de măritat, rudă de apröpe cu unchiul- 
meü, prin urmare şi cu mine, şi eu n’am sciut până acum nimic de ea.

— Cum să nu fi sciut?! Dar nu ţî-am vorbit de ea? Să vede trăba, 
că Domnia-ta nu vei fi băgat de seină. Ţî-am vorbit ce e drept nu
mai în tre'căt de ea, că-cî sciain, că Domnia-ta nu vei avea nici o 
păsare pentru Victoria mea, cum nici nu aï fi avut, dăcă n’ar fi 
venit testamentul reposatuluî, să te silăscă la acea păsare.

— Victoria, cum o numescî pe fiă-ta, va fi locuit aici cu Domnia- 
vostră, cum de aï ascuns’o dinaintea mea, — investiga acum Popîrţă 
pe Uţa, că-ci începuse a mirosi ceva coconaşul nostru.

Uţa înţelese prea bine greşăla ce făcuse, dându-să prea curând 
de gol dinaintea protivniculuï eï, dar acum numaî avea ce face, tre
buia să se bizuie în noroc şi în actul notaricesc. Cu acest gând 
răspunse la întrebarea lui Popîrţă clicênd:

— Nu o am ascuns-o dinaintea Domniei-tale ci am mutato de 
aicî după mörtea stăpânului la o mătuşă a eî; ce era să facă săr
mana de ea în urîciunile acestea de case. —

— Bine, — grăi acum Popîrţă schimbându-şî vorba, — voï în
deplini condiţiunea din testament...

Aicî Uţa dădu diu umere şi clătină din cap cam făr de voiă 
dar spre răul ei, că-ci Popîrţă observă acăstă pornire nevolontară şi 
o luâ aminte, fără a să opri însă din vorbă, clicênd înainte:

— Voî lua pe Victoria Domniei-tale de nevastă, dar ce să va 
întâmpla, dăcă nu mî va sta prin putinţă său prin voinţă. Trebue 
să fiă şi despre acăsta ceva în testament, că-cî reposatul uncbiul-meu, 
nicî nu putea sei dăcă la mörtea sa voi fi căsătorit său necăsătorit.

— De bună şămă că este, — răspunse Uţa.
— Dăcă este, spune, ce să va întâmpla în asemenea cas. —
— Atunci ar fi rëü de noî!
— Ar fi rău de noî, — repeta Popîrţă, — de cine, de noî.
-i- Voiesc să clic, — adause Uţa spre lămurire, — că ar fi 

rău de noî adică de fiă-mea şi de mine, că-cî atunci ne-am alege 
numai cu clece miî de fiorini, pe care ar trebui să-î numeri Domnia-ta 
Victoriei. —

— Aşa stau împrejurările nöstre, — îşi (lise aicî Popîrţă în
4
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sine, care cu tot aerul séu de mutulan şi de grosolan, era şiret si 
viclean, ba era, cum dice poporul, om al dracului.

Audend el ţifra pomenită, şi combinând töte câte i spusese
acum Uţa despre testament şi despre fiă-sa, apoî aducându-şî aminte 
de stăruinţei Uţeî de al însura, de manevrele Todoreî, ca să i storcă 
sciutul act, i se luminară ochii minteï séle togmaî ca printr’un farmec. 
Vëdu, par că ar fi stat descrisă dinaintea sa, totă conecsitatea unel
tirilor ursite cu atâta dibăciă în contra sa. La acestă vedere îl cu
prinse de odată o ciudă şi un arţag nespus.

— Femeiă spurcată, — răcni el — tu escî acea, care prin
apucăturile, prin minciunile tale mai legat de gard. Fiă-ta de sigur
së va fi dat în dragoste cu ver unul de seina eî, şi d’aceea nu ine 
va fi vroind pe mine; ér tu vëdênd că cu nici un preţ nu poţi de
veni söcra mea séü ma! bine dis, söcra avuţiilor reposatuluï unchiului 
meu, m’aï amăgit de am credut în minciunile tale, am credut, că 
n’a rëmas în urma Hagiului decât dărăpănăturile acestea de case şi 
m’aï adus pănă într’atâta încât m’am legat prin înscris notaricesc să 
iaü pe alta, numai şi numai ca să nu pot lua pe fiă-ta şi să-î 
rămână aceştia sumicicâ de fiorini 10,000, — hărăsuiţî eî de unchiul 
meü pentru asemenea cas. Escî meşteră, dëü mare meşteră, dar 
ţî-aî dat de om. Voi găsi şi eü ver un ac pentru cojocul Donmieî- 
tale, n’aî grijă, vor găsi, — cu aceste cuvinte Popîrţă o tuli pe uşă 
afară lăsând pe Uţa speriată, prăpădită, fără nici o putere; i së 
tărescă vinele, cum dicea ea.

Aşa om, cu o minte atât de petrunclëtôre nu mai pomenise 
jupânésa, de când era ea în lume. Dar în cele din urmă, ce rëü 
putea să i facă, séü să le facă, adică eî şi fia - si, că - cî numai avea 
încătrău coconaşul Popîrţă. Trebuia să plătescă Victoriei cei 10,000 
de fiorini, ddcă nu voia să-î dea suma îndoită Todoreî, după cum së 
legase cu carte scrisă de „notariş“.

Cu aceste chibzuelî Uţa îşî maî potoli tema, dar ca să o stingă 
pe deplin nu putea, că-cî potrivnicul eî së arătase prea dibaciü, atât 
de dibaciü încât amerinţarea luî de a găsi un ac pentrii cojocul eî 
nu era nici decum de luat în rîs.

Cum să fi fost de rîs, de vreme ce Popîrţă iute, iute şi găsise 
micllocul prin care să se raântuiescă de plata celor 10,000 de fiorinî 
cătră Victoria.

Mkjlocul era bun şi sigur. Tot-odată era şi atât de simplu 
încât credem, că ver-care dintre cetitorii noştri Par fi putut găsi, 
şi fără ajutorul nostru. Să nu credeţî însë cum-va că prin acestă 
afirmaţiune am fi vroit să dicem, că cetitorii noştri ar fi nisce omenî
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cu mintea slabă. Nu, nici decum, ferescă-ne Domnul de asemenea 
„dicaniă“ că-cî prin ea ne-am ocări pre noi înşine mai nainte de toţi 
ceilalţi. Să trecem dar pe d’asupra acestui incident, cum ar dice 
diplomaţii, şi să spunem că Popîrţă, pentru a se scăpa de plata 
acelor 10,000 de fiorini, se hotărî, să declare dinaintea unor martori 
aduşi anume, că voiesce să ia de nevastă pe Victoriă, că-cî atât era 
de convins, că fata nu va voi nici decum, şi că prin nevoinţa eî va 
fi scutit de ver-ce datoriă seu obligament cătră ea, încât nu se temu 
câtuş de puţin de acest pas.

Er istoria cu Todora séii mai bine dis cestiunea Todorana nu 
o putu tranşa atât de lesne. Nu i mai eşea nici un moment din 
cap. Acum după ce së scia om cu stare frumosă, nu i mai venia 
nici decum să ’şî dea restul vieţeî séle în voia unei văduve cu patru 
fete şi douî feciori. — Apoi să mai gândia că în ver-ce cas, mai cu • 
semă însă cu privire la Victoria ar fi bine să se scape de îndatorirea 
sa cătră Todora.

Victoria, — îş elicea el, — învăţată fiind de mumă-sa, s’ar 
putea preface că să învoiesce cu propunerea mea, şi ar putea ijice 
că mă ia de bărbat. Ba ce preface, pöte că la vederea mea, i va 
veni cu tot adănsul poftă să se mărite cu mine şi cu miile mele, 
mai sciî! (Observaţi, iubiţilor lectori, că chiar şi un Popîrţă tot să 
mai încrede în atracţiunea înfăţoşăreî séle, er observând acesta, nu 
vă mai miraţi de slăbiciunele femeilor, cari cred töte, că bărbaţii nu 
sunt în stare de a le résista).

Mai sciî, — clise Popîrţă, — ér atunci ar fi rău pentru mine, 
că-cî atuncî aşî risica, să plătesc Todoreî 20,000 — trebue dar, să 
mă desfac cu ver-ce preţ de ea.

însă cum să se scape, cum să rupă lanţul?
Tecstul actuluî, care ’1 lega, .era prea lămurit, nu coprindea 

nici un „doar“ nicî un pöte; aşa i să părea cel puţin luî Popîrţă, 
care părăsind pe Uţa, şi eşind din casă pe uliţă, făcuse reflecsiunele, 
ce v’am înşirat aicî, şi ajunsese acum de scosese din posunar o hârtia 
coprindênd copia de pe afurisitul act, o copiă pe care i o dase, 
după cererea sa, grefierul notarului.

Popîrţă ţinând acăstă copiă în mână să trudea să-î tîlcuăscă 
fia-care cuvênt, după töte înţelesurile putinciose.

în zadar cetise însă töte cuvintele unul câte unul, apoi luând 
ér frasă de frasă, şi în fine coprinsul întreg, în zadar (Jicem, că-cî 
resultatul studiului său nu să putu schimba nicî decum. El rămase 
tot unul şi acelaşî, séu maï bine (lis rămase: unul séü altul; adică 
unul: să ia pe Todora de sociă, séü altul: să-î numere fior. 20,000.

4*
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în fine obosêndu-së de atâta trudă deşertă, së hotărâ, a mai 
întreba şi pe alt cine-va de părerea sa,, a întreba pe un om deprins 
cu tîlcuirea înscrisurilor, cu alte cuvinte se decise a së duce la un 
advocat.

Pe când Uţa, pentru ca să nu dea de ver-o belea prin întăr- 
dierea eî, grăbea să ducă testamentul la tribunal, pe atunci Popîrţă 
întreba prin oraş de cel mai renumit advocat, şi i se spuse din töte 
părţile ca advocat mai priceput ca Moise Capiu nu së află în tot 
Bidinescî, ba nici chiar în totă ţera Ungurului şi a Nemţuluî.

Să hotărâ dar să se ducă la Moise Capiu, 
întrebările séle după cel mai bun advocat nu rămaseră însë 

nebăgate în semă, şi prin urmare nici întrarea sa la Capiu nu fu 
trecută cu vederea de Bidinescenî.

Uţa află de acestă întâmplare la întorcerea eï delà Tribunal, şi 
să opri în aproprierea caselor advocatului Moise Capiu, ca să pîn- 
descă eşirea lui Popîrţă.

Cocöna Zosima, care după cum seim, să interesa de töte, aflâ 
şi ea, de pasul lui Popîrţă şi trimise după Todora să vină la ea, 
pentru ca să se sfătuidscă cu dênsa asupra pricineî, care-1 va fi în
demnat pe Popîrţă a face acest pas alărmător.

Aflase întregii Bidinescî, şi întregii Bidinescî se puseseră la pîndă. 
între cei curioşi era şi primul giuvaergiu al Bidinescilor Tomiţa. 

Vom vedea maï tardiü din care pricină.

vin.
Am avut deja onörea de a vorbi despre advocatul Moise Capiu, 

ba chiar de a ’1 vedia funcţionând când cu ocasiunea nedumerireî 
Hagiului, adică când îl cinema se Hagiul ca să-l întrebe de pricina sa 
cu Victoria şi cu logodnicul eî, o pricină de altmintrea forte uşură, 
dar încurcată în creeriî Hagiului prin procesul Lambertini.

Cu aceea ocasiune vë spusesem, că vom avea prilegiü pentru 
a ne împrîetini maî de apröpe cu acest bărbat renumit şi talentat.

Etă pomenitul prilegiü pus la îndemâna nostra, să ne profităm 
decî de el şi să întrăm şi noî în cancelaria Domnieï-séle, dar nu tot
odată cu Ghiţă Popîrţă ci cu ver o câte-va momente înaintea luî, ca 
pănă la venirea luî, să avem vreme să facem maî de apröpe cunos- 
cinţa luî Moise Capiu.

Étà-ne faţă ’n faţă cu el
Moise Capiu are o vêrsta ca de ver o 50 de anî, este mic de 

stat şi bărbos, adică cu mustăţi spîrliţî şi cu barba stufosă, nepîeptă-
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nată, cărunta, lungă şi murdară. Ochii i sunt roşii şi slăbiţi de 
multă cetire prin cărţi cu litere mici şi prin odăii cu aerul plin de 
fum. Atât ii sunt ochii de slabi încât, făr de ochelari, mai că nu 
pöte vedia nimic.

Holteiu fiind şi trăind pentru interesul sciinţeî séle, nu avea 
timp să se îngrijescă de trebuinţele trupului sëü, mai cu semă cât 
în privinţa învestmântăreî. D’aicï résulta că îmbrăcămintea sa era 
din cele mai neîngrijite, ba am putea chiar dice, că era din cele 
mai murdare.

în cancelariă la el domina o desordine complectă, o desordine 
în care numai el singur era în stare să se orienteze şi să lucreze 
fără de a şî pierde răbdarea.

Alte fiinţe cu firea omenescă nu puteau nici decum săvârşi ase
menea minuni, şi d’aceia Moise Capiu, pe fiă-care moment, era silit 
să-şî schimbe pe scriitorii sëï, séu mai bine dis era silit a căuta alţi 
scriitori în locul acelora, care ’1 părăseau. Câte-odată së întêmpla 
de rëmânea multă vreme fără nici un ajutor în cancelariă. La ase
menea ocasiunî, Capiu de trébâ multă, numai scia unde i stă capul.

Şi de astă-dată să afla togmaî în o atare epocă.
Ghiţă Popîrţă întrând la densul îl găsi deci singur. Era la o 

masă ocupat cu redactarea unei öre-care piese şi tare cufundat în 
lucrarea sa, că-ci cu tot sgomotul ce făcu Popîrţă, deschidând uşa şi 
înaintând spre el, Capiu nici nu së mişcă pe scaunul sëü, ba nici 
nu ridicâ ochii sëï de pe hârtia pe care arunca cu condeiul sëü 
şiruri dese de litere diforme.

V’am spus că Moise Capiu era togmaî fără scriitor, adică era 
în o epocă în care nu scia unde i stă capul. Una la mână, acum 
trebue să vë mai spunem că era şi tare „distras“ de fire. Etă un 
cuvânt modern adică, furat din vocabularul frances, cu töte că îm 
promisesem să më feresc de asemenea furtişag, dar în acest cas n’am 
avut încătrăă, a trebuit să më împrumut delà Francezi, că-cî în 
limba nostră cea vechiă nu să găsesce nici un cuvânt, care së dică 
apriat aceea ce dice acesta espresiune luată delà Francezi. Să vede 
tréba, că însuşi lucrul esprimat prin acei cuvânt ne-a venit cu moda 
delà alţii, de vreme ce moşilor, strămoşilor noştri le a lipsit pănă şi 
cuvântul pentru acel lucru. „Ululuit“, „pierdut în gânduri“ aceste 
cuvinte nu însémnâ togmaî ceia ce va să clică cuvântul distras, 
dar vine cam pe acolo, şi nu ne maî batem capul cu definiţiunî 
fiind-că ni să va esplica maî bine prin esemplul ce ni’l.va da nu
mai decât advocatul Moise Capiu, care era distras în ţotă puterea 
cuvântului.
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Gliiţă Popîrţă la intrarea sa în cancelaria advocatului nu scia 
nimic despre distracţiunea lui.

El, adică Popîrţă, fu tare impresionat de importanţa lucrăreî 
cu care era ocupat Moise în acel moment, de vreme ce aceea impor
tanţa nu i permise a së uita la dênsul.

Popîrţă tuşi una cu sgomot.
La acest vuet Moise Capiu ridică ochii spre Popîrţă şi dise:
— Aşa dară susţii cu tot-adensul, că în momentul când aï dat 

cu securea de aï omorît pe Stan nu te-a putut vedia nimenî? —
Popîrţă la acesta interpelaţiune, creclu că are de a face cu un 

nebun, înse era tare înşelat. Moise Capiu nu era nicî decum nebun 
ci era numaî distras, după cum am apucat de a vë spune, ér în dis
tracţiunea sa luase pe Ghiţă Popîrţă de un client al sëü, de un 
ucigaş pe care avea să-l apere de spândurătore. Moise Capiu în 
distracţiunea sa së credea încă tot în chilia temniţeî în care avuse o 
întrevorbire cu pomenitul ucigaş.

Ghiţă Popîrţă necunoscênd nicî cusurul advocatuluî, nicî clien
tela sa, rëmase uimit.

Moise Capiu în procsimul moment uitase şi de întrerupere şi de 
întrebare şi voî să-şî continueze lucrarea.

Pentru a vorbi luî Popîrţă, advocatul lăsase din gură ţigara 
din care fuma, ér din mână condeiul cu care scria, şi le pusese pe 
amêndouë adică atât ţigara cât şi condeiul pe amêndouë le pusese 
dar dinaintea sa pe masă.

Acum, erăşî în distracţiunea sa, în loc de a înmuia condeiul în 
călimar şi a pune ţigara în gură, înmuiâ ţigara în călimar, o greşală 
pe care nu o observă nicî decum, dar urmând deandösele înainte, 
adică voind să fumeze şi punênd spre acest sfărşit condeiul şi încă 
cu vârful în gură, atuncï së trezi puţin şi începu să scuipe cernéla 
cu care îşî umpluse totă gura.

Acestă ululuéla fu favoribilă luî Ghiţă Popîrţă, care, cu totă 
nedumerirea sa trebui să rîdă cu hohot când vëcju strania greşelă, 
ce făcuse advocatul în distracţiunea sa. Çicem că ululuéla fu favo
rabilă luî Ghiţă Popîrţă, că-cî Moise Capiu scuipând prin odaiă să 
ciocni de Ghiţă, în urma căreî ciocniri îl şi băgâ de sémà, ér bă- 
gându-1 de sémâ îşî ceru de ertare atât pentru ciocnire cât şi pentru 
neatenţiunea sa şi îl întrebă de natura pricineî, care ’1 adusese în 
cancelaria sa. '

Popîrţă se grăbi a i lămuri pricina pe care o seim, întrebându-1 
déca nu i ar putea recomanda ver un midloc de scăpare din legăturile 
în cari ’1 pusese acel act făcut cu Todora dinaintea notaruluî.
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Moise Capiu în totă vremea cât vorbi Popîrţă îl ascultâ în de
plină tăcere, jucându-se cu mustăţile séle pe care le băgase în gură, 
şi pe care Ie sugea acum din resputerï. Ici p’aci era să le aprimlă 
cu un chibrit, credênd în adînca sa ululuelă, că suge la o ţigară 
stinsă, că-cî mustăţile séle fusese în destulă atingere cu fum de tutun, 
pentru a prinde gustul unei ţigări.

Popîrţă la vederea acestei noueî distracţiunî a advocatului în
cepu să dispere, dar cu nedrept că-cî Moise Capiu îl ascultase cu 
atenţiune, şi după ce îşi isprăvise Popîrţă vorba şi îl ferise pe Capiu 
de aşi aprinde mustaţa, acest din urmă începu să rîdă, dicênd:

— Decă în töte dilele aşi avea să desleg probleme tot atât de 
uşore, precum este cea care mî o puni Domnia-ta, apoi atunci m’aş 
lăpăda de advocaţiă, lăsâud pe fiul fratelui meü cel mai mic, pe cel 
de dece ani, să-şî bată capul cu asemenea cestiunî, fără nici o temă 
că ’ş îl va sparge ver odată cu totă frăgedimea sa. —

— Ce comediă va fi şi acestă — îşi clise Popîrţă în sine — 
seriositate să fiă, batjocură să fiă séü ululuelă? El vorbesce de uşu
rinţă, pe când eü nu sciu în ce chip să es cu faţa cinstită, din acestă
încurcătură, mai amară decât........

Popîrţă nu avu rëgaz pentru a ’şî sferşi comparaţiunea sa, că-cî 
vorbele lui Moise Capiu i prefăcură töte meclitaţiunele în o bucuriă 
nebună.

— § 45 din codul civil, — aceste fură vorbele advocatului — 
etă-l cum sună — la aceste cuvinte Capiu întinse mâna şi scöse 
dintr’o grămadă de acte, hârtiî şi cărţî un volum gros, pe care ’1 
deschise cetind din el disposiţiunea următoră.

„O promisiune de căsătoriă, séù o promisiune prealabilă de a 
se lua în căsetoriă, fiă dată séü primită sub ver ce condiţiunî, nu 
constituă nicî o consecinţă de (kept, nici pentru încheierea căsătoriei, 
nicî pentru prestarea care s’ar fi stipulat pentru caşul de revocare.“

— Cu alte cuvinte, — adause Moise, — contractul pe care 
l’aî făcut Domnia-ta cu cocöna Toclora este nul dinaintea legeî pe 
baza acestui § 45. Prin urmare, liber escî Domnule de a te însura 
în altă parte, fără ca să plătescî nicî un ban nimenuî, prin urmare 
nicî coconeî Tocloreî, cu tot înscrisul făcut de notar.

Aid şi lectoriî vor fi de un gând cu Popîrţă, care simţi, că o 
deslegare mai complectă nu ar fi putut ascepta nicî măcar în vis 
de cum în realitate; ér împărtăşind acest gând cu Popîrţă vor înţe
lege nemărginita sa bucuriă.

Capiu după ce dede acéstâ esplicare îmbucurătore lui Popîrţă 
së întorse ărăşî spre masa sa şi credênd in distracţiunea sa, că a
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dat cetire ver unui act scris prospăt de mâna sa, vroi să pună nisip 
pe acel înscris, dar din nebăgare de seină luă în loc de ciripelnic, 
călimarul cu cernelă şi turnă tot cuprinsul sëü pe volumul ce-1 avea 
în mână. Acest volum neputênd sörbe totă cernéla, lăsă së curgă 
prisosul pe pantalonii lui Capiu, care së împlură astfel cu cernelă. 
Capiu deveni furios la viderea petelor negrii pe pantalonii sëï, ér 
acestă furiă se traduse prin aruncătura codiceluî civil în facia lui 
Popîrţă, care së împlu şi el pe obraz făcându-se ca un „harap“.

Capiu la vederea feţei înegrite a clientului sëü, së puse së 
rîdă din totă inima cerându-şî ertare de purtarea sa confusă şi aju- 
torându-1 ca să se spele.

Popîrţă după resultatul fericit ce avu întrevorbirea sa cu advo
catul nu lua în nume de rëü purtarea sa, şi după ce së curăţise de 
urmele, cari i întipărise codul civil în faţa sa, së duse pe uşă afară 
lăsând pe Capiu în rîsul care ’1 apucase.

Seim că pe stradă Popîrţă era pîndit de o mulţime de omeni 
între cari së afla şi Uţa, pe care o zări şi el şi cătră care alerga 
în grabă, strigând în gura mare.

— Aţi sfeclit-o cu răvaşul vostru, că-cî acel răvaş, de şi făcut 
de notar, nu are nici o putere dinaintea legei după cum mî-a spus 
acum advocatul Moise Capiu. Prin urmare nici nu më voi căsetori 
cu Todora, ci voi lua pe Victoria Domniei-tale. Aţi audit omeni 
buni, — dise adresându-se deci şi cătră giuvaergiul Tomiţă, că-cî şi 
el era de faţă în aceea glotă — aţi audit omeni buni - (lise dar 
Popîrţă cătră norod, — că eu sunt gata a lua de nevastă pe pre
tinsa nepotă a jupăneseî Uţa care însë este în adevër fiica acestei 
jupănese, şi portă numele Victoria.

La acestă declaraţiune făcută anume în public de şiretul Popîrţă, 
pentru ca la cas de lipsă, să aibă martori pentru afirmatiunea sa, că 
el a fost gata a së căsători cu Victoria, la acestă declaraţiune cu 
totul neasceptată prin Bidinescî, së ridică un murmur de mirare îm- 
pregiur care merse crescênd din stradă ’n stradă şi împlu într’o clipă 
tot oraşul de vestea întâmplărilor neasceptate.

Uţa recunoscând ţinta spre care căuta cu atâta adresa potriv
nicul eî, o ţintă, care nu era alta decât ruina eï sëü mai bine dis a 
fie - sideveni galbină de ciudă, şi nu fu în stare a dice nici măcar 
„cîrc“, dar chiar de'că ar fi fost în stare a da ver un rëspuns, Po
pîrţă în acest moment nu Par fi putut audi, că-cî îl înhăţase Tomiţa 
giuvaergiul, şi i vorbea şoptindu-î la urechî, pentru ca să nu-1 audă 
alţiî, dar i vorbea cu mare foc şi cu straşnică stăruinţă, după totă 
aparinţă de ver un lucru însëmnat şi neplăcut pentru giuvaergiu, ne-
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isbutind însë, erăşî după aparinţă, pe lângă Popîrţă cu vorbele şi cu 
stăruinţele séle, că-ci de odată se depărta luându-o de-a fuga în 
direcţiunea unde şedea Todora.

Popîrţa vëdêndu-se scăpat de Tomiţa giuvaergiul, së întorse 
spre Uţa şi i dise cu ironie:

— Nu më îndoiesc câtuş de puţin, că Victoria nu va sei să 
pr'eţuiescă cinstea ce i-o fac. Te rog dară, du-te şi spune-î dorinţa 
mea şi adumï apoi rëspunsul eî.

Cu aceste cuvinte el së despărţi din midlocul curioşilor, lăsând 
pe Uţa încremenită, şi împresorată de câte femei töte, întrecêndu-se 
care de care să-î urască într’un ceas bun.

Vëdênd însë femeile, că Uţa în loc să se arete voiosă şi feri
cită, devenise posomorită şi mută, începură să strige, că bucuria cea 
mare i ar fi luat minţile, şi făcură atâta gălăgiă încât Uţa, pentru 
a scăpa de acestă litfă o lua de grabă spre casele unde şedea fiă-sa.

— Etă-o, că a luat câmpii, — urla piaţa după ea — sërmana
femeiă, vai de ea şi de capul eî---- Ce va mai eşi din acesta?...
Drăguţul de coconaş, cât este de bun, are o inimă ca pâinea cea 
mole!___

Prin aceste şi alte strigăte să traducea în acest moment opi- 
niunea publică, care după cum vedeţi, era indusă în mare eröre prin 
purtarea şi vorbele prefăcute ale unui şiret, precum să întâmplă 
adese-ori nu numai prin Bidinescî dar şi prin alte părţi ale lumeî, 
şi nu numai în cestiunî private precum era cea de faţă, dar şi în 
cestiunî de morte şi vie'ţă, de pace şi rësboiu, în cestiunî de salutea 
publică şi altele asemenea.

Dar să lăsăm astea, să lăsăm şi piaţa în framentarea în care 
o adusese scena pe care ne-am încercat a v’o représenta aicî, şi să 
vedem, ce efect produsese acestă nouă vîlvă asupra acelor persöne 
din naraţiunea nostră, cari erau atinse maî de apröpe prin hotărirea 
manifestată de Popîrţă.

Să ne ocupăm maî întâiîi de Todora, care aflase numaî decât 
delà o prietină a eî, ce trecuse togmaî în acel moment în faţa aceluî 
loc, unde striga Popîrţă în gura mare, că cu tot răvaşul făcut dina
intea unuî notar, nu va lua pe Todora de nevastă, fiind-că acel răvaş 
era nul dinaintea legeî, aflase dicem delà acestă prietină cele petre
cută, că-cî (lisa prietină venise iute de i spuse töte.

Todora aflând despre acestă scire înspaimêntâtore togmaî când 
venise, să o chîeme la cocöna Zosima o luase iute la Domnia-eî îm
pinsă ca din îmbold intern ca së caute acolo un scut în contra fur- 
tuneî, ce së ridicase d’asupra capuluî eî.
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Todora venise dar la mătuşă-sa, la cocdna Zosimea, care şedea 
pe canapea ploată ca vai de ea, adică ploată moralicesce, că-cî 
audise şi ea de strania purtare alu! Popîrţă, aiulise după cum se 
esprimase Domnia-eî, de acestă ocară şi se supărase de mama focului 
nu numai pe Gliiţă Popîrţă, dar şi pe lelea Uţa, rădăcina răului 
după pătrunderea Domnia-eî, ba să supărase încă şi pe biata Todora, 
că-ci purtarea eî în acestă împregiurare va fi fost „tontă şi neprice
pută“ îşî dicea Domnia-eî.

— Bine-ţî este — cu aceste cuvinte întâmpina cocona Zosima 
pe nepotă-sa Todora, — bine-ţî este, dăcă tu femeiă coptă şi cu 
copiî te-aî luat după gura uneî jupănese. Poftim acum ruşinea şi 
ocara. Nu sciü cum de aï mai îndrăznit de te-aî arătat pe uliţă. —

— Mătuşică dragă, — să rugă Todora plângănd cu lacrimî, — 
eü am venit să găsesc puţină mângâiere pe lângă Domnia-ta, ér 
Domnia-ta în loc să mă mângăî, mă întâmpini cu înfruntări. —

Cocona Zosima la aceste cuvinte ale nepote-si şi la vederia lă- 
crimelor ce i roşia ochiî eî, să îndouişi şi dise:

— Trebue să-mî vers necazul draga mea, dar cu acesta nu-ţî 
voiesc nicî un rău. Tacî şi nu maî plânge, că-cî va trece şi acestă 
vîlvă. Sciî tu vorba nostra care dice că: treî clile ţine tîrgul, apoî 
ér să sparge. —

— Mie nu-mî este de vîlvă, nu-mî pasă de vorbele omenilor 
— observâ Todora stergendu-şî lacrimile din ochî — cï mî este de 
sortea mea, care acum a devenit forte tristă. Cu logodna, cu una 
alta am cbîeltuit atât de mult, încât abia mî va ajunge preţul dia- 
manticalelor, pe care mi le-a dăruit Popîrţă, pentru a plăti datoriile 
ce am făcut; ér după ce voî vinde şi diamanticalele, apoî ce să va 
alege seraca de mine. —

Aicî cocona Zosima simţind atentatul pornit în contra punguliţeî 
Domnia-eî, deveni ărăşî supărată şi dise:

— Capul face, capul trage draga mea. Tu nu m’aî întrebat, 
eü nu-ţî am răspuns şi fiind-că nu-ţî am răspuns, nicî nu mă simt 
datore de a lua asupra-mî răspunderea pentru faptele tale.

— Mătuşică dragă, — observâ acum Todora cam aprinsă şi 
dânsa de vorbele umilitore ale coconeî Zosima — nu die că aşî re
fusa să primesc ajutorul pe care Domnia-ta aï bine-voi să ne daî, 
un asemenea refus nicî nu mî-ar fi permis, de vreme ce am să port 
grije pentru copiî meî. Eü dar aşî primi ajutorul ver de unde ar 
veni, cu atât maî bucuros dară din mâna Domnieî-tale. Cu töte 
acestea să nu credî însă mătuşică dragă că eü am venit acum la 
Domnia-ta pentru ca să-ţî cer mila............
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Aici Todora së .opri putinei pentru ca în tirppul tăcereî săle 
vorbele spuse să lucreze asupra sufletului mătuşe-si, şi să prepare 
astfel terenul pentru lovitura, pe care voia să aducă dônsa acum în 
aşa numita „filotoiniă“ a coconei bătrâne, o lovitură delà care Todora 
ascepta un efect salutar.

— N’am venit să-ţi cer alt nimic decât un sfat, — urma 
Todora după o mică pausă — ba nici chiar acesta nu voi să-ţi cer 
fiind-că sfatul de care am trebuinţă, mî Fam dat eii însăşi, ci am 
venit numai să te însciinţez de hotărîrea mea, pentru ca să nu audi 
delà alţii, şi să te superi apoi ărăşi pe mine.

Todora aici erăşi tăcu puţin pentru a aţiţa curiositatea bătrânei. 
Acăstă intenţiune a ei premeditată i să şi împlini, că-cî cocöna Zosima 
în intervalul de tăcere o întrebă pe Todora:

— Ce hotărire aï luat, spune dar, dăcă aï venit anume pentru 
acesta la mine. —

— Să nu te superi însă, — adause Todora pentru a maî lungi vorba.
— Spuî ori ba, — strigă cocöna Zosima, care ca coconă bogată 

ce era nu prea scia să-şî înfrîne răbdarea. —
— Etă că-ţî spun dragă tuşică, nu te supăra, — să grăbi Todora 

a domoli arţagul coconeî. — îndată cum am audit despre raîrşăvia 
luî Popîrţă nu am avut alt gând decât unicul, că acum nu maî am 
din ce trăi. în urma acestui gând destul de amar, m’am hotărit a 
vinde töte sculele şi maî cu sămă pe acelea pe care mi le-aii dăruit 
Popîrţă, a-mî plăti töte datoriele, apoî a-mî cumpăra o maşină de 
cusut şi a lucră----

— Pentru streini, - o întrerupse aicî cocöna Zosima, care la 
aceste vorbe ale Todoreî, sărise de pe canapea, par că ar fi fost 
muşcată de un şarpe.

— Yoî lucra numai pentru Domnia-ta tuşico, — răspunse Todora 
cu un zîmbet ascuns, — numai pentru Domnia-ta, dăcă te veî lega 
să-mî daî tot-dăuna atât de lucru pentru ca să-mî pot hrăni casa.

— Nu, nicî odată şi nicî decum, — protestă cocöna Zosima 
învinsă de puterea trufiei, învinsă Domnia-ei, în a cărei suflet nu 
avea nici o încăpere simţul de milosteniă, — nu să pöte, ca tu, ne- 
pöta Zosimei, să te înjosesci pănă întru atâta, ca să muncescï pe 
bani. Mai bine mă leg să-ţi dau de töte ce-ţi va trebui pentru 
hrana vieţei vöstre.

Todora să grăbi de a săruta mâna mătuşe-si. Să grăbi din 
două cause. Una pentru a-i esprima recunoscinţa sa, alta însă pentru 
a-şi ascunde aerul triumfător, pe care nu şi-l putu suprima, vëclênd 
că isteţia ei avu succesul asceptat.

i
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Todora după acesta isbindă repurtată asupra avariţie! mătuşe-si, 
era ca şi consolată de mîrşava purtare a mirelui seu Popîrţă. Ba 
decă ar fi avut acum regaz pentru a-şi analisa simţurile eî, mai că 
ar fi găsit, că acum poseda o mai mare porţiune de încredere şi de 
linisce în sînul eî, decât chiar atunci după ce isbutise de a störce 
delà Popîrţă iscălitura lui pe sciutul act.

Nu avu însë repausul necesar pentru a së da la asemenea me- 
ditaţiunî, că-cî în acel moment să aucli un vuet straşnic pe afară, şi 
de odată să deschise cu repeziciune uşa odăi în care şedea, ér prin 
uşa së aruncă un nou personagiii togmaî în midlocul odăeî. Dicem 
së arunca, că-cî noul sosit, care nu era altul decât giuvaergiul Tomiţa, 
nu intrase ca totă lumea linişor şi cu cuviinţă, ci sărise între cocöne, 
cu o falcă ’n cer şi cu alta ’n pământ, venind, cum am dice mâncând 
pămentul togmaî aşa par’ că ar fi fost gonit de cine-va, séü par’ că 
ar fi alergat el după cine-va.

Cocöna Zosima nu fuîn stare nicî măcar să-şî togmescă gura 
a mânie, decum să-l întêmpine pe noul picat, cu un sfânt de perdaf, 
care i s’ar fi cuvenit pentru neomenia luî; nu putu să facă nicî una 
nicî alta, că-cî Toraiţă începu să răcnescă ca un taor, care şî vede 
în fine favorita sa.

Etă-o, am găsit-o pe coconiţa. Dar’ şi më speriasem, că va 
fi fugit! —

— Săriţi, ajutor! — strigară amêndouë cocöne ca din gura 
şarpelui; credênd că Tomiţa înebunise şi făcendu-li së groză de el.

— Nu strigaţi aşa — dise acum Tomiţa, care după ce resuflase 
puţin îş venise în fire — nu strigaţi dragelor cocöne, că-cî nu vë fac 
nicî un rëü, ş’ apoî şi aşa nu vé aude nimeni, că-cî servitörele sunt 
acum la fontână, unde şi petrec cu soldaţiî! —

— Nu escî nebun, nu escî de legat, — sbierâ acum cocöna Zosima.
— Nicî decum prea cinstită coconă, — rëspunse Tomiţa cam

supërat.
— Apoî decă nu escî nebun, — adause cocöna Zosima, — 

cum de mi te arunci în odaiă par’ că te ar goni cu cânî, şi ne răc
nesc! în urechi, de ni aï luat audul.

— Erta - ţî - më prea cinstită coconă, decă n’am păstrat deplina 
cuviinţă dinaintea Domniilor-vostre, — replică Tomiţa, — însë aflaţî, 
că frica de pagubă, më cam scosese, cum am (lice, din ţîţinî. Dar 
acum după ce am vëdut pe coconiţa Todora, şi maî cu sema aflându-o 
în adevër aicî la Domnia - vostră, în togmaî după cum mi së spusese 
de servitörele Domnia-eî, acasă la Domnia-eî, de unde vin acum de-a 
dreptul, — acum clic sunt pe deplin liniştit. —
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— Ce fel de minuni ne spune acest om? — cu aceste cuvinte 
cocöna Zosima se întorse spre nepotă-sa, asceptând din gura eî o 
esplicase ore-care despre purtarea şi vorbele în adevăr destul de 
stranie ale giuvaergiului.

— Mai sciü şi eü, ce va fi apucat pe Kir Tomiţa, — răspunse 
Todora, care nu să putu feri de un simţ neplăcut la vorbele din 
urmă ale giuvaergiului.

— Pe mine dragă coconiţă nu m’a apucat nimic, — declară 
Tomiţa, — nimic şi nimeni Cel puţin aşa cred eü, adică că nu mă 
va fi apucat încă nimen, de vreme ce nu vei fi prăpădit încă giu- 
vaericalele mele? —

— Giuvaericalele Domnieî-tale, — întrebară de odată amendouă 
cocdne, că-cî amendouă să gândiseră, şi cu totă dreptatea, la acele 
giuvaericale, pe care Gbiţă Popîrţă Ie dăruise Todorei, şi prin ur
mare nici una dintre ele nu putea înţelege cu ce cuvănt îndrăsnise 
Tomiţa să număscă pe acele giuvaericale ale lui, de vreme ce eraü 
ale Todorei, bune dăruite eî de Popîrţă. Etă dar pentru ce întreba
seră amândouă, ca din o singură gură : Giuvaericalele Domnieî-tale ? —

— Ale mele de bună-seină — răspunse Todoriţa, — aü pöte 
susţine cine-va că nu ar fi ale mele, de vreme ce nu mi. s’au plătit 
încă de niraenî, ba de vreme ce, după cum mî-a observat Domnul 
Gbiţă Popîrţă cu multă dreptate, nicî nu mi s’a cumpărat încă, că-cî 
ele au fost trimise de mine la Dornna Todora, după provocaţiunea 
aceluî Domn, pentru ca să-şî alegă din ele. Eü însă nicî pănă ’n 
acest moment nu sciü, ce şî-a ales Dönma Todora. —

— Să-ţî spun dar acum, — replică Todora — mî-am ales tot?
— Dăcă ţî-aî ales tot — observă giuvaergiul, — apoî fa bine 

şi plătesce-mă.
— Să te plătesc eü? — vociferă Todora.
— Să te plătăscă ea, — se resti cocöna Zosima cătră Tomiţa 

— cum îndrăznescî să facî acăstă cerere cătră nepöta mea, care nu 
ţî-a cerut acele scule şi nicî nu ţi-le va plăti. Du-te şi cereţî banii 
delà acela, care le-a luat din prăvălia Domnieî-tale.

— De câte-orî să vă spun, — ripostă Tomiţa, — că Domnul 
Gbiţă nu voiesce să scie nimic de acest tîrg? —

— Trăbă Domnieî-tale, — interiectâ Todora.
— A mea (lëü, — afirmă Tomiţa, — şi încă aşa de bine a mea, 

încât mă voî duce la moment acasă la Domnia-ta, însă nu singur, ci 
cu un om delà judecată, pentru ca să-mî iaü înapoî sculele mele, pe 
care le aï oprit la Domnia-ta fără nicî un drept. —

Todora din furiosă ce fusese la audirea acesteî noueî mîrşăviî,

------------- I
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care i venia tot delà fostul eï logodnic, acum la amerinţarea giuvaer
giului deveni speriată aducendu-şî aminte, că o parte din acele scule 
le pusese zălog, şi că negăsindu-se la ea, va da de ver o potcă urîtă. 

îu spaima eî nu sciu ce să mai răspundă lui Popîrţă.
Cocöna Zosima së „plictisi“ tare de acésta „daraveră“ „anostă“, 

îî venia „istericale“. Cu töte acestea, vădend pe nepotă-sa de odată 
mută, nu se putu răbda, să lase cuvêntul din urmă unei feţe de 
bărbat şi dise cătră Tomiţa.

— Ce? să te duci la nepotă-mea acasă, şi să-î faci necinstea, 
de care spui. Dii-te mai bine la Popîrţă şi vorbesce-î cu binele, cu 
răul, cum vei sei Donmia-ta, şi vecii deţî scote banii delà el. —

— Am fost coconă dragă, — răspunse Tomiţa, care së mai în
muiase puţin la vorba mai domolă a Zosimei — am fost şi am cerut 
banii mei, el însă m’a rîs, şi mî-a clis că el n’a cumpărat nimic delà 
mine, că el mă rugase numai să trimit la Domna Todora din giu
vaerele mele cele mai scumpe şi mai frumose, pentru ca să-şî alegă 
Domnia-eî din ele după placul Domnia-eï. Mî-a mai clis, că el nici 
odată nu mî ar ti pomenit, precum că ar fi el cumpărătorul acelor 
giuevaere. în adevăr, aşa a şi fost, şi fiind-că. nu ’1 pot apuca în 
nici un chip pe Domnul Popîrţă, trebuesce, să apuc pe Douma nepöta 
Domnieî-tale. Nu cred că veţi voi să furaţi pe un biet creştin. -- 

La aceste din urmă cuvinte ale lui Tomiţa o apucă pe cocöna 
Zosima un arţag atât de mare, încât înaintâud cu un pas spre 
Tomiţa, i strigă:

— Afară mojiciile! Trimite-ne contul, şi vom vedea, ce va fi 
cu cale. Răspuns eii pentru ceia ce-ţi să cuvine Domnieî-tale. — 

Tomiţa ca om înţelept nu clise la aceste cuvinte alt nimic decât : 
„Sărut mânile“ şi avu grije de a să căra, pentru ca nu cum-va, 
cocöna Zosima luându-şî sănia, să-şî întorcă cuvêntul.

Todora ducea acum o frică mare, ca nu cum-va să ceară mă- 
tuşă-sa să văclă sculele, pe care nu le-ar fi putut arăta, din causa care 
o seim, adică fiind-că, cea maî mare parte din ele eraü puse zălog.

Cocöna Zosima era togmaî să facă acăstă cerere primejdiösä 
pentru nepotă-sa, când fu din noù întreruptă, însă nu de Tomiţa, 
care să dusese, ci de lelea Uţa, care fusese pe la fiă-sa, plânsese 
cât plânsese cu ea, şi care venia acum, pentru ca să să informeze, 
să se maî orienteze, să se sfătuiăscă, să vădă dăcă nu maî este ver o 
puţintică nădejde de scăpare.

După cum seim nici lelea Uţa nu era togmaî bine văilută de 
cocöna Zosima şi prin urmare nu ne va prinde nicî o mirare aflând 
că la Intrarea eî fu întâmpinată cu prea puţină bună-voinţa, din
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partea coconeï Zosime, care după cum ne aducem aminte o numise 
pe lelea Uţa „rădăcina rëuluï“.

Jupănesa era însă prea împovorată de griji şi nu căuta la vor
bele cu care fu primită la întrarea ei, ci întrerupse esclamaţiunele 
coconeï cu următorea apostrofare.

— Spuneţi-mî dragelor coconiţe, cum a fost cu putinţă ca să 
faceţi un înscris atât de rëü, încât coconaşul Popîrţă să fiă ’n stare 
să-şi rî(Jă de el. —

Acesta întrebare atât de simplă nu sî-o făcuse pănă acum nici 
una din cele döue cocöne, atât fusese de tărbăcite prin monstruosită- 
ţile a cărei victimă erau să fiă ele.

— Bine dice jupănesa, — observă prin urinare cocöna Zosima, 
uitând de-o cam dată de töte celelalte şi ocupându-se acum esclusiv 
cu acestă întrebare. — Să vede tréba că nu m’aî ascultat, séü nu 
a! făcut după cum (lisei, adică înscrisul ţi l’a făcut Popîrţă, ér nu un 
notar, după cum era vorba să se facă. —

— Ba notar Pa făcut, — răspunse Todora — şi nici nu este 
nici o greşălă în înscris, dar după cum mi s’a spus, un atare înscris 
după legi n’are nici o putere, că-ci făgăduinţe de căsătoriă, să (lice, 
că nu se prind şi nici făgăduinţele de despăgubire pentru neîmpli*- 
nirea căsătoriei. —

— Aşa să fiă ore? — întrebâ cocöna Zosima?
— Aşa să dice, că i-ar fi dis lui Popîrţă vestitul advocat Moise 

Capiu, —■ răspunse Todora.
— Nu-mî vine să creţ}, — observă lelea Uţa, — ceea ce scie 

Domnul Capiu, trebue că scie şi Domnul notariş, prin urmare tot 
aşa v’ar fi spus şi Domnia-lui şi nu s’ar fi apucat să facă o carte 
fără putere de legămănt. Dăcă răvaşul este făcut în adevăr de 
Domnul „notariş“, apoi atunci eu una nu-mi pierd nădejdea, după 
vorba ceia: aï carte, aï parte. —

— Fiă - ţî gura de aur lele Uţo, — i dori Todora
— Tot nu e atât de anostâ precum mi să părea mie — îş 

mărturisi în sine cocöna Zosima.
— Bine că sciţi acum apriat cum stă tréba, — (Jise ţcum 

lelea Uţa — mă voî sfătui şi eü cu un advocat. N’aveţî grije 
coconiţelor, decă este ver un midloc de scăpare, apoî ni-1 va arăta 
prietinul raeü.

Todora aducăndu-şî acum aminte de pricina eï particulară, 
adică de pricina cu giuvaerele, să gândi,, că ar fi bine să se sfă- 
tuiescă şi ea cu un advocat, d’aceia întrebâ pe lelea Uţa de numele 
prietinului eî, care i numi după cum să va fi asceptat de bună-semă
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fiă-care dintre lectorii noştri, decă în decursul diferitelor întâmplări nu 
vor fi uitat cu totul de el, pe advocatul Orfănescu, logodnicul Victoriei.

IX.
De mult timp nu mai avurăm prilegiu, pentru ca să vorbim, 

séü mai bine dis, pentru ca să mai vedem de Victoria şi de ginerile 
eî, de advocatul Orfănescu.

De vorbit tot am mai vorbit, mai cu seină de Victoria, ici 
colea în trecăt. Aşa vë spuserăm, că Victoria se mutase delà mumă-sa, 
din casele Hagiului, ducêndu-së la o prietină a lelei Uţă, vë mai 
spuserăm, că plânsese împreună cu mumă-sa. Pentru-ce Înse? Adică 
nu întrebăm pentru ce vë spuserăm acesta ci pentru ce plânsese 
Victoria.

Vedeţi despre acestă împrejurare avem de lipsă a vë vorbi 
mai pe larg.

Victoria de când së mutase din casele Hagiului trăia într’o 
fericire desăvârşită.

Trăia într’o fericire desăvârşită şi totuşi plângea! Cum së po- 
trivesce aceste doué lucruri? Au vërsa ea lacrimi de fericire?

Nici de cum! Acele lacrimi eraii prea amare.
Etă esplicarea acestui fenomen.
Victoria era fericită pană la un timp. Era fericită în tot tim

pul cât priiini pe iubitul eî Orfănescu, şi cât putu să se întreţine cu 
el îu tainice şoptirî cu vorba şi cu simţul despre viitorul lor, pe 
care şi ’1 închipuia cu cele mai încântătore culori, cu töte că murise 
Hagiul şi nu i lăsase nimic, cu töte că prin urmare imaginile eî de 
fericire nu eraii susţinute decât de încrederea eî în hărnicia lui 
Orfănescu.

Că-cî ea nu scia nimic de testamentul Hagiului şi prin urinare 
nu putea să sprijine planurile eî pe disposiţiunele atât de elastice 
din acel testament.

Decă ar fi avut sciinţă de acele disposiţiunî, de buna-séma s’ar 
fi simţit neliniscită, că-cî nimic nu muncesce pe omul maï rëü decât 
simţul de îndouielă.

Uţa păstrase secretul nu numaî faţă cu Victoria dar şi faţă 
cu Orfănescu. Tăcuse nu numaî despre testament, ci, să înţelege, 
şi despre apucăturile eî, pe care le întrebuinţase pentru a lega 
pe Popîrţă.

în tot decursul timpuluî cât ţinu acestă tăcere, Victoria gustând 
dulceţa unui amor încuviinţat de mumă-sa, dar împiedecat de o cam
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dată de împregiurărî esterne, Victoria legănată de dulci speranţe, 
cari i présentai! încântătorea perspectivă a raiului pe pământ, Vic
toria dicem era fericită cât ţinu tăcerea Uţeî, care tăcere însë luâ 
de odată şi far de veste un sferşit neasceptat.

Seim că Uţa merse în grabă la fiă-sa, atunci când Popîrţă, 
eşind delà advocatul Capiu, care i spusese, că actul făcut cu Todora 
nu avea nici o valöre, strigase în gura mare în micjlocul pieţei, că 
va lua pe Victoria de nevastă, atât seim; ér ceia ce ne putem în
chipui este, că Uţa în mîhnirea eï i spuse Victorii töte, dar töte şi 
că Victoria aflând de atâta urgiă, care i bântuia norocul, începu să 
verse şiroie de lacrime amare.

— N’avem ce face, — (lise Uţa cătră fiă-sa cu vocea tremu- 
rândă de emoţiune — trebue să te supui adietei reposatuluî, decă nu 
voiescî să rămânem pe drumuri ca vai de noi! —

Victoria prea audise multe, astfel încât nu pricepuse amênuntul 
ci numai atât, că pierduse mitllocele pentru grabnica realisare a 
visurilor ei de aur, înţelesese că să amînase acestă realisare, care 
era cu mult mai apröpe, precum ar fi îndrăznit să credă ea până 
acum, atât întrevëduse sërmaua fată, însë nici un moment, pănă 
acum, nu së temuse, că acesta realisare va fi ameninţată în ese- 
cutarea ei.

Ultimele cuvinte ale mume-si i arătară însë prăpastia, cătră 
care era împinsă de destin. Spaima ce resimţi la ace'stă pătrundere 
i seca de odată lacrimile.

— Ce vorbeset mamă dragă, — întrebă ea acum, căutând cu 
ochii speriaţi în faţa Uţeî, — eü să ine mărit după coconaşul Popîrţă.

Acestă întrebare făcută după atâtea esplicări i së păru Uţeî 
atât de straniă încât pentru un moment credu că fiă-sa şi-ar fi 
pierdut minţile. .

jpicem pentru un moment, că-ci îndată îşi recunoscu greşela, 
vë(lu, că Victoria ameţită de soirile asupritöre pe care i le comuni
case, nu putu să pătrunsă decât parte din ele.

— Aşa a vroit coconul Hagiu, — i răspunse deci, hotărîtă a 
lua esplicările erăşi delà început.

— Nu - ţi spusesem pănă acum nimic, fiind-că nu vroiam să te 
bag şi pe tine în chinurile nelinisceî. Nu, că-cî săraca de mine, 
credeam că töte së vor petrece după cum cretjusem că le voi potrivi 
eu; dar vai, tréba s’a întors pe dos, şi decă nu te vei învoi să te 
cununi cu coconaşul Popîrţă, apoi atunci clëù nu sciü, cum ne va 
mai fi traiul.

Aici lelea Uţa së apucâ de i spuse din noü töte împregiuràrile.

S

5
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îï descoperi, că ea în adevër era fiica reposatuluî Hagiu. Iï arëtft 
că acesta pană la sfârşitul şeii stătuse la îndoielă în ce mod să sta- 
tornicesă fericirea eï. îî spuse, cum şi ce fel hotărise cu testamentul, 
cum venise intru aceia Orfănescu şi cum prin buna sa purtare de- • 
cisese în fine pe Hagiul, ca să-î dea cei 10,000 de fior. de zestre, şi 
cum mai apoi îndemnat prin afurisitul de proces Lambertini respinse 
cererea lui Orfănescu şi făcu testamentul sciut, după care şi muri.

ÎÏ spuse şi descrise uneltirile ei făcute pentru a lega pe Popîrţă 
în altă parte şi i repetă sfârşitul nefericit ce avu toiă ostenéla ei.

Victoria odată cu capul nu vroia së scie nimic de Popîrţă, se 
puse erăşî pe plănsete şi înduoşi şi pe lelea Uţa pănă întru atâta 
încât së hotărî de a părăsi ideia funestă, venită eî numai în estre- 
mitatea nevoinţeî, ideia de a-şî da pe fiă-sa după Popîrţă.

Cum părăsi ace'stă ideiă së puse lelea Uţa pe chibzuieli, în ce 
mod ar mai fi cu putinţă, pentru îi scăpa aceea sumă, destinată fie-si 
de Hagiul, din ghiarele lui Popîrţă.

în urma acestei chibzuelî o vedurăm erăşî la muncă, o întîlni- 
răm la cocona Zosima şi audirăm ce vorbise acolo şi cum mai prinse 
puţin la inimă, aflând că actul cel cu pricină era făcut de un notar.

Victoria cu töte că înduoşise pe mumă-sa pănă întru atâta 
încât părăsise gândul de a o mărita după Popîrţă, totuş nu-şî putu 
redobândi liniscea şi fericirea de mai nainte, ca-cî o coprinsese chi
nul nedumerireî.

Së temea biata copilă, că Orfănescu së va scîrbi de dânsa, 
când va audi de pata cu care nascerea eî era mânjită, së mai temea 
încă că o va dispreţui atât pe ea cât şi pe mumă-sa pentru păsurile 
pe care le făcuse acesta în interesul eî, cu atât mai vârtos fiind-că 
aceste păsuri avură un sfârşit atât de prost.

Ascepta cu nerăbdare momentul în care să vorbéscà cu mirele 
eî despre aceste lucruri.

Orfănescu, ca tinër înamorat, së profita de libertatea ce i să 
dase, şi vinea pe fiă-care di să vedă pe iubita sa.

El veni deci şi în sera acelei clile memorabile în care să în
tâmplaseră evenimente estraordinare despre care v’am vorbit, veni 
adică şi în sera în care era atât de asceptat.

Inima Victorie! să sbătea cu o violenţă durerosă la vederea 
iubitului eî, care astădî părea dispus tare bine, că-cî faţa i ridea de 
o mulţămire adâncă.

Orfănescu atât era de preocupat de simţirile séle, încât nici nu 
observă strania disposiţiune a Victoriei.

— Bună sera dragă, bună sera. Astădî musa mî-a fost favorabilă,
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— esclamâ Orfănescu, care ca toţi omenit mat superiori, avea şi el
0 predilecţiune, dar o predilecţiune cam desconsiderată de restul 
omenire!, că-ct era predilecţiunea poesieî. Cu totă desconsideraţiunea 
în care devenise acesta artă divină printre Bidinescent, cart nu mat 
ţineau decât la poesiî în limbi streine, séü cel mult la lira cântăre
ţului „gintet latine“, Orfănescu totuşi resimţea o mare satisfacţiune 
sufletéscâ, când i eşea după plac ver o poesiă.

Vëdênd Inse că pe lângă omenit de rend, cum numea el pe 
concetăţenii set, poesiile séle nu aveaü nici o trecere, delà o vreme 
încoce, nici nu së mat încerca a le cere opiniunea lor, ci së mulţă- 
mea cu lauda, care curgea cu profusiune de pe buzele Victoriei séle.

Setos şi în astă seră de acestă dulce recompusă pentru musa 
sa, credu că va face Victoriei şi de astă-dată aceiaşi plăcere, pe care
1 o făcea şi de altă-dată prin cetirea pröspetelor séle versuri, scose 
decî o colă de hârtia şi së puse a declama următorea poesiă:

Amar.

Când viscolul mû ia la gônâ,
Când toţi din giur m’aü părăsit, 

Când a norocului ic<5nâ
Cu negru vol s’a invélit.

Atunci mû plec, staü în tăcere, 
Rûmân cu totul amuţit,

Şi nici că caut mângâiere,
Şi nu arăt câ-am suferit.

Când însû sörtea-ml vrea de bine, 
Când toţi din giur mû pizmucsc, 

Când töte după plac îm vine :
Atunci mû plâng şi mû bocesc.

Val, mamă, mamă tu n’al parte, 
Ca să mû veţi! cinstit, slăvit, 

Că-cî nemildsa, cruda mörte 
De lângă mine te-a răpit.

La sferşitul acestei poesiî, Orfănescu priivind spre Victoria, 
observâ în ochit ei o adîncâ tristeţiă. El o atribui însë efectului ce 
produse poesiă sa asupra sufletului ei. Măgulit de acest strălucit 
succes al talentului sëü poetic, declamă încă următorele versuri 
întitulate:

5*



1
68 ■; I

I
'

Di de Maiü,

Noriï deşi se risipirii 
Ceaţa rccc a périt,

Sdrelc cu strălucire
Var şi munţi a 'mpodobit!

Slâncelc sunt daurite,
Arborii sunt plini de flori,

Pajistelc-su primenite
Şi flôcâiï plini de dor.

Victoria şi după audirea acestor rime de amor remase tot atât 
de tristă ca şi mai nainte. Orfănescu observând acesta îşi clise în 
sine, că după audirea ultimei séle poesiï, lucrate după un poet 
german, va trebui să i suriclă faţa iubitei séle, deci se grăbi a de
clama şi versurile aceste întitulate.

Ah, c vremea mugurilor,
Prima ţii din dulce Maiü, 

E prilegiul dragostelor
E chiar pământescul raî !1

Fericire, încântare.
Nu sciü, nu cum să mal ţlic, 

Deci rămân în admirare 
Şi nu ţlic nimic, nimic.

Veselia.
Nu, veselia nu-î pierdută

Ver unde stal trebe s’o vcţll, 
Şi fiă-ţî sörtea cât de crudă 

în fericire aî să creţii.

Ah, cât e de frumos pământul,
Şi demn pe el ca să petreci! 

Déü, până te va lua mormântul 
Prin lume vesel tot să mergi.

însë vëcjênd că nici acum nu i se înserinâ fruntea o întrebă 
cu îngrijire.

— Ce aî draga mea, de escî atât de tristă.
— Ah iubitule, ah dragă Alecsandre, — răspunse Victoria îm- 

braţeşându -1, cu ochii plini de lacrime, — cum să - ţi spun, şi cu 
ce să încep.

* — Pentru Dumnedeii ce s’a întâmplat, — esclamâ Alesandru
atât de tulburat de aceste cuvinte ale Victoriei, încât nu mai avu

!

grije de cola cu poesiï, că-cî o lăsâ se cadă jos pe podinî.
— Fericirea nostrâ este' ameninţată!
— Din ce parte?
— Din partea unui mort, din partea reposatuluî Hagiii, din 

tatălui meü, că-cî află ceia ce nu-ţî pot ascunde----partea 
Hagiul mî-a fost tată!

— Am sciut draga mea!
— Tu aî sciut şi eu nu am aflat decât astădî?

I

•>
.
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— Am sciut că-cï mumă-ta s’a simţit datore de a mi së măr
turisi, încă pe atunci, pe când nu te peţisem formal. —

— Slavă Domnului, — esclamâ Victoria plină de bucuriă, — 
acum nu më mai tem de nimic. —

— Dar de ce te-aï temut pănă acum? —
— M’am temut mai cu semă de dispreţul teu. — Orfănescu ca 

om de o cultură mai înaltă nu putea înculpa pe nevinovatul fruct al 
păcatului părintesc. Nascerea nelegitimă a Victoriei după părerea 
sa nu trebuia să înfluinţeze în nici o privinţă asupra posiţiuneî eî 
sociale, cu töte acestea totuşi nu i plăcea să atingă în conversaţiune 
acestă — plagă durerosa, trebue să dicem, — nu i plăcea să vor- 
bescă de nascerea Victoriei.

El căuta dar a întorce vorba spre alte lucruri séu cel puţin 
a abate pe Victoria de pe calea reflecsiunelor pe care apucase. în 
ecsecutarea acestei stăruinţe dise deci.

— Cum de aï aflat togmaî astăclî despre aceste lucruri, şi cine 
ţî-a spus? —

— Ml-a spus mama! —
— Din care prilegiu? —
Victoria era togmaî gata de a espune iubitului eî şirul întâm

plărilor, aşa precum îl cunoscem şi noî, când étâ că sosi lelea Uţa, 
care venia delà cocöna Zosima, căutând anume pe Orfănescu.

Uţa i luă fie-si cuvântul din gură şi i espuse ea totă situaţiunea. 
— Nu este aşa, că am dreptate? — adause ea in fine. — O 

carte făcută de notariş, nu pöte fi o hârtia mânjită, ci trebue să-şî 
aibă ore care preţ, astfel încât tot va trebui să-şî ţină în cele din urmă 
coconaşul Ghiţă făgăduinţa sa şi să ia pe coconiţa Todora de nevastă.

— în adevër, — observă Orfănescu, — trebue să recunosc că 
aï totă dreptatea, prin urmare trebue să clic şi eü că Domnia-ta, că 
un notar nu pöte face lucru de nimic! Dar apoï Întorcendu-me erăşî, 
ved că şi colegul meu Moise Capiu nu este greşit, că-ci este în 
adevër un paragraf şi anume cel al 45-lea din codul nostru civil, 
care sună togmaî cum spunea coconaşul Popîrţă.

— Aşa sunteţî Domnia-vostră cu toţi Domnilor procatori, — 
clise acum Uţa cu amărăciune, — dinaintea Domniilor-vöstre toţi aù 
dreptate, întorceţî lucrurile după cum vreţî şi în sfârşit le aşedaţî 
tot-déuna astfel, încât nu rëraâne asuprit decât cel cu dreptatea! — 

— Mamă dragă ce staî de vorbescî, — cu aceste cuvinte së 
încercâ Victoria a domoli necazul Uţeî.

— Las’ să spună, — clise Orfănescu zîmbind, — că-cî cjëü nu 
spune togmaî rëü. Am avut şi eu în pracsa mea, cu töte că este

■
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cam scurtă, destule caşuri, unde cel cu dreptatea a rămas asuprit 
şi a eşit pe de-a supra viclénul; dar nu din pricina judecătorilor, 
nici din greşela legilor séü apoi din răutatea advocaţilor, cum i place 
lumeţ să clică în asemenea caşuri, nu, ci din nepriceperea părţilor, 
care se încurc în judecăţi din necunoscinţa legilor, şi fiind apoi în
curcaţi, greu i mai descurci fără pagubă, la care, ce i drept, con- 

. tribuesce şi tagma nostră a advocaţilor câte puţin. —
— Să nu batem câmpii, Domnule Alecsandre, — adause Uţa. —

Dici, că nici

!

Yoiesc să die, să nu părăsim pricina nostră 
Domniei-tale nu-ţi vine să credî, că un înscris făcut de notariş să 
fiă rëù şi fără preţ. Ca să ne dumerim pe deplin, cred că ar fi mai 
bine să întrebăm pe Domnul notariş, ce a făcut şi cum a făcut şi 
decă în adevăr a greşit séü nu.

— Bine dici mamă, — afirmă Orfănescu, — îl voi întreba eü, 
decă la facerea acelui act nu şî-a adus aminte de §-ul 45 din codul
nostru civil, séü déca va fi avut alt-ceva în vedere---- dar staţi
puţin, mî-a venit o ideiă. —

— Ce ideiă?
în loc de a răspunde Orfănescu făcu şi el o întrebare, (licend :
— De unde este Domnul Gbiţă Popîrţă?
— Din Galaţi.
— Născut acolo?
— Născut acolo! — răspunse Uţa.
— Dar părinţii! —
— Tată-séü a fost moldo vén, ér mumă-sa Bidinescdnă 

reposatului coconaş. —
— Atunci numai avem pentru ce să întrebăm pe notarul, că-cî 

acum sciü şi fără d’aceia, ce să fac.
Nici Uţa dar nici Victoria nu putură înţelege unde voia să 

bată Orfănescu cu aceste cuvinte.
— Ce sciî să faci, dragă, — întrebă prin urmare Victoria.
— Bine este, reü este pentru noî ceia ce sciî Domnia-ta, — 

complectă Uţa întrebarea fie-si.
— Mai încape întrebare, — răspunse Orfănescu, — este bine 

pentru noî, adică Domnul Popîrţă după ideia mea este legat prin 
acel act. —

— Spune-ne şi nouă ideia ta, — se rugă Victoria.
— Dumereşte-ne şi pe noî, — adause Uţa.
— Tréba este cam încurcată, este cum am dice cestiune de 

drept séü cum diceţî Domnia-vostră pricina de procator, — cu töte 
astea mă voi încerca să vă lămuresc pre cât îm va sta prin putinţă.

sora

!
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— Nu suntem togmaï at&t de nepricepute, pentru ea să 
înţelegem şi un lucru mai încurcat, — observa Victoria iritată puţin 
prin reserva lui Orfănescu.

— Sciü prea bine că nu sunteţi nepricepute, — să grăbi a 
protesta Orfănescu, — eu nu m’ara îndoit nici decum de inteliginţa 
Domniilor-vöstre, ci numai de capacitatea mea, că-cl nu sciü decă 
voi fi în stare pentru a vë esplica lucrul în un mod plăcut. —

— Spune tu numai dragă cum te va lua gura, — însistâ Victoria. 
— Chiar decă espunerea ta nu ar fi brilaută, ceia ce nu-mi vine 
însë a crede, chiar şi în atare cas te vom asculta cu luare aminte, 
că-cî obiectul în sine este forte interesant pentru noi —

- Să vë spun dară, — răspunse Orfănescu, care la compli
mentul ce i făcuse Victoria dicênd, că nu se îndoiesce de talentul 
sëü, se înroşise puţin de plăcere, şi care încă şi acum era puţin 
emoţionat. — Paragraful pe care se bizuiă Capiu, este un paragraf 
din legile nöstre. —

în acest moment bătu cine-va la uşă. Era gazda casei, care 
întră anunţând că cocöna Todora, căutând pe Domnul advocat acasă 
la Domnia-sa încă de cu dioa şi aflând că nu se va întorce acasă 
decât tärdiü nöptea, dar aflând tot-odată că petrece în töte serile 
lângă logodnica sa coconiţa Victoria, şi-a luat îndrăzncla a veni pănă 
aici, fiind-că are o pricină forte urgentă, şi se rogă de a fi priimită 
chiar acum de Domnul advocat şi ascultată chiar aici dinaintea mirese-si 
şi a socre-si viilore, de vreme ce sciă, că causa Domnia-ei va inte
resa pe toţi cei de faţă.

Cu totă afirmaţiunea, că causa Todoreî va interesa pe cei de 
faţă séü mai bine dis pe cele de faţă, aceste nu fură nici decum 
încântate de neasceptata întrerupere ce le venia din partea Todoreî.

Atât Uţa, cât şi Victoria ar fi preferat, ca Orfănescu să-şi 
urmeze mai bine espunerea ideieï séle, decât să asculte la consulta- 
ţiunea Todoreî.

Ba chiar nici Orfănescu nu prea era încântat de acesta visita în 
loc strein, că-cî el era deprins a trata afaceri numaî în cancelaria 
sa şi nu i plăcea nicî decum a juca pe advocatul faţă cu iubita sa, 
pe care pănă acum o deprinsese să-l vedă numaî ca poet înamorat.

Dar n’avură încătrău, fură siliţî să priméscâ pe noua clientă 
aluî Orfănescu, care venia după cum vor fi ghîcit iubiţii lectorî, 
pentru diamantele eî, şi care nu întărdiâ decî a întră în odaiă, 
cerindu-şî o miă de scuse pentru îndrăsnela eî şi pentru turburarea, 
ce era silită să pricinescă în midlocul cercului de familiă — dar, — 
îş urmâ ea scusele, — nu-mî era cu putinţă să ascept pănă măine,

nu
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că-cï pricina mea nu-mî dă pace, mî-a cuprins totă gândirea, me 
nelinisceste, îm prăpădesce puterile. — Aici Todora trebui să se 
oprescă, că-ci lacrimele i năbuşiră glasul.

Era tare nervosă Todora, plângea de ciudă.
— Prea bine putem să ne închipuim noi cu toţi starea în care 

te-a adus mîrşăvia coconaşuluî Popîrţă, — clise Uţa cu vocea com- 
pătimitoră, — chiar şi noi, ca şi întregul oraş n’am vorbit despre 
alt nimic decât despre neruşinata purtare, ce a avut coconaşul cătră 
Domnia-ta. —

— Domnia-vostră nu sciţi încă töte câte mî-a făcut acel ticălos, 
protestă Todora, — Domnia-vostră sciţi numai, ce a strigat prin 
piaţa, aţi audit numai cum m’a hulit, dar nu-î cunosceţî pe deplin 
răutatea sa. Nu sciţi că pe lângă ruşine şi ocară el stăruiesce să 
me dea şi de pagubă! — Ce păcate am avut seraca de mine, ce 
păcate de am ajuns pe mâna unui blăstămat. Jupănăsă Uţo, jupă- 
năsă Uţo în ce prăpastiă m’aî băgat. —

— Dar terautu - m’am eu că voi da de asemenea potcă, — să 
grăbi Uţa de a protesta, — sciuV am eü de astea töte, câte au eşit 
acum pe faţă.

— Şi să mai audiţî încă ce mi s’a întemplat mie pe d’asupra 
de celelalte töte, — adause Todora, urmând a spune, cum o păţise 
cu giuvaerele, pe care după, cum seim i le dăruise, Popîrţa eî, şi 
pe care i le ceruse acum Tomiţa giuvaergiul înapoi.

Despre zălogire nu spuse nimic, firesce, că-cî acesta după pă
rerea eî nu avea nici un amestec cu pricina de plată şi chiar dăcă 
ar fi avut, asemenea lucruri, şi dăcă să mărturisesc advocatului, însă 
i să mărturisesc între patru ochi ér nu faţă cu mărturii.

Orfănescu ascultase cu mare atenţiune la töte câte spuse Todora 
şi clise după ce tăcu acesta:

— Ceî mai bun midloc pentru a te scăpa de pretenţiunele 
giuvaergiului ar fi fost, dăcă i-aî fi spus, că aï vêndut séü aï dăruit 
giuvaerele, cu un cuvênt că numai sunt ale Domnieî-tale. —

— Cum să fi fost un asemenea răspuns cel maî bun midloc, — 
întrebă Todora cam atinsă, credend că Orfănescu aflase ceva cum-va 
despre zălogirea sciută şi ca voia să bată întru acolo.

— Din simplul motiv, fiind-că Tomiţa n’ar maî fi putut să-ţî 
căra pïetrele înapoî, ne maî fiind în posesiunea Domnieî-tale. —

— Apoî atunci ar fi cerut preţul pîetrelor. —
— Să pöte, dar cu nedrept ar fi cerut delà Domnia-ta, care 

nu aï cumpărat nimic delà densul. —
— Aşa dar pïetrele mi le pöte cere cu drept înapoî. —
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— De bună-sema nmï cu drept decât banii pe eî. —
Todora înţelese acum, că Orfănescu nu avuse nici o intenţiune 

ascunsă şi că i vorbise cu deplină sinceritate, Înse acestă convingere 
nu i era de-o cam dată de nici un ajutor.

— Ce pëcat, — dise dar Todora oftând, — ce pëcat, că noi 
femeile ne pricepem atât de puţin în afaceri. Decă aş fi sciut, ce 
sciü acum, dëü nu m’aş fi sfiit nici decum a spune giuvaergiului ver 
o minciună grosă, câ-cï dëü ar fi meritat pentru mojicia ce a arëtat 
faţă cu noi. Dar aşa nu i am dis nimic d’al de astea, ba ce este 
mai rëü, mătuşă-mea Pa isgonit din casă, dicendu-î că va rëspunde 
Domnia-eî pentru ce va fi cu cale.

întorcêndu-se spre Uţa Todora adause încă.
— Acesta s’a petrecut cu puţin mai nainte de ce veniseî 

Domnia-ta la mătuşa, unde mojicul de giuvaergiu avuse obrăznicia 
de a më căuta. —

— Decă este de aşa, — dise acum Orfănescu, — apoi atunci 
trebuiesce să ne îngrijim de alte midloce pentru apărarea giuvaerelor 
Domniei - tale.

— Më rog, mie nu-mi este atât de giuvaere, ci mai mult de 
cinstea mea, care ar suferi prea mult decă Tomiţa ar putea în ade- 
vër să-mî ea sculele înapoi, séü chiar decă ar fi silită de a le plăti 
mătuşă-mea. —

— Aşa este, aveţi totă dreptatea şi cu atât mai vêrtos trebue 
dar să ne îngrijim cu tot adinsul de alte midloce.

— Bine dicî Domnul advocat, bine dicî, — îl întrerupse aici 
erăşî Todora pe Orfănescu — cu atât mai vêrtos trebue să căutăm 
midloce, că-cî cinstea mea îmi este mai scumpă decât töte pietrele 
scumpe din lume. Decă aş fi avut banii la îndemâna i aşi fi aruncat 
mojicului de giuvaergiu în faţă, dar apoi erăşî më gândesc, că ar fi 
rîs Popîrţă de mine. —

— Domnă, cu aceste reflecsiunî nu înaintăm nici decum.
— Bine dicî, bine dicî, caută dar Domnule, caută pentru Dum

nezeu şi vedî de găseşte ver un micjloc. —
— Nu înaintăm decă nu procedăm după un öre-care sistem, — 

continuă Orfănescu. — Sistemul meü însë este, ca să întreb mai 
întâiu de dovedi. Permite-mî dar a te întreba şi pe Domnia-ta: 
Aî dovedî? —

— Despre ce să aibă dovetjî, — întrebă aici Victoria, care nu 
së putea răbda să asculte în tăcere atâta vreme.

Orfănescu aruncă o privire asupra Victoriei par că ar fi vroit 
să dică: te rog, nu te amesteca în vorba nöstra. —
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Victoria înţelese greşelă eï şi tăcu ruşinată.
— Bine elice Domnişora, — afirmă Todora, — despre ce lucru 

să am dovedi? —
— Despre faptul că Popîrţa ţî-a dăruit acele giuvaere, pe care 

le reclama acum Tomiţa delà Domnia-ta! —
— Ce dovedi să am, ce dovedi aşi putea să am! Ean gândeş- 

tete puţin şi Domnia-ta, Domnule advocat : Pöte cine-va, pöte o biată 
femeiă, o miresă să se îngrijescă în asemenea caşuri de dovedi? —

— De sigur, că nu, — trebui să afirme şi Orfănescu, — nici 
n’am vroit să-ţî cer doră ver un martur adus anume, care să fi 
asistat la actul de daniă, séü ver o dovadă înscrisă despre cadoul 
primit, ci am vroit numai să-ţî aţiţî memoria, am dorit să te fac, să 
cauţi prin suvenirile Domnieî-tale să-ţî reamintescî töte amenunturile 
cu care a fost însoţit actul de dăruire ...

— Să vë spun töte, să înţelege pe căt îm voî putea să-mî 
aduc aminte. Ca să nu fac ver o greşelă, să nu trec ceva cu ve
derea, să nu tac despre ver o împregiurare, pöte însemnată, Yë voî 
spune tot, ce s’a petrecut în aceea di, când mi s’aii adus sculele. —

—- Era în dioa după logodna nostră, cătră 11 öre, pöte să fi 
fost şi ceva mal tărdiu, orî nu va fi fost încă la 11, ba ....

— Treceţî vë rog înainte, timpul nu este de atâta importanţă, 
— observa Orfănescu.

— Era dar pe la 11 ore. Nu era mai tărdiu că-cî eu eram 
ocupată a griji prin odăi, adică, — se corectă Todora, — supra- 
veghiam servitörea, care grijea prin odăi, când etă că mi se anunţă 
un băiat delà magazinul primuluî giuvaergiii, delà magazinul luî 
Tomiţa, spunendu-mî se, că acel băiat ar avea să-mî predea ceva 
din partea----

— Din a cuî parte Domnă? Acest punct este forte însemnat! —
— Decă nu mï-aï fi pus acestă întrebare, eii de bună semă aş 

fi dis din partea luî Popîrţă, dar acum după ce mï-aï arëtat impor
tanţa acestei împregiurărî, dëii nu sciü, decă pronunţase cine-va cu 
acestă ocasiune acest nume dinaintea mea, séü décâ mi së spusese 
numaî simplu, că sculele vin din magazinul luî Tomiţa. Atât sciu că 
mi le aduse un băiat. —

— Bine apoî de unde aî sciut că nu este ver o greşelă la 
midloc. Aî asceptat giuvaerele.

— Eü nicî decum! —
— Nu-ţî spusese Domnul Popîrţă nimic despre ele. —
— înainte de a mi le trimite nu; era o surprisă.
— Apoî atunci îţî va fi spus maî în urmă, dar cu töte acestea
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me mir, cum de le-aï primit fără să sciî de sigur, că sunt destinate 
pentru Domnia-ta? —

— Dar cine dice, că n’am sciut? —
— Apoi nu spunî, că nu-ţi aduci aminte decă s’a pronunţat 

numele trimiţătoruluî dinaintea Domniei-tale seu nu. —
— Aşa este, dar aici nu încăpea nici o îndoielă, cu töte, că 

nu-mi aduc aminte déca se pronunţase numele cuiva.
Nu încăpea nici o îndoielă, că-cl sculele erau însoţite de o 

' carte de visită. —
— A cui?
— A lui Popîrţă!
— O simplă carte de visită!
— Carta era simplă, dar pe dos era scris----
— De mâna Domnului Popîrţă?
— Prea me întrebi multe! Nu sciü, că-cî nu-î cunosc scrisörea 

înse presupun că era scris de Popîrţă.
— Bine şi aşa, să presupunem dar şi să admitem. Ce sta 

scris pe aceea carte?
— Nu sciü togmai apriat cuvent de cuvent, Înse sensul era 

cam pe acolea, că îm trimite acele scule alese de el, ér decă ver 
una din ele nu ar fi togmai după placul meu, apoi atunci să o îna- 
poiez giuvaergiului, care ar fi însărcinat de a-mi trimite alta după 
placul meu, ver care aşi cere. —

— Decă mî-aî comunicat în togmai sensul acelui bilet, apoi 
atunci numai încape nici o temere. Domnul Popîrţă va fi dator să 
plătdscă giuvaergiului pănă la o lăscaiă. Totul depinde delà acésta 
carte de visită, pe care te rog să o caut, şi să mî-o aduci, decă o 
mai al Domnă! —

— De bunä-söma va fi la mine acasă pe tăviţa, că-cî am obi- 
ceiù a păstra töte cărţile de visită, cari îm vin, pe o tăviţă cum
părată anume. —

Aici era să-î observe Orfănescu, că decă lăsase aceea carte de 
visită pe tăviţa de pe masă, decă nu o păstrase mai bine, apoi atunci 
Popîrţă, care făcuse töte cu intenţiune, forte lesne a putut să ia de 
pe aceia tăviţă cartea sa de visită, pe care scrisese el acel document 
atât de preţios. Çicem că era să observe acésta, Înse preocupat 
fiind de cestiunea, care îl atingea pe el mai de apröpe, adică de 
pricina cu cei 10,000 de fiorini aï Victoriei, voi să isprăvescă cât 
mai îngrabă vorba cu Todora, pentru ca să potă medita în linisce 
asupra păsurilor ce erau de făcut întru scăparea acelui capital al 
Victoriei.
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Deci numai făcu Todoreî aceea observare ci i (lise:
— Éta dar Domnă că ne-a succes a deslega pricina giuvaerelor 

Domnieî-tale spre folosul Domnieî-tale. Cred că am avut fericirea a 
împrăştia töte temerile, care v’au băntuit pănă acum în acestă privinţă.

— Vë mulţămesc, Domnule advocat, vë mulţămesc din tot su
fletul, — răspunse Todora ridicâiidu - se de pe scaunul, pe care şe- 
duse pănă atunci. — Vë mulţămesc pentru preţiosa consultaţiune, ce 
aţi bine voit a-mî acorda aici în présenta intimelor Domniei - tale. 
Acum după ce mî-aţî luat greutatea de pe sufletul meü, acum am 
datoria a vë părăsi căt mai îngrabă, pentru a nu vë răpi mai mult 
un timp atât de scump. —

— Ne vom duce şi noi, că-ci este tărdiîi, — dise jupänösa 
Uţa, care ascultase cu mare nelinisce la cele ce spusese Todora. 
ţ)icem cu nelinisce, că-ci apucăturile lui Popîrţă i se arătară din ce 
în ce mai ameninţătore. Cu un suflet atât de spurcat, — astfel 
numia ea, acum pe Popîrţă, — lupta devenea de tot primejdiosă. 
Aceste fură gândurile, care neliniscire pe Uţa la audirea pricineî 
cu giuvaerele.

— Da, trebue să ne ducem şi noi, — adause Orfănescu, — eü 
mai ales simţesc necesitatea de a-mî repausa puţin spiritul, pentru 
ca să-mî rèculeg puterile la lupta viitöre. —

Victoria nu prea era înţelesă cu acestă intenţiune a lui Orfănescu. 
JSTu, că-cî totă seîa li se trecuse cu nimicuri, după părerea eî.

Puneţi-vé cu o fetiţă înamorată.
Să petrecuse tot lucruri însemnate în aceea seră, ea Înse le 

numi nimicuri.
Decă ar fi mărginit acest nume asupra poesiilor pe care i le 

cetise iubitul eî, atunci mai că nu am putea respinge acest nume. 
Dar ea întinse dispreţul eî asupra celor mai însemnate cestiune, cari 
să desbătuseră dinaintea eî, se desbătuseră chiar de ea însăşi; decă 
acestea eraü nimicuri, apoi ce numia ea lucru de valöre.

Să vede că n’aţî fost nici odată înamoraţi de - mî puneţi aseme
nea întrebări.............

r

Cu töte că petrecuse sera în nimicuri cu iubitul eî şi ca prin 
urmare nu era înţelesă a së despărţi de el în un mod atât de rece, 
fără oftările obicinuite, fără sărutatul cel dulce, cu töte acestea, fiind 
o fată înţeleptă, nu dise nimic, decât îşi sterse pe ascunse o lacrimă 
•din ochi, şi să mulţămi a strînge mâna lui Orfănescu cu îndoită căl
dură, acum când o întinsese de adio.

După ce plecară ceilalţi, Victoria scöse din sînul eî fraged o
dar cu unfoiţă, depuse mai întâiu o sărutare pe hârtia cea rece
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cuprins tare călduros, apoi ceti de nenumărate - ori acele puţine rên- 
durî, cari erau scrise pe aceea foiţă.

Era declaraţiunea de amor a lui Orfănescu pusa în versuri.
Mai nainte de a părăsi pe Victoria să cetim şi noi acele rên- 

durî, ca să seim să le comunicăm frumöselor nöstre cetitöre, pentru 
ca să pătă judeca şi Domnia-lor despre valörea unei atari declara- 
ţiunî de amor.

Versurile erau următorele, cu titlu

Pi a mea!
Te iubesc cu cutezanţa

Şi me ’ncred în viitor,
Şi mc reazăm pe speranţă, 

Să-mî ajung cerescul dor.

Fi a mea! ah, fi-mî soţie 
Ca sä hü cü soţul tüù,

Să te am în vectnicie,
Chiar în cer la Dumnezeu!

Inima mi sè despică
Când la tine mc gândesc, 

Şi tu nu creţii, mult dorită,
Că pe tine te iubesc.

Te iubesc cum nici odată 
Om pe lume a iubit,

Te iubesc cu firea t<5tă, 
Neclintit şi nesmintit.

Victoria ceti şi tot ceti aceste versuri, nu seim de câte-ori, şi 
nici n’avem timp să stăm lângă ea, pănă atunci, pănă ce să va pune 
la odihnă, că-cî acum trebue să ne ducem în altă parte.

x.
Todora, cum ajunse acasă la ea, cu töte că era nöptea şi întu

neric „beznă“, totuş să puse să caute cartea de visită cea cu pricină.
Ce fel? să puse să caute prin intuneric cartea de visită?
Lăsaţi gluma, sciţi prea bine că întunecimea domni numai pănă 

atunci în odaiă la Todora, pănă când puse de i aprinse o luminare 
de stearin său o lampă cu gaz, nu sciii care din două, dar în fine 
aprinse ceva de făcu lumină prin casă, apoi se puse să caute cartea 
de visită.

Cu totă lumina de luminare de stearin său de lampă de gaz, 
cu töte că vedia prea bine pretutindeni pe unde căuta, Todora totuş 
nu găsi ceia ce căuta.

Mal întâi ü luase aceia tăviţă în care păstra cărţile de visită, 
puse luminarea de stearin său lampa de gaz apröpe de ea, adică 
de tăviţă, lua cărţile din ea, dar nu „de-a-valmaw séü cu „ghiotura“ 
ci una câte una, o ceti pe fiă-care, dar vai, în zadar, că-cî cartea 
lui Popîrţă, cea cu dosul scris, nu o găsi. Luaţi bine de sămă, nu
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găsi cartea de visita a lui Popîrţă, cea scrisă în dos, că-cî alte cărţi 
de visita, tot d’ale lui Popîrţă, găsi ver una, döue, dar nici una din 
ele nu era cea căutată.

După ce trecuseră töte cărţile de visită din tăviţă, — şi dëü 
numărul lor nu era nici decum mic, — prin manile Todoreî, începu 
să le revedă din nou, erăşî carte de carte, una căte una, cu ceea 
mai mare îngrijire, însă şi de astă-dată se trudi în zadar. Cu töte 
acestea încercă şi pentru a treia ore. Cu acelaşi succes negativ. 
Acum se sculă de lângă masă, luă luminarea, — era luminare de 
stearin, ér nu lampa cu gaz, că-ci decă ar fi fost lampă cu gaz, n’ar 
fi putut se umble cu ea prin casă, — luă deci luminarea de stearin 
într’o mână, ér cu cealaltă răscoli prin töte unghiurile din odaiă în 
care să afla. Era odaia de primire, aceia odaiă în care asistasem la 
scena ce o jucâ Todora lui Popîrţă pentru a scote delà el subscrierea 
acelui act făcut de notar. în acesta odaiă rescolise dar Todora töte 
unghiurile, însă în deşert. Acum trecu în odaia d’alăturî, care era 
odaia eî de dormit, séù iatac, cum să (lice în România după Turcime. 
Răscoli şi aici prin töte părţile, caută prin pat, pe sub pat, prin 
töte, töte, dar prin töte mobilele, — erăşi în deşert. Să duse de 
aici în sala de mâncare, — sofrăgeriă să dice în România, — căuta 
pe masă, pe sub masă, pe bufet, prin bufet, pe sub bufet, în dosul 
bufetului, pe scaune, pe sub scaune, prin unghiuri şi colţuri, — tot 
de găba. Acum merse chiar în odaia unde dormiau fetele eî. Acolo 
însă noue nu ne este permis a întră. Nu să cade să vedem fete 
mari culcate în pat. Vom ascepta dar la uşa. Etă că şi de aici eşi 
Todora necăjită. Necăjită dëü, că-cî speriase în dar somuul fetelor, 
adică nu găsise nicî acolo cartea aceia, afurisita carte de visită.

Nu era şi nu era, măcar decă ar fi dat totă casa prin ciur!
Cu căutatul trecuse o grămadă de vreme. începuse a să crepa 

de (li, când Todora, obosîtă de atâta trudă secă, — trebue să seiţî, 
că munca fără résultat ostenesce pe omul cu mult maî mult decât o 
muncă cu ispravă vederată, — să lumina de di, (Jicera, când Todora 
obosită se puse în pat, pentru ca să maî odîlmescă puţin.

Dar vaî de odihna aceea, când sufletul n’are astêmpër ! Nu este 
odihnă, nu pöte fi odihnă, că-cî cum să odîlmescă trupul, cum să 
odîlmescă, supusul, când stăpânul nu pöte avea pace!

încetul cu incetul tot se maî linisci spiritul Todoreî astfel încât 
în cele din urmă învinse ostenéla trupuluî neliniştea sufletuluî şi 
prefăcu gândirea din tulburată şi turmentată ce era, în lină şi cum
pătată, astfel încât nu durâ mult şi Todora începu să viseze.

Ferice de omul cel ce pöte găsi în sênul visurilor pacea pe
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care i-a răpit dura realitate, dar îndoit de fericit acel ora, care prin 
spiritul sëü învinge asprimea adversităţilor, şi tot atât de fericit acel 
om care pöte — uita rëul ce-1 bêntuiü.

îl fericim dëü şi pe acesta, în ciuda moraliştilor, care pe un 
asemenea om îl numesc uşur de minte, îl fericim dëü, că-ci posede 
în firea sa un talisman, care ’1 feresce de povara grijelor.

Cu ce dragă de inimă am înveţa şi noi acestă artă decă ar fi 
cu putinţă a se învăţa un asemenea lucru, şi decă nu ar fi un dar 
al bunei mume natura.

Să vedem însë cu ce gând së linisci Todora, că-cî omul nu 
pöte uita rëul pănă ce nu së gândesce la ver un bine.

Să vedem dară, care fu gândul Todorei, destul de puternic, 
pentru a isgoni din sufletul ei tema care o coprinsese când së încre
dinţase, că dovada menită de aï scăpa giuvaerele nu era nicăirea.

— Ba dëü, — îşi dise ea, — voi zălogi şi restul giuvaerica- 
lelor, pentru ca să nu së găsescă nimic la nime, că-cî unde nu este 
nimic, acolo nici nu së pöte lua nimic. Acesta ar fi trebuit să sciü 
şi fără povata advocatului. Ér cât despre cocöna mătuşă-mea, i voi 
dice că am zălogit sculele după povaţa advocatului şi ca să o scap 
de necesitatea să le plătescă Doinnia-eî. Aşa voï întorce rëul spre bine.

Aceste deducţiunî fură, care linisciră pe Todora întru atât 
încât adormi linişor.

Ear când së trezi a doua di, şi când së gândi acum în lumina 
dileî şi cu ochii deschişi la acelaşi lucru i së păru mai anevoios, 
decât cum i së presentase înaintea somnului.

Cu cât së gândia mai mult cu atât së încurca mai tare, astfel 
încât pïerdênd în fine totă încredere în dibăcia sa, decise a alerga 
erăşî la advocatul Orfănescu şi a căuta ajutor la el, spunendu-î că 
n’a găsit afurisită de carte.

Ea îndată şi esecutâ acestă a ei decisiune, adică së duse la
Orfănescu.

Abia apucase Todora să între pe uşa cancelariei, când etă că 
fu întempiiiată de Orfănescu cu următorele cuvinte.

— Sciü Dörnnä de ce ai venit la mine. Motivul visiteï Domnieï-
tale nu este altul decât acela, că n’aţî putut găsi cartea de visită a 
Domnului Popîrţă. Aşa este, că am dreptate.

— Çôü, — rëspunse Todora, — trebue să më minuned de 
adânca Domniei-tale pătrundere. De unde aï putut cunösce adevërul, 
din faţa mea ore? —

— Sciam chiar de erî, că nu vei găsi acea carte, — adause
Orfănescu.
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— Cura să pöte un lucru ca acesta, de vreme ce nici chiar 
eu însăşi, nu sciain asta, că-cî abia aclï-diminétâ, după ce căutasem 
prin totă casa, m’ain convins, că nu voi putea găsi aceea carte.

— Cred Dömna-mea. Eu înse ine asceptam la acesta, sciind 
că Domnul Popîrţă nu va fi fost togmaî atât de neprevedetor, pentru 
a lăsa între manile Domniei-tale un document atât de însemnat, pe 
care, având liberă intrare la Domnia - ta, putea să şi -1 ia ver când 
din sciuta tăviţă. —

La acestă observare Todora îşi muşcă, buzile de ciudă.
— Veclî Domnule, — dise ea acum cu vocea năbuşită, — acestă 

ideiă nu ini-a venit. Recunosc înse că aţi judecat forte bine, că-cî 
acum sunt şi eü pe deplin convinsă, că Popîrţă va fi profitat de 
örba, de nebuna încredere, ce am avut cătră el, şi că va fi luat şi 
va fi nimicit acea carte de visita. —

— Ce este de făcut, — adause în fine desperată cu totul.
— Ceia, ce era de făcut în acestă împregiurare, am şi făcut, 

— răspunse Orfănescu.
— îusë fără speranţă de reeşiţă, — întrebâ Todora.
— Ba cu ceea mai bună speranţă de reeşită, — afirmă Orfănescu. 
— Acésta numai unui om de geniu ca Domnia-ta ia fost cu putinţă. 
— Ve rog Domnă, prea me' măguliţi 

eü în acestă pricină, ver care dintre colegii mei ar fi putut face .... 
După ce audisem delà Domnia-ta despre aceia carte de visita mi-am 
închipuit îndată, că Domnul Popîrţă va fi avut grije, să şî-o ia înapoi. 
Admiţând acestă presupunere, ca un fapt dovedit, m’am încercat a 
suplini la acestă lipsă, adică m’am încercat a-mî procura ceva dovedi 
despre esistenţa acestei cărţi de visită, séu mai bine dis dovedi 
despre coprinsul acelei împărtăşiri adresate cătră Domnia-ta, care 
clici că era scrisă în dosul acelei cărţi. —

— Dar cum te-aï putut gândi la asemenea lucru, cine să fiă 
în stare să-ţî aducă asemenea dovadă? —

— Tot aşa ine întrebai şi eü ! Me întrebai, că cine ar putea. 
să-mî aducă‘probe despre esistenţa acelei împărtăşiri, afară de 
Domnia -vostră? —

— Bine clici, eü una sunt dovadă?
— Mărturia Domnieî-tale nu să prinde în acest cas, d’aceia am 

şi căutat martor afară de Domnia-ta. —
— Sciü că aï găsit, dar sunt curiosă a afla pe cine. —
— Etă cum am chibzuit eü maï departe; decă cartea de visită 

nu a fost pusă în plic, apoi atuncî băiatul care a duso, de bună- 
semă va fi cetit ce era scris pe dânsa. —

Ceia, ce am făcut
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— Ce pricepere, ce înţelepciune, — esclamâ aici Todora.
Orfănescu së prefăcu, par că nici n’ar fi auclit aceste laude, şi 

raportă mai departe:
— Chiămaî deci pe acel băiat şi îl spusei unei cercetări, care 

avu un résultat forte fericit.
— Tremur de nerăbdare, ca să aud, care era acel résultat. —
— Éta-1, Dömna-mea. Băiatul nu numai că cetise el însuşi 

împărtăşirea scrisă în dosul acelei cărţi de visita, dar o arătase şi 
la cei douî călfî aï lui Tomiţă, cari să vede tréba, desvoltară un 
interes forte mare pentru Domnia-ta, că-cî citiră de atâta-ori cu
prinsul cărţi, încât o învăţară de rost şi fură în stare a mi-1 repeta 
cuvênt de cuvânt. EÜ Înse după spusa lor am reconstruit întréga 
comunicaţiune, procurându-mî astfel dovada necesara, o dovadă scrisă 
şi subscrisă de trei martori. —

— Bună sa fiă ore ace'stă dovadă? —
— Tot atât de bună, ca şi însăşi cartea de visita ! —
— Aşa dară am câştigat! —
— După cât îm este dat să judec eü, — da. —
— Vë mulţămesc, Domnule advocat, vë mulţămesc din totă

inima. —
— Nu - mî mulţumiţi încă din totă inima, — (lise acum Orfănescu 

zîmbind, — că-cî apoi nu sciü cum îm veţi mulţămi, decă ’mî va 
succede a vë câştiga şi procesul cel mare, decă vroiţî să ’1 întreprin- 
deţî, şi decă vroiţî să mî-1 încredinţaţî mie. —

— Ce proces, Domnule advocat, şi cu cine? —
— Tot cu Domnul Popîrţă! —
— Todora së înroşi. — Ea înţelese că Orfănescu voiesce să-î 

vorbéscâ de proiectul de câsëtoriâ pe care ’1 dusese pănă la facerea 
unuî contract cu Popîrţă. Orfănescu observând sfiéla Todoreî, pe 
de-o parte, ér pe de altă parte resimţind, că şi el însuşî prin Victoria, 
dar maî cu seină prin muma Victoriei, prin lelea Uţa, era interesat 
şi complicat în acestă afacere delicată, îşî pierdu şi el puţin presenţa 
şi începu să o încurce dicând:

— Értà Dömna-mea, decă mî-am permis a atinge o cordă 
disonantă în inima Domniei - tale. Am atins’o însë, că-cî altmintrea 
nu aşî fi în stare a reconstrui armonia de care v’a lipsit nedelicateţa 
unuî bărbat fără consciinţă. Acum după ce am atins acea cordă 
sunt dator aţi spune, că eu am multă speranţă, că vom putea aduce 
pe Domnul Popîrţă, ca să respecteze parola ce ţî-a dat nu numai 
dinaintea preotului, ci şi dinaintea notarului. —

— Vë rog, cruţaţi-më, — însistâ acum Todora, — nu-mi mai

i»

6
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pomeniţi de acele făgăduinţe ale unui miserabil. Chiar decă ar fi 
un mijloc pentru a-1 sili, eü una nu m’aşî profita de acel midloc. 
Cum aşi putea primi căsătoria cu un om, care a arătat un caracter 
atât de dispreţuit. —

Orfănescu nu se asceptase la acest răspuns. El crecluse că 
Todora va primi cu plăcere ajutorul sëü, şi că astfel va putea lega 
pe Popîrţă de ea, scăpănd prin acest midloc, după planul primitiv, 
capitalul Victoriei din ghiarele lui Popîrţă.

Neasceptata disposiţiune a Todoreî i strica însă tot rostul, dar 
cu töte acestea el, ca un adevărat advocat ce era, înţelese îndată, 
că ar fi förte rău pentru el şi amorul său, decă s’ar învrăjmăşi cu 
Todora. Deci, pentru a să feri de acăstă posibilitate, întorse îndată 
foia şi i răspunse:

— Dömna-mea, nu m’ai înţeles. Eü n’am avut intenţiunea a 
te sfătui, să silesc! pe Domnul Popîrţă la îndeplinirea căsătoriei ci 
am vorbit numai despre îndeplinirea făgăduinţelor săle, cari să împart 
în două părţi. Numai una din aceste părţi este căsătoria, ăr cealaltă 
la care m’am gândit eü, este despăgubirea de 20,000 fiorini, de care 
nu ar fi prudent, ca să te lapec}î. —

— Dar prin ce midloce Pam putea sili, - întrebă acum Todora, 
— de vreme ce chiar actul notaricesc, după declaraţiunea advocaţilor 
n’are nici o valöre. —

Apoi să mai dică cine-va, că femeia nu este diplomată din fire. 
Etă un răspuns forte diplomaticesc, acest răspuns al Todoreî. Ea în 
loc de a dice, că primesce cu plăcere ajutorul lui Orfănescu întru câşti
garea amendeî de 20,000 de fiorini, negă posibilitatea acelei câştigări.

Orfănescu recunoscând importanţa acestui răspuns continuă des- 
baterea, apucând şi el pe calea diplomatică, că-cî nimic nu este mai 
molipcios séü contagios decât prefăcătura. Nici Orfănescu nu-şî spuse 
dar verde gândul său, ci întinse şi el vorba pentru aşi da un aer de 
importanţă, că-cî în vremea de astădî numaî are trecere dicătorea 
ceia: „Vorbă multă sărăcia omului“, ci trebuiesce să o înlocuim prin 
dicătorea cea nouă: „Vorbă multă, văija omului“.

Orfănescu răspunse dar în grabă:
— Pardon, Dömna-mea, aceea declaraţiune nu o putem numi 

o declaraţiune a advocaţilor, ci trebuiesce să o numim declaraţiunea 
séü părerea a unuî advocat séü a uneî pârţî dintre advocaţi, ăr nu 
a advocaţilor peste tot, că-cî eù de pildă îmi permit a fi cu totul de 
altă părere. —

— Să pöte, — esclamâ aicî Todora uitând în urma surprindereî de 
diplomaţiă, — să pöte ca Domnia-ta să săvărşescî şi acăstă minune? —
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— Nu este aici nici decum vorba de minune, ci este numai 
vorba să seim, ca să ne purtăm bine şi să ne profităm de töte avan
tagiez pe care le avem în contra adversarului nostru. —

— Ba dëü, este ore care posibilitate ca să scăpăm pe acei 
20,000 de fiorini. —

— Eü unul nu me îndouiesc nici decum. Töte sunt în folosul 
nostru, decă vom sei să ne purtăm cum së cade, şi.mai cu semă 
decă vom sei, să ne prefacem şi să păstrăm secretul. —

— Cât despre secret, nimeni nu-1 pöte păstra mai bine decât 
mine; ér cât despre prefăcătorie, më voi încerca de a învinge natura 
mea, care pănă acum nu s’a putut supune nici odată minciunei, dar
gândindu-më la binele copiilor mei, îm va succede pöte să me___
prefac. —

Judecând după aceste vorbe ale Todoreî trebuesce să credem, 
că ea era o minune printre femei. Nu este aceea o minune printre 
femei, care face togmaî din contra ca celelalte? Ea păstreză secretul, 
altele ’1 vênd pentru o ceşcă de cafea! Ea nu scie să se prefacă, 
altele să prefac, pentru un nimic .... o pălăria, de pildă, séü o ro-
cbiă de bal séü___altele şi altele..........

— Decă este de aşa, apoi planul meu va reeşi de bună-semă. — 
— Este permis să aud şi eu acel plan? —
— Nu numai permis, dar v’aş ruga chiar pentru puţină răb

dare, ca să vi-1 pot desvolta cu totul. —
— Aici nu încape rugare. Unde este interesul la midloc, acolo 

răbdarea află nutrimentul cel mai plăcut, astfel încât trage tot-déuna 
întru acolo unde së află interesul. —

: — Observarea Domniei-tale o găsesc forte nimerită şi forte 
Decă diceţî, că aveţi interes pentru espunerea mea,spirituală

apoi atunci nu më mai tem de a vë împortuua spunêndu-vë, că 
măine së va deschide la tribunal şi së va ceti testamentul reposa- 
tuluî Hagiu. Eü, din întâmplare, cunosc cuprinsul principal al aces
tui testament. —

;
I

! — Ertaţî mica întrerupere, ce vë fac, dar trebuesce să vë ob
serv, că nu pot înţelege, ce legătură pöte fi între pricina mea cu 
Popîrţă, şi între testamentul Hagiului.

— Domnul Popîrţă este moscenitorul Hagiului! —
— Scul. —
— Decă sciţi, apoi vë rog a deduce din acéstâ împregiurare, 

că în acel testament va fi vorba de Domnul Popîrţă. —
— Atât lucru îm închipuisem şi eü, dar nu-raî pot închipui legă

tura între coprinsul testamentului şi între contractul meu cu Popîrţă.
6*
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— Credeţi-me însë, că în acel testament se coprinde o legătura, 
séü mai bine dis un motor de desbinare pentru obiectul contractului 
Domnieî-tale cu Domnul Popîrţă. Despre adevărul acestei afirmaţiunî 
te aï putut convinge Domnia-ta prin ceia ce a! păţit, că-cî Domnul 
Popîrţă numai după ce a aflat cuviinciosul coprins al testamentului 
s’a decis a se desface de Domnia-ta. =-

— Étâ esplicarea purtăreî séle, pe care pănă acum în zadar 
am căutat. Ce va fi ore coprins în acel testament atât de vătămător 
pentru mine? Vătămător clëü, că-cî după cum am înţeles din spusele 
Domniei-tale numai coprinsuluî aceluî testament am să mulţămesc 
necinstea ce mî-a făcut Popîrţă! —

Aicî Orfănescu era pus dinaintea punctului celui mai delicat al 
espunerilor séle, că-cî ajunsese la acel punct unde era nevoit să 
descopere Victoriei legătura care së afla între pricina eî şi între 
capitalul hărăzuit iubitei séle Victoriei din partea Hagiului, cu con- 
diţiunea pe care o seim.

Orfănescu înfruntă şi acest pericol cu curagiü şi cu maestriă. 
El spuse tot Todoreî. Îî vorbi despre dragostea sa cătră Victoria, 
i depinse fericirea lor nespusă în acele momente, când eraû apröpe 
să câştige buna-cuvântarea (împreuna cu o zestră de 10,000 de fiorini) 
delà Hagiul. Apoî i descrise subita desamăgire resultând din îndă
rătnicia acestui bëtrân, care së întorse în ultimul moment şi făcu 
testamentul schit. în fine i descoperi, că numai prin ajutorul eî, vor 
fi în stare să scape capitalul Victoriei, şi vorbi cu atâta căldură, cu 
atâta dulcéçâ şi pătrundere, încât Todora, departe de a simţi, că 
servise de unélta lor, së înduoşi şi promise, a face după cum va fi 
povăţuită de Orfănescu.

— Acum după ce cunoscî pe deplin töte intenţiunele nostre — 
încheiâ Orfănescu, — permite-mî să-ţî daü instrucţiunea necesară. — 

— Spune, Domnule, ce am de făcut! —
— Măine dar când să va da cetire testamentului, te rog să bine 

voiescî să te presinţî d’împreună cu noî dinainte judelui respectiv.
— Cu cea mai mare plăcere. —
— Er când să va ceti pasagiul vorbind despre câsëtoria Dom

nului Popîrţă cu Victoria mea, atunci acésta va declara de odată, că 
së învoiesce cu acésta disposiţiune ! —

— Cu alte vorbe va declara, că së învoiesce ca să ia pe Popîrţă 
de bărbat. Ah, Domnule, nu vë jucaţi cu primejdia! —

- Nu este nici o primejdiă, — răspunse Orfănescu, zîmbind la 
acéstâ reflecsiune a Todoreî, — nu este nici o primejdiă de vreme 
ce escï Domnia-ta chiemată pentru a ne scăpa. —
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— Cum, Domnule advocat? —
— Declarând în acelaş moment, că protested! în contra acelei 

legături, de vreme ce Domnul Popîrţă este dator a respecta legătu
rile mai vechi, adică logodna cu Domnia-ta. —

— înţeleg, înţeleg prea bine unde voiesci să eşî. Prin acesta 
a mea declaraţiune voiesci să aduci dovadă dinaintea judelui, precum 
că Popîrţă ar fi împiedecat de a îndeplini condiţiunea din testament, 
adică împiedecat de a se căsători cu Domnişora Victoria ; ăr dovedind 
acesta, coconiţa Victoria va avea dreptul de a cere delà Popîrţă 
capitalul prevădut de 10,000 de fiorini. --

— Judecata Domniei - tale, Dornna-mea, este forte ageră. Cu 
töte astea însă totuşi nu aï nimerit togmaî midlocul ţintei; că-cî 
declaraţiune, pe care te rog să fact dinaintea judelui, ce e drept, va 
contribui în mare parte întru salvarea séü scăparea acelui capital al 
Victoriei, şi tot odată va contribui şi la obţinerea celor 20,000 de 
fiorini pe sema Domniei-tale, dar singura declaraţiune a Domnieî- 
tale nu va desăvârşi nici una din aceste minuni.

— Cum aşa?
— Declaraţiunea Domniei-tale, Dornna-mea, cu töte că së va 

face în chip oficial dinaintea unui jude nu va lega pe Domnul Popîrţă 
cu nimic mai mult pre cât este deja legat prin obligamentele săle 
de mai nainte. Acăstă declaraţiune precedată de declaraţiunea Vic
toriei este numai menită a tulbura puţin bizuinţa Domnului Popîrţă, 
este destinată al face să-şî părdă întru ceva cumpătul, astfel încât 
să nu să lege dinaintea judelui nici la una, nici la alta, ci să căra 
regaz de cbibzuălă, cu un cuvênt să se tărbăcăscă puţin şi să ne 
dea puţin timp. —

— Eu din contra aşi dice, să isprăvim cât mai curând. —
— Acum vorbescî togmaî în contra interesului Domniei-tale, 

că-cî timpul pe care voiesc să-l câştigăm este în profitul Domnieî-tale 
şi trebuesce asigurat cel puţin pănă ’n dioa în care să isprăvesce 
terminul pus în actul Domnieî-tale.

— Nu te pricep. —
— Cred şi sciü chiar causa care te împîedecă de a mă înţelege. 

Nu mă pricepî fiind-că n’am fost nicî-decum lămurit, că-cî pentru a 
fi maî lămurit, aşî fi fost silit a-ţî descoperi töte mkjlocele mele de 
operaţiune, pe care însă trebuesce să le tăinuesc de-o cam dată. — 

— Aicî ăr ar trebui să mă supăr, că-cî din cuvintele Domnieî- 
tale resultă, că nu prea aï o încredere în discreţiunea mea, cu töte 
că ţî-am spus că sciü să păstrez secretul.

— Domnă !........
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— Dar fia! Nu cer nici o esplicare, că-cî încrederea ce am în 
Domnia-ta întrece chiar puterea curiosiţăţiî mele. —

— Astădî Dömna- mea, — clise Orfănescu înclinându-se — îţi 
place prea mult a-mî grăi vorbe mari şi îndatoritore. Sunt prea 
fericit a te vedia atât de bine dispusă în favorul nostru. Basat pe 
acesta clisposiţiune favorabilă, sper că töte ne vor succede după pofta 
inimelor nöstre. —

— Amin — clise Toclora, luându-şî clioa bună delà Orfănescu, 
care vëdêndu-se acum singur se simţi forte bine şi liniscit. Se simţi 
liniscit, că-ci i se luase o mare povară de pe suflelt, se uşurase de 
greutatea mărturisire! pe care fusese silit a o face Todoreî. Acestă 
mărturisire i făcuse în adevër mai multă grije, decât chiar învălmăşala 
cu Popîrţă, că-cî în acestă privinţă isbutise a prepara un plan forte bun, 
pe care ’1 şi ecsecutâ, după cum vom vedia din capitolele următore.

XI.
A doua di së adunaseră într’o odaiă a tribunalului dinaintea ju

delui însărcinat cu cetirea testamentului Hagiului următorele persöne. 
Uţa cu fiă-sa Victoria.
Popîrţă cu advocatul Moise Capiu.
Todora cu advocatul Alesandru Orfănescu.
In fine Domnu Iorgulescu, notarul public.
Popîrţă când vëdu pe Todora întrând cu Orfănescu păru surpris. 

El së plecâ îndată la urechile lui Capiu şi i şopti ceva cu mare stă
ruinţă. Capiu drept respuns i făcu un semn afirmativ cu capul.

în momentul, când judele, rupênd sigilul de pe testament, fu 
gata de a începe cu cetirea, Moise Capiu îl întrerupse, dicênd:

— Vë rog Domnule jude, în numele clientului meü, să bine 
voiţi a-mî arëta motivul, care v’a îndemnat de a admite la acestă 
şedinţă, care este intimă, şi pe nisce persöne neinteresate, adică pe 
Dömna Todora cu advocatul Domnia-eî Domnul Alesandru Orfănescu. — 

— Aceste persöne, — replicâ judele, — nu sunt nici decum 
neinteresate, fiind citate chiar de mine după cererea Domnului Iorgu
lescu, notarul care a asistat la facerea testamentului din cestiune. —^ 

După darea acestei desluşiri, la care, fireşte, nu së putu opune 
nimeni, judele ceti întregul testament al Hagiului, pe care nu ’1 vom 
mai reproduce aici, cunoscând în destul acele puncte, care ne-ar 
putea interesa pe noi.

Abia sferşise judele cu cetirea testamentului, când etă că së 
ridică Victoria dicênd:
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— Declar aici dinaintea justiţiei, că primesc condiţiunile testa
mentului încât më privesc pe mine. —

Popîrţă la acesta declaraţiune rëmase pentru un moment, cum 
am dice, cu gura căscată; fiind astfel lipsit de organul graiului, nu 
putu prin urmare să se pronunţe asupra acestei declaraţiunî, cu atât 
mai puţin, fiind-că în vremea pănă ce să închidă gura şi să încépà 
să vorbescă, Todora în urma unui semn făcut de Orfănescu, i-o lua 
înainte, së sculâ şi pronunţă aceste cuvinte:

— Eu însë protestez în contra acelei disposiţiuni din testament, 
prin care së împune Domnului Popîrţă obligamentul de a së câsëtori 
cu Domnişora Victoria, şi më împotrivesc, fiind-că decă Domnul 
Popîrţă s’ar apuca să declare, că së învoiesce şi Domnia-lui cu dis- 
posiţiunele testamentare, apoi atunci Domnia-sa ar călca logodna le
gală, ce a serbat cu mine. —

Popîrţă îşi recâştigase nu numai puterea vorbireî dar şi rëutatea ini- 
meî. El la discursul fostei séle mirese zîmbi cu dispreţ şi rëspunse îndată :

— Pe timpul când am serbat logodna cu Dornna care este aici 
de faţă şi care më reclami, nu am cunoscut încă îndatorirea, ce-mî 
era împusă prin testamentul reposatuluï meü unchiü, bine-fâcëtoruluï 
meü, Dumnedeü să-l erte. Aflând acum de dorinţa testatorului, .des
fac logodna şi ...

— Scusaţî decă îmi permit a vë întrerupe togmaî în momentul 
în care eraţi să vë. legaţi erăşî la o îndatorire, despre care, în acest 
moment nu puteţi sei încă, ddcă veţi fi în posiţiune de a o aduce Ia 
îndeplinire — cu aceste cuvinte întrevenise acum Orfănescu, care îşi 
urmâ obiecţiunea sa, adaugênd, — pe lângă logodnă sciü că Domnia- 
vostră v’aţî legat chiar prin un act autentic făcut de Domnul notar 
Iorgulescu, care este de faţă.

— Aşa este, — afirmă notarul.
— Nu tăgăduesc nici eü, — dise acum Popîrţă, cam neliniştit. 

— Acest act însë nu-mî împune nici o îndatorire.
— Cum puteţi susţine un lucru atât de nefondat, —. prost, 

eram să die, — îl întrerupse notarul aprins.
— Vë rog nu uitaţi locul, unde şi persona dinaintea căreia vë 

aflaţi, — observâ judele cu asprime. —
— Më rog de ertare, — replicâ notarul, — însë acest Domn 

’şi a permis a susţine, că un act făcut de mine, şi anume făcut ofi
cial de mine, în calitatea mea de notar, un act autentic prin urmare, 
nu i ar împune nici o datoriă, cu töte că prin acest act Domnia - sa 
së obligă, a së însura cu Dornna Todora în un ore care timp, séü 
apoi decă nu, a i numëra drept amendă 20,000 de fiorini. —
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— Aveţi bunătatea, — së adresă acum Popîrţă cătră advocatul 
sëü, cătră Moise Capiu, — aveţi bunătatea de i daţi Domnului notar 
răspunsul legal la spusele Domnia-luî, că-ci Domnia-vostră vă price
peţi mai bine la asemenea lucruri. —

— Răspunsul este lesne de dat, — observă Capiu, — n’am 
decât a-1 ruga pe Domnul jude să-mi permită ca să cetesc aici para
graful 45 din codul civil. —

— Cunosc acest paragraf, — replică judele, — şi nu mă în
doiesc, că atât Domnul notar cât şi Domnul advocat Orfănescu, vor 
fi cunoscênd coprinsul acestui paragraf, care nu dispune alt nimic, 
decât dice lămurit, că îndatoriri de natura menţionată, nu au nici o 
valöre dinaintea legeî. —

— Dinaintea legeî nöstre, adică acelei din ţără în care trăim,
— adause notarul încă tot aprins. — Cât despre rest cedez cuvântul 
legistului Domneî Todora, care vă va espune causa, că-cî eu nu am 
acăstă chîămare. —

— Domnul Popîrţă a uitat să spună advocatului Domniei-săle,
— urmă acum Orfănescu, — a uitat să spună mult stimatului meu 
coleg Domnului Moise Capiu, cu ocasiunea consultăreî săle, că el, 
adică Domnul Popîrţă, este pamêntéu din România, prin urmare 
supus legilor române, care legi, după cum seim cu toţ.î nu sunt ace
leaşi ca şi ale nöstre. Prin urmare mult stimatul meii coleg Domnul 
advocat Moise Capiu a informat pe Domnul Popîrţă după tecstul le
gilor nöstre, care sună în adevăr aşa precum seim cu toţii, ăr nu 
după tecstul legilor române, la care, o mai repetez, este supus Dom
nul Popîrţă, şi care lege nu cunösce disposiţiunea coprinsă la noi în 
paragraful 45, ci atribuesce deplină valöre ver cărui contract, dăcă 
s’a făcut cu liberul consimţement al părţilor, şi n’a fost surprins prin 
doi, nici smuls prin violenţă, nici dat prin eröre. —

— Acesta întrebare ese afară din cadrul competinţeî mele, — 
declară judele, care vădu acum, şi el că prea o luase iute, când 
vroise să-şî arete cunoscinţa sa de legi, — deci nu pot permite ca 
să se trateze mai pe larg dinaintea mea. Fiind astfel, somed pe 
Domnul Gliiţă Popîrţă, a declara, dăcă primesce său ba condiţiunele 
presentuluî testament, pe care Domnişora Victoria le-a primit? —

Popîrţă la espunerea lui Orfănescu din neliniscit ce fusese de
venise cu totul uimit. Recunoscu şi el, că făcuse mare greşălă uitând, 
că el nu este supus în materiă civilă legilor din Austro - Ungaria, şi 
că, uitând, nu să putuse îngriji până în momentul de faţă, să afle şi 
disposiţiunele legilor Române în causa sa. Nu scia ce să răspunclă. 
Dăcă dicea că să învoiesce, apoi atunci îl apuca Todora de ceî 20,000

.
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de fiorini, dé că, dicea că nu së învoiesce, apoi îl apuca Victoria de 
cei 10,000 de fiorini. Ajunsese in tristă posiţiune, dase în cursă, cu 
lăcomia sa, precum dă câte odată şi vulpea tot din asemenea pricină.

Advocatul sëü Moise Capiu din întâmplare nu era distras în 
acest moment. Nu era distras fiind-că ’1 interesa şi pe el forte mult 
causa de faţă. Nefiind distras, observă nedumerirea în care ajunsese 
clientul sëü Gliiţă Popîrţă, şi pentru a-1 scăpa din „impas“, cum cjic 
advocaţii, vorbi el pentru dânsul grăind:

— Rog pe Domnul jude să acorde clientului meü un termin 
de 10 dile pentru darea cuviinciosului rëspuns.

— Eu din parte-mî, — dise acum Victoria cu vocea emoţionată,
— rog pe Domnul jude, să decidă ca acest termin să fiă preclusiv, 
că-cî şi eu trebuesc să sciü cât mai curând hotărirea decisivă. —

— Să-mi fiă permis, — interveni acum Orfănescu, — ca să 
iau şi eü cuvântul în interesul Domnişoreî Victoria, séü mai bine (lis 
în propriul meu interes, de vreme ce eü şi cu Victoria suntem ca 
şi logodiţi. —

— Ce să mai fiă şi acesta? — së întreba Popîrţă în sine, — 
lucrul devine din ce în ce mai încurcat. Ici dice Victoriă, că së în
voiesce cu testamentul, ici erăşî elice advocatul, că este ca şi logodit 
cu dânsa. Care din aceste douë (Jise să fiă ore adevëratâ. Më tem că 
cea din urmă, că-cî prea mî-a vorbit Victoria după tipic de advocat.

— în interesul nostru dară, — continua Orfănescu cererea sa,
— am ruga pe Domnul jude să primescă cererea Domnişoreî Victoria, 
şi să enunţe, că decă în arătatul termin de 10 (Jile nu së va pro
nunţa Domnul Popîrţă, apoî atunci tăcerea sa, să se considere de 
drept ca un refus formal. —

— Judele adresându-se acum cătră Popîrţă îl întrebâ.
— Aveţî să faceţî ver o observaţiune în contra acestei cereri?
Prea îl luase cu pripa şi din töte părţile, së tărbăcise bietul 

Popîrţă. Nu era în stare să judece cu agerimea sa cea obicinuită.
La acestă provocare ce-ï adresase judele nu sciu în primul mo

ment ce să răspundă, privi deci spre advocatul sëü, spre Moise Capiu, 
făcându-Î semn cu ochii, pentru a-1 provoca să-î vină întru ajutor.

Capiu însë pierzând încetul cu încetul interesul la pertractarea 
de faţă, căduse erăşî în distracţiunea sa cea obicinuită, şi privea în 
gol făcând mereü din cap, cum aü unii omeni obiceiü a face pentru 
a marca, cum am dice, diferitele idei mai însëmnate din medita- 
ţiunele lor.

Popîrţă când së uita spre Capiu îl vë(}u dând din cap, ca cum 
ar voi să-i clică : învoiesce-te, şi credând, că o face cu intenţiune
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drept rëspuns mut la întrebarea sa mută, să grăbi de a tîlcui acest 
răspuns dinaintea judelui, dicênd cu vocea tare singurul cuvent :

— Nimic. —
— Prin urmare enunţ, — adause judele, — că Domnul Ghiţă 

Popîrţă a luat termin preclusiv de 10 (Iile, pentru a da în acest in
terval declaraţiunea cuviinciosă, dăcă primesce séü nu condiţiunile 
testamentului făcut de reposatul Hagiii şi în special acea condiţiune 
prin care i să impune a se căsători cu Domnişora Victoria, fata ju- 
păneseî Uţa. Ear după trecerea acestui termin să va considera ca 
advenită piedeca prevădută prin testament, şi Domnul Ghiţă Popîrţă, 
primind moştenirea reposatuluî Hagiu, va fi dator în acel cas a nu
măra din banii acestei moşteniri Domnişoreî Victoria suma de 10,000 
de fiorini, prevădută în testament. —

După ce aduse acăstă hotărire judele congediâ părţile, care să 
împrăştiare ducênduse fiă-care unde îl cinema interesul.

Ghiţă Popîrţă încă nu-şl venise în fire. Nu era încă în stare 
a-şî da săma de posiţiunea sa. El eşind delà tribunal să luase după 
Moise Capiu şi acum să decise a-1 consulta.

— Ce dicî, Domnule advocat, — îl întrebă deci, — aşa va fi 
ore în privinţa legilor nöstre din România precum a (lis potrivnicul 
nostru ?

Moise Capiu să cufundase în reflecsiunî, după cura seim, şi nu 
se desfundase încă nici acum. Simţindu-se apostrofat de cine-va, 
dicem simţind, că-cî el nu audise întrebarea, ci simţise numai vuetul 
cuvintelor, la care simţire tresări ca din somn şi răspunse:

— Bine ar fi dăcă şi la noi ar desfiinţa osînda de morte, pre
cum este desfiinţată la Domnia - vostră în România. Măine trebuesce 
să asist Ia spendurătore clientului meii. Nu l’am putut scăpa. —

La acest răspuns, resultatul distracţiuneî săle celei obicinuite, 
Capiu numai putu să adauge nimic, cu töte că avea intenţiunea, a 
povesti istoria clientului seu osîndit la furci, nu putu să adauge 
nimic, că-cî Ghiţă Popîrţă plerdăndu-şî totă răbdarea i strigâ înfuriat :

— Du-te la dracu, cap confus şi sec. Eată în ce prostă stare 
m’aî adus cu nebunia ta. —

Vocea puternică aiul Popîrţă îl desceptase pe Capiu de odată 
din visurile săle, atât de bine îl desceptase, încât înţelese prea bine 
înjurătura şi să aprinse grozav.

— Mojicule ce esc!, — răcni acum şi el, — cum îndrăznesc! 
să-mî spun! mie asemenea vorbe. Ved-îţî de cale şi încă iute şi de 
grabă, pentru ca să nu-ţî caut eü ver un leac de boia ta! —

— Am sfeclit-o şi cu acesta, — îşi dise Popîrţă luându-o la picior.
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Să duse acasă şi se puse pe cliibzuielî.
— Frate Ghiţă, — se apostrofă el însuşi — aï ajuns în o stare 

cam prostă----
După o mică tăcere reîncepu erâşî :
Ce ţi e de om !... Eată că numesc starea mea prostă, de vreme 

ce ar trebui să-l die, că este o stare de pismuit!
— N’am moscenit eü delà reposatul unchiul meu, nu m’am 

făcut eü de odată om bogat, cu mult mai bogat decât cum aşi fi 
gândit eü ver odată !...

— Dar totuşi trebue să me întorc şi să die, că starea mea 
esté din cele mai proste, cà-cï cu bogăţia mî-a venit şi un cârd de 
griji, că-cî din töte părţile raë bârttuesc pierderile. —

— Au nu va fi pierdere decă voi fi silit a despăgubi pe Victoria 
cu 10,000 de fiorini! Apoi nu va fi pierdere, decă voi fi silit a des
păgubi pe Todora cu 20,000 de fioriuî, că-cî decă voiesc să me scap 
de ele, trebue să plătesc acei bani. Cine plătesce, fără drept ca să 
ceră înapoi şi fără a primi ceva în schimb pentru plata sa, acela 
nu pierde ore? —

— Ce voi căpăta eü în schimb pentru plăţile mele cele mari? 
Nimic, absolut nimic! —

— Dar nu voi putea eü găsi în nici un chip ver un midloc, 
ca să me scap de ver una din aceste păgubi ! —

— Să vedem puţinei! —
— Să începem cu paguba cea mai mare, cu paguba de 20,000 

de fiorini. —•
— Pe ce să baseză reclamaţiunea Todoreî. —
— Pe înscrisul făcut dinaintea unui notar, pe care Pam des

considerat pentru un moment după părerea greşită a lui Moise Capiu. 
— Öre greşită să fi fost acea părere? —■
— Greşită dëü în privire cu mine, că-cî fiind supus legilor 

patriei mele, nu mi së pot aplica legile streine, ér legile patrieî mele, 
de bună-semă vor recunösce asemenea contracte precum este cel 
făcut de mine cu Todora, că-cî altmintrea notarul, nicî nu Par fi făcut.

— în fine despre acésta më voî convinge eü întrebând prin 
telegraf pe un advocat din România. —.

Trebue să admit, că actul Todoreî este cu valöre! —
— Ce îndatorire resultă de aicî pentru mine?
— Maï întâiü îndatorirea, ca sa më căsătoresc în un termin 

defipt cu Todora! —
— Să ne oprim aicî. —
— Să ne oprim şi să ne căsătorim, că-cî decă nu voî putea
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profita eu de divorciü séü de despărţănie, cine altul să se profite 
dară de acdstă instituţiune blagoslovită. —

— Vecii aşa Ghiţă, — se întrerupse aici Popîrţă în monologul 
sëü, frecându-şî manile, — vecjî aşa, ia-le de-a rêndul, cu sânge rece 
şi apoi le dai de cap. De una aşi fi scăpat dară, acum mî-a mai 
rernas cealaltă. —

— Aici më legă testamentul unchiului meii, dar më mai legă 
şi învoiéla ce am făcut astădî dinaintea judelui, voiesc să clic më 
legă terminul preclusiv, afurisitul de termin, cât este de scurt. —

— Afurisitul de Capiu, decă m’ar fi ferit cel puţin de acestă 
neghiobie în care m’am băgat fără nici o nevoie, cum m’aşî mai 
scăpa şi de Victoria, dar acum timpul este prea scurt. —

Popîrţă începu së mësore cu paşi lungi odaia sa în töte dimen
siunile. îşi încerţî fruntea şi îşi încruntă privirea, părea că vëdï 
munca obositöre de care së ocupa creeri sëï. De odată së opri şi 
punend trei degete pe frunte, par că ar fi voit să reţină ideia din 
urmă o articulă prin următorele cuvinte:

— Aşa este, învoiéla Victoriei cu testamentul este o golă pre
făcătorie, un midloc de spaimă pentru mine. Dar staţi, că spaima 
mea nu ţine cât lumea, së risipesce cu vremea şi ddcă s’a risipit 
apoi atunci më încerc şi eü a speria pe alţii. —

— Victoria este ca şi logodită cu Orfănescu, cum a spus el 
însuşi, de bună-seina tot cu intenţiunea de a më băga în gröze, cu 
intenţiunea, ca së ved că am de a face cu un advocat. —

— Aici însë Domnul advocat a făcut o mare greşelă, că-cî mî-a 
arătat partea cea slabă a posiţiuneî séle. —

— Decă nu aşi fi sciut că Victoria iubesce, fiă pe Orfănescu, 
fiă pe altul, decă nu aşi fi sciut că iubesce, cu un cuvênt, pe altul 
atunci nu mî-ar fi putut veni ideia, care mî-a venit acum. —

— Omul în(elept së profită de armele duşmanilor sëï, më voï 
profita dar şi eu de armele duşmanilor meï. —

— Më voï preface şi eü ca Victoria, i voï spune că më învoiesc 
să o iaü de nevastă, şi mî-aşî cia capul că Victoria de gröza mea, 
së va da pe gol, va revoca ceia ce a c}is dinaintea judeluî, pe scurt, 
nu va voi să me ia, şi etă că atuncî va pîerde dreptul, ca să-mî
ceră acea despăgubire de 10,000 de fiorinî........

— Acum trebue să më întorc încă odată la Todora, că-cî aici 
ara uitat de tréba cu giuvaerele. —

— Delicateţa ar cere să i le las, nu numaî delicateţa dar chiar 
şi mintea mea ar cere acesta, că-cî nu e bine să întăriţi prea tare 
pe o nevastă cu care aï de gând să te însorî, fiă chiar şi pe despărţite.—

I
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— Din altă parte erăşi, n’aş voi sa jertfesc aţâţi bani, ér To- 
miţa, alarmat fiind, cere plata cu totă stăruinţa. —

— Cum voi face, cu giuvaerele? —
Popîrţă nu avu timp să răspundă la acesta din urmă a sa în

trebare, că-cî fu întrerupt în meditaţiunile séle, şi încă întrerupt spre
marea sa mirare de___Orfănescu, care venia togmaî cu pretecstul
acestor giuvaere, dicem cu pretecstul că-ci motivul adevërai al ve- 
nireï séle era dorinţa de a se orienta asupra decisiunelor, ce va fi 
luat Popîrţă, cu privire la Victoria.

— Bună dioa, Domnule moscenitor, — cu aceste cuvinte inaintâ 
Orfănescu spre Popîrţă. — Permiteţi - raî mai întâiü de töte, să vë 
felicit pentru neasceptatul noroc, despre care aţi aflat chiar astădî 
prin testamentul reposatuluî uuchiü al Domnieî-vostre. Eu în adevër 
după cum îl cunoscém nu Paşi fi preţuit nici odată atât de bogat 
precum s’a dovedit astădî. —

Popîrţă, după cum am apucat deja să spunem, era surprins 
prin visita lui Orfănescu. Afară de aceia • mai avea şi alt désavan
tagé faţă cu el şi etă care. Orfănescu îşi gătise pe deplin planul 
sëü de urmărire, ér Popîrţă îl avea gata numai d’a valma însë nu 
şi în töte amenunturile. Aşa mai cu séraà nu-şî croise încă nici o 
liniă de conduită séü de purtare faţă cu cel mai primejdios dintre 
vrăşmaşii sei, faţă cu Orfănescu, care venise acum drept în visuină 
ca să atace pe potrivnicul în faţă, séü venise să-î véclâ cel puţin 
slăbiciunile, să ’1 surpincjă, isbutind întru acésta, după cum veclurăm, 
şi după cum vom mai vedia de aici în colo.

Popîrţă chiar prin primele séle cuvinte se dede de gol. El la 
felicitaţiunea lui Orfănescu clise, în loc de a mulţămi cu un aer de 
dispreţ :

— Nu cred, că Domnia-ta Domnule advocat vei fi venit la 
mine pentru a-mï face acéstâ felicitaţiune oficială ; că-cî în adevër nu 
sciü prin ce să fi meritat o asemenea atenţiune din partea Domnieî- 
tale. Presupunând dar, că adevërata causă a visiteî Domniei-tale 
trebuesce să fiă altă, te rog a mî-o spune şi mie. —

Çisesem că Popîrţă prin aceste vorbe së dede de gol. Acum 
după ce l’am auclit trebuesce să recunoscem, că în adevër Popîrţă 
ar fi făcut mai bine décâ ar fi tăcut, că-cî Orfănescu înţelese acum 
îndată, că adversarul sëü îl recunoscuse pe el ca atare, şi că era 
hotărît a-1 combate.

Orfănescu fu maî diplomat. El cu totă nepoliteţa lui Popîrţă 
nu së alterâ, ci urmă a i vorbi, am putea dice, cu delicateţă.

— Să raë ertaţî Domnule, — răspunse Orfănescu la aceia în-
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trebare necioplita a lui Popîrţă, — să me ertaţi, dăcă felicitaţiunea 
mea nu v’a fost pe plac. Cât despre băgarea de seina, ce aţi bine
voit să-ml faceţi, trebuesce să recunosc, că în adevăr nu am venit 
aici numai pentru a vă felicita, ci am venit, adus de o causă destul 
de însemnată. —

— De bună-sămă va fi causa cu coconiţa Victoria, — îl între
rupse Popîrţă.

Forte rëù făcuse Gliiţă Popîrţă de ’1 întrerupse pe Alesandru 
Orfâncscu şi încă togmaî cu o asemenea presupunere. Forte rău 
că-ci prin acesta întrerupere i dedea prilegiu lui Orfănescu să vor- 
băscă de causa Victoriei, cu singurul scop pentru ca să întrevădă 
puţin disposiţiunea şi planul urmărit de potrivnicul săli.

— Nu Domnul meü, causa coconiţeî Victoriei, nu este o causă 
la care ar mai trebui midlocirea unui advocat, că-cî v’aţi învoit chiar 
astădi dinaintea judelui. —

— Nici n’am voit să die, că aï venit în calitatea Domniei-tale 
de advocat, ci am voit să ■esprim, că aï venit în calitatea de adorator 
al Donmişorei Victoria. Cu părerea de rëü trebuesce însă să-ţi spun, 
că ostenăla Domniei-tale pe lângă mine va fi cu totul zadarnica, 
că-cî ... m’am hotărît a respecta porunca unchiului meii şi a lua pe 
Domnişora Victoria de ... nevastă.

Pănă aici cele (lise de Popîrţă eraü töte bune şi cum se cade. 
Dăcă s’ar fi oprit aicî ar fi fost bine de el şi cu atât mai rëü de 
Victoria şi de Orfănescu, dar păcatele luï cele negre îl împinseră să 
maî adauge sfârşind:

— O voî lua de nevastă, că-cî mî-a plăcut tare! Sunt cu totul 
înamorată de ea! —

Çicem că dăcă Popîrţă n’ar fi grăit aceste din urmă cuvinte, 
ar fi fost maî bine de el.

Dar pentru ce?
Pentru că Orfănescu scia bine, că Popîrţă nu văduse pe Victoria 

decât chiar în aceiaşi (Ii, diminăţă dinaintea judeluî. Acesta o scia 
prea bine, că-cî una, i-o spusese chiar Victoria, ăr alta să convinsese 
prin însăşî a sa observare, că-cî cu tot amorul sëü, nu să încredea 
orbesce în vorbele Victoriei. Sciiud dar că Popîrţă nu vă(luse pe 
Victoria decât dinaintea judeluî, la care ocasiune era cu neputinţa 
să se fi înamorat de ea, că-cî nu avuse ocasiune de a o privi cu ochi 
buni, sciind dar acesta, îndată înţelese, că Popîrţă prin protestaţiu- 
nele săle de amor n’avea alt scop decât acela de a îngrozi pe el şi 
pe biata sa Victoria.

Ca om sapient, cum <Jic omenii cei culţi, ca om sapient, adicăi
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înţelept, Orfänescu nu së mulţămi cu singura sa pătrundere, ci stărui 
să-şi procure şi o dovadă ore care, pentru ca să- şi liniscescă atât 
sufletul sëü, cât şi mai cu séma inima Victoriei séle.

Eată cum făcu pentru a-şî procura dovada de care avea lipsă.
— Ah, — ofta el la acea declaraţiune aluî Popîrţă, — sciam 

prea bine că ochii eî de căprioră îţi vor învăpăia inima ! ....
Aici trebuiesce să aflaţi, iubiţi lectori, — pe drăgălaşele de 

lectrice nu le pomenesc fiind-că Domnialor nu le păsa de ochii fetelor 
— aflaţi dar iubiţi lectori, că Victoria era ocheşă, însë avea, lucru 
rar şi fermecător, avea dicem ochi — albaştrii.

Pe acesta raritate în legile naturel, care de obiceiii înzestrdză 
pe ocheşele cu ochii de o culöre închisă, pe acestă raritate së fon
dase viclenia lui Orfănescu, întru care şi isbuti după asceptarea sa, 
că-cî Popîrţă, de atâta îşi aduse aminte, că Victoria este ocheşă, 
nu së temu însë câtuşi de puţin, că ar putea avea ochi de o culöre 
deschisă şi d’aceia dise:

— Da, blîndeţea ochilor eî de căprioră mî-a răpit inima. —
Atât voi să scie Orfănescu. Fiind mulţămit, încă prea mulţămit 

de reeşita manevrei séle o tăia scurt şi trecu la altă cestiune.
ÎÏ vorbi lui Popîrţă de acele giuvaere pe care le dăruise Todo- 

reî, şi pe care după cum seim, giuvaergiul Tomiţă le reclama ca 
proprietatea sa.

Seim ce dovadă îşi procurase Orfănescu pentru ca së probede 
dreptul Todoreî, deci acum nu mai trebuesce să vë spunem alt nimic, 
decât numai atât, că Popîrţă recunoscu în Sine nu numai puterea 
acelei doveiji, dar înţelese tot odată, că chiar decă acea dovadă nu 
ar fi fost atât de bună, totuşi ar fi trebuit să îmbunede pe Todora, 
că-cî seim ce gând pusese cu densa.

Decî să grăbi a rëspunde lui Orfănescu dicênd:
— Nebunul de Tomiţa. Ean te uită ce istorii mî-a făcut; să 

më bage el în aşa belea. Eü nici nu-mî aduc aminte că el să-mî fi 
cerut, ver odată baniî pe acele scule, séü decă mi vor fi cerut, apoî 
atuncî de buna-semă îmî va fi vorbit într’un moment de iritaţiune, 
adică într’un moment, când eu eram iritat şi nu sciam uicî ce-mî 
vorbesce nicï ce-ï rëspuncl.

— Acestă declaraţiune îmî face mare plăcere, şi më grăbesc a 
o împărtăşi clientei mele. — Cu aceste cuvinte Orfănescu îşî lua 
(jioa bună delà Popîrţă şi se duse, convins de isteţia lui Popîrţă, şi 
promitêndu - şî de a fi cu multă atenţiune, pentru ca nu cum-va în 
cele din urmă să remână înşelat* de acestă vulpe în pîele de om.

I
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XII.
— Lele Uţo, — clise spre seră Popîrţă cătră jupànésa sa din 

casă, cătră muma Todoreî — Domnia-ta încă tot nu m’aî lămurit pe 
deplin despre pricina care te a făcut să muţi pe Domnişdra Victoria 
de aici din casă. —

— Apoi de, cocouaşule, — răspunse Uţa, — acum după ce ne 
cunoscem mai bine, pot să-ţî grăiesc mai fără ruşine. Am mutat-o 
pentru gura lumi. —

— Bine clici, - încuviinţă Popîrţă, — şi bine aï făcut. Pănă 
acum ilău nu s’ar fi căilut să şădă cu mine sub un coperiş, dar de 
astătlî înainte să va cădea. —

— Cum să se cadă de astădî înainte, ce nu s’a cădut pănă astăclî.
— Fiind-că ceia ce nu să cade nelogodiţilor, să cade celor logodiţi
— Nu mai glumi, coconaşule, — dise Uţa jumătate speriată 

jumătate încântată.
— Eu nu am obiceiü să glumesc cu lucruri atât de seriöse, şi 

încă cari mi s’aii lăsat cu limbă de morte. —
— Ba (Jëü, — întrebâ acum Uţa cu mai multă insistenţa, — 

ţî-aî luat sănia coconaşule, şi te îuvoiescî, să urmeclî după porunca 
reposatuluî coconaş. —

— Unde să-mi fi luat seină? Eu n’am stat nici un minut la 
îndoiălă. —

— Apoi bine de ce nu aï spus îndată Domnuluî judecător, şi 
ţî-aî cerut răgaz de 10 (Iile. —

— Nu eü am cerut, ci procatorul meii, şi bine a făcut, că-cî 
cu töte că sunt hotărît a mă cununa cu fiă-ta, totusî trebuesce să 
caut să o cunosc maî de apröpe, să-Î încerc năravurile. Pöte să 
aibă ver un cusur fata, maî sciî. —

— Ce cusur să aibă! Fată maî bună decât Victoria nu găsescî 
în totă lumea să mergi şi să cauţî unde veî vrea. —

Lelea Uţa să aprinsese. Un om atât de necioplit nu era vred
nic să fiă soţul Victoriei săle, după cum fusese ea aplecată a o dori 
chiar acum. Nu, nicî decum. Chiar dăcă ar fi vroit Victoria acum 
s’ar fi opus lelea Uţa, că-cî să temea tare de traiul ce ar fi avut 
fiă-sa, cu acest om brutal.

Dar să legase sărmana fetică, să legase dinaintea judelui, cre- 
dênd că Popîrţă va fi reţinut prin contractul său cu Todora.

Bine, acest contract nu maî esista el.
Ba era în fiinţă! Apoî atunci Popîrţă să fiă el în stare a jertfi 

pentru Victoria 20,000 de fiorini? Nicî odată. Prin urmare ceia ce
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grăise acum le grăise din prefăcătorie, cu scop! Cu ce scop? Cu 
scop pentru a le speria pe ele şi mai cu sămă pe fiă-sa, şi să o 
facă să se dea de gol.

— Las că decă eşti tu şiret — apoi nici noi nu suntem prös- 
tele lumi, — îşi dise Uţa, care făcuse reflecsiunele espuse mai sus 
în micul Interval ce trecu între esclamaţiunea ei, şi între răspunsul 
lui Popîrţă; ér acesta recunoscând că purcese greşit de superase pe 
lelea Uţa, căutase puţin prin mintea sa un răspuns favorabil.

— Nu sciî Domnia-ta de glumă lele Uţo, — dise deci încer- 
cându-şî a preface un suris dulce.

— Cum sä nu sciü, — replică Uţa cu isteţiă, — însă nu m’am 
îndurat să cred, ca stăpânul bine-voiesce a glumi cu slujnica ei. — 

— De, de, slujnică! Cum poţi să dicî slujnică acum când este 
vorba să-mî fi socră! —

— Ore nu va fi şi asta ver o glumă! —
— Nu dău, îţi spun pe cinste. Fata Domnieî-tale este curăţică, 

ba chiar frumosă. Apoi are şi zestre. —
Ce zestre să aibă, sărmana! —
— Cei 10,000 de fiorini pe care i-a lăsat unchiul meii. — Să 

lăsăm însă acum vorbele deşerte şi să vorbim ceia ce să cade. Vic
toria, drăguţa, s’a învoit, chiar înaintea judelui ca să fiă a mea, prin 
urmare, de vreme ce die că mă învoiesc şi eü, suntem ca şi logodiţi, 
ér ca la nisce logodiţi, nu are să ne pase de gura lumeî, deci te 
rog să o muţi cât să pöte mai în grabă aici, ca să putem isprăvi 
mai curând cu ale casei, cu una alta.

Uţa, după cum seim, era decisă a să opune unei căsători între 
fiă-sa şi Popîrţă. Provocată fiind de a face un lucru despre care 
nu-şî putea da acum sema, care i vor fi urmările, să decise a nu 
săvârşi nimic fără scirea lui Orfănescu, ér pentru a astâmpăra pe 
Popîrţă i dădu un răspuns în douî peri:

— Voi vorbi chiar mâine cu fiă-mea, — i dise ea. După acestă 
promisiune dată, Uţa să retrase în camera ei, pentru ca, stând mai 
multă vreme cu Popîrţă, să nu greşăscă ceva curn-va prin vorba séü 
purtarea eî. -

A doua (ji lelea Uţa, îndată după ce servise caféua lui Popîrţă, 
se duse la Orfănescu, pe care îl găsi togmaî ocupat a lua şi el caféua. 

Vădând Orfănescu pe Uţa i dise cu vioiciune.
— Bine că aï venit mamă-dragă. Togmaî mă gândiam în ce 

chip să-ţî dau de scire, că voiesc să-ţî vorbesc, séü mai bine (lis, că 
voiesc, ca să vorbim noi araândouî Victoriei! —

— S’a întâmplat ceva rău ? —
7
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— Nu, nimic, dar pe Domnia-ta ce te-a adus la mine? —
— Am venit să-ţi spun, că Popîrţă voiesce. să se apropie de 

Victoria, şi să ne facă să credem, că este gata a se căsători cu densa. —
— Sciü. Sciü de acestă viclenie aluî Popîrţă şi-mî vine prea 

bine, ceia ce doresce să facă el. Vom vorbi mai pe larg despre 
astea töte la Victorie.

Haï să mergem. —
La aceste cuvinte Orfănescu, care băuse în pripă cafăua, să 

sculă delà masă îşi luă pălăria şi eşi împreună cu Uţa, ducêndu-se 
la Victoria.

Fata jupăneseî şi iubita lui Orfănescu, nu era nici decum sur
prinsă la vederea mume-si şi a iubitului ei, că-cî sciindu-se în luptă 
cu un vrăşmaş ager, să asceptâ pe fiă-care moment la visita aliaţilor eî.

— Ce veste nouă îmi aduceţi, — aceste fură cuvintele cu cari 
întâmpină ea pe veniţii.

— Förte bună, — să grăbi a răspunde Orfănescu. — Töte 
merg bine, încă mai bine decât cum ne asceptasem, că vor merge. —

— Mie-mî este tare temă, că Popîrţă mă va lua de cuvent, şi 
că va cere să mă mărit dupa el, — clise Victoria.

— Cam în ast chip să va şi întâmpla, — observă Uţa. — Eu 
am venit să te iaü şi să te duc acasă, unde poţi să şecli acum în 
linisce şi pace, de vreme ce aï să te logodescî cu coconaşul. —

— Pentru Dumnecleii, lasă-te de asemenea glume, — strigă 
Victoria spăimântată. —

— Draga-mea, nu te putem scuti de acesta glumă, că-cî 
glumă este şi glumă va rămânea, dar de scutit nu te putem scuti, 
că-cî numaî cu ajutorul eî, vom putea triumfa asupra duşmanuluî 
nostru, — clise Orfănescu.

— Esplicaţi-vă maî lămurit, şi nu mă maî ckinuiţî cu asemenea 
vorbe înfricoşate. —

— Spuneî Domnule Orfănescu, — clise Uţa, — că-cî Domnia-ta 
sciî maî bine decât mine.

— Victorio dragă, — începu a spune Orfănescu, — să veclî 
despre ce este vorba. Popîrţă, pare-mi-să, a descoperit tactica nöstra, 
adică a înţeles, că declaraţiunea ce aï făcut înaintea judeluî în pri
vinţa clauseî de măritiş din testamentul Hagiului n’a fost decât o 
prefăcătorie, menită pentru a-1 suprinde pe el, după cum a şi fost în 
adevăr. înţelegând acestă tactică, Popîrţă a decis să se folosescă şi 
el de o asemenea procedură faţă cu noî. —

— Togmaî aşa ara socotit şi eü, — adause Uţa, — că adică coco
naşul Popîrţă numaî să face, că este kotărît şi gata de a lua pe Victoria.

j
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— Domnia-vostră numai socotiţi, însë nu sciţi de sigur, — ob
servă Victoria. — Cine pöte sei, decă Popîrţă, nu se va ii înamorat 
în adevër de ... mine. —

— Ha, ba, creoli, că un om cîrcotaş, un şiret, care nu caută 
decât Ia interes, së pöte înamora aşa de curênd, — esclamă Orfănescu 
rîclênd a sîlă.

— Nimen nu pöte cunösce adincul inimei al unui om, — ră
spunse Victoria cam atinsă, — şi nimen nu pöte sei despre amor, 
acea putere secretă, când, de ce, şi unde izvoresce. —

— Pănă în acest moment n’am sciut că aï aplecare la medita- 
ţiuni filosofice, draga-mea. Eü unul nu te pot urma pe acestă cale, 
că-ci de şi am simţul poesiî, ocupaţiunea mea oficială de advocat nu 
me ertă de a ine cufunda prin potecele filosofii. Eu, ca advocat 
am deprinderea, a pipăi mai întâiü, a pune degetul, ca Toma necre
dinciosul, şi a crede numai după ce am vëolut cu ochiî mei. Astfel 
am făcut şi de astădată, faţă cu Domnul Popîrţă. Pentru a mé în
credinţa, decă amorul sëü cătră tine, despre care începuse a-rai de
clama el, este adevërat ér nu numai prefăcut precum më temeam eu, 
l’am încerat. —■

Aici Orfănescu i spuse istoria cu ochii, i spuse cum së înşelase 
Popîrţă, oftând după ochii eî de căprioră.

— Apoi decă nici nu scie că am ochi albaştri, atunci sunt şi 
eu încredinţată, că încă nici nu s’a uitat la mine, — clise Victoria. — 
Dar las1 să se uite numai, — adause în siue, — să veclă cum sunt 
eu, n’aveţi temă, că apoi va ofta în adevër după mine, mai ales decă 
voi vroi eü. Şi de ce să nu vroiese, nu merită el o pedepsă pentru 
nebăgarea sa în semă?

— Şi de vreme ce nici nu s’a uitat la tiue, — clise întru aceia 
Orfănescu, — nici nu pöte fi înamorat de tine. —

— Aşa este, — răspunse Victoria. — Tu după cum vëcl n’aî 
nici o temă că i voi putea place, prin urmare më învoiesc, ca să 
më mut chiar astăcli erăşi acasă. —

Orfănescu cu töte că era înţeles cu disposiţiunea ca Victoria să 
mergă să şecjă împreună cu Popîrţă, totuşi simţi, ca o spasmă, simţi, 
par-că i s’ar fi strins inima, auclênd pe Victoria, că vorbesce astfel.

El së gândi despre o parte la frumseţa Victoriei, care era 
destul de mare pentru a atrage, chiar pe o inimă —- încâinită ; ér 
despre altă parte să gândi şi la ispitele de care putea fi ameninţată 
iubita sa. Să gândi la puterea bogăţiei, la farmecul luesului*, la 
vêrtegiul plăcerilor.

ÎÏ era temă de Popîrţă, că-ci era bogat.
7*
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Gândurile Uţeî din acest moment îşi aducéü mult cu acelea ale 
lui Orfan eseu, însë într’un punct principal se deosebeau esenţial de 
ale lui. Uţa nu se temea, ea spera.

Ce spera? în un viitor strălucit..........
Orfănescu cu totă repulsiunea ce i însufla ideia, că Victoria sa 

va petrece mai des cu Popîrţă, séü mai bine dis, că Popîrţă va pe
trece mai des cu Victoria, şi că el din contra, pentru un ore-care 
timp va fi lipsit cu totul de dulcea ei societate, totuşi, ca om cu 
mintea disciplinată, cum trebuesce să fiă ver ce advocat, restinse în 
sine urgia neplăcere! şi se mărgini a sfătui pe Victoria cum să se 
porte cu Popîrţă.

— Ma! cu séma te vei sili dragă, — i dise între altele, — să-l 
duc! pe Popîrţă cu vorba, să-l Impeded delà acea declaraţiune ce 
trebuesce să dea în timp de cel mult 9 (Iile. —

— Să vecji tu numai ce minuni am să săvărşesc cu acest om 
straşnic! —

— Lasă-te de minuni dragă şi împlinesce numai acea ce ne 
trebuesce noue. —

— Bine, bine, ursule. Vei fi mulţămit de mine! —
— Ear decă s’ar întempla, să nu -1 poţi ţine cu vorba, decă 

Popîrţă va depune ceruta declaraţiune în terminul ficsat, apoi atunci 
te rog să ine însciinţed îndată, pentru ca să ne vorbim, ce să mai 
facem apoi. —

— Asta o aşi fi făcut, chiar şi decă nu mi-ai fi spus. — însë 
fi pe pace, eu am o presimţire, că töte vor isbuti după placul nostru.

— Adio dar dragă. —
— Adio şi la fericită revedere! —
Aici tinerii së îmbrăţoşară în ciuda lelei Uţeî, care cu fantasia 

ei cea sburătoră, o vëduse pe fiă-sa gugiamită boeroică cu moşii 
obavnice prin ţera românescă, şi care acum prin acest spectacol fu 
rechiemată la realitate.

— Purtarea Victoriei în acestă împregiurare, — îşi dise Orfă
nescu ducendu-se pe drum la treburile séle, — purtarea Victoriei 
îmi va sluji ca midloc de încercare pentru caracterul ei. Decă va fi 
învinsă de poftele rele, decă va uita de amor şi de credinţă şi mi 
va prefera pe un slut pe un miserabil numai pentru bogăţia sa, apoi 
atunci nici nu va merita, ca să-mi pară câtuşi de puţin rëü de pier
derea ei. —

. — Bietul Orfănescu, — (Jise Victoria ocupată cu strămutarea 
ei, — cât este de bun şi încredëtor. Am vëclut prea bine, că örba 
gelosie i-a coprins un colţuşor din inima sa, dar tot odată am vëdut,
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cu ce putere bărbătescă a reţinut el isbucnirea acestei patimi înfri
coşate, supunendu-se spre binele nostru unui chin cu atât mai dureros 
cu cât este mai ascuns. O, acesta jertfă a iubitului meu, merită cea 
mai strălucită recompensă, pe care i va da amorul meu nestrămutat.

Iubiţi lectori, ce deduceţi Domnia-vostră din aceste doue mono- 
, logurî pe cari vi le-am reprodus aici.

Să vă spun eu, ce să pöte deduce!
Nimic altă decât, că bărbatul -este tot-dăuna şi ln töte împre- 

giurările mai temetor mai neîncredut decât femeia, care îşi aşădă 
întregul viitor, binele şi răul pe credinţa în bărbat.

însă aşa şi trebuesce să fiă, că-cî din potrivă ar fi prea rău!
Pentru ce?
Nu vë răspund! închideţi-vă puţin ochii, lăsaţi cartea din mână 

şi meditaţi prin Domnia-vostră înşivă asupra acestui adevër ....

Victoria se mutase ărăşî acasă şi avuse deja o întîlnire cu Popîrţă.
Cu acestă ocasiune se dovedi pentru primăoară că era fata 

Uţei celei viclene.
Era un lucru demn de atenţiunea observatoreluî o vedia purta

rea acestor doue fiinţe la prima lor întrevedere premeditată, că-ci 
era un cap de operă de fineţă, era o scenă dintr’o comediă reală 
unde douï actori, Popîrţă şt Victoria, desvoltaü dinaintea publicului, 
compus numai din bătrâna Uţa, câte un caracter cu totul opus aceluia 
cu care i înzestrase natura. Dar am greşit dicênd că publicul era 
compus numai din bătrâna Uţa, că-cî chiar actorii erau tot odată ci 
public. Fiă-care din eî studia şi représenta rolul respectiv numai şi 
singur spre amăgirea celui -halt.

în acestă luptă, purtată cu armele spiritului, Victoria era în 
mare avantagiù.

Mai întâiü pentru că era femeiă, adică pentru că poseda isteţia 
femeiască, tot-deauna mai subtilă decât cea bărbătescă. Apoi pentru 
că poseda un farmec căruia să supune fiă-care bărbat, fiă el cât de 
brut şi încâinit. Poseda farmecul frumseţeî şi al fetieî! în fine era 
în avantagiu pentru că scia apriat, că töte câte făcea şi câte vorbea 
Popîrţă eraü premeditate, clise şi făcute cu scop, scia cu un cuvênt, 
că Popîrţă jocă un rol, pe când el luâ töte câte i venia delà Victoria 
de adevărate, că-cî nicî nu să temea, că purtarea Victorieî este tot 
atât de premeditată ca şi a sa.

După ce am aruncat acestă ochire generală asupra situaţiuneî, 
după ce am privit, cum am elice, pe planul de bătălie după înălţimea 
unuî munte, de unde am putut vedia maî bine întinderea posiţiunelor
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pe care le ocupa östele combatante şi de unde am putut judeca mai 
nimerit despre mersul bătăliei şi despre isbinda viitoră, permiteţi-ne 
să ne coborîm în jos, pentru ca să asistăm din apropriere la unele 
din acele învălmăşeli, care se întâmpla forte des între cei douî vrăş
maşi secreţi.

Este dimineţa. Popîrţă şi cu Victoria şed la masă. Popîrţă în 
halat şi cu bonetă în cap. Victoria în toaletă forte cochetă, fără 
cea mai mică podobă însă, şăde forte în apropriere lângă Popîrţă 
servindu-Î caféua cu o atenţiune încântătore.

— Bună diminéta-î dise Victoria — cum aï dormit Domnule. —
J 1

— Brava, se întereseză de somnul meu, — clise Popîrţă în sine, 
apoi adause cu vocea tare: — bună dimineţă draga-mea. —

Cu acestă ocaşiune îşi descreţi gura lărginclu-o atât de tare 
încât i ajunse mai (lela o urechiă pănă la cealaltă. Tot odată i să 
înălţară bucile formândui - se prin acestă mişcare pe ambele temple 
spre ochii, o mulţime de creţe mici. Acestă mină caracterisată prin 
o gură lată, prin bucile ridicate şi prin creţele împregiurul ochilor 
în fisonomia lui Popirţă vroia să însemneze: Zimbet dulce.

Acestă mină mai mult groznică decât ridicolă , ér nici decum 
încântătore, precum ar fi vroit Popîrţă ca să fiă, acestă mină avu 
numai durata unei clipe, că-cî de odată i së încreţi gura la loc, bu
cile i së aşedară, ér creţele de pe la ochi së mai răriră. Popîrţă 
numai zîmbea, când adause salutăreî séle amabile următorele cu
vinte bine-voitöre:

— Dar de ce ine tot domnesci dragă, şi nu-mi clici numai 
pe nume. —

— Să sfiegce drăguţa, — observâ Uţa care nu lipsia nici odată 
a fi de faţă de câte-orî se întîlnea Victoria cu Popîrţă.

— N’are nici o pricină pentru ca să se sfiescă, de vreme ce 
ne vom lua în căsătorie. —

Victoria nu răspunse nimic ci ridica numai ochii spre Popîrţă 
cu o căutătură fermecatore, care ’1 pătrunse pănă la inimă şi-l împlu 
de un dulce fior.

— Afurisita de Todora, — clise în sine Popîrţă, — ah, de ce 
nu mă pot scăpa de ea. Ce fericire cerescă aşi mai gusta pe lângă 
acesta fetită, care abia asceptă să se veclă măritată cu mine. —

— Mai poftescî puţin zachar, — întrebâ acum Victoria.
— îţi mulţămesc dragă. îm este destul a sei că mî-aî turnat 

tu caféua, pentru ca să mi să îndulcéscâ totă firea, ér nu numai gura.
— Prea mă măgulescî. Mï-ë témà, că după cununie vei 

vorbi altfel. —

i

! i
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— Nici odată draga-mea. Bine că-mî aduci aminte de cununie. 
Trebuesce să më duc la Domnul judecător, să fac acea declaraţiune 
cu care am renias in restanţă. Decă nu me înşel, poimâine se îm- 
plinesce sorocul. —

— Decă se va împlini, ce va fi apoi. —
— Vei fi liberă şi eü dator a-ţi număra 10,000 fiorini. —
— Victoria e cu minte, — îşi permise a observa Uţa, — nu 

va alege părticica unde pöte să aibă totul şi întregul. —
— Mai sciï, — dise Victoria cu un zîmbet de drăculeţ, atin- 

gêndu-se ca din întâmplare cu mâna eî, de mâna lui Popîrţă, care 
se grăbi a o stringe la sîn, fără de a încerca din partea Victoriei 
ver o resistenţă.

— Vedî mamă socră, — zîmbi Popîrţă cu zîmbetul pe care 
vi l’am descris, adresându-se cătră lelea Uţa, — vedî că este pri- 
mejdiă la midloc. —

— Bine că te ai gândit la acestă primejdiă, dar cum te vei 
feri de cealaltă primejdiă care te ameninţă din partea Todoreï. Aï 
isprăvit cu ea, aï făcut ceva. —

— Nu, nimic. Nicï nu sciii în ce chip să me apuc de acesta 
pricină. în cele din urmă voî plăti amenda şi pace. —

— Nu aï vorbit cu Capiu? —
— El este supărat pe mine.
— Dar cu Orfănescu? —
— Acesta nu numaî că este supărat, dar este furios ; decă 

i-ar sta prin putinţă m’ar băga îndată în ver o temniţă, şi pe tine 
în ver o altă! —

— Sêrmanul! —
— Cum sêrmanul? —
— Çëü sêrmanul, atât de sêrman încât din lipsă de banî nu 

ne-am putut lua, cu töte că ne iubeam prea tare. —
— Dar acum nu vë maï iubiţi, adică tu nu-1 maï iubescï. —
— Cum să-l maï iubesc de vreme ce nu-mï maï este permis 

acesta. Aü îmî veî permite Domnia-ta un asemenea lucru? —
— Ce întrebare. —
— Nu este nicî decum o întrebare, ci este un'răspuns la în

trebarea Domnieî-tale. —
— Fiă dar şi rëspuns ! Este însë un rëspuns care nu më lămureşte. 
— Fiind că nu voiescï să te lămurescî. —
— Ba ciëü, nu înţeleg unde voiescï să baţi. —
— Eu am voit să te fac să înţelegî, că decă ml-at permite 

Domnia-ta a iubi pe Orfănescu şi de aicî înainte, apoî atuncî ar fi
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togmaï ca cum aï fi gata să me părăsesc şi să-nu dai capitalul ce 
îţi poruncesce testamentul reposatuluî Domn.

— Cu alte cuvinte tu doresc! să te măriţi cu Orfănescu, ér 
eü să-ţî numër zestra. —

— Când ţî-am dis un asemenea lucru? te înşeli, ori voiescî 
să-mi întorci vorbele pe dos. Ce a fost s’a trecut. Avusem odată 
nu die ba, dorinţa de a me mărita după Orfănescu. Acesta a fost 
Înse pănă ce nu sciam încă nimic despre testament. Din minutul de 
când mi s’a cetit, sei prea bine cum ra’am purtat. —

— Spune drept, te aï simţi tu fericită, ddcă te aşî lua de nevastă.
— Fericită? Nu sciu. Mulţămită? pöte! —
— Dar dăcă nu aşî voi să te iau nicî decum.
— Atuncï 1 - aşî lua pe Orfănescu! —
— Tot îl maî placî? —
— Nu este bărbat frumos?
— Voiam să die, că tot i maî păstred credinţă? —
— Doresc! să -|ţî fac o declaraţiune de amor şi să me lapëd de 

Orfănescu, cum m’am lăpedat de Satana? —
— Cu tine nicî odată nu o scot la căpătâm. —
— Nu, fiind-că vreî.să-ţî daü tot-déuna în glas, dar sunt unele cân

tece care nu-mî plac nicî decum şi la care prin urmare nu te pot acompania.
Popîrţă pîerdend de odată răbdarea së sculâ (lela masă, unde 

nicî aşa nu maî avea ce face, fiind-că îşî bëuse caféua.
Victoria la acesta së sculâ şi ea şi së (lepărtâ pe tăcute cu 

mumă-sa dimpreună.
— Bine am dis, când am dis, că nu o scot la cale cu acestă 

fată, — începu Popîrţă a monologisa după ce rernase singur. — Dar 
nu este de ajuns cu atâta, este un lucru şi mai rëü, că-cî nu o pot 
scote la cale nicî chiar cu mine însumî. Nu maî sciu ce voiesc. r 
Nu sciu ce să fac, de care lucru să më las. Aid më gândesc şi më 
hotăresc a face după testament, a më câsëtori cu Victoria, care m’a 
fermecat, drăcoica, dar apoî erăşî, când îmî aduc a minte de tinere- 
ţele eî şi de bătrâneţele mele, când më privesc în oglindă şi me 
vëd şi-mî compar apoî chipul meu cu acela aluî Orfănescu, tinër, 
fnimos şi elegant ; - când o aud pe Victoria vorbindu-mî verde în faţă 
de el şi încă în ce mod, numaî cât nu-mî dice: ia-më Popîrţă de 
nevastă, că-cî îmî place să fiu bogată, şi tu escî bogat ér cât despre 
alte plăceri, etă-l pe Orfănescu, — când îmî aduc aminte de astea 
töte, atuncï dëù îmî trece gustul de a-mî lega sortea cu Victoria. — 

— Nu scie decă va fi fericită cu mine, crede însë că va fi 
mulţămită, dar decă së înşdlă.
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— Eü unul ascept să fim fericit şi de bună-semă nu yoi fi nici 
chiar miilţămit.

— Pöte că me înşel şi eü........
— Mai am vreme astădî şi măine ca să fac acea declaraţiune, 

pe care am amînat-o de 8 (Iile încoce tot de adî pănă măine, par că 
n’ar fi fost lucim curat. —

— Ori să fi fost un semn delà Dumnedeü, care voiesce să-mî 
scape viitorul de o nefericire? —

— Să ine duc la judecată, să nu më duc? —
— Decă me duc apoi de sigur jertfesc 20,000 de fiorini, pe 

cari voi fi dator aï număra Todorei.
— Decă însă nu mă duc, ce risic. în caşul cel mai rëü nu

mai pe jumătate adică numai 10,000 de fiorini. Risic ca Victoria 
după trecerea terminuluî, adică poimâine să-mî ceară acea sumă, de 
baiu după dreptul ce-1 va fi câştigat pe baza învoieleî nöstre ...

— Victoria înse să vede trăba, că mă voiesce fiă chiar din 
motivul pe care mi Pa indicat mumă-sa, fiă chiar pentru a nu se 
alege numai cu o părticică din starea lui Hagiii, pre când pöte să 
împartă întregul cu mine. —

— Dar decă totă purtarea Victoriei faţă cu mine nu ar fi de
cât un şir neîntrerupt de prefăcătoriă? Dar decă prin declaraţiunea 
înaintea judelui îmi voi ajunge scopul pe care l’am urmărit pănă 
acum atât de prostesce! Dar decă se va speria Victoria, vëdênd că 
este legată prin declaraţiunea mea, şi speriându-se s’ar da pe faţă.

— Ce ar fi atunci? —
— Aşi scăpa ce! 10,000 de fiorini, că-cî atunci Victoria nu ai

mai avea dreptul de a-î pretinde! Nu, că-cî ar fi silită să-mî refuse 
căsătoria, ér prin acest refus aşî scăpa şi ceî 20,000 de fiorinï delà 
Todora prin midlocul căsătoriei pe despărţanie proiectată de mine. —

— Capul face, capul trage! Nu e drept. Inima trage şi capul 
nu scie ce face! Pănă acum nu sciam cum trage inima, dar de când 
m’am încurcat cu drăcoică de Victoria sciü, şi încă prea bine. —

— Ba nu sciü. —
Aceste erau gândurile luî Popîrţă ! Tot cânta şi descânta mereu.
întru aceia Victoria së sfătuia cu mumă-sa.*
Uţa, după cum am simţit, avuse şi ea nedumeririle eî.
Cu cât o vëdusem de zelosă întru asigurarea căsătoriei Victoriei 

cu Orfănescu, cu atât ni së va fi părut ciudat, că Uţa putuse, pentru 
un moment chiar, să poftescă unirea fie-si cu Popîrţă.

Mirarea nostră să va conteni însë îndată ce ne vom lămuri, că 
Uţa pănă la deschiderea testamentului, în totă vremea cât trăise
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Hagiul şi cliiar după mortea sa nu cunoscuse apriat nemăsurata bogă
ţie a lui Hagiü, pe care îl scia de avut, însë nu-1 scia atât de bogat.

Cetitorul atentiv îmi va observa, că Uţa trăsese cu urechia 
când cu facerea testamentului, şi că prin urmare ar fi trebuit să 
scie de starea lui Hagiii.

Este drept că ascultase la uşă, însă cât despre averea sa, 
Hagiul nu o dictase din gură notarului, ci i dase un inventar scris 
pe care îl trecuse notarul în testament aşa precum era scris de 
mâna lui Hagiii.

Eată dar pentru ce nu putuse afla Uţa cât şi ce avea Hagiul.
Aşa dară când audi de moşii cu venituri, cari ele singure eraü 

un capital întreg, i veni ca un leşin, i veni ca o sete, ca o rîvnă 
neîmpăcată după stăpânirea atâtor avuţii, ăr în urma acestei sete, în 
urma acestei rîvne, ea începuse a dori. că fiă-sa să devină chiar prin 
o căsătorie atât de disproporţionată, legitima şi recunoscuta mosce- 
nitöre a avuţiilor Hagiului.

Çicem că începuse de a avea acest dor, dar începutul n’avu 
sfărşit, că-cî cunoscând pe di ce mergea mai bine pe Popîrţă, recu
noscu că împlinirea dorinţei săle, ar fi fost o nefericire pentru Vic
toria, şi prin urmare redeveni ărăşî cea mai rîvnitôre protetrice a 
amorului fie-si cu Orfănescu.

O dorinţă însă, o dorinţă cam mîrşavă în ochii lumeî, dar cu 
totul legitimă în ochii eî, o atare dorinţă o persecuta în veci şi o 
preocupa neîncetat.

Era dorinţa de a-şî însuşi din averea Hagiului, la care, după 
opiniunea eî, avea mai puternice titluri de drept decât moscenitorul 
legal, decât Popîrţă, a-şî însuşi dicem din acăstă avere cât s’ar putea 
mai mult. —

— Mamă-dragă nu mai pot, — să plânse Victoria cu o voce 
plină de durere, când ajunseră amêndouë în camera eî, după ce 
părăsiseră pe Popîrţă, — nu mai pot suferi acestă stare de o prefă
cătorie cruntă. Mai bine ar fi fost, dăcă m’aţî fi lăsat să rămân 
unde eram. -

— Cum să fi fost mai bine draga-mea, — obiecta Uţa, — dăcă 
aï fi rămas la prietina mea unde te dusesem, coconaşul Popîrţă s’ar 
fi dus la judecată, ar fi (lis că voiesce să se căsătorăscă cu tine, ăr 
tu aï fi strigat că nu vreï şi astfel aï fi pîerdut zestrea. —

—■ Dar acum?! -r
—• Acum 1-aï ţinut cu vorba de n’a făcut acest pas. —-
— Terminul însă nu s’a împlinit încă, şi-mî este tămă, ca nu 

cum-va să-mî strice tote în ultimul moment. Ah, mamă, nu-ţî poţi

!
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închipui chinul care më muncesce, nu poţi sei cu ce lăcomie sufle- 
tescă pîndesc trecerea fia-cărui minut; nu aï nici o ideiă, cum mi 
së sfîşiă inima, când trebuesce să joc acele scene de comedie, care- 
mî consumă töte puterile. —

— Nu crede draga-mea că eü aşi sta neîngrijată. Necontenit 
m’am gândit la nedreptatea reposatuluï tëu tată, care ne-a pus în 
acéstâ durerosă stare, şi ne-a lipsit de töte avuţiile séle, ba ne-a 
silit a susţine o luptă crâncenă întru scăparea unei părticele din 
acei bani nenumăraţi. Inima mi s’a împetrit; eü sunt gata a săvărşi 
ver ce fapt pentru a mai dobândi câte ceva din acele avuţii, cari 
după ceresca dreptate ni s’ar cuveni nouă. —

— Eü vorbesc de suferinţele mele grozave, mamă dragă, ér 
Domnia-ta te gândescî la bani şi îmi spunî de bani. —

— M’am gândit la bani şi ţî-am spus de eî, fiind-că acest gând 
mî-a adus o ideiă prea bună. —

— Ce ideiă ?
— Nu este bine dragă, ca o mumă să vorbescă fie-si de ase

menea lucruri. Vei vedia séü mai bine cjis vei cunösce şi tu rădăcina 
delà care ascept mântuirea ta şi crescerea averei nöstre. Acum nu-ţî 
descoper nimic, dar de una më rog de tine ca de Dumnedeü. Să 
nu te împotrivesc! cu nici un cuvent, cu nici un semn la ceia ce 
voi face eu, să nu-ţî schimbi purtarea ta cătră Popîrţă, chiar decă 
te aï scîrbi şi maï tare de el. Fă-ţî inimă draga-mea, aducendu-ţî 
a minte, că peste puţin să va sfërsi* vremea chinuluî şi a îndurăreî, 
pentru a da loc uneî nemărginite fericirî. —

Më supun la töte mamă, numaï adu-ţî a minte, că fiă-care clipă 
este preţiosa. —

— N’aî grijă fata-mea, chiar astădî la prând voî începe lupta. 
Când veî audi că m’am apucat să vorbesc de Todora, prefă-te, că 
te döre capul şi du-te din odaiă. —

La masă togmai când së mâncase friptura, *— déca nu më înşel 
era friptură de puî cu salată de castraveţî, — Uţa începu să clică 
cătră Popîrţă:

— Ce rëü ne-am tras noî cu toţiî pe capul nostru cu afurisita 
de logodnă, la care nu te-a îndemnat decât pëcâtdsa de mine. Nu 
sciü decă şi cum veî scăpa Domniata de coconiţa Todora. După cum 
am audit, ea ar fi şi băgat hftrtiă la judecătoria delà Galaţî, ce i 
cjiceţî tribunal. —

— Fleacuri, — dise Popîrţă, — terminul din contract nu s’a 
împlinit, prin urmare nu are nicî un drept de reclamaţiune. —

Victoria cum audi numele Todoreî făcu după instrucţiunea, ce
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i dase muma-sa. Să sculă, îşi ceru scusă şi së depărta sub pretecst 
de o durere de cap, cari i venise de odată.

Popîrţă së arătă forte îngrijat de indisposiţiunea Victoriei.
— Să trimitem numai decât după doctor, — dise el întor- 

cându-se delà uşă, până unde o condusese.
— Nu este de lipsă coconaşule, — răspunse Uţa cu un zîmbet 

viclean. — Iî cunosc şi încă bine boia eî. Asemenea bălă nu se 
tămăduiesce cu doctorii scrise de doctori, şi aduse din spiţeria. —

— Mult îţi place Domniei-tale paromiile cu doctorii şi cu spi
ţerii, — morăi Popîrţă, care îşi aduse aminte, că Uţa tot cu aseme
nea paromie îl îndemnase, să să logodăscă cu Todora.

— Ce să facem coconaşule, noi ceste-lalte fără sciinţă de carte, 
nu seim să ne schimbăm pildele, aşa precum sciţi să le schimbaţi 
Domnia-vostre, cei învăţaţi. —

— în sfărşit, ce aï voit să clici Domnia-ta cu acele vorbe? — 
— Am voit sa clic, că Victoria drăguţa, a simţit durere de cap 

numai fiind-că a audit numele cocomţeî Todora. —
— Văd unde voiescî să baţi, dar aşa să fia ore?
— Apoi de, n’aî băgat de sămă, cum s’a sculat îndată când a 

audit numele logodnicei Domniei-tale şi cum s’a înroşit de s’a făcut 
ca para focului. —

— Bine clici jupănăsă, — reflectă Popîrţă. — Pöte ca nici nu 
o elice numai delà ea, mai sciî, dăcă nu va fi pusă chiar de fiă-sa, 
ca să-mî vorbăscă şi să mă descosă; ean să vedem unde avem să 
eşim. — Apoi adause vorbind cătră Uţa. — Ce rău să fi făcut Todora 
fia - ti, pentru ca să nu i potă auch nici măcar numele. —

— Mă mai întrebi. Apoi nu escî logodit şi legat cu ea. Legat 
clëü, ca-cï coconiţa Todora nu scie de glumă, ea a şi pornit după 
cum îţi mai spusesem, o pîră cătră Domniata.

— Dăcă a pornit pîră apoi atunci n’are de ce să se îngrijăscă 
Victoria, că-ci acesta este cea mai bună dovadă că Todora nu căuta 
de căsătorie, ci dreptul ca să-mî cără banii de amendă. —

— De unde sciî Domnia-ta, ce caută coconiţa Todoră. —
— Nu trebuiesce să -fiă cine - ca ver un înţelept mare pentru a 

cunösce scopul Todoreî. Dăcă a alergat la judecată, numai banî 
pöte să caute, că-cî la căsătorie nu mă pöte sili nicî o lege din lume. 

— Legea pöte că nu te va sili, însă te va îndemna interesul. 
— Ce fel de interes? —
— Interesul ca să nu pîerdî banii ce aţî scris în contract.
— Ce să fac, trebuiesce să-î pîerdî, nu este scăpare, afară dăcă 

voî esecuta contractul, adică dăcă mă voî căsători cu Todora?
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— Şi de ce nu? — /%
— De ce nu? Cum poţi să më fntrebï astfel Dorania-ta muraa 

Victoriei. Cum poţi să me sfătuescî togmaï Domnia-ta,la un ase
menea lucru?

— Eu n’am îndrăznela a te sfătui la ver un lucru, că-ci mintea 
Domniei-tale este cu mult mai presus decât a mea. Atât însă tre- 
buesce să-ţi spun, că chiar mie mî-ar părea forte rău, decă aï fi 
silit, să dai o parte atât de însemnată din banii fostului meu stăpân, 
şi încă silit să dai din vina mea. —

— Cred (lëü că aï voi maî bine să - î dau fiă-ti, séü decă nu 
suma întregă, cel puţin pe jumătate, adică cât îmi prescrie testa
mentul pentru caşul, când nu m’aşî căsători cu Victoria. —

— Am (lis eu ver odată să nu te căsătorescî cu Victoria? 
Atuncî aşî fi fost bună de bătut. Chiar fiă-mea m’ar fi blăstămat, 
că-cî nicî ea nu doresce nimic maï mult decât de a rămânea cât va 
trăi în casele părintesc!, dăcă-mî este ertat a (lice aşa. —

— Nu aï dis, să nu mă căsătoresc cu Victoria, însă mî-aî dat 
să înţeleg, să mă cunun cu Todora şi mî-aî vorbit în fine de dorinţa 
Victorieï, de a rămânea cât va trăi în casele aceste. Cum le pot. 
potrivi eü pe acestea töte la olaltă ? Cum să rămâneţi Dorania-vostră 
aid, după ce m’am însurat cu Todora?

— N’ar putea Victoria să şădă cu vărul eï şi cu veriş6ra ei 
la olaltă? —

— Acum te-am priceput pe deplin; eu mă învoiesc din dragă 
inimă să recunosc legitimitatea înrudireî nöstre, dar ce ar dice fiitö- 
rea mea soţie? —

— Va putea dice, ce va voi Domnia - eî ! Nu escî Domnia-ta 
stăpân pe capul Domnieï-tale ? Ér decă îţi va spune prea multe, sciî 
Domnia-ta cum să te scapî! —

Popîrţă simţi ca un fior de fericire la aceste din urmă cu
vinte ale UţeÎ. Jupănăsa grăise par că ar fi muma lui ér nu a 
Victorieï.

Popîrţă, fiind forte avar atribui purtarea Uţeî tot aceluiaşî păcat, 
adică avariţieî care este unul din cele şepte păcate de morte. El 
îşî (lise! — E milă babeî de ceî 20,000 de fiorinî şi vrea să i scape 
prin acelaşî mkjloc la care m’am gândit şi eü, când îmî diceam să o 
ia pe Todora de nevastă — să mă cunun cu ea de joi pănă maî 
apoî. — Bătrâna nu numaî că s’a gândit la acelaşî mkjloc, dar tot 
odată mî-a şi arătat prilegiul de despărţanie, oferindu-mî să întru în 
relaţiunî, de — rudenie ! cu Victoria. Tare bine calculeză jupănesa, 
că-cî scăpându-mî mie baniî i scapă şi tutorilor nepoţî aï eî. —
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Apoi adause cu vocea tare: — Cât despre Todora in’aî liniscit, 
dar cura va fi cu Victoria? —

— V,edï aici este totă greutatea, — răspunse Uţa cu o adâncă 
oftare, — înse numai fiind-că Domnia-ta nu sciî cum să te ia! pe 
lângă fete mari. —

— Cum să nu sciü? Nu sunt destul de delicat? Nu i fac töte 
după plac? —

— Nu die ba, dar trebuesce să adăog, că numai atunci te iaî 
după placul eî, când nu te costă nici un ban. Fetele nu së mulţu
mesc numai cu vorbe dulci, ele asceptă să vedă alte dovedi mai 
valabile cu cari să mesöre gradul iubire!.

Ascéptà lucruri de preţ; rochii, diamanticale, dantele şi d’al 
de astea! —

— Sub ce cuvânt aş! fi putut şi voi putea să ofer eu Victorie! 
câte ceva. —

— Darul să fiă mima! frumos şi preţios, apo! cuvântul pöte fi 
cât de nepotrivit, bună oră a! putea dice, că o înzestred!. —

— Bine cjicî ! Voî face după povaţa Domnieî-tale, — încuviinţă 
Popîrţă, adăogând pentru sine, — or! acum, or! ma! tărdiu când Im! 
va fi nevastă, odată tot va trebui să o înzestred, că-cî delà mumă-sa 
n’are ce ascepta.

— Mï-aï dat în cursă, — îşî (Jicea în sine în acelaşî timp Uţa, 
lăsându-1 acum pe Popîrţă singur. —

El în adevër începu chiar de cu a doua di, să caute prin töte 
prăvăliile, cu ce să mulţămescă pe Victoria şi să o tragă în partea 
sa după povaţa Uţeî.

Trebuesce să seim Înse, că prăvăliaşi! audiseră deja de greută
ţile ce întâmpinase giuvaergiul, şi prin urmare vëdênd că caută erăş! 
obiecte pentru feraeï, së temură să nu o păţescă şi eî cum o păţise 
Tomiţa, declarară dec! cu toţi! Iu! Popîrţă, că ar avea principiul de 
a vinde numaî pe ban! gata.

Popîrţă avea însë o fire de Harpagon, adică nu putea să se 
despartă de drăguţi! ban! decât numaî la cea ma! mare nevoie, prin 
urmare inventa fel de fel de midloce pentru ca să-î ma! pötä păstră. 
Să togmi, să ţigăni cu prăvăliaş! şi-şî ajunse în fine scopul adică së 
întorse erăş! cu bani! acasă, lăsând cadourile Victorie! prin prăvăli!.

Cu töte astea era forte rëü dispus în prevederea cheltuelelor, 
ce era silit să facă.

De odată se lovi pe frunte, dicând:
— Ţi-a! eşit din minţi Ghiţă de umbli! să-ţ! prăpădesc! bani!, 

fără ca să fi câtuşî de puţin sigur de viitorul tëü. Victoria ine va
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avea în mâna eî, îndată ce va trece terminul de învoielă. Ca să me 
scap de acestă primejdiă, trebuesce să-mî prelungescă acel termin, 
că-cî altmintrea dëü, aşi fi un prost decă m’aşî apuca să cheltuesc 
pentru ea. —

XIII.
Todora era forte mulţămită de advocatul eî, de Alecsandru 

Orfănnscu şi nu scia cum să-l mai laude.
Avea însë destule motive pentru a-1 lăuda. Nu o scăpase ca 

printr’un farmec de pretenţiunele giuvaergiului, care în urma inter- 
venţiuneî séle dibace, fu plătit frumuşel şi pe deplin de Ghiţă Popîrţă.

Apoi nu era convinsă, că Orfănescu i va câştiga de sigur şi pe 
cei 20,000 de fiorini delà Popîrţă, era convinsă, pentru că se încre- 
dea în el şi pentru că cetise suplica băgată de Orfănescu la tribu
nalul de Galaţi, un cap de operă de advocaţie, în care să arëta cu 
o lămurire evidentă îndatorirea contractată de Popîrţă, aducêndu-se 
tot odată prin douî martori, cari audiseră, cum së lăpădase Popîrţă 
de Todora aducêndu-se, dicem prin acei douî martori dovada, că 
Popîrţă stăruiesce a călca prima îndatorire, adică stăruiesce să refuse 
căsătoria ce i să împuue prin contract, şi că prin urmare este dator 
a plăti amenda prevedută în acelaşi contract.

Tribunalul delà Galaţi, după părerea Victoriei, cetind acesta 
suplică nu putea nici decum să aducă altă liotărire, decât să osên- 
descă pe Popîrţă la plata amendeî.

Todora ţinea la acestă părere, cu töte că însuşi autorul supli- 
ceî, adică Orfănescu i spusese că acestă hârtia este numai un pas 
preparator, o încercare séü mai bine (Jis o orientare, făcută anume 
acum, pentru ca la împlinirea terminuluî pus în contract, pănă unde 
trebuia să sosescă răspunsul la prima suplică, să scie, ce i să mai 
cerea, afară de împlinirea terminuluî, fără de care nu së putea 
osîndi nicî decum Popîrţă, cu töte dovezile aduse, că-cî acestea do- 
vedeaü numai o disposiţiune momentană, care së putea schimba pănă 
la împlinirea terminuluî.

Cocöna Zosima care scia de acestă hârtia, cum să nu fi sciut, 
togmaî Domnia-eî, trăgea când în partea Todoreî când în partea lui 
Orfănescu, vorbea mereu de résultat şi nu maî putea de nerăbdare. 
Decî însărcina pe Todora, ca îndată ce va veni hotărirea delà Galaţî, 
să vină îndată şi să i-o dea de scire.

Era togmaî în clioa în care Popîrţă alergase prin prăvălii, când 
pruni Todora o visită din partea lui Orfănescu, care venia în mare 
grabă la dênsa.
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— Hotarirea delà Galaţi! de bună-sema îmi aduc! hotărirea delà 
Galaţi, — esclamâ Todora vederea advocatului.

— Da, Dömna-mea. —
— E! bine, cum a eşit. —
— Togmai după cum mă asceptasem eù, adică ni s’a respins

cererea.
— S’a respins, — ţipă Todora gata de a cădea în leşini. —
— Nu disperaţi Dornna-mea, — së grăbi Orfănescu a domoli 

afectul cliente! séle, — nu disperaţ!, ci ascultaţi ma! întâiu întregul 
cuprins al hotărirei. —

— Destul am audit, decă-mî die! că ni s’a respins cererea — 
(lise Todora mîhnită.

— S’a respins, Înse numai pentru astă-dată. Pentru a doua 
oră nu ni së va respinge, decă va fi trecut terminul din contract, 
fără să se fi cununat Popîrţa cu Domnia-ta. —

— Cununa eu? cu Popîrţă şi când.
— Cel mult în opt dile, că-cî numai până atunci curge terminul.
— Bine dar n’a declarat, că nu voiesce să më ia.
— Când? —
— Mai acum sëptëmâna. —
— întrebând când, n’am voit să sciü dioa, ci am voit numaî 

să-ţî amintesc, că Domnul Popîrţă së lăpădase de Domnia-ta într’un 
moment când credea, că actul făcut de notar ar fi fără de valöre, 
dar acum când va afla, că l’aï dat în judecată şi că tribunalul a re
spins cererea Domnie!-tale numaî din pricina că nu s’a împlinit so
rocul, acum (lie va alerga pentru ca să se cunune cu Domnia-ta.

— Ya afla el ore curênd de acestă hotărire? —
— Cum să nu afle, de vreme ce va fi avênd ver un prietin 

prin Galaţi. —
— Ya fi avênd dëü şi va afla şi de bună-sema va veni să ceră 

ca să ne cununăm. Dar decă nu voi vroi eii. —
— Atunci ar fi forte bine pentru Domnul Popîrţă, că-cî atuncî 

ar trebui să-! plătesc! Domnia-ta 20,000 de fiorin!. —
— Aie! te-am prins Domnule advocat pe o cale rătăcită pentru 

că pe mine actul nu ine legă, că-cî eu nu sunt din România.
—: La no! nu te legă, dar decă te ar duce ver odată sortea în 

România, apo! a! fi legată, că-cî a! recunoscut coprinsul lui, ba chiar 
a! cerut esecutarea sa. îusë scopul nostru nu este să te scăpăm pe 
Domnia-ta, c! să apucăm pe Domnul Popîrţă. —

— Ma! bine lipsă decât primejdia ca să capët un asemenea
bărbat. —



113

— Acesta primejdia nu esistă, pe câtă vreme nu vei vrea 
Domnia-ta, care nu esci din România, şi pe câtă vreme nu te vei 
duce în România, prin urmare Domnia-ta poţi opera cu cea mai 
mare linisce sufletescă. —

— Ce să fac? —
— Când va veni Popîrţă să-ţi anunţe, că este gata a păşi cu 

Doinuia-ta dinaintea altarului, să nu te opunî, adică să nu dicî ba.
— Să me bag în primejdiă, nu este aşa? Şi pentru ce? Pentru 

ca să câştig ver o doue mii de fiorini? Ori pentru ca să-ţî scap pe 
mirăsa Domnieî-tale, pe coconiţa Victoria?

— Dornna-mea în momentul în care ine voi convinge că 
Domnia-ta aï pierdut chiar un atom din încrederea cu care mai 
onorat pană acum, în acel moment te voi părăsi cu pricina-ţî cu tot.

— Ertaţi-mă, Domnule Orfănescu, am vorbit fără precugetare 
că-cî sunt cu totul ecstasiată în urma scirilor celor rele, pe care 
mî-aţî adus. Eii am voit să die, că nu îndrăznesc a înfrunta acel 
pericol, nu pot să me arët învoită la propunerea de căsătorie a lui 
Popîrţă chiar nici pentru o sumă cât de mare. —

— Nu este nici un pericol, Domua-mea, că-ci de astăcli într’o 
săptămână să împlinesce terminul din contract, ăr pănă atunci impo
sibil pentru Domnul Popîrţă de a împlini töte formalităţile şi de a-şî 
procura töte hârtiile necesarie pentru actul de cununie. —

— Fiă, eii nu mă pot decide să înfrunt acăstă primejdiă. —
— Ce decideţi dara, Dornna-mea? —
— în acest moment nu pot decide nimic. Permiteţî-raî să mă 

sfătuiesc mai întâiii cu mătuşă-mea. Mă duc îndată la ea. Aveţi 
bunătatea de treceţi peste o oră pe la mine, pănă atunci voi fi în- 
torsă delà mătuşa-mea.

Cocöna Zosima era acasă şi şedea după obiceiul eî pe canapea 
când veni Todora la Domnia-eî cu faţa îngrijită.

— Sărut mânile mătuşico, — cjise Todora întrând în odaiă.
— Bună dioa Todoro. Ce, dor ţi-a venit scire rea delà Galaţi. — 
— Nu este togmai rea de tot, dar nici bună nu este. —
— Cum cjiceam eù, dar togmai cum am dis eü tot-déuna. — 
Adevărul este, că cocöna Zosima, după cum Seim, cjisese şi 

aşa însă clisese şi altfel, cu un cuvênt disese în töte felurile, pentru 
ca în momentul decisiv să potă susţine, că a (jis aşa precum s’a 
întâmplat.

— Nu cjiceam şi eü tot aşa, — fu dar răspunsul coconei Zosimeï. 
— Ba da mătuşică-dragă, dar cu atâta, ce-mî este mie? Eată 

la ce mă povăţuesce advocatul Orfănescu. —
8
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Todora i spuse acum mătuşe-si, ceea ce seim şi noi, adică ceea 
ce-î împărtăşise Orfănescu.

Cocöna Zosima o ascultă într’o emoţiune continuă, mişcându-se 
de pe midlocul canapelei spre o margine, apoi de pe o margine ér 
spre midlocul canapelei. După ce tăcu Todora, cocöna Zosima se 
mai gândi puţin, tuşi una în sec, lunecă de pe midlocul canapelei 
drăşî spre marginea eî, erăşî tuşi puţin în sec, apoi după ce-şî derese 
glasul cu mare vuet (lise cătră Todora:

— Spune-î advocatului, că vei face după sfatul sëü, când şi 
decă va veni Popîrţă la tine, ér după ce i - aï spus aşa, şi după ce 
së va fi depărtat delà tine, du-te neîntârziat la jupănesa Uţa. rogăte 
de ea să-ţî dea mâna de ajutor, spune-Ï, că vei fi recunoscătore şi 
decă va veni tréba la adică: făgăduiesce-i chiar o parte din câştigul 
tëü, bună-oră a patra parte, adică 5000 de fiorini.

După acestă povaţă minunată cocöna Zosima së cufundă erăşî 
în tăcerea ei înţeleptă, aşedendu-se încetul cu încetul erăşî în midlo
cul canapelei, de unde putea să-şî ve'clă înţeleptă faţă în oglindă.

Todora Inse să grăbi a se duce pentru a pune în esecutare 
cât mai curênd povaţa mătuşe-si.

Când veni Orfănescu la ea, ca să o întrebe, după cum së în- 
ţeleseseră eî amêndouï cu o oră maî nainte, să o întrebe dicem, de 
hotărirea ce a luat după sfatuirea eî cu mătuşă-sa, Todora i spuse 
deci, că este învoită a face după învëtàtura luî, când şi decă va veni 
Popîrţă la densa, pentru a-î propune esecutarea cununieî.

Cum së duse Orfănescu delà ea, Todora o şi pleca drept la
lelea Uţa.

Jupănesa nostră së afla în mare agitaţiune. Una, că ascepta 
şi ea cu nerăbdare împlinirea terminuluî pus în învoiéla făcută de 
fiă-sa dinaintea judeluî cu Popîrţă, alta, că audise despre alergăturile 
şi togmelile luî Popîrţă prin prăvălii, şi ascepta decî să vedă sosind 

-acele târguelî bogate, făcute în profitul fie-si, în fine audise delà 
Orfănescu despre hotărirea tribunalului delà Galaţî şi primise însăr
cinarea, de a spune despre acestă hotărire luî Popîrţă, pentru a-1 
maî îngrozi puţin şi pentru a-1 reţine astfel, ca nu cum-va în 
ultimul moment să le strice tot rostul, cu declaraţiunea sa atât 
de temută.

— Eată că töte persönele din romanul nostru susţin interesele 
lor cu o stăruiuţă încarnată.

Popîrţă deci de să nu facă nimic, pănă ce nu va cere Victoria 
delà jude o prelungire a terminuluî de învoiéla.

Todora se hotăresce a jertfi o parte şi încă o parte bună din*
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câştigul ce are să-l ascepte delà Popîrţă, numai pentru a şî-1 asigura 
cu atât mai bine.

Orfănescu desconsideră dorinţa Todoreï, a clientei séle, pentru 
a asigura cu atât mai bine sortea iubitei séle, cu töte că acesta 
sorte trebuesce să se decidă în decurs de 24 ore numai.

Apoi Uţa, mai este trebuinţă să spunem şi stăruinţele jupănesei. 
Nu, că-cî le cunoscem prea bine cu toţii.

Numai biata Victoria, rabdă în neactivitate chinurile asceptărei.
Decă vom supune unui ecsamen comparativ stăruinţele de care 

vorbirăm aici, vom vedia, că Popîrţă are să susţină singur lupta în 
contra tuturor celorlalţi.

îî va învinge el ore?
Nu seim! —
Pe toţi în nicï un cas!
Pe unii dintre eî?
Pöte ! că-cî în tabera vrăşmaşa s’a ivit semne de desbinare.
Orfănescu a părăsit, séü decă nu a părăsit cu totul apoi a es- 

pus causa clientei séle, causa Todoreï; ér acésta së afla togmaï pe 
drum, pentru ca să corupă pe aliata advocatului, pe jupânésa Uţa.

Ne este temă, că nu cum-va să compromită causa Victoriei.
Vom vedia. —
Uţa cu totă agitaţiunea eî, când vë(Ju pe Todora venind la ea, 

intrând, cum am dice în visuinea leului, că-cî ea şedea după cum 
seim în casele luî Popîrţă, nu së putu feri de un simţ de surprinsă.

— Bun semn, rëü semn, să fiă ore venirea eî, — së Întrebă
ea în sine.

— Am venit cu o mare rugăciune, — începu Todora pledoarul eî. 
— Spune coconiţă dragă, porunceşte. —
— Aï audit de hotărirea delà tribunalul din Galaţî. —
— Am aucţit ! —
— Delà cine, delà Popîrţă?
Todora ascepta cu inima palpitândă rëspunsul Uţeî. Jupânésa 

însë, pentru primul moment nu sciu, să spună adevërul séü să înşire 
ver o minciună; dar în procsimul moment së decise a nu spune nicî 
adevërul însë nicî minciună, decï rëspunse: ,

— Nu delà coconaşul Popîrţă, din altă parte! —
La acest rëspuns par că i së maî uşurâ inima Todoreï.
— Nu sciî cura-va lele Uţo, décâ va fi aflat şi Domnul Popîrţă 

de acéstâ hotărire? —
— Nu sciü, nu cred însë, — rëspunse Uţa, adăugând pentru 

sine, — de unde să fi auijit, de vreme ce n’am apucat să i-o spun eü.
8*
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— Decă n’a aflat pană acum, apoi nici că va afla, decă nu i 
vei spune Domnia-ta. Te rog prea mult, fă-mi acest bine, ţine 
taină despre acestă hotărire faţă cu Domnul Popîrţă! —

La acest rugamênt, Uţa ér sê puse pe chibzueli, că-ci nu scia 
ce să răspundă. Spiritul de contradicere, de negă, înăscut fiă-căreî 
fiinţei omenesc!, şi mai cu sămă cele! de secs femeiesc, acest spirit, 
numai el, alt nimic o îndemnă a descoperi Todoreî adevărul, dicănd:

— Să tăinuesc eü acest lucru dinaintea coconaşuluî? Nu să 
pöte că sunt chiar însărcinată a-il spune, şi încă cu nici un minut 
mai tărdiii decât chiar astădî la prând! —

— Ce folos vei avea, decă vei spune? —
— Eù nu voi avea nici un folos, dar va avea fiă-mea! Folosul 

că coconaşul Popîrţă va fi cu atât mai sigur reţinut de a merge la 
judecată şi de a spune, că o ia de nevastă. — Dar ce pagubă îţi 
pöte aduce Domnie!-tale, decă va afla coconaşul, de acea hotărire 
delà Galaţ!. —

— O pagubă forte însămnată! O pagubă de 20,000 de fiorin!. 
— Cum aşa?
— Eac aşa! Aflând Domnule Popîrţă că tribunalul delà Galaţ! 

a recunoscut puterea actului nostru şi că n’a respins cererea mea din
altă pricină, decât numaî fiind-că nu s’a împlinit terminul din act----

— Să nu-ţî uiţi vorba, cât ma! este pănă la împlinirea aceluî
termin.

— Opt (Iile. Recunoscând dec! Domnul Popîrţă în ce primej- 
diă să află, să va grăbi să scape din ea, oferindu-m! a să cununa 
cu mine. —

— Dar bine, Domnia-ta nu ma! vrea!? —
— Nu nie! decum! —
— Vreï ma! bine să ia! acea sumă de ban!? —
— M’aş mulţămi chiar şi cu ma! puţin. Aş! jertfi ceva din 

ace! ban!, dând din e! acele! persöne, care m’ar ajuta întru câşti
garea lor. —

Ochi! Uţe! la acestă propunere să sgliîirâ de lăcomie. Ea îşi 
clise îndată, că ar fi un mare păcat decă nu s’ar folosi de acest 
prilegiu. Cât despre hotărirea pentru care primise delà Orfănescu 
însărcinare, ca să o îinpărtăşăscă Iu! Popîrţă, de şi-î atribui o impor
tanţă destul de mare, totuşî îşi linisci cugetul (licênd, că acestă ho
tărire ar fi putut veni cu 24 öre ma! în urmă, şi că în acest cas ar 
fi fost lipsiţ! de acest ajutor, şi că prin urmare va trebui să lucreze 
în folosul Victorie!, togmaï aşa par că s’ar fi întemplat acea întăr- 
(jiere în sosirea hotărire! delà Galaţ!. Uţa era dec!, precum vedem,
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forte aplecată de a primi propunerea Todoreï, cu at&t mai vërtos, 
fiind-că îşi mai dicea, că în caşul cel mai rëü Victoria eî totuşi nu 
ar suferi nimic, de vreme ce ar fi atunci în stare să o înzestreze ea 
însăşi pe fiă-sa din banii ce i va primi delà Todora.

— însă pentru un lucru de nimic, — cu aceste cuvinte se 
terminară gândurile Uţeî, — pentru un lucru de nimic nu me încurc, 
şi nici că ine bizui pe vorbă golă, după dicätörea mea: aï carte, 
aï parte. —

Suma de 5000 de fiorinï, ce i oferi Todora i conveni, ér acesta 
să învoi şi i dede despre promisiunea eî un înscris, i făcu o carte, 
cum să esprima Uţa, în care se încredu maï tare decât în ver-ce 
jurământ, cu töte că nu scia së o cetescă.

Togméla era făcută, contractul încheiat, esecutarea tare apröpe, 
că-cî era pe la vremea prândulul.

Popîrţă venise forte rëü dispus la masă. Victoria stătea coprinsă 
ca de un fel de friguri, o sbucima chinul asceptăreî. Uţa şedea 
tăcută ca un pesce, dar nu era nici decum liniscită în sufletul eî.

Cât despre liniscea sufletescă nicî Popîrţă nu prea avea multă, 
că-cî şi cugetul sëü era sbucimat. ÎÏ era temă, să nu rămână cura-va 
singur cu Uţa, pentru ca să nu-1 întrebe, decă a adus Victoriei ceva 
din darurile promise. Cu totă acesta témà simţea însë trebuinţa de 
a rămânea singur cu Uţa pentru a së înţelege cu dênsa asupra hotă- 
rireî ce o luase el în urmă, adică de a nu face nimic pentru Victoria, 
pănă nu se va învoi ea întru prelungirea terminuluï delà judecată.

Conversaţiunea în decursul mâncăreî fu decî, am putea dice, 
— nulă.

Abia pe la sfârşitul meseî deschise Popîrţă gura, care printjônd 
puţină inimă de prin fundul paharuluï, së decise să aducă la îndepli
nire gândul sëü.

Pentru a nu pofti anume pe Victoria să ăsă afară începu a dice :
— Ce noü aï maï audit despre Todora şi despre pîra eî. —
Victoria înţelese îndată intenţiunea luî Popîrţă şi së grăbi a părăsi 

odaia. înţelese fiind că Popîrţă apăsase tare asupra numelui Victoriei.
Uţa tresări puţin, ea credu că Popîrţă va fi aflat de sigur ce- 

vaşî despre hotărirea tribunalului delà Galaţi. Tresărind îşi pierdu 
cumpătul şi nu fu în stare de a da lui Popîrţă ver un răspuns, pe 
care însë nici nu-1 asceptâ acesta că-cî îndată după ce eşise Victoria,. 
Popîrţă së sculâ delà masă şi mësurând odaia cu paşi reped! şi neegall.

— Domnia-ta m’aï povăţuit, — dise el — să më iaü cu binele 
pe lângă Victoria, să-I fac daruri de lucruri scumpe, pentru ca să-ral 
ajung scopul de a nu pierde cel 20,000 de fiorini din contractul cu
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Todora. Mï-aï făcut nisce făgăduinţe care îm plac, nu clic ba, d’aceia 
rn’am şi apucat să fac după povaţa Domniei - tale.

Uţa, care la aceste vorbe îşi venise eras! în fire, nu se putu 
opri, ca să nu-î facă o observare lui Popîrţă întrerupêndu -1 cu ur- 
mâtorele cuvinte:

— Eîi pănă în acest minut n’am veclut pe nici un semn, că 
Domnia-ta sa te fi luat după sfatul meu. Ba togmai din potrivă, în 
loc să îndulcesc! pe Victoria cu daruri şi făgăduinţe, te a! lăsat încă 
şi de purtarea cea bună, pe care a! avut pănă acum cu densa, şi a! 
stat totă vremea tot posomorit lângă ea. —

— Cum să nu stau posomorit, când më omoră giijele, când îm 
furnică gândurile prin cap şi-mî tulbură sângele de prin töte vinele 
de mi să sbate încât cred, că acum, acum înebunesc. —

— Cine e vina? Victoria să fiă öre?
— Victoria de bună-semă, adică dorul ce i-1 duc. Apoi esc! 

de vină şi Domnia-ta fiind-că porţi grije numai de interesul Domniilor- 
vöstre, astfel încât mî-e temă, că pe mine ine duc! numai de nas. 
Aflâ că ce! 20,000 de fiorin! delà Todora sunt gata a-î scăpa numaî 
pentru a-î păstra pe seina Victorie! şi că numaî în vederea asta 
m’am kotărît a face cum aï dis Domnia-ta. Să vedî cu ce lucruri 
minunate voî mulţămi pe Victoria, îndată ce ine voî simţi şi eü 
asigurat. —

— Ce fel de asiguranţă doresc! Domnia-ta. —
— Asiguranţa, că nu risic a fi depărtat şi rîs de Domnia-vostră 

îndată după trecerea terminulu! sciut. —
— Va!, cum poţ! vorbi asemenea lucruri. —
— Cu un cuvênt decă nu să va învoi Victoria să-mî prelun- 

gescă acel termin, pentru ca să më pot simţi în deplină neatîrnare, 
apo! atuncî prefer, să më cunun îndată cu ea; ér decă Todora va 
câştiga ce! 20,000 de fiorin!, atuncî vina vostră să fiă. —

Decă i ar fi vorbit numaî cu ver o oră ma! nainte pănă ce nu 
făcuse acel contract cu Todora, despre care seim şi noï, atuncî dëü 
Uţa s’ar fi simţit tare strimtorată la acesta ameninţare a Iu! Popîrţă. 
Acum însë fiind asigurată ma! cu semă pentru caşul, când Popîrţă 
s’ar fi lâpëdat cu totul de Todora, că-c! atuncî ar fi primit şi ea 
5000 de fiorinî din ceî 20,000, nu së tulbură câtuşi de puţin, ci së 
simţi din contra cu atât maî sigură în lupta pe care spera a o duce 
la un bun sfărşit, şi pe care o continuâ dicênd:

— Nu sciam că capul Domniei-tale să fiă atât de slab precum 
ved că este, de vreme ce să tulbură atât de lesne, precum s’a tul
burat acum. Crerjî Domnia-ta, că më speriî pe mine, décâ mî dicî
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că eşti gata de a pierde mai bine 20,000 de fiorini decât să te în
cred! în noi, car! îţi voim binele, decât să te încred! ma! cu sămă 
în mine. — Tréba Domnieï-tale, fă cum sciï. Eû însă ţ! spun numaî 
atât, că fac! forte rëü, că-c! Victoria drăguţa ne ar fi dat în glas, 
ar fi făcut töte după placul nostru şi după asceptarea nostră. Să fi 
vădut Domnia-ta bucuria eî, când i spuse! că Domnia-ta a! făgăduit 
că o ve! cinsti cu rocii! de mătase, cu catifele, cu dantele şi giuvaere, 
când i vorbi de călătoriile la Paris şi prin Italia. Abia apuca să-şî 
vădă visul cu ocbiï, sërmana. Çic dëù că ne-am fi ajuns scopul, dăcă 
a! fi sciut să te porţi cu delicateţă. Domnia-ta însă voiescî să-mî 
duc! fata pe la judecătorie, să facă învoielî. Apo! bine, lucrurî de 
acelea de care voim să punem no! la cale să săvărşesc cu contracte 
făcute pe la judecătorie, séü să fac, pe tăcute, şi pe nesimţite? —

Nu credem că este de trebuinţă a vă spune aicî, că nimic din 
cele ce înşirase Uţa aie! despre fiă-sa nu era adevărat. Victoria nu 
aflase nie! măcar un cuvênt de câte să petrecuse între mumă-sa şi 
Popîrţă în urma învoele! făcute de Todora cu Uţa. Dăcă ar fi sciut 
s’ar fi lipsit de töte şi ar fi fugit de lângă acel bărbat şi de lângă 
aceea femeiă, cu töte că i era mumă, ar fi fugit de lângă aceste 
fiinţe, care vorbiaü cu atâta uşurinţa de virtutea eî.

— Töte sunt bune, — răspunse Popîrţă, — bune şi adevărate,' 
eu însă nu mă pot suferi ajuns pe voia vdstră, după trecerea termi- 
nuluî, ajuns să-mî fiă temă că acum, acum vă lăpădaţ! de mine, şi 
ma! presus de asta să-mî ma! cereţî şi ce! 10,000 de fiorin! din 
testament, că-c! în acel cas, aţî avea drept a face acăstă reclamaţiune.

— Ab coconaşule, coconaşule, mă faci să-m! pun ruşinea la o 
parte, mă fac! să- ţ! spun cu vorbe, să - ţ! spun eii muma din gură 
nisce lucrurî de care nu vorbesce nimenî chiar şi dăcă le face cineva. 
De gândit le pot gândi dar să le vorbesc, nie! nu sciă cum să-ţ! 
spun, că-c! nu găsesc cuvintele trebuinciose, său dăcă le-am găsit, 
nu pot să-le scot din gură, mă îuăcă ’n gât. Cum să-ţ! mai clic. 
Să-ţî (Jic că Domnia-ta esc! fecior şi că Victoria este fată mare, acum 
după ce ţî-am dat a înţelege, că acăstă fată mare sfătuită de mumă-sa, 
de mine, va fi gata a-ţ! face pe voiă, dăcă ve! sei să te porţî cu ea 
şi cu mine; să-ţ! ma! spun, că o fată care a făcut pe voia unu! băr
bat, nu ma! pöte să aibă nie! o voinţă faţă de acel bărbat. Nu sciü, 
ce şi cum să-ţ! ma! die, pentru ca să te înduplec. —

Vedeţî iubiţi lector! pană unde pöte degrada bani! adică lăcomia 
banilor pe femeiă cu o educaţiune neîngrijită. Uţa de dragul banilor 
nu să ruşina de a înjosi pănă întru atâta, nu (}icem pe fiă-sa, că-c! 
prin cuvinte numaî acela să înjoseşte, care le rosteşte ăr nie! odată

s
i
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obiectul cuvintelor, nu cjicem dar că a înjosit pe fiă-sa, dar imaginea 
fie-si, fiă chiar şi înaintea unui suflet de calibru lui Popîrţă.

Aceste vorbe ale Uţeî îşi avură efectul lor, că-ci aprinseră un 
foc necast prin vinele lui Popîrţă, şi-l turbară în un grad atât de 
mare în cât din acel moment, unde i să făcuse o făgăduinţă atât de 
îmbătătore, nu se mai putu gândi la alt nimic decât la momentul 
de ... voluptate.

— Să-Î aduc, să-î aduc — îşi dise el, — ca să-mî câştig puţin 
favörea ei, pentru rest, va îngriji mumă-sa. —

Se duse şi aduse cu mâni pline. Era séra când veni aducând 
acasă o mulţime de daruri pentru Victoria. Predâmlu-le Uţeî avu 
nesocotinţa, neruşinarea, — nu seim cum să-î mai dicem, — avu 
cutezanţa de a reclama îndată resplata ce-î promisese Uţa. Acesta 
trebui să-şî aplice totă limbuţia sa, pentru a-î esplica, că cere un 
lucru neputincios, de vreme ce aici trebuia o pregătire făcută încetul 
cu încetul, puţin câte puţin, cu mare luare aminte, ca să nu se speriă 
păsărică fără de vreme şi să sboră pentru tot-déuna.

Popîrţă nu voi să scie de nimic, ar fi întrebuinţat chiar forţa, 
decă Uţa nu i-ar fi promis, ca în sera viitöre îşi Va ajunge de bună- 
semă scopul sëü.

A doua (li după cum seim, era dioa în care se împlinea termi- 
nul Victoriei. Popîrţă era înse atât de preocupat prin singurul gând, 
prin singura asceptare, că în sera acelei dile i se va împlini dorinţa 
provocată prin promisiunele Uţeî în sînul sëü, încât uitâ cu totul de 
termin şi-şî petrecu totă dioa alergând din sus în jos, pentru a stringe 
cele mai rare şi scumpe lucruri, ca să le aducă Victoriei.

Tot oraşul începuse să-l vorbescă din nou. Babele dedeaü din 
cap (licând că acestă alergare nu ar fi ver un semn bun, că ar pre
vesti o schimbare în minţile lui Popîrţă, diceaü cu un cuvânt, că 
înebunise Popîrţă.

Decă uitase el de termin apoi cealaltă parte din actul de în- 
voielă, care nu era altă decât Victoria, nu uitase nici decum. Din 
contră ascepta cu o nepomenită agitaţiune momentul de scăpare.

în acestă di memorabilă Popîrţă, Victoria şi Uţa se puseră ca 
tot-déuna să prândéscâ, dar nu seim decă ver una din aceste persöne 
va fi sciut, ce a mâncat.

Popîrţă nu a sciut de bună-semă, ca-cî se gândea neîncetat 
la ceia ce seim.

Victoria asemenea, ea ascepta momentul de salvare.
Uţa în fine era frământată de mulţimea de gânduri, care năvă

liseră asupra eî în urma nerăbdăreî lui Popîrţă. Era silită a desnoda

v
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intriga în cel mai scurt timp şi ea încă nici nu-şî gătise mrejele. 
Cu töte că decisiunea era să se săvSrşdscă chiar de sérà, ea încă 
nu scia cum să së apuce mai bine de trebă, în ce mod să se porte 
cu Victoria, cum să o înduplece ca să-î dea ajutor, fără ca să se. 
dea de gol dinaintea el, că-cî Uţa în ace'stă privinţă avea un simţ 
delicat, ea mal bine s’ar fi lipsit de töte, decât să fi atins cinstea 
fie-si, cu o vorbă măcar. Nu scia mal cu seină, cum së mai înşele 
pe Popîrţă, cum să-l oprescă, ca să nu facă cum-va ver un scandal 
de sără, că-cî el chiar de acum era să o compromită dinaintea 
Victoriei prin desele semne ce-î făcea, pentru a-î aduce aminte de 
făgăduinţa el.

După masă Popîrţă së duse erăşî, că să mal terguescă, să mai 
aducă fiitöre séle amante.

Victoria ascepta în camera el cu ochii ţintiţi asupra ceasornicului 
ca să së facă la 5, că-cî atuncî era să fiă cu desăvârşire liberă, că-cî 
delà 5 încolo să închideau biurourile de pe la tribunal.

Uţa, care să vede tréba isbutise de a ursi ver un plan, întrâ 
acum în odaiă, aducênd töte obiectele pe care le cumpărase Popîrţă 
pentru Victoria şi din care încă nu-î dase pănă acum nimic.

— Eată dragă o părticică din zestra ta, — clise Uţa întinând 
dinaintea Victoriei, care ’şî întorse privirea despre ceasornic asupra 
darurilor, şi care de mirare uitase de a maî privi la ceasornic, în- 
tindênd dar Uţa feluritele de stofe, de pânzeturi etc. dinaintea Vic
toriei i clise, — etă dragă o parte din zestra ta, nu este aşa, că e 
frumdsă. Déca veî fi înţeleptă, vor maî Yeni încă multe lucruri, care 
de care maî scumpe şi maî frumose. —

— Delà cine sunt? —
— Delà coconaşul Popîrţă? —
La acest nume pronunţat în combinaţiune cu obiectele de zestră, 

Victoria simţi ca un leşin. Ea se credu trădată de mumă-sa.
— Nu, nu, nici odată, nu voiesc, — ţipâ ea aruncând departe 

stofele cele scumpe şi împrăştiindu-le prin odaiă.
— Nu fi nebună dragă, — clise acum Uţa, — vrei ca să te 

ducî după Orfănescu numaî cu ceî 10,000 de fiorini şi cu ce aï 
pe tine? —

— Ce spunî de Orfănescu? Tot pe Orfănescu să-l iaü? — în
trebă Victoria confusiată. — Să-l iau pe Orfănescu şi zestrea să o 
primesc delà Popîrţă? Cum să pöte asta, eu nu înţeleg. —

— Nicî nu trebuesce ca să înţelegi tu, ci să faci numai după 
- cum ţî-am făgăduit, adică să taci. —

— Acestă făgăduinţă am ţinut şi o yoî ţinea pănă de sörä la
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;5, adică până acum în döue öre, — adause Victoria, care aducendu-şî 

erăşî aminte de termin, privise erăşî la ceasornic.
— Cum pană la 5, — întrebă Uţa. —
— Fiind-că atunci voi fi slobodă.
— înţeleg şi sciţi că vei fi slobodă adică că vei avea dreptul 

a refusa pe coconaşul Popîrţă de vreme ce el însuşi nu s’a învoit 
cu porunca coconului reposât, cei puţin nu a spus acestă la judecată. 
Cu cât te simţi însë mai slobodă, cu atât mai lesne poţi cîrrnui pe 
altul, mai ales decă n’aî să faci pentru acesta alt nimic decât să 
stai şi se taci. —

— Nu te înţeleg prea bine, dor nu vë vroi, ca să mai stau 
aici, şi după împlinirea terminuluî. —

— Ba togmaî asta o voiesc! —
— Mortă şi nu rëmân! —
— Draga-mea fi înţeleptă şi ascultă de sfatul meü. —
— Nu pot mamă, nu pot. —
— Cum să nu poţi. Ce rëu va fi pentru tine? Aşi mai dice 

şi eu deçà te-aï putea cununa îndată cu Orfănescu, însë golă cum 
esci, nu poţi, trebuesce să-ţî fac zestre, séü mai bine (lis trebuesce 
să-l fac pe coconaşul Popîrţă să-ţî aducă zestre. —

— Mî e frica, nu staü, nu! —
— De ce lucru să-ţî fiă frică? Nu sunt eu lângă tine, nu te 

pot păzi eu? —
— Mî-e dor de Alesandru? —
— Togmaî decă ţî-e dor, trebuesce să facî după cum <jic eü, 

pentru ca să te poţî cununa cu atât mai în grabă cu Orfănescu.
— Cum aşa maî în grabă?- —
— Eac aşa. Cu cât ţi-să va găti zestrea maî curând cu atât 

mai curênd te veî putea cununa. Nu este aşa? —
— Ba', da. —
— Apoï veclï, eü n’arn banî ca să-ţî fac zestrea, ar trebui să 

ascept, ca së scötem ceî 10,000 de fiorini delà coconaşul Popîrţă şi 
togmaî după ce i-am scos, cine scie când, aş putea să më apuc de 
înzestrarea ta. Aşa însë îţî aduce coconaşul tot de a gata! —

Acest argument, cel maî însemnat în ochii Todoreî o înduplecă 
în fine să facă după dorinţa mume-si, şi să şdtjă încă 6 (Iile, adică 
pănă la împlinirea terminuluî Todoreî, în casă cu Popîrţă.

Décà am dis, că arătatul argument ar fi înduplecat pe Victoria 
de a face după Ybia mume-si, apoi atunci nu ne-am esprimat togmaî 
bine, că-cî nu numai singurul acest argument decise pe Victoria, ci . 
încă şi scopul urmărit prin şederea eî. Uţa i (jise, că ar fi o bine-



123

facere pentru Todora, care după afrontul suferit nu mai voia să se 
mărite după Popîrţă, ci dorea din contra să-l pedepsescă pentru acel 
afront cu pedépsa preveclută în contract, adică cu pierderea amendeî 
de 20,000 de fiorini.

Uţa ere duse de prisos a mai spune fie-si despre partea, ce-î 
promisese Todora din acea amendă.

Cu fiă-sa Uţa regulase dar lucrul după dorinţa eî. Mai rernase 
să puuă şi pe Popîrţă la cale.

Sara când veni Popîrţă erăşî cu daruri, cerând tot odată să i 
së împlinescă, ceia ce i se făgăduise, së decise Uţa a purta lovitura 
periculosă dar decisivă.

Cu o faţă plină de disperaţiune şi de mîhnire nemărginită i clise :
— Ah, coconaşule, coconaşule, omora-më, bate-më, prăpădesce-mâ !
— De ce, de ce, — întrebă Popîrţă speriat.
— Fiind-că am făcut o greşelă, o mare greşelă, fiind-că m’am 

înşelat asupra fie-mi ! Nu voiesce, nici decum, cu nici un preţ să audă 
de poveţile mele, nu voiesce să audă de Domnia-ta!........

— Femeiă blăstămată, — răcni Popîrţă, — aï vroit să mori, de 
te-aï jucat cu mine! — La aceste cuvinte Popîrţă ridică un scaun 
gata de a turti cu o singură lovitură pe Uţa.

Acesta, ferindu-se de grdznica lovitură, ţipă cât i lua gura:
— Asceptă să audî sfârşitul. Victoria nu voiesce să auclă de 

Domnia-ta şi să te veclă cu ochii, pănă ce nu va trece şi terrainul 
coconiţeî Todoreî, adică pănă atunci, pănă ce nu va fi sigură, că nu 
vei mai avea îndemnul de a o înşela càsëtorindu-te cu coconiţa Todora. 
Nu sciam că Victoria va fi în stare să te teme aşa de mult.

— Më temă pe mine, este gelosă de mine, — strigă Popîrţă
eestasiat de bucurie. — Gelosa de miné, etă o scire demnă de o 
jertfă de 100,000 de fiorini ér nu de o calicie de 20,000 de fiorini.

— Este nebun cumplit, — îşi dise Uţa, — să-l störcem pănă 
ce vom putea şi pre cât vom putea. — Nu uita de înzestrarea Vio- 
torieî, — adause deci cu vocea tare.

— Şese dile did ' că sunt pănă la terminul Todoreî. Nu este
de lipsă să asceptăm atâtă vreme. Chiar măine më voi duce să caut
banii, să më plătesc de Todora; dar apoi Victoria va fi a mea. —

— Dar zestra Victoriei coconaşule. —
— Nu i-am adus destul? Décâ va mai lipsi ceva îşi va cum- 

përa când va fi nevastă-mea, că-cî are din ce. —
Aceste fură ultimele cuvinte ale lui Popîrţă cu cari së despărţi 

de Uţa. Ear a doua (li cât de mare i fu mirarea Todoreî, când îl 
vëdu pe Popîrţă venind la dânsa cu 20 de bancnote de câte o miă,

;
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pe care i aruncă „gliiaţă“ pe masa eï, cerênd delà ea actul mult 
pomenit, cel făcut de notar.

Todora să grăbi a scote acel act şi a-1 preda lui Popîrţă. Să 
grăbi dicem, că-cî i era temă că nu cum-va Popîrţă să-şi ia seina, şi 
să se ducă erăşî cu bani.

Popîrţă luă actul, îl rupse în mii şi mii de bucăţele, pe care 
le împraştiâ prin odaia, apoi o luă fuga acasă.

O luă fuga acasă şi drept la Uţa. Cu töte că el dorea pe 
Victoria şi cu töte că era destul de aprins pentru a cotropi ver-ce 
sfielă în sufletul seu, cu töte acestea nu seim ce simţ, de stimă, de 
veneraţiune, în sferşit un simţ nedefinibil îl îndemnă a trata de o 
cam dată afacerile séle cu Victoria prin midlocirea Uţeî.

Acestei i spuse deci, de unde venia şi ce făcuse el acolo.
Cănd audi Uţa de acest pas nu fu nici decum încântată, cum 

am fi în drept ca să ne asceptăm, de vreme ce îşi câştigase astfel 
şi ea partea ce i să promisese de Todora. Nu era încântată ci simţi 
din contra o mare părere de rëü de pripa lui Popîrţă, şi anume 
fiind-că acum nu-1 mai putea störce nici decum. Nu, fiind-că după 
cum dicea el cu drept, acum putea să aibă Victoria töte câte i tre
buia, că-cî era să-î fia nevastă, înse de vreme ce după cum seim în 
realitate nu era să-î fiă nici odată nevastă, nici nu se mai putea 
ascepta la ver un dar din partea lui Popîrţă. —

Cam astea fură gândurile Uţeî la scirea ce-î aduse Popîrţă.
— Spune deci Victoriei, — termină el raportul sëü ciudat, — 

spune-î să se prepare, ca să ne cunune cât mai îngrabă! —
Uţa amărită peste măsură de pripa neasceptată a lui Popîrţă, 

şi vëdênd tot odată că d’aci încolo nu mai avea ce să mai ascepte, 
îşi vërsa veninul clicend cu asprime cătră Popîrţă:

— Pune-ţî pofta ’n cui, coconaşule, cât despre Victoria, că-cî 
eï i s’a împlinit terminul cu 6 (Iile înaintea coconiţeî Todoreî, ea 
este dar slobodă şi să va cununa cu Orfănescu. Ve(jî de-î gătesce 
ceî 10,000 de fiorinî, după porunca coconuluî Hagiii.

Popîrţă rëmase uimit.
-- Ean fugi d’acolo nu maî visa, — începu el să întoneze acum 

de odată cu vocea răguşită, că-cî la acestă descoperire înfricoşată 
pentru el pîerduse şi micul rest de inteliginţă, ce-ï maî rëmâsese 
după atâtea sbucimărî, la care i fu supusă mintea şi totă firea sa 
în (lilele din urmă.

Avariţia împărechiată cu pojarul voluptăţeî produce adese-ori 
asemenea résultat asupra minţeî omenescî.

\
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XIV.
Am audit de sfârşitul trist, dar meritat al lui Popîrţă, adică a 

personagiului principal din naraţiunea nostră. Cu atâta însë un ro
mancier bun nu îşi termină nici odată romanul sëü. Avênd şi noi 
pretenţiunea de a aspira la numele unui bun romancier, vom observa 
töte regulile prescrise de arta nostră şi vom présenta încă odată pe 
töte persönele din romanul de faţa cinstiţilor cetitori.

Mai bună ocasiune decât nunta Victoriei nu putem afla cât e lumea, 
că-cî la acesta nuntă vom găsi pe töte persönele nöstre împreunate.

La nunta Victoriei, dar cu cine?
Ce întrebare, cu Orfănescu!
Şi când?
Togmaî patru sëptëmânï după ce înebunise Popîrţă, că-cî o 

sëptëmâmi trecu pănă când putură scote cei 10,000 de fiorini delà 
epitropiî nebunului, ér trei sëptëmânï trecură cu strigările séü vestirile.

Şi erăşî era vîlva în Bidinescî!
De astă-dată vîlva era mai puţin sgomotosă dar cu atât mai 

respândită. Vîlva de acum era, cum am dice, cevaşî mai de töte 
dilele, ca cea delà începutul istoriei nöstre, acum era o vîlvă produsă 
de critica, ce însoţesce tot-déuna o nuntă din Bidinescî.

Aid unii îşî povestesc parte cu fîrfoî, parte fără fîrfoî, töte 
împregiurările întâmplate şi neîntêmplate, sciute şi nesciute, micî şi 
mari, töte cu un cuvent, câte precedară maï nainte de a së decide 
cununia.

Cocönele cunoscea foia de zestre din fir în fir, adică delà un 
cap pănă la celalalt, ér bărbaţii lăudat! frumseţia miresei şi râmneau 
la tinereţile eî.

Acolo alţiî, omeni mai interesaţi, — pentru a fi drepţi trebuesce 
să punem, că aceştia constituesc partea cea mai mare, — omenii In
teresaţi dară, critică lista de invitaţiune din singura şi simpla causă, 
fiind-că preţiosa lor personă şi cu cei din casa lor, lipsesc de pe 
acea listă. Au n’are totă dreptatea Dömna Caliopi să se supere de 
nepoftirea Domnia-ei, care invitase odinioră pe reposata mumă a lui 
Orfănescu la o nuntă a fie-si; ér după nuntă, fiă-sa făcuse o visită 
mumei lui Orfănescu, care i fu întorsă la timpul cuviincios. Avea 
totă dreptatea Dömna Caliopi să se supere, şi să (Jică, că déca ar 
fi trăit „muma ginerelui nu s’ar fi întêmplat asemenea neajuns, şi să 
sferşescă lamentaţiunele eï dicênd, că s’a stricat lumea, că tinerii au 
uitat de Dumne4eu şi de töte.

Apoi Domnul Tudor, cum să nu së fi simţit mîhnit de atâta
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nebăgare de sema. închipuiţi - vë, Domnul Tudor lipsia de pe lista 
invitaţilor, cu töte ca era vecin, cu töte că şedea pediş peste drum 
de reposatul Hagiü, adică de casele unde şeduseră söcra mică şi mirăsa.

Y’am putea aduce încă multe şi nenumărate esemple de nemul- 
ţămire tot atât de fondată precum erau cele mai sus arătate, ne
este însă temă că vi se va perea prea---- fleac, cu töte că după
părerea nostră nu să pöte cunösce caracterul omului prin nimic mai 
bine decât prin atari lucruri mici. —

Nunta Victoriei cu Orfănescu să serbâ ca töte nunţile din Bidi- 
nescî, într’o di de Duminecă.

Orfănescu de şi luase zestre atât în bani, adică cei 10,000 de 
fiorini, cât şi în scule, adică ce avuse Victoria de mai nainte, dar 
maî cu sămă ce i dăruise Popîrţă în dilele din urmă, Orfănescu 
Zicem, decise cu töte astea, ca om cu minte ce era, să facă o nuntă 
potrivită, nici prea mare, nici prea mică şi cu cununia la 12 ore!

Dăcă ar fi făcut nuntă mare séü cel puţin nobilă, apoi atunci 
cununia ar fi trebuit să fiă după amăcjî, cătră sară, că-cî înaintea prân
zului o putea face ver-ce mojic, eră după prâncl numai omenî cu stare.

De ce aşa.
Fiind că nunţile îngăduite de protopopie eraü cele de dinaintea 

prânzului, ăr pentru cele de după prând trebuia să se procure dis- 
pensaţiunea archierăscă, o condiţiune care costa bani, şi care nu să 
putea deci îndeplini decât de omeni cu stare, său cel puţin de omeni 
care voiesc să trăcă în ochii lume!, ca de cei cu stare.

Pöte că mulţi dintre cinstiţii cetitori şi prea drăgălaşele cetitöre 
nu vor sei să-şî esplice aceste disposiţiunî, nu seim cum să le Zicem, 
că-cî canonice nu sunt, să le Zicem dar disposiţiunî archierescî. 
Pentru cei care să interesăză să afle causa de ce să cere prin Bidinescî 
dispensaţiune pentru cununiile postmeridiane, vom spune următorele.

în vremurile de maî nainte şi prin Bidinescî să serbaţi cununiile 
maî cu sămă spre înserate. Ivindu-se însă în multe şi nenumărate 
casurî de divorciu pretecstul adus de bărbat pentru motiv de des- 
părţanie, că în momentul când să săvărşi sfânta taină a cununiei, el 
ar fi fost beat şi că prin urmare el s’ar fi legat în nesciinţă de causă, 
aducăndu-să Zicem forte adese-orî acest preteest, scaunul archieresc 
dispuse, ca să nu să maî esecute pe viitor cununiile după prânZ, ci tot- 
dăuna înaintea prânZuluî, unde să supunea, că nuntaşiî vor fi încă treZÎ-

Prin urmare de cu slobozirea acesteî poruncî archierescî, nu să 
maî celebra nicî o cununie după prâm}; Zicând nici una voim să în
ţelegem numaî pe cele mojice, că-cî cele nobile, adică cele plătite să 
putea celebra ver când.
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Că-cî cu banul în mână, Domne ărtă-ne, aï hatîr pretutindeni 
prin urmare şi dinaintea altarului, servit tot de omeni cu o fire ca 
şi alţi omeni, de bărbaţi cari, fiind învăţaţi, vorbesc latinesce şi-şî 
mărturisesc pëcatul dicând : „Homo sum et nihil humani mihi alienum.“ 

Prea ne-am rătăcit cu vorba. Era mai să uităm şi de ginere 
şi de miresă cu töte că o porniseră la biserică. Acum eram mai să 
ne lipsim de o ceremonie forte — pomposă

Va fi dar togmaî Ia 12 ore. Decă credeţi astfel apoi vă înşelaţi 
şi nu cunosceţî credinţa Bidinescenilor, care nu le ertă a porni la o 
cununie punct la 12, că-cî die eï, un asemenea lucru n’ar fi de bine, 
ar fi o cobire rea şi mai sciü şi eü, ce mai (lie.

Lelea Uţa, ba chiar şi cocöna Zosima, care sciaü amândouă că 
nu este bine a porni drept la 12 din casă la cununie, nu permiseră 
lui Orfănescu să fia punctual, cu töte că pusese în biletele de invi- 
taţiune lângă orele 12 şi cuvântul precis.

Era dar togmaî la 12 şi jumătate când nuntaşii se puseră în
trăsuri, ce trăsuri, carete trebuesce să (Jicem. Bre---- dar erau
tot omeni cu carete nuntaşii lui Orfănescu. Vorbă să fiă, nici unul 
dintre ei nu posedea măcar un picior de cal, cum să fi avut ecuipagiü 
întreg. Caretele erau împreunate după frumosul obiceiü din Bidinescî 
de pe la diferiţi proprietari,, cari în urma acestui obiceiü îşi dărăpănau 
trăsurile mai mult pe la nunţile, botezurile şi înmormântările prieti
nilor decât pe la preumblările pe care le fäceaü eï şi cu familia lor.

încă de pe la 11 ore şi jumătate să adunase o mulţime de lume 
atât dinaintea, cât în curtea cât în fine şi în interiorul bisericeï cu 
hramul sfânteî Troiţe în care era să se celebreze cununia.

Lumea să adunase aşa de timpuriü, cu töte că scia, că nuntaşiî 
vor zăbovi pănă după 12 ore, să adunase dicem, pentru a ocupa un- 
loc maî bun, de unde să potă vedea pe mirăsa şi pe naşa.

Uitasem să vă spun că naşa era cocöna Zosima, ér naş Tomiţa
giuvaergiul.

Acăstă alegere să făcuse ele Uţa, care trăgea tot a bogăţie, şi 
care în adevăr nu ar fi putut găsi prin tot Bidinesciï o părechie maî 
bogată decât pe cea numită.

Cocöna Zosima cam făcuse nazuri, când i să adresase rugămân- 
tul de a primi năşia, că una, că alta. Le făcuse însă numaï fiind-că 
aşa cerea tipicul. Cu cât era maî mare „tac tapatul“ la asemenea 
împregiurări, cu atât maî „nostimă“ era trăba. Cocöna Zosima se 
„fasoli“ numaï cum să <]ice prin Bidinescî, că-cî era bună bucurosă 
a primi, pentru a maî întră şi Domnia-eî prin gura Bidinescenilor.

Cât despre Tomiţa, chîemarea sa de naş pe lângă cocöna Zosima
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ca naşă, era o mare cinste pentru el, şi prin urmare nici că-î trăzni 
prin cap de a refusa.

Prin curtea bisericeî şi anume începând delà porta din afară şi 
pănă la uşa bisereceî să ascernuseră rogojini curate, destinate, ca 
nuntaşii să calce pe ele, pentru ca să nu-şî tăvălescă cocönele trenu
rile séü şlepurile, care cu acestă ocasiune erau mai lungi, decât chiar 
la balul cel mai de frunte.

Lumea privitöre forma de-a lungul rogojinelor un şir, cum am 
(lice o colonă, dar tot mai bine să dicem un şir îndoit de asistenţî- 
clevetitorî, ér biserica era plină îndesată de bărbaţi şi de femei, de 
flăcăi şi de fete de totă mâna, care cu toţii împreună asceptaü cu 
nerăbdare începutul spectacolului.

Eată că sosiră în fine.
în trăsura cea dintâiă şedea mirésa Victoria cu naşul Tomiţa.
Victoria era îmbrăcată cum sunt îmbrăcate töte miresele prin 

Bidinescî, adică cu rochie albă împodobită cu flori albe. Pe cap avea 
un vel subţire şi lung, dat pe dinapoi de i ajungea pănă ’n tălpi şi 
împodobit tot cu flori albe. Betele nu să obicînuesc prin Bidinescî.

Naşul Tomiţa era în gală deplină, adică frac negru, giletcă albă, 
pantaloni negri şi cravată albă.

Victoria se coborî din trăsură ajutorată de un servitor, pus 
anume pentru acest scop Ia porta biserici. După ea sări şi Tomiţă 
din trăsură şi dându-î braţul o conduse prin şirul spectatorilor, păşind 
tot pe rogojină, pănă în interiorul bisericeî. Omenii din pregiurî 
priveaü cu interes şi fäceaü observările lor, care cum îl tăia capul.

Din a doua trăsură së coborî cocöna Zosima gătită de mama 
foculuî. Era atât de frumosă încât la densa te puteaî uita, dar la 
söre nu. Ba (}ëü fără glumă, avea o rochie stacojie făcută dintr’o 
mătase atât de grea şi ţepănă, încât cocöna Zosima s’ar fi putut 
sprijini cu trupul Domnia-eî atât de bine pe rochie, ca chiar pe 
însăşî picerele Domnia-eî.

Capul şi-l împodobise cu pene albe de struz, şi cu un diadem 
de briliant. Së încărcase cu brăţare din cele maî scumpe.

Ginerile Orfănescu care sări după ea din trăsura era gătit, cum 
trebuesce să fiă gătit fiă-care ginere, adică togmaî ca ver ce cavaler 
de salon, în negru cu cravată albă. El o lua pe cocöna naşa sub 
braţ şi së duse în urma miresei şi a naşului în biserică.

Lumea năvăli cu grămada după eî, fără nicî un pic de consi- 
deraţiune pentru restul nuntaşilor, cari numaî cu chiu cu vaî putură 
să străbată prin desime şi să se asecje în aproprierea meseî de cunu
nie, pusă în mică depărtare delà uşa bisericeî.

I
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Preoţii îşi făcură acum datoria lor. Cetiră câte şi mai câte, se 
întrerupseră puţin pentru a pune coronele, — în Bidinescî nu se 
pune ca aiurea cununi de flori — în capetele ginerelui şi ale mire
sei, apoi cetiră erăşî, şi erăşl se întrerupseră pentru a da Întâiu 
ginerelui apoi miresei se muşce din câte un biscuit şi să sorbă din 
potir, în fine dănţuiră, pomenind prin un cântec bisericesc, danţul 
lui Isaia, împregiurul meseî.

Cu acest danţ simbolic se termină partea oficială a cununiei şi 
urma acum partea neoficială, adică sărutările între mireasa şi fostele 
eî amice. ţ)icem foste, că-ci de acum înainte, întrând Victoria în 
altă tagmă, nu mai putu së întreţină amiciţia cu fete.

Ginerile së puse acum cu mirésa, ér naşul cu naşa în trăsură, 
ér pe capra trăsureî în care şedea mirésa şi cu ginerile, së urcară 
douî băeţi îmbrăcaţi cu sfite şi ţinend fiă-care câte o făclie aprinsă 
în mâna. Era făcliile care serviseră la cununie, şi care după tipic, 
trebuiau să së înfigă în câte o pâine, şi së ardă, aşa înfipte în pâine 
pănă ce se vor stinge în una din odăile de întrare, unde së serba 
nunta.

Orfănescul dispusese de a së serba nunta sa la „luna de argint“ 
un hotel în care încă din vechime să serbaü töte veseliile de ase
menea natură.

La sosirea nuntaşilor masa era gata întinsă.
Era o masă aşedată în forma unei potcave, cum fu şi masa 

congresului delà Berlin, însë masa cea delà „luna de argint“ nu aşi 
da pe o sute de mese, ca cea delà Berlin.

Să vë spun şi pentru ce!
Dar să lăsăm acum ! Politica nu este bună să o faci pe nemân

cate, că-cî flămândul tot la pâine are gândul, ér când dă de ver un 
colac, apoi atunci nu-1 mai scăpa din mâni, precum să va putea 
ceti în istoria universală pe pagina care va tracta despre mezatul, 
voiesc să die despre congresul delà Berlin.

Cum să vë descrim frumseţa şi bogăţia acelei mese, adică celei 
delà „luna de argint“ ?

Să vë descrim cum erau aşedate şi îndoite servietele în fel de 
fel de forme. Ici ca o căciulă de Curcan, colo ca o roşă delà Kasanlik, 
dincolo ca un corn de Viena, dincöce ca un vânturător adică eventail 
delà Paris, mai îucoce ca o piramidă din Egipet şi alte multe.

Să vë descrim buchetele de flori aşetjatd în simetriă pe mai 
multe puncte ale mesei, séü să ne ocupăm mai cu séma cu tortele 
şi în special cu podöbele acelor torte. Nisce podöbe făcute din zachar 
ars în chip de turleţe de o architectură împunătoră şi cu ornamente
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care de care mai ecstravagante, represented, ici un copil înfăşat, 
colo un ânger sburător, apoi dincolo o inimă pătrunsă de o săgeta.

Ear în midlocul mesei era torta cu podöba cea mai mare şi 
înaltă, că-cî aici era locul de onöre, fruntea mesei unde se aşedară 
despre o lăture mirésa cu ginerile ér despre cealaltă lăture faţă ’n 
faţă cu eî, naşul şi cu naşa.

Musica, că-cî era şi musica, începu să Intoneze o piesă frumosă, 
unul din preoţii cbîemaţî spuse o rugăciune, după care începură să 
mance cu toţii. Era pe la 2 ore.

Dintre cunoscuţii noştri mai erau cbîemaţî şi se aflau de faţă: 
Moise Capiu în calitatea sa de coleg al ginereluî, Todora ca nepöta 
naşeî, apoî cele 4 fete ale Todoreî cu ceî 2 fraţi aï lor.

Söcra mică, jupănesa Uţa să înţelege că nu putu lipsi din mid
locul ospeţilor.

Uţa şedea la drépta ginereluî lângă Todora.
Cât despre mâncări şi beuturî permiteţi-mî a nu vë spune nimic, 

că-cî mi e temă să nu vi să facă fonie, cetind despre diferitele bucate 
bune şi să-mî trântiţi cartea înainte de a o fi cetit pănă la sfârşit, 
care nu maî este departe.

Numai atât trebuesce să vë spun încă despre masă, că sub fiă- 
care cuvertă şi anume sub farfuria de jos era pus câte o cola de 
hârtia albă şi curată, destinată pentru învălirea bucăţelelor de prăji
turi, pe care nuntaşii aveau obiceiï de a duce delà nuntă acasă pen
tru copii şi alţi asemenea.

Toţî ceî delà masă era veseli şi bine dipuşî.
Orfănescu era vesel, bine dispus şi ferice în calitatea sa de 

„cinstit ginere“ şi de advocat cu nume.
Victoria era veselă bine dispusă şi fericită cu totă calitatea sa 

de zmerită miresă.
Cocöna Zosima era bine dispusă şi mulţumită, fiind-că să făcuse 

totă cinstea după cuviinţă.
Naşul Tomiţa zîmbea din mustaţă calculând că după profitul ce 

a avut în urma luî Popîrţă maî avea să se ascepte încă la multe alte 
profituri din partea Zosimeî, a luî Orfănescu şi alţii.

Todora era veselă bine dispusă şi fericită, că-cî să alesese nu 
numaî cu giuvare dar încă şi cu 15,000 de fiorini, adică de aicî maî 
lipsea ceva, suma pe care trebuise să plătescă pentru a scote diam- 
ticalele din zălog.

Fetele Todoreî erau bine dispuse, fiind-că toaletele lor le erau 
după plac, trenurile delà rochile lor destul de lungi, şi së bucuraü 
fiind-că aveau nădejde de a juca totă nöptea.
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Feciorii Todorel erau veseli şi cu voie fiind-că vediaü destul 
vin de băut şi destule fete de joc.

Lelea Ufa era fericită nu numai în calitatea el de socră fiă 
măcar şi mică, dar şi ca capitalistă, că-cî primise delà Todora cel 
5000 de fiorini de care seim.

Ceilalţi ospeţî toţi câţi erau acolo, erau bine dispuşi, fiind-că 
mâncările eraü bune, vinurile asemenea, musica înveselitore şi toas
turile destul de dese.

Ear acum ne-am putea lua sera bună atât delà nuntaşi cât şi 
delà lectori, dar nu ne lasă încă Moise Capiu, că-cî despre el mai 
avem să vă spunem încă ceva.

Acest advocat vestit dar cu mustăţile sbîrlite stuföse şi lungi de 
i da până în gură, vedendu-se dinaintea atâtor bunătăţi, îndopâ cât 
putea şi el. Mustăţile însă îl supëraü; nu numai că-1 supăraîi dar 
muiându-se prin ciorbă şi prin sosuri îl stropeaü ici o picătură colea 
alta, când mai rar când mai des pe pieptul sëü bărbătesc. Pentru 
a-şî cruţa haina sa de dumenecit, cu care să îmbrăcase astădî în 
cinstea nunţei, îşi înfipse ţăpăn o servietă între gât şi căinase. Aşa 
credea cel puţin el că făcuse, în realitate însă, el din nebăgare de 
sămă în loc de servietă luase colţul pânzatureî de masă si -1 înfipse 
pe acesta între gât şi cămaşă

Acesta ululuîtură fu băgată de sămă de feciorii Todorei, cari 
• şedeau lângă el, ei însă din adins nu-1 făcură atent pe Moise Capiu, 

că-cî să asceptaü la o posnă în urma greşeleî comise de el în vecî- 
nica sa distracţiune.

Posna să şi întămplâ şi ătă cum.
Moise Capiu animat de toasturile celorlalţi, animat apoi şi de 

tăria vinului, să decise şi el a ridica un toast în onörea cuiva.
Ciocni deci în păhar cu scop de a anunţa intenţinnea sa.
De odată să făcu tăcere pentru a să asculta la vorbele lui Capiu.
El voi să încăpă ridicêndu-se de odată de pe scaun.
Voinţa sa rămase însă neîndeplinită, că-cî în momentul când să 

ridică de pe scaun, veni şi pânzătura pe care o avea înfiptă în gât 
după el, ăr diferitele farfuriî, sticle, pahare şi câte töte ce erau pe 
masă să rostogolire, care pe podinî, care prin pölele cocönelor, care 
pe pantaloni cavalelilor, producênd un vuet forte straniu, compus din 
zarganitul farfuriilor, al sticlelor şi al paharelor cari să spargeaü, 
compus încă şi din ţipătul cocönelor precum din înjurăturile cavalerilor.

Capiu, să înţelege, că nu maî putu ţine toastul. însă chiar 
decă ar fi putut nu ar fi fost dispus, că-cî i părea tare rău, de vinul 
cel mult pe care ’1 vărsase cu acesta ocasiune.
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Cocöna Zosima sedênd în depărtare de Capiu nu avu să sufere 
nimic de acest eveniment, ér de vreme ce nu i se pătase rochia, 
nu-şî descreţi gura Domnia-ei din creţele de bună voinţă în care şi-o 
ţinuse în tot decursul mesei, nu si-o descreţi decât numai pentru o 
zîmbire dulcegă şi pentru a dice spre împăcarea celor versaţi s'éû 
stropiţi: Nu e nimic, nu e nimic; semn de berechet.

Lelea Uţa înse, care fusese învinsă de puterea vinului, stătuse, 
delà o vreme Încoce, cu capul plecat spre masă. La vuetul pricinuit 
de Capiu tresări din ameţela ei şi privi cu ochii sgăiţi spre Todora 
dicend cu limba bîlbăindă: — geaba geaba coconiţo, vedï că am 
drept cu vorba mea:

ÀÏ carte, aï parte.
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