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La doue ore diu nópte!
Era nópte, cerulü era senină, stelele scânteiaă pe cerü, 

luna în primele salle fase îşi arunca ultimele ra^e argintii 
peste sunrafacia pământului ce părăsea şi natura părea că 
se leagănă ca şi muritorii în braţele lui Morfeă. Numai ze
firii mişcau cu micele şi diafanele lorii aripe fruncjişiulă 
arborilorü şi din astă misteriosü reamătă produceaü un fel 
de musică monotonă dar plină de farmecă.

Pe când totă se repausa în braţele astei tăceri profunde, 
orologiulü Sântului George bătu douë ore, douë ore după 
mecjiulă nopţel.

De o dată cu astă sunetă metalică, se aucji în spaciă 
un altă sunetă multă mai mică, dar multă mal drăgălaşă, 
primula sunetă ce s’a aiujit îndată ce D-(Jeă a creată o 
pereche umană, sunetulă unul sărutată. După aceia eşi de 
o dată dintr'un peptă bărbătescă şi din o guriţă de fetiţă 
următoarele cuvinte :

— Adio drăguţa mea.
— Adio iubitul meă.
Acestea se petreceaă într’una din nopţile de vară alle a- 

nuluî 1876, într'o suburbie depărtată, în facia unei ferestre 
deschise înaintea cărora sta un bărbată tînër faciă în faciă 
cu o jună fată allă cărui bustă îl lumina slaba licărire a 
lunel apuinde.

Casa la ferestra căreia se petrecea astă scenă Scliakespe- 
riană era cu ună rând, modestă ca mai tote casele de ma-
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hala, dar sclipi tőre de curăţenie şi cu curtea transformată 
într’o veritabilă grădină. V’aşă spune cum era interiorulü 
astei locuinţei, dar întunericulû şi tirapulă ínnaintatü më 
împiedică d’a vë da într’acest moment assemenî detaliurî.

In lipsă de timp să ne închipuim că interiorul ar fi lost ca 
şi esteriorulü, adică simplu dar curat, şi să ne grăbim d’a ne 
folosi de slaba lumină a luneî spre a face maï curênd cunos* 
cinţă cu această pereche interesantă, care, precum se pare, 
vor fi principalii eroi aî nuvele! ce avem înainte.

Bărbatul era unü june ca de 24 de ani, de statură po
trivită; facia’! era smeadă, ochi! negri şi scânteietori, sprîn- 
cenele castani! şi bine arcuite, fruntea lată şi bărbătdscă, 

' gura mică, nasul potrivită, mustăţile nici mari nici mici, 
în fine o întregime bine proporţionată care avea ceva care 
atrăgea, fermeca şi înnebunea pe ori ce fată saü femee cu 
inima ceva mai înflăcărată.

Fata care era în întru case! faţă în faţă cu ellu, des
părţită de dênsul numai cu nisce vergele de fieru nu toc
mai rar! nie! tocmai subţiri, era o copilă ca de 18 an! fru
muşică şi drăgălaşe'ca un amoraşă. Peliţa-i aibă străluci- 
tóre de frăgesime se îngâna cu o delicată nuanţă de roşă, 
ochi! sëï negri ca obscuritatea scânteiaă sub douë arcuri 
de sprîncene întocmai ca o pereche de licurici în mijlocul 
nopţii, nasul sôû drept şi proporţionată părea că respiră 
suavul parfum allă amorului, iar busele salle de mărgean 
însufleţite de îmbătătorea flacără a amorului întredeschise 
ca şi petalele une! ro(Je de Maiă, sorbeaă cu deliciu volup- 
tósa respiraţiune a iubitului söä. Pe când peptulă söä alb 
ca primii fulgi de zăpadă se agita ca şi o barcă în mijlo- 
culă valurilor sub ună subţirel völä de milino, pe gutui 
söä’de lebădă se sbeguiaă mişcate de adierea vêntuluï de 
sera nisce bogate bucle de pörä negru de ’î acopereaă 
capulă şi cădeaă în nenumărate creţuri pe spate şi in jurulă 
umeriloră sëï.

După ce stătură mal bine de un cuart de oră într’o mytă 
contemplaţiune faţă în faţă, piai lipiţi unul de altulö, mal 
busă în busă, ţinendu-se strânsă de mână, spuindu-şl din a-
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dênculü ănirael prin lirabagiulü ochilor, d’acelle sublime cu
vinte pe cari nu le póte descri nimeni şi pe cari nu le 
póte simţi de câtă o fiinţă care in adevër a iubit, busele 
lor se lipiră pentru a doua oră, unü allă doilea sărutată 
merse să ’şî unească sunetulu cu allü celui d’ăntâiă, şi 
după aceia manele se descleştară cu.părere de réö, feţele 
se depărtară cu mâhnire şi amanţii se despărţiră cu întris
tare ca cum nu s’ar fi înduratü unulü de altulă.

— Adio, disse junele trămiţend cu mana amantei salle o 
plóie de sărutări.

—Adio, rëspunse fata ţinendu-şî cu palmele peptulă care 
se sbuciuraa cu convulsiune.

După aceia junele dispăru şi fata închise ferestrele sco- 
ţend din adênculü iniraei un suspin sgomotos şi prelungit, 
îndată ce dispăru astă pereche fericită, căci e fericită o- 
mul când iubesce şi este iubită, se audi eşind dintr’o stra
dă vecină încă ne-luminată de Ingrijitórea Municipalitate 
următorele cuvinte eşite dintr’o gură femeâecăr^

— Mişcă birjarö, acum sciă totă. /
■

t ! \/?:M
V-:ii

iii '*/ •
XEroi Noştri

Avemă de urmărită trei pcrsóne spre a ne satisface cu- 
riositatea ; douö cunoscute şi una necunoscută. Sentimen
talele nóstre lectore, ar dori să facă o cunoştinţă mai în
tinsă cu interesanta Domnişoră care 'şi ocupa aşa de gin- 
gaşiă înaintatele ore alle nopţii; adică să scie cum o cine
ma? de ce condiţiune era? dacă casa cea retrasă era pro
pria eî locuinţă saă ună misteriosă locă de hitelűire favo- 
risată de vre o doică saă dădacă] şi altele conformă usu- 
luî stabilit in lumea romaneloră ; junii lectori şi chiar o 
parte din contingentulă sexului frumosă, ar dori să scie 
cine era junele amoresat ? adică era el ună noă Romeo ? un
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june din societatea aleasă deghisatű în studentă spre a 
înşela inocenţa populară? ori era un veritabilii amant sau 
un Don-Juan de modă, caricaturistă allü tuturor sentimente 
lor nobile şi frumóse? etc. etc.. Copii şi bëtrâniï, din fire 
mai curioşi şi mai amatori de lucruri misterióse şi supra
naturale ar dori să cunóscá cine era persona care a dis : 
mişcă birjar şi să afle unde s’a dusă şi pentru ce a dis : 
sciă totulă?

Ca să satisfacemă pe toţi de o dată ne e cu ne
putinţă ; trebue dar să luăm lucrurile pe şartă începênd 
cu ce e mai lesne de spusă şi terminândă cu ce e mal 
difficil şi mal important. Vom spune dar indulgentelor lectore 
că protegiata D-loră se numesce Elisa Olimpianu, că este 
unica fiică a unei vëduve nici tocmai săracă nici tocmai bo
gată dar onestă, şi că face parte din clasa poporului ; cassa 
de care ţinea feréstra era avere pârintèscâ şi că D-sa, nu 
s'a serviţi nici de deghisementă nici de schimbare de do
micilii spre a’şl da pe faţă tînërul simţiment ce se nasce 
în pepturile tuturor feteloră cam pe la 18 anï. A vë spu
ne ceia ce a făcut dupö ce a închisă ferestrele este de pri
sosi, fiind-că tote câte aţi iubită şi aţi fostă iubite şi câte 
iubiţi şi sânteţl iubite, sciţi că după o întêlnire amorăsă 
în care ânima a trecut prin tóté chinurile purgatoriului, som- 
nulă fuge departe de ochi şi în loculă sëi vină grămadă 
gândurile celle mal contradictorii, temerile celle mal estrava
lante, speranţele celle mal dulci şi nălucirile celle mal bisare.

După ce am descrisă cam în treacătă pe Elisa, este lo
gică şi justă d'a schiţa şi pe amicul ă seă, pe acel la ce nu 
se îndura d'a se deslipi de vergelile ferestrei. Ca să ne a- 
jungem la scop, permiteţl-ml d’a ne lua după el.

îndată ce se depărta de casa iubitei sale cu un pasă des
tul de îndelete, cu destulă părere de răă şi mal mult cu 
faţa înnapol de cât înainte, după ce vô(Ju că casa ce a- 
scundea scumpul odor a dispărut din ochii sei, atunci începu 
a iuţi paşii, cutrieră o mulţime de strade, trecu prin mal 
multe strade şi strădişiore tote deşerte şi ajugend într’o stradă 
vecină cu barierea podului Mogoşoael, se opri din'aintea unei

!

i ■
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porţi de lemnü zăbrălită şi colorată cu verde, descuia, brósca, 
intra în curte şi peste câte-va momente se lurainâ o fereas
tră din fundulă curţii ca să se reîntunece după trecerea 
unui cuartă de oră.

Aci locuia ellă; interiorulă ce luminasse o clipă acea 
unică fereastră era martorulă tuturorü surîsuriloră şi sus- 
pinelorü salle. Acelle ziduri albite cu varu şi mai gole de 
ornamentată eraă discretele lui confidente cari şciaă pe de 
rost tote secretele ăniraei lui, bucuriele şi întristările lui, 
accessele luî de furie în momente de disperare şi sburdal- 
nicele avănturi ce’lă înnălţa pănă în slava ceréscà când sufla 
prin ănima sa câte o adiere de trecătăre fericire. Câte nu póte 
spune observatorului pacientă locuinţa unei fiinţe ce iubesce !

Să’lă lăsămă în pace în interiorulă luî ca să dărmă dacă ' 
va putea saă să vegheze daca va avea nevoe, spre a arun
ca o retrospectivă ochire asupra trecutului luî.

Acestă june se numesoe George Buîculescu ; părinţii sëï 
fusesse meşteşiugarî însă omeni cu frica luî Dumneijeă şi 
cu dare de mână ; copilulă loră fu de mică dat la şcălă şi, 
după terminarea a patru classe gimnasiale, intrasse, ca toţi 
tinerii din vremea lui care n'aveaă de moscenit vre-o-avere, ca 
funcţionară la o autoritate publică din capitală, prin ur
mare eroul nostru face parte din miriada de automate vii 
fără voinţă şi liberă arbitru, care se mişcă, lucră(Jă şi chiar 
cugetă prin resortulă unei voinţe străine ; voinţa superiorului.

Casele în care locuia George eraă situate în mijlocuiu 
unei curţi spacióse şi umbrită de arbori fructiferi, iar ca
mera cea mai mare şi mai bine gătită dintr'aceste case era 
aceia în care 'şi petrecea viaţa sa cea plină de frumăse nă- 

- luciri şi de poesie, de poesie pentru că era şi ellă poetă 
cum e ori-ce june cu sentimente alese şi cu sufletulă im- 
maculată de decepţiuni la vîrsta de 24 de ani. Anima sa nobilă 
şi generăsă era plină de celle mai frumăse şi mal generöse 
aspiraţiuni, sufletul seă arzător croia planurile celle mai In- 
nalte şi imaginaţiunea sa fecundă îşi forma o lume de năluciri 
suplime pe care numai un sufflet de poetă le păte crea.

Cu tóté astea, de şi cutiile scriitorului săă încă de lae-
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tatea de 18 annï gemeaü de mulţimea caetelorü cu versuri, 
5n care cânta cu unü talent bine pronunciatü cerescele fe
riciri ce ne procură amorulu, de şi adesea, forte adesea, a- 
dresa astuï <|eü sburdalnicü sonatele celle mai ardinte, ma
drigalele celle mal gentile, romanţele celle mai patetice şi 
chiar stanţe şi elegii, cu tóté acestea acest tînër cu ani
ma atât de svăpăiată şi imaginaţia aşa de vie, până la versta 
de 22 de annî nu cunoscusse amorul de cat numai din nu
me, căci ellü nu iubise nici o dată o fiinţă omenească în 
carne şi óse, şi anima sa încă nu se încăl^esce de cât în- 
tr'un mod plăsmuit, adică prin închipuire la dogorea acel* 
luï foeü care regenerează dar şi părjoresce inimile murito
rilor.

Ellü iubea, dar nu o fiinţă vie, ci unü idealü plinü de per
fecţiuni, ne-materialű, impalpabilü, şi acestui idealü consa
cra totü cultulü sëü ; Gâtü era de fericitö ! Decepţiunea nu 
putea sä'lü smulgă din frumosulü sëü paradisü.

Era féricitü ! fericirea însă nu e durabilă pe acest păment, 
este supusă şi ea legii transformărel şi dispare şi ea cum 
dispare totü ce se nasce şi cresce.

III

Un accident în dosul siosclei

Intr’o <Ji, cam pe la mijlocul lunii lui Maiü, anulü 1874, 
George, după ce prăn^i, se dusse la şiosea care nu era de
parte de casa lui şi începu a se preămbla singurü spre a lua 
pucin aer, prin cea mal retrasă alee din partea "Viile! Fili- 
pescu şi recita în mintea sa o elegie a la Lamartine compusă 
de ellü însuşi. Era încântatü de produsulü muse! salle.

Intr’acestü timpü sórele dispăru dincolo de orisontü, lu
mina îl urmâ descrescênd din ce în ce şi intunerecul începu 
să se împrăscie treptatü preste suprafaţa pâmôntuluï. Geor
ge, în răpirea poetică în care se afla, nu băgă de seamă că
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s'a înnoptat, ci continuă a recita de astă dată cu voce tare 
fructulü imaginaţiunii salle. Pe când declama cellü maîfru- 
mosü şi mai patetică pasagiu, pe când eroina elegiei salle 
adresândă geilorüo supremă rugăciune, scotea din peptulă 
sëü sdrobită ună ţipată de disperare, pentru că i s’a răpită 
scumpulă eî odoră, de o dată fără veste audi repetându-se in 
spa ţiă, la o mică depărtare, ună tipötä mult mai sfăşietoră, 
fiind că era real, scos dintr'un pept femeesc.

Cum îl au(|i, George se scobărî iute din lumea ideală, lăsâ 
declamaţia, lăsâ eroina, lăsâ totă, şi fără a se gândi la ceia 
ce putea risca, sbură ca o săgeată, se afundă într’ună bos- 
chetă lăturaşiă şi începu să alerge spre direcţiunea de unde 
se auijisse ţipătul. Ună altă strigat şi mai sfăşietoră se 
au(Ji din noă şi’lă sili să iuţească şi mai multă paşii.

Mergănd ast-fel ajunse la malulă şanţului ce desparte 
grădina de locurile vecine, îl sări d’an-fuga şi eşind la 
luminişă, alergâ spre o grupă ce se vedea sbătăndu-se in 
mijlocuiă câmpiei. Cum vă<Ju acea grupă şi înţellesse că se 
petrece acolo ce-va gravă, începu să scotă strigăte încura- 
giatdre fiinţei ce avea nevoe de ajutoră şi iuţi şi mai mult 
repeziciunea alergării salle.

Cum au(Ji acelle strigăte, de sigur ne asceptate, grupa din 
mijlocul cămpiei îşi schimbă forma; două umbre umane se 
ridicară repede în picidre ca cum ar fi tresărit, se uitară 
sperios înnapoi şi apoi luară fuga spre direcţiunea fabricei 
de cărămidă din vecinătate si rămasse în locă numai o

s
mică mogăldeaţă grămădită josă la pămăntă.

A se lua după fugari, cari negreşită commisesse vre-o 
crimă, lui George i se păru cam imprudent şi prea de pri- 
sosă, mai allesä că ei eraă atât de departe in cât mai dispă- 
russe din vederea sa ; se grăbi dar a alerga spre locul unde 
se vedea mogăldeaţa, căci pdte avea cine-va nevoie de aju* 
torulă săă.

Procedarea sa fu înţeleaptă şi salutarie, pentru că găsi 
în mijoculă câmpului întinsă josă, fără cunosoinţă, o domnă 
bine îmbrăcată însă cu vesmintele în desordine şi sfâşiate. 
Cum o vëcju, începu s’o pipăe éa să se convingă de era saă
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nu rănită şi asigurăndu-se că era numai leşinată, George 
mai ântâiă se cercă a o aduce la cunoştinţă prin frecătură 
la têmple şi la capulă peptulul, căci apă nu avea la înde
mână, dar după ce se gândi puţină şi mësurâ pericolul de 
care era chiar ellă ameninţată în casă d’a se întorce fu
garii însoţiţi de ore-carî ajutore, pusse mâna pe necunos
cută, o coprinsese cu braţele preste mijlocă, o ridică în 
susă, îî sprijini capulă de umeri! se! şi purtând’o întocmai 
ca pe ună copilă, căci era mititică şi uşurică leşinată nós- 
tră, reapucâ callea pe care venisse, sări iarăşi şanţulă, intră 
în grădină şi după puţină reflecţiune se îndreptâ spre chioş
cul din apropiere care era încă în piciére şi ajungênd acolo 
intrâ în întru şi 'şl depusse sarcina pe o bangă. Nimeni 
nu era prin grădină într’acellă timpă; tocmai asta căuta 
şi ellă ca să nu’lă Rărească nici o privire indiscretă într’o 
posiţiune atăt de ciudată.

Intr'acestă timpă răsări şi luna şi începu să furişele în 
interiorul chioşcului printre noianul de verdeaţă allă arbo- 
riloră o lumină argintie dar discretă. Razele salle câtjênd 
dreptă preste figura cea nemişcată a necunoscute!, desco
peri lui George ună adevërat thesauru de juneţe şi frumu
seţe. Inchipuiţi-v0 o peliţă forte albă delicată, catifelată şi 
pucină rumenită, închipuiţi-v0 nisce sprîncene, nisce gene 
şi ună pörä bogat, mai negru ca abanosul, îngânându-se cu 
trăsuri d’o perfectă regularitate ; inchipuiţi vă o figură numai 
graţi! şi voluptate, a cărei o singură vedere te-ar înebuni, 
închipuiţi-vô nisce buse rumene ca o ro^ă întredeschisă, 
printre care se (Jăreaă nisce regulate şi mërunÇele şirurt 
de mărgăritare, ună naşă dreptă, regulată şi cu nările puţină 
cam desvoltate, semnă dinstinctivă allă unu! caracteră viă 
şi passionată; o guşuliţă grăsulie, albă şi mole întocmai 
ca o guşe de lebădă, ună gltă minune de perfecţiune, un 
pieptă, o talie, un întregă gentilă, delicată, fină şi tot de 
o dată plin şi bine rotunjită; închipuiţi-vă tote acestea şi 
apoi făceţi-vă óre-care idee despre plăcutulă exterioră allă 
astei necunoscute ce (Jăcea leşinată în braţele junelui poetă.

George, occupată cu stropoleala d’a o readuce la cunos-



11

cinţă, n’o băgasse de seină în primele momente, dar când 
îşi arunca ochii asupră-i, scôsse unü ^îpëtü de surprisă şi 
rëmasse în locü uimitü. Necunoscuta era atât de frumosă 
în nemişcata sa posiţiune in catü bietul june îşi perdu cumpë- 
tulű, începu să tremure, sângele să'î circule prin vine cu 
impetuositate, peptulü să'î palpite în modu convulsivii şi 
să uite cu totulü şi cârpa ce ţinea în mănă şi iritenţiunea 
care lu făcusse s’o aprindă. De când esista ellü nu mai 
vécusse aşea de aprópe lângă sine o femee tînërâ şi atăt 
de frumosă şi nu mai simţisse în interiorulü sëü o revo- 
luţiune atat de străină!

După ce' trecură primele momente aile surprise! şi se maî 
desmetici puţinu, îşî aduse aminte de critica situaţiune în care 
se afla faţă cu astă străină şi se hotărî d’a face în grabă aceia 
ce’î comanda umanitatea şi datoria de cavalerii; aşa dar se des- 
bară de uluială şi numai de căt îî apropiă de naşii fumulü ce 
eşea din cârpa cea aprinsă, şi, după ce 'Iii ţinu cât-va timpii 
sub nasul leşinateî, arunca cârpa cât collo căci deja ea înce- 
pusse să se mişce şi să clipească din ochi. Intr’acel moment nu 
ßciu ce sentiments, nu sciü ce impulsiune lăuntrică, nu sciü 
ce putere supra-umană îl făcu să apuce una din mâni ce 
atêrna lângă frumosul eî corp, şi fără să scie ce face, să depue 
pe acea mână môle şi albă ca puful unii ferbinte sărutată.

Astă commuţiune ne asceptată făcu pe leşinată să tre
sare, să se ridice repede în süsü şi să scoţă din peptü unü 
ţip0tu ascuţită şi să fugă strigênd :

— Lăsaţi-m0, nn më omorîţî.
— D-na mea, strigă junele reţiind’o ca să nu fugă, iartâ-më 

şi opresce-te căci nu suntü unü omü rëü.
— Cine escï tu şi ce vrei cu mine? strigă străina silindü-se 

a ’şî smâci mâna ce încă ţinea George în mânele sale.
— Suntü acella ce te amü scăpată din mâna acellorü 

fâcëtorï de relie, murmură junele cu voce tremurätöre.
— Tu ! ce fel nu escî din num őrül lor?
— Nu, Domnă, nu ; te încredinţez ; ţi'o jur.
— Dacă nu eşcî spunem unde më găsesc eü acum? întrerupse 

necunoscuta.
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— In chioschulü din grădina Chiseleff.
— Bine (Jicî, aşa e, (Jise ea preămblăndu-şî speriósele priivirï 

în juru-î şi apoi mai liniscindu-se addăogă : va să dică amü 
scăpată de primejdie?

— Da, D na mea, se grăbi a rôspunde George.
— Nu mai suntă în ghiarele tâlharilor, şi D-ta esc! mân

tuitorului meü ?
— Da, am avută astă mare fericire.
— Oh ! îţi suntă forte recunoscătore ! esclamă străina 

aruncănd asupra luî o căutătură plină de gratitudine ; m’aî 
scăpat d'o mare primejdie, póte chiar de morte ; îţi mulţu- 
mescă, D-lă meă, şi te assigură că n’ai servită o ingrată.

— O ! D-na mea, rëspunsse junele cu voce tremurătore, 
mulţumirea ce simptă în sufletul meă că am putut să vë fiă 
de un mic folos este pentru mine rësplata cea mai nepreţuită.

— Nu e destulă pentru o assemenea faptă numai satis- 
facţiunea unei consciinţe împăcate, căci curagiulă şi devo- 
tamentulă D-tale a înfruntată ună reală şi mare pericolu. 
Pentru aceia te rogă să ’ţî aducî aminte de mine ori când 
veî avea nevoe de vre-un ajutor, şi eă, împreună cu bărba- 
tulă meă vom ii în totă d’auna gata d’a te servi.

Pronunţănd aste cuvinte, scóse din sînă ună carnetă şi 
din carnetă doué carte de visită pe care le depusse în mâna 
lui George. Junele poetă le strecură într’unulă din busunare 
fără să le citéscâ, căcî găndulă şi attenţiunea sa eraă aţin
tite spre astă necunoscută frumuseţe care ’lă fascinasse 
Dupë aceia dama necunoscută îl întrebă de nume şi aflăn- 
du-lă îl rugă s’o petrécâ pănă la trăsură. George primi cu. 
mare bucurie, o petrecu pănă în dreptulă bufetului unde 
staţiona o trăsură de casă, şi după ce o ajută să se sue 
într'ênsa, o salută respectos şi apoi se retrasse spre a privi 
cu ănima sfăşiată cum se depărta spre capitală acea fiinţă 
răpitore care ’lă fâcusse să simţă nisce sensaţiunî cu totulă 
nuoî pentru inima sa. După ce dispăru trăsura scósse din 
busunar cartele de visită şi pe una citi, Madame Helene 
Calomiresco şi pe cea altă Alexandru Calomiresca, calea Că
lăraşilor N. . . . _ ________
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IV

Un protector neasceptat

A doua <|i după ce petrecu o nópte plină de gânduri şi 
năluciri, prima sa nópte de insomnie, George cum se sculă, 
se îmbrăca ca în totü d'auna şi fără să se gándéscá la dejun 
se duse la cancellarie ca să se apuce de lucru. Abia intrâ 
în camera unde se afla biuroulü sëü şi numai de cât veni 
usierulü ca să'lu anunţe ca nici o dată că’lu chiaraă Direc- 
torele în cabinetul sëü. Audind astă invitare neasceptată, 
lăsâ pardesiul de care se desbrăcasse pe un scaun şi alergâ. 
în grabă. Directorele nu era siugurü ; unü altü domn sta 
pe unü scaunü alături de dênsulü.

Cum îl vë(Ju directorele intrând se adresă către necunos
cut şi ’I (Jisse :

— Amice Alexandre, îţi presintù pe D-lu George Buicu- 
lescu, unul din cei mai buni impiegaţi din cancellaria 
mea.

La auíjulü acestui nume necunoscutulü se sculâ în picióre 
şi (|isse :

— Suntü forte fericită că făcu cunoscinţa D salle şi tot de 
o dată că am plăcuta occasiune d’aî mulţumi pentru unii mare 
serviciu ce ’mî-a făcut.

Audind aste cuvinte George rëmasse uimit şi Directorul 
se grăbi d’a esel ama cu mirare.

— Un serviciü! D-lü Buiculescu?
— Da, prea mare; d-luï ’mï-a scăpatu aseară ' nevasta 

din ghiarele unom tâlhari care eraü aprópe s’o ucigă la 
spatele şioseleî.

— A ! d’-le Buiculescule, <|isse directorul, astă purtare 
îţi face mare onóre.

— D-lor, murmură George confusü, meritulü meü e preá 
neínsemnatü ; íntömplarea şi nimic mai multü.
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— Sunteţi prea modestü, obiectă, necunoscutul, care după. 
cum aţi înţellesti era însuşi Alexandru Calomirescu, soţul 
cuconeî Elena, însă fapta d-stră e destul de vedită ca să 
protestele contra tuturor tăgăduirilor. Intêmplarea nu es- 
pune pe unu omu de rănd la pericolulü d’a înfrunta désar
mât duo! sceleraţi înarmaţi şi d’a le răpi victima din mână. 
Nu vë mal apăraţi, aţi făcut o faptă frumosă, ’raî-aţi făciitu 
unü mare serviciü şi, negăsind cum să mă acliitü mai bine 
de obligaţiunea ce vă datorescü, amü venitü să vë cautü 
la amiculü meü, directorulü cancelariei d-v., spre a vë mul
ţumi din adênculü inimeî şi a vë ruga să më onoraţi cu 
amicia D-v.

Dicênd aste cuvinte întinse mâna spre George şi acesta o 
apucă şi o strânse pucin cu mare sfială. Apoi primi şi din par
tea directoreluî o mulţumire în telul cellor ce adreseadă şefii 
subalterni lorü când suntü bine serviţi, şi tocmai când era 
gata să iasă spre a se duce să se apuce de lucru, Ale
xandru îî (Jisse :

-• Apropo, d-le Buiculescu, nevasta mea doresce să vö 
revadă spre a vë mulţumi încă o dată ; vë rogü dar să n’o 
refusaţl, ci să veniţi astăzi a mânca la noi, căci multü m’a 
rugatu să- dobăndescu de la D-v. astă favóre.

George îngână câte-va cuvinte de scusă, dar aduc0ndu-şl 
aminte de impressia ce ’I produsesse răpitorea frumuseţe 
ce era să mal revadă, şi aurind îndemnul 11 şefului sëü, se 
retrasse, spuind că la 5 dupe amérjï va fi negreşit la porta 
cu No.... din calea Călăraşilor.

Am prelungi prea multü şirulfi naraţiunii decă am spune 
totü ce s’a petrecută în casa Colomiresculul în sera primei 
invitaţiunî, adică daca am enumera mulţumirile ce a pri- 
imitü eroul nostru şi suspinele ce s’aü strecurat furişiat 
din adênculü inimeî salle ; voiü spune numai că George s’a 
purtatü ast-fellü ca să ’şl atragă stima şi iubirea ambilorù 
soţi şi să devie în scurtü timpü nelipsitulü cellü mal iubitü 
al casse! din calea Călăraşi No....

Colomirescu, îndemnat de socia sa care avea asupră ï o 
influenţă domnitóre, profită de posiţiunea sa de funcţionar

;
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superiorü într'una din autorităţile principale din capitală 
spre a permuta pe George în cancelaria sa şi a ’lü face 
sub şef de biuroü ; după aceia îl alipi pe lângă sine ca sec- 
ratarü intim şi auxiliar în terminarea lucrărilor postului 
sëü, şi 'Í accordă unü locü la masa lui şi unü locü de onóre 
în stima şi confienţa sa.

George, devenită nelipsitulii casei, de şi nutrea pentru 
Elena unü amorü forte înflăcărat, totuşi purtarea bărbatu
lui ei faţă cu dênsulü il desarmă şi îl sili să se stăpâ- 
néscà şi să se porte faţă cu obiectul iubire! lui într’un chip 
atăt de rece şi de reservat în cât nimeni nu putu să-i ghi
cească taina sufletului sëü. E peste póte a spune câte chi
nuri şi câte dureri din celle mai vii îl costă acest imens 
sacrificiü făcut pe altarul amiciţiei ; elü suferi torturile celle 
mal intolerabile ; cu tote acestea suportă tote cu bărbăţie şi 
’şi resbună contra atâtor suferinţe numai aşternând pe hârtie 
îără de milă tote torturile ce’lü chinuia.

Aceste chinuri la început fură forte crude, dar cu tim
pul, cu cât devenea mai multü amicul lui Alexandru 
şi cu cât priimea de la el mai multe bine-făcerî şi mal 
multe probe de o confienţă fără de margine, cu atâta 
anima sa se oţelea mai mult şi profanulü sentimentü ce ’ï 
mişcasse inima ânteia dată se transforma cu încetul într’un 
sentimentü multü mai frumosü şi mai durabilü, íntr’o duiósá 
şi dulce amicie

însă tocmai când rana începuse a se cicatrisa şi ispita, 
duşmanca cea mai neînpecată a neamului omenesc, îl espusse 
unei cercări din cele mai periculóse.

Intr’o sără după masă, Alexandru chemă pe George în 
cabinetul sëü şi ’ï caisse:

— Dragă George, eü plecü fiind-că më chiamă Ministru 
la ellü a casă; tu ascéptâ-më, occupându-te a termina re- 
gularea hârtielor de mâine ce începussemü deja şi nu pleca 
până ce nu më voiü întôrce.

— Bine, respunse George puindu-se la biuroü şi prepa
rând u-se a începe lucrarea.
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— Dar să nu pleci, adăogă Alexandru luăndn-şl pălăria 
şi pregătindu-se să plece.

— Nu, daca nu veţi întârdia prea mul tu.
— La 11 ore sunt a casă.
— Până atunci vë asceptű.
— La revedere.
— La revedere.

C
i

1
!
!

r
I
! Y.
1

Elena Calomirescu
O oră după plecarea lui Alexandru, George era încă la postul 

sëu, adică dinaintea biurouluï, adêncit în lectura şi rezolvarea 
hârtieloru se avea înnainte, străină de totü ce’lü înconjura, 
avênd gândirea şi atenţuinea ţintită numai la astă lucrare 
biurocratică. Pe când era mai adêncit în resolvarea hârtielor, 
de o dată se pomeni că simte la urechea sa cea dreaptă 
o căldură dulce şi plăcută şi o respiraţiune uşiurică şi regu
lată. Cum simţi acea căldură care împrăscia în juru-î un 
miros plăcut şi îmbătător, junele poet tresări şi se intórse 
speri os cu faţa spre partea de unde venea căldura şi numai 
de cât scóse un ţipet de mare surprisă. înaintea sa, aprópe 
de sine, mat lipită de figura sa era o buzişoră care între
cea în rumeneală prima cireaşă părguită de călduţele ra(Je 
ale lunel lui Maiu, şi ceva mai sus nisce ochişori a căror 
lumină mai neagră ca abisulü şi mai strălucitore ca lucé- 
fárulű, se scalda cu cochetărie îutr’o mare de briliante şi 
mărgăritare ; apoi un corpü de nimfă plin de graţii şi volup
tate, în fine unu întregü D-^eescü, în peptul căria se sbu- 
ciuma o inimă arzătore.

Elena, zâna gândurilor salle, idolul misteriosului sëü cult, 
D-^eiasca visuine care ne întrerupt era în ochii şi ânima 
sa, Elena era plecată spre ellü, căldura gurii salle îl scălda 
obrajii sëï, căutătura sa învăpăiată. îl înflăcără sângele ; o
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sglobie buclă din përul eï se sbeguia nebunatic d’a lungul 
obrajilor lu!. George când o vë<Ju rëmasse în loc ca împie
trit, însă sângele sëù înfierbântat peste mësurà de acea 
puternică comoţiune electrică produsă prin contactul cu carne 
tînërâ şi călduţă de femee, năvăli nebun spre inima sa ca 
cum ar fi vrut s’o potopească, apoi se ridică vîjiind spre 
cap şi începu să 'I sbuciume têmplele ca cum ar fi vrut 
să i le spargă. Elena însă ca cum n’ar fi băgat de sémà 
turburarea ce pricinuise în inima bietului june, rëmase în loc 
în aceiaşi posiţie, ca cum ar fi vrut că citéscà peste umërul 
lui aceia ce dênsul citea. Unü surrîsü dulce provocatorii 
care ar fi băgatu in ispită pe unü pusnicü se juca in acele 
momente pe creţulu buzelorü salle şi o căutătură melan
colică şi tot-de-odată ispititóre scânteia din ochii sëï cel a- 
măgitorî. George vë(Jêndu-se la acea oră singur numai cu ea 
într’o casă isolată şi saturată de parfumurl îmbătătore, 
simţi numai de cât imboldul tentaţiunî şi numai de cât în
cepu să tremure şi să'şl piardă cumpëtulü. Ea însă fără a 
se face că pricepe, luă uuü scaunü, îl aşe<Jă lângă ellü şi 
'I (Jise :

— Ce te am speriatü ?
Astea tóté se petrecură aşea de repede în câtü întreba

rea avu locuraal d'o dată cu tresăritura lui George şi cu 
aşezarea Eleni pe scaunü.

— Nu, rëspunsse ellü cu unü tonü confusü şi zäpäcitü.
— Ba da. faţa te trădează.
— Póte că surprisa.
— Lnţellegă; amü vrut dinadinsü sä te speriiü.
— Şi aţi reuşit, gângăvi George.
— Ah ! ce rëü îmi pare că ’ţî-am pricinuit supărare fără să 

vreaü; urîndumi-se în camera mea veneamü să ţifi com
panie lui Alexandru, însă aflând că a plecatü şi esc! singur, 
amü intrat ca să stăm de vorbă.

— O ! D-na mea cât sunteţi de bună !
— Vreaü să te sçapü de astü inimicü ce se numesce 

urîtul, cu condiţiune d'a mô scăpa şi D-ta pe mine tot de a- 
celaşî duşman. Ia spune-mi ce faci acolo?

2
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— Lucrezü.
— Escî fericitü/ omul când este occupatü nu simte ce 

este untul. Trebue să fie forte important aceia ce lucrezi ?
— Nu, din contra.
— Nisca-î va seciete de stătu ?
— Aşi]! hârtii -curente de corespondinţă între cancelarii.
-- Póte că te-amü derangiatü?
— Din contră, mal le-amu terminatu.
— Va să <Jică pot să rëmâiü ?
— O ! cum nU D-na mea ! rëspunse George ridicându-se.
— Te rogü nu te scula, rëmâï unde şe(JI, şi dacă în a- 

devërü 'mî esc! araicu, cum credu, portă-te cu mine mai 
fără reservă şi mai fără etichetă, ca cu o amică, ca cu o 
adeverată amică, în sfârşit ca cu o soră.

— Amica D-vostră ! sora d-vostră! eű? esclamă George 
răpit d’atâta fericire.

— Ce găsesc! aşa de extraordinarii în vorba mea? nu 
esc! amiculü bărbatului meu ? pentru ce să nu ii! şi all ü 
meü, mai ales că între noi amândoi esistă o legătură ne- 
stricabilă, legătura recunoştinţei ?

— Vë mai aduceţi încă aminte?
— In totă viaţa mea nu voiü uita; dar pentru ce te-aî 

depărtată, şi mal alesu, pentru ce tremuri ?
— Iertaţi vë rog sfiielil şi ne-esperienţel melle într’ale 

cuviinţelor sociale.
— Care e causa de 'ţî inspir astă sfială?
— Nu sciü, nu pot să spun, rëspunse George din ce în 

ce mal uluit.
— Dacă 'ml esc! amic te rog, îţi pretind să ’mî spui.
— D-nă vë măturisesc că îndată ce më aflu înnaintea 

D-v., înnaintea unei domne...
— Ce fellü damele îţi inspiră frică D-tale ?
— Nu frică ci sfială, respectă.
— Póte că Domnişorele sunt mai fericite.
— Orî-ce fiinţă femeiască.
— Val-de mine ! aşa mare groză 'ţi inspiră sexulü aşa 

numit frumos !
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— Oh ! nu, nu groză, ci cum am mai <|is : sfială, respect.
— Tote femeile în genere 'ţi inspiră assemenea sfială ?
— Tóté.
— De mirare ! să fii june, in flórea verstei, dotată cu cali

tăţi avantagióse şi.... Trebue să iubesc! şi să fii iubi tu de
cineva.

— Nu iubescü şi nu suntü iubit de nimeni alt de cât 
de părinţii meï, răspunse George roşind întocmai ca o fe- 
cioră când rostesce pentru prima oră cuvêntul : te iubesc.

— Nu se póte ; replică Elena apropiind scaunu mal mult 
de ellü.

— Vë spunü adevërulü.
— Nu cunoşti ce este amorul?
— Nu.... adică nu T cunoscusem încă....
— Dar acum îl cunosc!? .
— Oh ! D-nă vë rog, vë conjur nu më întrebaţi mai mult.
— Pentru ce?
— Pentru că m’aţi sili să desvăluesc nisce secrete care 

trebue să fie pentru vecie îngropate in adêncul inimel mele.
— Secrete ! se cunósce că nu 'ml esc! amic adevërat dacă 

nu ’mî împărtăşesc! mie, amice! d-tale, suroreî d-tale, ase
menea taine sufletesc!. Daca 'mî-aî fi amic 'mï-aï mărturisi 
tot, nu te a! ascunde ; spune’m! dar, spuneTn! aşa te rog 
tot ce a! pe inimă.

— D-nă sunt sigur că comit cea mai mare necuviinţă, des- 
tăinuind tocmaï d-v. adêncul anime! mele, dar şi d-v. veţ! 
avea o parte din răspundere căc! m’aţî silit ca să vë dăs- 
tăinuesc nisce năluciri,. pot <Jice nisce copilării. Ascultaţi 
dar. De cât-va timp, nu e de mult, numaî câte-va luni, mi-se 
pare că simţii în mine ce*va ne obicinuit, ceva care më face 
să suferă şi cu tóté acestea să fiii fericit, să îndur crude 
durer! şis0 më înebunesc de plăcere după acele durer!. Se 
petrece în mine un ce noü, un ce straniii, dar nu sciü dacă 
acest sen timen tü este ceresc saü infernal.

— E amorul copile, strigă Elena tresăltând de o emoţiune 
covărşit0re.

— Să fie amorul ! esclamă George pe gânduri.
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— Da, da amorul, te încredinţez ; spune-ral acum cine, cine 
fericita muritore care a născută în ănima dumitale aste

sensaţium nuol?
— Nu pot sä pronunţă numele unei persóne, căci nid eü 

nu'lü cunoscü.
— George, D-le George, strigă Elena tremurând din creş

tet până în tălpi, mi se pare că vrei să ’ţl râ(JÎ de mine.
— O! nu, D-na mea, nu, vë încredinţez.
— E cu neputinţă ca ănima d-tale să fi stat rece până 

acum.
— Anima şi imaginaţiunea mea n’aă stată reci şi 

simţitdre, ci, necunoscênd lumea reală, ele şi-aă formată o 
lume imaginară şi aă confiată hârtiei tóté impressiunile mo
mentane şi tóté concepţiunile fantastice ce 'ml-aă trecută 
prin minte în' momente de eşpansiune.

— Ce fel esc! şi poetă?
— Da, amă făcut câte-va versuri.
— Imaginaţiunea d-tale a creată de sigur o eronă per

fectă în frumuseţe şi calităţi, şi lira d-tale a cântat tóté 
darurile salle închipuite.

— Aşa e.
— Trebue să fie frumóse acelle versuri.
— Năluciri alle unei imaginaţiunl neesperimentată.
— Aşă dori să le citescă.
— Nu suntă demne de aşa mare onóre, vë assigur.
— Pentru ce te calomniezi singur?
— Më cunosc pe mine însu-ml.
— 'Ml-e teamă că din potrivă. Să 'ml aduci mâine ver

surile să le citesc.
— Pe tóté?
— Negreşit ; ce fel, sunt multe ?
— Vf o câte-va mii. •
— Ce bogată concepţiune I Fericită trebue să fie aceia 

căreia le-al adresat.
— Aceia căria i le-am adresat nu există.
— Nu se poate.
— Şi cu toate acestea nu grăesc alt de cât adevărul.

e

I

ne-
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— Ia ascultă d-le George, nu glumesc!? Să fie adevërat 
că pân'acum, n'a! iubit nici o fiinţă femeiască în carne şi őse ?

— Este prea adevărat, murmură George lăsând ochi! în 
jos şi dându-ş! tóté silinţele ca ßä potoléscâ svâcnirile ăni- 
meî sale care eraü gata să '1 dea de gol.

— Dacă e aşa esc! vrednic de plâns l
— Póte să aveţi dreptate, replică George oftând.
— Şi pentru ce toate acestea? pentru ce să nu te îm

părtăşesc! şi d-ta din banchetul aceste! vieţî? .pentru ce 
să nu guşti şi d-ta din cea ma! dulce şi ma! ímbátátóre 
plăcere ce a dăruit Dumnezeii tuturor vieţuit0relor acestei 
lumi?

— Nu sciü, nu pot să spun, şopti George abia mişcând 
din buze de frică să nu'! scape din gură taina ănimeî sale 
care sta pe limbă gata să sbóre.

— Póte că încă n'aî găsit o inimă demnă de a d-tale, o fiinţă 
aleasă care să înţeleagă delicateţea sentimentelor d-tale şi să 
priceapă frumuseţea poeticelor aspiraţiun! ale ănimeî d-tale.

— N’am avut nie! timp; abia am intrat în lume.
— D-ta ! abia a! intrat în lume ? se cunósce că n’a! de loc 

experienţă căci nu'ţ! cunosc! nie! măcar contimporani!. Eşt! 
tînër, într'adevër, nu cre(J să aib! 25 de an!, cu tóté aces
tea tinerï de vêrsta d-tale sunt deja !mb0trâniţî, fără de 
nie! o ilusie saü experienţă de făcut. Póte că d-ta esc! o 
fiinţă limfatică, cu imaginaţiunea rece, cu ănima de ghiaţă în 
care focul pasiunilor violenţ! nu se poate aţiţa.

— Ol d-nă, nu vorbi ast-fel, nu më cun0sceţî, strigă George 
cu precipitare.

— Intr'adevër nu te cunosc şi te judec numa! din spuse.
— D-(Jeu 'mî-a dat, ca or! căru! muritor, ănimă îndestul 

de fierbinte, póte ma! fierbinte ca la alţi!, dar tot de odată 
m'a înzestrat cu o ambiţiune, cu o mândrie, cu nisce as- 
piraţiun! ma! mar! decât mine, ma! pre sus de cerculvie- 
ţeî în care trăesc.

— Tóté acestea dovedesc că într'adevër esc! poet căc! 
mintea şi inima ţi se ridică tot în sus !

— Am intrat în lumea în care dobândisem dreptul să
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trăesc prin modesta mea nascere, şi intrând în ea cam 
sfiicios şi reservat, am întâlnit multe fete şi femei al că
ror exterior putea escita pasiunea cea mai violentă, mai 
ales într’o ănimă neexperimentată. Vë<Jêndu-le ănima mea 
a început să bată, săsburde chiar, dar de îndată ce am 
intrat în vorbă cu densele şi le-am vëdut prea lipsite, chiar 
sărace cu totul de acele daruri sufletescî, d'acele calităţi 
alese, d’acele însuşiri ale spiritului care apropie pe om de 
D-deü, îndată ce m’am încredinţat că am înainte numai un 
corp viü, cu sentimente bestiale şi aspiraţiunî prosaice, 
bune, preţioase chiar pentru partea cea materială a vieţei, 
de îndată ce m’am încredinţat că am înainte o femee iar 
nu un înger, o făptură materială, iar nu o fiinţă eterică, 
focul pasiuneî s’a stins d’odată, ănima ’mî-a încetat să bată 
şi decepţiunea smulsse pe fie-ce (Ji câte o frunză dupăcră- 
cile pipernicitului pomuşor al ilusielor mele.

— Oh ! copile, copile ! strigă de odată Elena în fiinţa că- 
ria surescitarea nervosă mergea crescênd; ah ! cât de mult 
se aseamënâ viaţa mea cu a ta ! cât se potrivesce ănima 
mea cu a ta!

— A mea 'd-nă ? esclamă G-eorge uitându-se la Elena în
mărmurit de spaimă, a mea cu a d-v. ?

— Da, da; urmé^á înainte pentru că au<|indu-te grăind 
par’că ănsăşî ănima mea vórbesce, aud propriele mele măr
turisiri.

— O ! d-nă nu, nu e nici o potrivire între d-v. şi mine ; 
pe d-v. D-<^eü v’a înzestrat cu tóté darurile, cu tóté bună
tăţile, pe când eü desmoscenitul n'am dreptul să’mî ridic 
cu óre-care ra<£ă de speranţă căutăturile spre singura fiinţă 
ce a fost în stare să descepte viaţa în ănima mea.

— Ce fel ? cum ? aï dat în sfirşit d’acea fiinţă superiórá, 
d’acea inimă demnă de inima d-tale ? aï descoperit acel te- 
saur şi nu te cretjï fericit şi nu bine-cuvintezî pe D-<^eul 
îndurărilor ?

— O ! nu, căci acel tesaur e însăşî nenorocirea mea.
—- Nenorocirea d-tale?
- Da.
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— Şi pentru ce ?
— Pentru-că în viaţă sunt piedice, sunt obstacole pe 

care o fiinţă omenească, ori cât de hotărită ar fi, mi le póte 
învinge.

— Ce piedici? ce obstacole?
— Multe şi nenumărate.
— Oh ! căci nu cunosc eù pe acea fiinţă norocită care a 

avut fericirea d’a înflăcăra o ănimă atât de alésa ca să’î 
spun câte tesaure de fericire ar dobândi făcendu-te fericit ! 
Oh ! căci nu pot ca să pledez cu căldura ce merită causa 
d-tale, şi s’o fac să ghicéscà o parte din comorile ce ’î-aî 
jertfi.

— D-v. d-nă, d-v. (Jiceţî că n'o cunosceţi? esclamă George, 
tremurând în prada celei mai chinuitóre convulsiunl.

— MÍ este ore cunoscută?
— Prea mult !
— E una din amicele mele ?
— Nu.
— y re-o rudă,’soră-mea póte?
— Oh ! nu, nu.
— Nu ! atuncî nu te înţeleg, esplică-te strigâ cu impe- 

tuositate Elena care cu mare greutate se mai putea stăpâni.
— Cred că m'am esplicat în destul, răspunse George ri- 

dicându-se în sus şi puind mâna pe pălăria ce era pe biu- 
rou ; daţi-mî voe acum ca să mă retrag, că e târziu şi d-1 
Alexandru nu maî vine.

— Pentru ce fugi ? esclamă Elena ridioându-se şi ea în sus.
— Pentru că orî-ce aşi grăi şi aşi face de aci incolo ar 

fi nisce fapte nesocotite, o nelegiuire, o infamie, o crimă care 
ar merita mânia şi dispreţul d-v.

— Rămâi, şi esplică-te, dise Elena cu un ton imperios.
— Oh ! d-nă, d-nă fie-ţî milă de mine şi lasă-mă să plec.
— Nu, nu te las să te duci până ce nu'mî vel mărturisi 

cine este acea fiinţă iubită de d-ta care ’mî-e mie cunoscută.
-- O ! d-nă, se vede că D-(Jeü a vrut ca să plec gonit şi 

ruşinat din acéstâ casă, singură în care am gustat dulcea 
fericire.

v ....
:—
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— Cine e acea femee ? spune, spune odată.
— Cine alt de cât numai d-v., d-v. care sunteţi atât de 

frumosă, atât de perfectă, atât de nuperiórá? Acum după 
ce aţi aflat teribilul adevër, după ce sciţi nenorocitul se
cret al sufletului meu, goniţi-m0, sau mal bine ordonaţi la- 
cheilor d-v. ca sä mö dea afară.

— A ! în sfîrşit I exclamă Elena radiosä de bucurie, al 
deschis în fine gura, al dat avent inimel ! bănuelele mele 
nu m'a amăgit ; mö iubesc!, intr'adevör mö iubesc! şi vrei 
să pleci?

— Trebue,
— Şi pentru ce?
— Pentru că 'ml-e ruşine d’a 'mî mal arunca ochii spre 

d-v. care aţi aucjit îndrăsn0ţa mea mărturisire, pentru că 
’mï este témâ să nu mö träsnöscä fulgerile mănie! d-tale.

— Fulgerile mâniei mele ! dar bine eü nu sunt de loc su
părată, ci din contra mö simţu măgulită şi fericită de măr
turisirea francă şi leală ce’ml a! făcut.

— Cum ? d-nă, nu sunteţi supöratä ! esclamä George forte 
surprins.

— Pentru ce ore? pentru că ’mî-al spus că suntu 
frumosă? pentru că 'ml-al spus că sunt iubită? pentru că 
’raï-aï mărturisit ca am fost în stare să înflăcărez o inimă 
încă virgină ? Nu copile, nu ascepta pedépsâ, ci rösplatá 
pentru asemenea indräsnölä. Femeia, tinere, e o fiinţă ego
istă, măcar d'ar fi ori cât de severă şi de puţin cochetă, 
ea se simte linguşită şi ascultă cu plăcere şi fără severi
tate mărturisirile unul adevörat amoru, unor sentimente 
curate şi neprihănite.

— Ohl d-nă, d-nă, mare trebue să fie indignarea ce v’a 
causât nesocotinţa mea, căci luarea în rîs cu care mö pe
depsiţi este forte crudă.

— Ce fel ? cre^l că te iau în rîsu ? esclamă Elena, cretjî 
că mö port cu D-ta ca o cochetă ordinară?

— Nu se póte alt-felü.
— Să'ţî iasă din minte asemenea credinţă ; saü mal bine 

uită-te drept în ochii mei şi încredinţează-te că eü îţi vor-

/
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bescü din adâncul ânime! ţi fără de ocoliri ca unuî amic, 
ca unei fiinţe care nu'mî este streină. Să fiú supărată pe 
el când ei më face cea maï fericită dintre fiinţe? O nu, nu; 
ia fă bine de stai biniţoru pe scaun ţi ascultà-mê.

George din ce în ce ma! uimit se supuse în mod maî 
mult maţinal ţi se reaţejă pe scaunul din faţa Eleneî.

— Să nu crejí George, urmă Elena cu o voce tremurătoare, 
apucênd ţi strängend în albele sale mânuţiţe una din 
mânile lui ; să nu cre<|í amice, că aî înainte-ţî o fiinţă 
denaturată, o cochetă care îţî ride de ânimile tinere ca pa- 
sërea de pradă de plăpândele pâsërele ce-î cad în ghiare. Să 
nu crejï că sunt una din acele fiinţe sëlbatice car! simt 
o nespusă plăcere d'a chinui ânimele ce au subjugat. Anima 
mea nu e de piatră, sufletul meu nu e nesimţitor, căci ţi 
eü cunoscü amărăciunea patimelor sufletesc!. Pune mâna 
colea, pe peptul meu ţi convinge-te că ţi ânima mea bate, 
că nu sunt o fiinţă de marmură.

Pronunţând aceste, cuvinte, Elena maî ‘repede ca gândul 
ţi maî înainte d'a cugeta George să’î opue vr’o resistenţă, 
lipi mâna lui ce ţinea în mânile sale de rotunjimea sinu
lui sëü celù stêng ţi apăsând’o bine în partea sa de jos 
unde bate ânima omului adăogă:

— Aţa e că ţi ânima mea bate tot aţa de tare, póte 
maî tare ca ţi a D-tale? aţa e că ţi eu sunt o fiinţă vie 
ţi simţitdre? aibî dar încredere în mine ţi convinge-te o 
dată că nu sunt un monstru, nu sunt o femee denaturată 
care sâ'mï rîdü de simţimintele omenescî.

— Aţa e, rëspunse George, sbâtêndu-se în prada celor 
maî violente emoţiunî, ţi abia putându-ţî stăpâni durerile 
ce’î pricinuia săgeţele de focü ţi de ghiaţă ce’î -străpungeaţi 
intr’una tot corpul sëu ; aţa e, esclamă elu ţiind mereü 
mâna lipită de acelü sînü fermecëtor care îl ardea ţi tot- 
de-o-dată îl îngheţa până la módúvá oaselor; într’adevér 
eşcî om, escî femee, chiar perfecţiunea femeilor, dar din 
nenorocire pentru mine aceste darurî, aceste bunătăţi, aceste 
comorii D-jeescî nu sunt pentru mine.
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— Pentru ce! dacă o-dată ânima mea bate ca şi a ta, 
simpatisează ca o soră cu a ta, te iubesc cum mă iubescî?

— Më iubescî d-ta pe mine ? esclamă George trăgendu-şî 
repede mana din manile Elenii şi uitându-se sperios spre 
dénsa.

— ’ŢÎ-am mărturisit’p deja? rëspunse Elena ca cum ar 
fi fost uluită, daca e aşa fie ; îţî repet încă-o-dată că şi eu 
te iubesc cu focul cu care tu me iubescî. Ştii că de când te*am 

' zărit în ameţeala leşinului, colo la sosea, anima mea ’ţî-a 
fost dată ţie, şi din (Jioa în care te-am vë(Jut, aici în casă 
ara ghicit póte chiar înainte d’a simţi tu, că şi tu më iubescî.

— Intr’adevăr ! iubire zadarnică, iubire fatală !
— De ce vorbescî ast-fel, tocmai când eu intre vădu vi- 

itorulu semănat cu fericiri neînchipuite?
— Fericire ! póte fi fericire între douô inimi cari se iu- 

bescü, daca în adevër buzele d*tale au rostit adevărul şi daca 
cu adevărat mă iubescî, póte fi fericire pentru noî, maî ales 
pentru mine, cănd ne desparte un obstacol peste putinţă 
de învins ?

— Un obstacol ! ce obstacol ?
— Aţî uitat că sunteţi măritată, că aveţî un soţii, şi că 

numaî el singur are dreptul şi suprema fericire d’a se bucura 
în mod esclusiv de iubirea şi darurile d-v. ?

— Eu n’am uitat dar el a uitat de mult ; de mult a în
cetat d’a preţui darurile ce are soţia luî, de mult inima şi 
iubirea mea sunt cu desăverşire văduve, de mult nu maî 
sunt soţie de căt pentru aparat, pentru a servi de companióna 
soţului meü cănd ese din casă şi spre a présida recepţiu- 
nile şi prânzurile ce dă el din când în când camarazilor săî. 
De mult timpu'bărbatulu meü sacrifică tot timpul şi tóté 
preocupaţiunile sale funcţiuneî şi posiţiuneî luî sociale, pe 
când eü abandonată suspin cu dor în singurătate după o i- 
nimă tănără care să bată ca şi a mea, care să iubească ca 
şi a mea.

— Să fie cu putinţă ! esclamă George cu desăvărşire 
uimit.

— Nu gräescü de cât adevărul. Un anü, numaî un sin-
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gur anü am simţit eü că sunt măritată şi m’ara dedulcit 
de fericirile căsniciei ; d’atunci, de îndată ce Tarn făcut pă
rinte, totă dragostea, totă afecţiunea, totă iubirea a trecu- 
t’o de la mamă la fiu ; pe el Ta încărcat de cele maî tinere 
resfăţărî şi eü am rëmas pentru el numai ca o camaradă, : 
ca o tovarăşe de viaţă, ca o amică, ca o soră, iar ca soţie 
de loc ! de loc ! Cum se scolă de diminâţă se aşedă la masa 
de lucru şi nu maî ridică ochii după hărţii pănă la or a de 
junului ; înainte de dejun se jocă puţin cu copilul şi apoi se 
pune la masă ; după ce dejunează, ce e drept faţă în faţă cu 
mine, pleacă la cancelarie, se întorce la ora prânzului, şi după 
ce mănâncă iar se jocă cu copilul, apoi iar se aşează la lucru, 
pe urmă după ce Ínserézá ese la club, ori se duce la mi
nistru, ori merge la teatru şi forte rar ese cu mine în socie
tate. Locuinţele nóstre sunt la celedouô extremităţi ale casei, 
în cât viaţa intimă de soţ şisoţie între noi lipsesce cu desă
vârşire. Ce e drept când e lume la noi sau noi mergem unde-va, 
nu e bărbat mai amabil ca el, în cât adesea aud la spate, 
ca să'mi facă nenorocirea şi mai mare, ah! ce pereche po
trivită, se iubescü ca nisce porumbei ! Intr'adevër ne iubim ! 
sardonică iubire ! Iubire fără afecţiune, iubire fără viaţă în 
comun, iubire fără intimitate ! Pentru mine nici o (Ji liberă ! 
mai nici un cuvânt drăgălaşă.

— Ceea ce audü më înspăimântă ! esclamă George.
— Aşa e, că e înspăimântător lucru să fii tânără, plină 

de viaţă şi de focü, să aibi óre-care daruri fisice, să fii în . 
lume înconjurată de admiratori şi adulatori, să fii soţia unui 
bărbat tânăr şi plăcut şi să trăesci o viaţă întreagă în cea 
mai deplină singurătate, o viaţă mai chinuitoare ca vëduvia ?

— Intr’adevër înspăimântător lucru !
— Iţi mulţumesc că compătimesc! de mine, îţi mulţu

mesc că împărtăşesc! durerile mele şi simţi puţină îndurare 
de soarta unei nenorocite desmoscenită de tóté bunătăţile 
acestei vieţi.

— Sörmanä femee ! murmură George ştergând o lacrëmà 
care fără de voia sa i se ivise la códa ochiului.

— Oh ! George ! iartä-mö, iartâ-më te rog că 'ţi fac nisce

N
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destăinuiri atât de intime, şi plânge-më în loc d’a më de
făima, căci suferinţele melle aü trecut peste marginele răb
dări! şi au început să debordeze fără de voia mea. ’Mi a! 
făcut o mărturisere francă şi leală, ingădue-m! şi mie să'ţi 
făcu o mărturisire care, de şi camă nepotrivită cu ce
rinţele usurilor practicate in lumea nostră, totuşi are me
ritul d’a ii tot atât de francă şi de leală. ’M! ai spus că 
sunt tênërâ ; Intr’adevër n’am ma! mult de 25 de an! ; 'm! 
a! spus asemenea că sunt frumosă ; într’adevër multă lume 
’ra! spune că sunt înzestrată cu <5re-care calităţi fisice ; cu 
töte acestea după patru an! de căsnicie, în ani! ce! mai 
plăcuţi ai vieţii, sunt vëduvâ, vöduvä de afecţiune, vëduvâ 
de tinere îngrijiri ! Ce cre<|ï că trebue să facü pentru ca sä 
scap de asemenea tristă viaţă ? să’mi părăsesc casa, să më 
despart de copilaşul meü ? de micul meu odor ce ’mi-a dă
ruit D-deü în primul anü de căsătorie ? nu potü, nu'mi vine 
sä’lü las pe mâni streine; să cer divorţul, să înfrunt peripeţiile 
sfâşietore ale unui proces scandalos? îmi este grozădegura 
lumii, căci cade prea jos în faţa lumii ori-ce femee care suie 
scările tribunalului, fie ea acusată, fie ea reclamantă. Să 
më silesc a recâştiga anima bărbatului meü ? m’am încercat 
deja, dar de surda aü fost tote silinţele ; se vede că natu
ralul sôu e făcut ast-felü ca să sacrifice datoriei de func
ţionar tote cele-alte datorii. Un singur mijloc ’mi-a mai 
rëmas : să'mi înnecü în adêucul âniraeï ori-ce scrupulü şi 
îndoială, să facü şi eü ca tote nenorocitele abandonate ca 
mine, să caut o animă care să më priceapă şi să’mi aline 
suferinţele, un suflet nobil şi generos care să’mi vindece 
rănile ce’mi copleşesc ânima, să devin femee infidelă, şi 
pe urmă tragă-mi pëcatul acela ce fără de voia mea më 
împinge spre prăpastia perdării.

— Fatal remediü ! murmură clătinând din cap George.
— Aşi fi dorit să iubesc, adăogă Elena din ce în ce mai 

animată, fără a au(Ji vorbele lui George, aş fi dorit să iu- 
bescü o fiinţă jună ca şi mine, poetică ca şi mine şi ca şl 
mine înflăcărată de aprigul dorü al adevërateî iubiri, care 
să se sacrifice cu corpul şi sufletul învăpăiatului meü amor,
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însă cu greü se póte găsi o ânimă cu simţiri atât de alese 
într’o societate cangrenată de scepticism şi conrupţiune. 
Mal acum câte-va sëptëmânï mi s’a părut că am găsit pe- 
rechia ânimeî mele, omul demn de iubirea mea, fiinţa pre
destinată d’a vërsa balsam vindicator peste ranele mele, 
dar în forte scurt timp m’am convins că îngerul era un 
demon scârbos, fiinţa providenţială un om de rând, idealul 
perfecţiunel un miserabil ordinar, nedemn de inima şi 
de aspiraţiunile mele. Intr'o sérà pe când më preumblam 
la braţ cu el prin şerpuitele poteci ale grădinel de la drépta 
soseleî, pe când buzele nóstre se frigeaü de înflăcărarea 
cuvintelor ce eşiaii din gurile nóstre, şi pe când păsurile 
nóstre mergeaü in voia întêmplâriï pe unde găseau loc bă
tătorit de călcat, ne pomenirăm într'o câmpie singuratică, 
la óre-care depărtare de şosea şi înconjuraţi de o ceată de 
ţigani care venise de la o cărămidărie vecină şi care deja 
ridicase In sus ciomegele lor ca să ne isbească. Intr'acel 
moment de surprem pericol, companionul meü în loc d’a-şl 
expune viaţa pentru ca să scape pe a mea, dădu dosul ca 
un miserabil şi më lăsă singură In mânile ţiganilor care 
de sigur m’ar fi omorât daca n'ar fi intervenit eroicul şi 
generosul d-tale ajutor. '

George cu cât au(Jea destăinuirile Elenei cu atât, în loc 
d’a se înflăcăra mai mult, simţea din contră că se liniscea, 
că violenţa bătăilor ânimeî sale se potolea şi apriga patimă 
ce’lû sbüciumasse se alina, în cât când aucji desnodă- 
méntul fatal, nu se putu opri „d'a <Jice cu un ton cât se 
póte de rece şi cam sarcastic :

— A ! acum am înţeles enigma.
— Am perdut ilusia, urmă a vorbi Elena din ce în ce 

mai agitată, dar din norocire am dat peste realitate; am 
perdut nălucirea amágitóre, dar am dobêndit fiinţâ vrednică 
d'a më rësplâti pentru tóté suferinţele ce am îndurat. Iu* 
besce-më George, iubesce-më cu tot focul, cu tótá pasiunea 
ce clocotesce în ânima ta, fâ-më să uiţ indiferenţa lui Ale
xandru şi purtarea acelei fiinţe nedemnă, şi *ţl o jur ■ că 
fiinţă mal fericită şi mal iubită ca tine nu va fi pe păment.
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.
— D-nă, 'ml e'ste peste putinţă a face sacrificiul ce’ml 

ceri, rëspunse George cu un ton hotărât.
— Ce aï (Jis ? esclamă Elena sărind din loc ca cum ar fi 

călcat cu piciorul gol peste un corp îngheţat.
— Adevërul d-nă. D-deü a vrut să më liniscescű, să re- 

capët dreapta judecată şi limpezirea vëduluï şi să më facă 
să înţeleg că între D-v. şi mine se ridică un obstacol peste 
putinţă de învins. Sunt amicul, sunt protegiatul, sunt obliga
tul d-lui Alexandru ; nu pot dar rësplàti ce a făcut pentru 
mine biné-fâcëtorul meü prin cea mai neagră ingratitudine.

— George nu este aşa că tu glumesci?
— Nu, d-nă, nu grăesc de cât adevërul ; vë rog dar şi 

vë conjur să uitaţi tóté aiurările copilăresc! ce am rostit 
într’un moment de rătăcire, căci, vë asigur, nu sunt eu omul 
potrivit cu simţinrântele d-v. nu pot să fiu ingrat.

— Aï fi cel mai ingrat dintre ingraţi daca m’al respinge 
după ce 'mï aï furat tóté tainele.

— Si D-vostră sciţi pe alle melle.
— Află că tot ce aï dobândit de la Alexandru, tot ce da

torezi lui Alexandru, de la mine aï dobândit, mie 'ml da
torezi, eu Tarn îndemnat să te ia sub protecţia sa.

— Fie, cu tóté acestea el nu s’a mărginit numai a më 
protégé ca un mal mare, ca un şef, ci m'a făcut amicul 
sôü, confidentul sëü, ’şî a încrezut onórea sa în mănele melle; 
amiciţia dar më obligă a’mî sacrifica pentru el inima şi chiar 
viaţa.

— Daca e aşa, daca al fost inspirat de nisce simţiminte 
atât de alese, pentru ce 'mî-aî destăinuit taina sufletului 
tëü şi pentru ce ’mï-aï furat taina inimel mele?

— Ml-aţî hrăpit fără de voia mea mărturisirea.
— Ia ascultă George să nu glumim, mal ales în nisce 

momente atât de solemne, ci sâ vorbim serios şi fără de 
făţărnicie, Z^e Elena din ochii căreia eşiau scântei ai'Zë- 
tóre; póte că tu ceri de la mine nisce sacrificii mal mari, 
pôte că tu nu vrei să împart de cât numai cu tine dra
gostea şi raângăerile mele, póte că esc! gelos chiar de fiul 
meü. Spune, vrei să fug cu tine, vrei să 'ml părăsesc casa

\
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şi copilul şi să te urmez chiar la marginea lumeî,? grăesce 
amice, căci eu sunt gata să te ascult şi sä te urmez. 
Nu te îndoi de nimic căci eü sunt îndestul de bogată ca să 
întêmpin. cu prisos tóté necesităţile vieţeî. Daca vrei să plecî 
eü te urmez chiar acum.

— O ! d-nă, departe de mine ideia d’a primi aşa mari 
sacrificii ; îămăneţj aci unde vë e locul, îămăneţî pentru 
copilul şi soţul d-v. care ar muri fără d-v.

— Ah ! tirane, ah ! ingrate, nu te înduri să 'Ï omorî pe 
eî, dar pe mine, pe mine më săgeţi fără îndurare cu săge
ţile cele mai ucigătore. Eî să trăiască, să se resfeţe în bu
nătăţile vieţeî, să se bucure de tóté desfătările, iar eu ne
norocita, eii părăsita, eü oropsita, să mor abandonată de 
D-^eu şi de omeni. Sunt jună George, sunt plină de viaţă şi 
de sânëtate şi ’ml place viaţa din care abia am început a gusta. 
Am colea în piept o inimă plină de foc şi pasiune, îmî tre- 
bue o inimă tot asemenea plină de foc şi pasiune care să 
më înţelegă şi să ’mï rësplâtéscâ iubirea prin iubire, pa
siunea prin pasiune.

— Iubire nelegiuită, chin fără de. sfirşit !
— Nu 'mî pasă, fie chinul cel mal cumplit, turmentul 

cel mai crud, numai iubire să fie.
— Ades plătesc copil greşelile părinţilor.
— A cui e vina?
— Negreşit a fatalităţeî.
— Daca fatalitatea e la mijloc, aide să ne supunem eî 

căcî de densa nu putem scăpa.
— Nu.... nu; găndiţi-v0 că pasiunea trece, iar remuşca-

rea nicî odată.
— Oh ! D-cJeul meü, de ce nu pot să ’mî desfac inima ca 

să potă citi in voe tot ce ascunde adâncul eî? pentru ce 
nu pot sä '1 fac să afle şi să se încredinţeze că sufletul 
şi viaţa mea vor fi ale lui pănă ce mór tea îmî va îngheţa 
sângele în vine? Ah ! pentru ce Domne, m’aî făcut aşa de 
nenorocită şi m’aî condamnat să intêmpin aiuraaï răceală, 
neîndurare indiferentă?

— D-nă, linisciţi-v0 vô rog.
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— Nu, nu voiü, nu pot, rëspunse Elena începênd sä verse 
läeröml amare, lacrëmï de ciudă, de mânie, de indignare.

— D-nă aud sgomot la uşa de la intrare.
— Fie, nu voiü sä sciü, nu ’mï pasă de nimic.
— D-nă, vine soţul d-v., Ii recunosc paşii.
— Yie, ca să afle şi el teribilul adevôr.
— D-nă, în numele copilului d-v. vô rog, vë conjur, ple

caţi, fugiţi să nu se întêmple vre-o nenorocire.
— Nu plec.
— D-nă, gândiţi-v0 la viitor, la teribilul viitor, la gura 

lumii de care vë este atât de grózá.
— Numai më gândesc la nimic.
— Daca veţi perde stima lumii luaţi-v0 nădejdea pentru 

tot-d’a-una de la iubirea mea.
— Më vel iubi daca voi pleca?
— Da, póte, cred că te voiü iubi, numai plécâ, plécâ 

d-nă mal curênd.
— George daca më vel amăgi te vei căi amar ; rësbu- 

narea mea va fi teribilă.
După ce pronunţă aceste cuvinte E ena eşi ca o nebună 

pe uşa pe care intrase, şi îndată după aceia George îşi re
luă locul dinaintea biurouluï bine-fâcëtoruluï sëü şi se gâr
bovi pe hârtii ca să 'şî ascundă potopul de emoţiunî ce ’î 
copleşea sufletul. Peste o clipă uşa principală se deschise 
şi intră Alexandru cu o înfăţişare radiosă.

TI

Alexandru Çalomirescu
— Bună seara Iorgule, <|isse Alexandru cu unü tonü ve- 

selü, aşe<|endu-şî bastonulü şi pălăria la loculü lorü,
— Bună seara, rëspunse George cu o voce cam tre. 

murătdre.
— Ce fellü amiculü meü, tot ocupat ? întrebă Alexandru 

apropiindu-se de biuroü şi scoţdndu-şî din mâni mănuşile.

ii ni







33

— Mai am vre-o douä harbiï de rezulat.
— Şi aï lucrat intr'una delà plecarea mea până acum?
— A trebuit să citesc tote hârtiile de la unû cap pànë 

la cellă altă ca să sciă ce rezoiuţiune merită.
— Şi încă nu te-aî plictisită ?
— M'a cam supërat pucin căldura.
— In adevër când am intrată aci am crezut că intru in- 

tr’ună cuptoră ; pentru ce n’aî deschisă ferestrele ?
— M'am temut de rëcôrea d’afară care este incă simţitore?
— A venit Elena p’aicî?
— Nu, n’a venit, murmură George încurcându-se şi ro- 

şindu-se.
— Ce-o fi făcut ea singură în camera eî mititica ?
— Nu pot sei, şiopti George cu acellaşî tonă.
— De ce nu aï lăsat lucru ca să te ducî să 'Ï ţiî cât-va 

timpă companie?
— Eă ? esclamă George aţintindu-şî privirea în ochii pro

tectorului sëfi.
— Negreşită ; eu am încredere în tine căci eşti ună bă

iat de onore, incapabilă d’a abusa de confiera amicului tëû.
— Aşa e, aveţjî dreptate, şiopti George în vérfulű buselor.
— Altuia în locu-ţî n’aşi acorda atâta încredere, dar ţie 

care eşcî unit cu mine prin nisce legături, în care sunt a- 
mestecate sentimentele celle maï tinere, este alt ce-va.

George nu dete nicï un rëspuns, iar Alexandru după ce se 
plimbă puţin prin cameră veselă ca un sticlete, se aşe<|ă 
pe un scaună lângă George şi urmă a vorbi :

— Să ve<Jî tu, amicuiă raeă, lucrulă şi numerósele 
melle occupaţiunî îmï absorbe cam multă timpă şi më 
silesce să cam negligezu pe Elena mea ; dar să nu creijî 
c'am încetat d'a o iubi; din contră o ador ca în primele 
lunî de căsătorie, pentru aceia îî facă tóté voila, chiar ca
priciile, numaî să nu cârtească contra negligenţel melle. 
Din fericire ea, mititica, este bunicică şi pacientă, trece cu 
vederea astă mic defect involuntariă şi më iubesce ca şi 
maî nainte şi 'mï pöstreazä onórea şi demnitatea pură şi 
ne pătată.

s
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George aruncă spre Alexandru o căutătură intrebătore 
spre a surprinde sarcasmulü saü ironia, şi ne întâmpinând 
alt de cât o căutătură veselă şi senină, relăsă ochii în jos 
şi’i pironi din nou pe hârtia ce avea înnainte-i.

— Face bine de nu calcă alături de datoriile ei, adăogă 
Alexandru cu acelaşi tonü, căci îşi conservă viaţă lină şi 
ne bântuită de nici o neplăcere; aminteri n’ar câştiga de 
cât ruşinea, părăsirea şi dispreţul meü. D’ar judeca tóté 
femeile ca ea şi s’ar gândi bine la tristele resultate ce cu
lege în urma unei vieţi rătăcite, <Jëü n’ar mai fi femee vi- 
ţiosă şi nenorociri casnice n’ar mai esista. Dar tu ce iaci 
acolo de nu scoţi nici unü graiü ?

— Vë ascultü şi më gândesc cât de mulţ aveţi dreptate.
— Nu este aşa? o! dar nu suntü numai elle de vină, 

ci mai mult miserabilii aceia cari se introducă în interio- 
rulü unui menagiü sub plăsmuita mască a amiciei ca să se
mene discordia, ruşinea şi nenorocirea. O ! ferescă D-cJeu, 
de mi s’ar întâmpla mie o asemenea nefericire, n’aşu sta 
mult la îndoială ci aşi lua acelle douö pistóle ce védi colo 
atârnate în cuiü ; pe unulü l’aşi descărca în peptul crimi
nalului şi pe cellü-alt într’allü complicei lui, ca să se ducă 
amêndoï cu unü moment mai curând innaintea judelui su
prem spre a’ï judeca.

George se uită pentru a doua oră în ochii lui Alexandru 
spre a citi umbra vre-unei alusiuni, şi ne descoperind ni- 
micü iar îşi vë<|u de lucru.

— Aşa sunt eü, urmă a (Jice Alexandru sculându-se după 
scaun, sunt bun cu cei buni şi ne înduplecat cu cei rôï.Dar 
ce însâmnă nerozia asta pe mine de sporovoesc din gură 
assemenea cuvinte posomorite, pe când ănima mea e plină 
de veselie şi nerăbdare d’a v’o Împărtăşi şi voă ? më ducü 
să chemü şi pe Elena, căci amênduoï aveţi ca să gustaţi 
câte o părticică din bucuria ce simţă.

Çicênd aste cuvinte deschise uşa prin care dispăruse E- 
lena şi eşi repede cântând.

— Iată omulü pe care ispita më îndémnâ să înşel şi pe care 
femeia lui îl copleşesce cu defăimările cele mai nemeritate,

!
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murmură George uitându-se după Alexandru. Oh ! femei, 
femei! dacă aţi fi tóté asemeni, nu este fiară mai rea ca voi !

Uşea se redeschise, şi reintră Alexandru, trăgând cu sila 
de mănă după sine pe Elena, care ’şi schimbase vestmin
tele şi se îmbrăcase într’o elegantă haină de casă de in
diană albă, şi care se făcea somnorosă ca cum ar fi dor
mită cine scie de când.

— Ci aide, intră odată somnoróso, îl ^ise bärbatä-söü con
tinuând d’a o sili să intre în interiorulű cameriî.

— Eh ! Alexandre ce copilă esci ! lasà-më, lasâ-më îţi 
<Jică, că glumele tale incepă să më supere ; aste cuvinte le 
rosti Elena cu o intonaţiune în care se afla tóté nuanţele 
graiului unul somnorosă.

— Să te supere 1 tocmai în momentele când vreaă să te 
vö(Jä cât se póte mai veselă şi mai fericită ! nu te supëra 
căci bărbăţelulă tëu n'are astă intenţiune.

— Ce să’ţi facă dacă m'ai smuls din braţele celui mal 
frumosă visă.

— Ţi-am răpită ună visă frumosă ca să 'ţi daă o fru
mosă realitate. Află iubita mea, află amiculă meă, că in 
astă momentă când credeţi că aveţi a face cu un un sim
plu şefă de secţiune, vë aflaţi înaintea unui mare Direc- 
tore de serviciă.

— Ah! ce fericire ! strigă George sculându se repede 
după scaună şi coprin^ênd cu afecţiune mâna şefului sëh.

— Ah ! în sfîrşit mi s’a împlinit dorul, are să mórá de 
necaz Calomfireasca ! strigă Elena lăsând la o parte prefă
cătoria somnului şi începând a juca de bucurie ; a ! în fine 
suntă directóre şi amă să fiă invitată la masa domnéscâ.

— Nu risipiţi cu aşa galantomie tesaurele bucuriei vós- 
tre, întrerupse Alexandru ri(Jend ; fiţi mai avari, căci mai 
aveţi încă de ce să vô veseliţi.

— Ce spui ? ! strigă Elena ; se vede că astă nópte este 
nóptea surpriseloră !

— A veseliei pacinice, draga mea; amice George îmbră- 
ţiş0(Jă m0 şi priimeşce felicitările mele, căci amă reuşită să 
înduplecă pe ministru a subsemna raportulă ca să fii re-

!
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comandat pentru postulă vacant de şef de masă de clasa 
ântêiü înloculü celui recomandat de secretarul generalii.

— Ah ! cât escî de bun, d-le Calomirescu ! esclamă George 
înduioşată până la lacrime, apucându-i din nou mâinele şi 
strängen du le la pep tulii sôü.

— Aide, aide nu vë opriţi, Îmbrăţişaţi-m0, sărutaţi-mâ, 
mulţumiri-mi, flataţi-m0 că eu nu më supërü, când aste 
linguşiri vinu de la voi care më iubiţi şi pentru care ’mi 
aşii da viaţa fără părere de rëü. R0sfăţaţi-m0 cât puteţi 
mai multű, ca prin veselia şi mulţumirea vostră să potu 
aprecia câtă de scumpă şi fruraosă este fapta cea bună.

— Iţi facem pe voe din totă inima şi din totü sufletulü, 
esclamă George sărutându-i mâinele şi pe faţă şi pe dosii.

— Dar tu Eleno, ce stai la o parte şi nu’ţi răsfeţi bărbatul ?
— Eu si de ce ? esclamă dênsa aruncându-î o căutătură *

cochetă şi provocă tore; eü n’am cäpötat nimic, toţi aü do
bândit câte un dar, pe când eü nici o părticică.

— Cre^í că te*amü uitatü eü pe tine? îţi judici prea rëü 
bărbatul, dragă nevestică. Nu scumpa mea, nu te-am datü 
uitările ,i din contra ţie 'ţi-anm făcut partea cea mai mare. 
Iată zapisele de proprietate a oaselorü din vecinătatea şo
selei ce’ţi plăcea aşa de mulţii ; sunt făcute pe numele tëü.

— Ah ! Alexandre ! esclamă Elena apucând hârtia din 
mâna bârbatu-sëü şi imbrăţişindu-lă cu căldură ; acum re- 
cunoscü cât de raultü më iubescî.

— Acum ingrato?
— Acum mai mult ca tot-d’auna.
— Ei bine, sunteţi mulţumiţi?
— Escî unü bärbatü adorabilü, strigă Elena sărutându-1 

- pe ambii obrajii.
— Escî o provedinţă, murmură George cu ochii scăldaţi 

în lacrime.
— Suntü unü ornü bunü care "mi place sä faeü pe toţi 

din jurul meü să fie fericiţi ca şi mine, rëspunse Alexan
dru coprin<|ênd cu braţele sale pe ambele fiinţe ce'ï eraü 
atât de scumpe şi strângêndu-le la peptü ast-fel că buzele 
lor mai se lipiră una de alta sub strînsura braţelor lui.
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Necunoscuta.
Din séra în care George aflase mărturisirele Elenii si se 

încredinţase din nou că bărbatul eî era omul cel mai ne
preţuită, amorulü, saü mai bine momentanulü elană alu 
inimeî sale se răcise cu totul şi încetul cu încetul se schim
base în ură. Cu căt trecea timpul şi observa mai cu aten
ţiune pe Alexandru cu atât se convingea că tóté acusaţiu- 
nile ce aducea ea bărbatului sëu eraü nisce simple calom
nii, şi că elă îî consacra denşiî totă timpulu ce’î prisosea, 
şi o iubea, şi o rësîâÇa întocmai ca p’ună copilă favorită. 
Numai corupţiunea ei cea firéscà, numai pornirile ei des- 
frênate şi nesăţiose, numai depravaţi.unea caracterului sëü 
o silea să defaime pe soţul sëd şi se umble dupe amoruri 
streine.

Societatea nostră scuză pănă la óre-care puntă printr’o 
indulgenţă cam exagerată asemenea porniri sburdalnice, când 
vede pe o femee jună şi bogată, care, prin nisce calcule rëü com
binate se vede legată de sorta unul bëtrên uitat de omeni şi de 
D-<Jeă; dar p’o femee care are un bărbatu june, bine făcută şi 
iubitoră, nimeni nu póte s’o scuze. Aceste raţionamente 
trecênd prin mintea lui George, uscă cu totulu germenii 
pasiune! ce încolţise de căt-va timp în inima sa, şi bine
facerile lui Alexandru, şi frumosul sëü caracter, şi conflenţa 
ne mărginită ce avea ellû într’ênsulù, smulse din rădăcină 
pasionata iubire ce ’î inspirase Elena, însă nu putuse reuşi 
a stinge flacăra amorului ce se aprinsese în ănima sa altă 
dată amorţită. Nu mal iubea pe Elena, o evita förä a părăsi 
casa protectorului sëfl, îşi da tóté silinţele ca să nu se gă- 
sdscă nici o dată singur cu ea, rupea tóté epistolele pline 
de manifestări de iubire, de imputări violente şi de ame
ninţări desperate ‘ce 'I trămitea astă femee mal în fie-ce <|i., 
însă simţea în ănima sa unü golü care trebuea ămplut, o 
dorinţă care trebuea réalisată ; simţea necesitatea d’a iubi 
şi d’a fi iubită.
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Intr’o (£i întorcêndu-se de la cancelarie, mergea înceti
nelii pe calea Victoriei, cu capulü în josü şi gândindu-se 
încă la ingratitudinea Elenei către bărbatulă sëü, şi de aci 
la miile de pericole ce înfruntă bărbatulti când păşesce spre 
calea căsătoriei. Mergénd astü-lellü adâncită în felurite 
cugetări de asseminea soiă, cam în apropiere de biserica 
Sf. Vasile îşî rădicâ în süsü privirea, şi căutătura sa se isbi 
faţă în faţă cu a unei fete jună şi frumosă care mergea ca şi el 
pe trotuar însă în mod invers. Se dete la o parte ca să'î facă loc 
să treacă, se lipi cum se cade de perete ca să treacă atât ea 
cât şi o femee bëtrânâ, care o urma de aprópe, însă după 
ce 'şi îndeplini astă datorie dictată de cea mai banală po
liteţă, rëmase in locă ca împetrit, se uită lungă după ur
mele astei fetiţe necunoscute, şi apoi, fără să potă a ’şl da 
socotélâ de purtarea sa, se íntórse înnapol şi începu să ur
mele de departe fiinţa a cărei figură trecusse pe dinainte-I 
ca o clipeală, ca o licărire de fulgeră.

Vi s’a intemplat póte la mulţi din D-v., iubiţi lectori, 
atât în junie cât şi în etatea cea matură aceia ce s'a în- 
têmplat eroului nostru; aţi fost şi D-v. une-orî isbiţî de 
adrairaţiune când aţi vë<|ut în trécât o frumuseţe care v’a 
făcut să rămâneţi în locă contemplând fiinţa ce se depăr- 
té(Jâ; vi s'a intémplat póte chiar d'a face aceia ce făcu junele 
nostru, adică d'a o urmări, förä nici unü scopü, förä nici o 
intenţiune, ci numai împinşi de óre-care curiositate ; fiţi dar 
indulgenţi, scusaţî pe astă june înflăcărat şi nesperimentat, 
şi nu-1 condamnaţi la pedépsa indignaţiunel D-v., căci e în 
ănima omenéscà unü îmboldă care câte o dată îl împinge 
într’un mod bruscă şi fără nici un soiă de preparare prea
labilă spre destinul viitorului sëü. Assemenï şi D-v. stimabile 
lectore, de şi de sigură îl veţi găsi cam indiscretă şi póte şi 
ce-va impertinent, scusaţi-lă vë rog, căci în acele momente 
bietulă băiată nu era stăpân pe liberulü sëü arbitru ; o in
fluenţă misteriosă, o fascinaţiune ne biruită, ună magnetă 
puternică luasse în stăpânire voinţa şi fiinţa sa şi ’lă tîra 
förä de voe în urma pasuriloră necunoscutei copile.

Juna fată, urmată mereu de bëtrâna, părăsi calea Vic-

?
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toriéi, apucâ prin suburbii şi traversă raaî multe strade. 
Câlëtoria sa dura cam mult, aprópe o oră prin strade maî 
mari şi maî micşiore, însă George nu se plictisi de loc, ci 
continua d’a o urmări într’unü modü constantă, călcând în 
urma paşiloru sëï la o distanţă convenabilă, spre a nu a- 
trage attenţiunba nimënuî.

Necunoscuta, förä a se îndoi de nimic, după o cursă de a- 
própe o oră, se opri dinaintea unei porţî, o deschise, intrâ 
împreună cu bëtrâna într’o curte spaciosă umbrită de ar
bori înfloriţi, şi din curte intra intr’o casă modestă dar 
strălucitore de curăţenie. George se opri în stradă, admiră 
esteriorulü acestui locaşiu ce semëna forte mult cu acella 
alliî păcii şi fericirii, stătu puţină într'ună colţă fără a fi 
vëcjut de nimeni, căci strada era deşartă şi forte retrasă, 
ascepta cât-va să mal (Jàréscà o dată acea zînă fermecă- 
tóre care ’lü transportasse de la o extremitate la alta a 
capitalei, dar după ce vëcju că asceptarea-î remânea zadar
nică, se pomeni că scote din peptă un suspină şi, după ce 
se maî uita cât-va spre mica căsuţă, reapucă în delete calea 
pe unde venisse, aruncând în urmă-î din când în când câte 
o căutătură în care se citea părerea de rëü.

Ajuns acasă, ascultă cu distracţiune întrebările ce ’î făcu 
muma sa în privinţa neobicïnuiteï salle întârzieri, se puse 
la masă şi maî nu mâncă, apoi se sculă de la masă, tre
cu în camera sa şi puindusse înnaintea biuroulul scrise o 
poe.sie dulce şi sentimentală adressată juneî necunoscute.

Ce avea acea fată de’î robise inima? nicï ellü nu scia; 
scia numaî că i se părusse că în fisonomia eï vécusse óre- 
care asemănare cu trăsurile Eleniî, dar maî multă trăgesime, 
maî multă juneţe şi ună dulce aer de candóre şi castitate 
care da maî multă strălucire darurilor eî. Ce să’i faci ăni- 
meî ? aşa e pustia ; o umpli odată nu ’î maî place să rëmâe 
golă ; gonescî din ea din causa feluritelor împrejurări o pa
siune, alta încolţesce numaî de cât, cresce cu repeziciune, 
şi de o dată te pomenesc! potopit de valurile eî!

A doua Zi, cum se făcu Ziuă, George se îmbrăcă, îmbucă 
ce-va cât putusse mumă-sa să’î prepare în pripă, plecă
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. şi. . . lucru de mirare ! se desceptâ oprit în dreptul porţii 
necunoscutei salle ! Ajungênd acolo, trecu pe dinaintea unei 
ferestre care rëspundea în stradă, şi trecênd, privirea sa 
năvăli cu lăcomie spre interiorulü astei locuinţe. Ceia ce 
vë(Ju îî mulţumi sufletulü ; feréstra era dată de perete şi 
în interiorul unei cămăruţe mititele o jună fată rumenă şi 
grăsulie, numai în papuci, în fustă şi în camisonu, curată 
ca o lebădă şi cu capulügolü şi fruntea senină, scutura prin 
casă şi umplea aerul de un torent de sonurî dulci şi melodiöse.

George coprinsü de admiraţiune se opri ín locü, privi acea 
fiinţă drăgălaşe care deretecănd se sbeguia, ca să die aşa, 
cu aerul ce o înconjura şi se uită locului în dreptul ferestrii. 
Fata aruncându-şi privirea din întêmplare spre feréstrâ, 
<|ări pe George şi vë<Jêndu-l uitându-se spre ea cu obrăsnicia 
omului rănit de săgeţele sglobiulu! fiu al celei mai nesta
tornice dintre zîne, scóse un ţipăt de spaimă, chiar se roşi 
puţinii, dar nu se desconcentră, ci se apropie linü şi fără pre
cipitare de feréstrâ, o închisse fără de grabă şi fără sgomot 
şi după aceia reîncepu a dereteca şi a cânta. George vëtjênd’o 
recunoscu pe necunoscuta sa de erî, o privi mai cu atenţiu
ne şi o găsi raultü mai fruraosă, însă de îndată ce înţelese 
că conduita lui îi era ei neplăcută, făcu duoi paşi înnapoi şi 
apoi se retrasse.

Lecţiunea ce primise ar fi făcut pe ori-ce om cu minte 
să se astâmpere şi să'şi vadă de obicinuitele sale occupa- 
ţiuni, dar om cu minte şi amoresat unde se găsesce ? După 
cancellarie George se pomeni că iar trece p’acolo, dar de 
astă dată n'o vë^u ; de aci îşi făcu obiceiü d'a trece dimi- 
ndţa şi séra pe la pórta ei în tóté filele, însă mai de multe 
ori n’o vedea de cât o vedea.

Intr’o Duminică, ellü se găti des de dimin0ţă şi se duse 
la biserica vecină cu casa obiectului afecţiuniloru salle, şi 
nu se căi, căci peste o clipă veni şi juna fată împreună cu 
bëtrâna, şi după ce se închină liniscit şi smerit pe la icó- 
nele din facia iconostasului, merse şi se aşe^ă dinaintea 
unui jeţii în locul reservat femeiior, adică In tindă. George 
de la uşe unde se oprise putu s’o privéscà îndestul de bine
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şi să’i enumere töte calităţile. Atunci recunoscu că juna 
fată nu avea trăsurile Elenii, şi chiar nuanţa përuluï şi o* 
chilor ei, dar era mult mai frumosă şi mult mai drăgălaşe, 
căci în loculü voluptăţii sensuale, posséda unü aer simpa
tică care te atrage şi tot de o dată ’ţi inspiră celle maî 
respectóse gândiri. Necunoscuta băgă de semă că era ob
servată, şi numai de cât obrajii sëï de ordinarii rumeni 
se accoperirä de acellü stacojiii purpuriii ce colorézâ nu
mai inocenţa, dar nu 'şi perdu cumpëtul, ci ’şi vëcju de ru
găciuni, fără să dea cui-va să înţelâgă că avea vre un păşii. 
După eşirea de la biserică, trecu linii pe lângă George, a- 
ting6ndu-şî modesta şi tot de o dată frumósa ei rochiţă de 
vestmintele lui, însă se făcu că nu bagă în sémá nimic 
şi merse înnainte. Gëorge nu fu tot atât de Spartiat ; când 
simţi atingerea eï, corpulü ise coprinse de o mulţime de 
fiori împungëtore, capul i se turbură, vederea îi se întu
necă şi ar fi că(Jut daca nu ar fi fost rezimat de laturea 
uşii.

După ce eşi de la biserică, trecu iarăşi pe la poarta ne
cunoscutei şi ajungénd din urmă o babă bötranä care şi ea 
se întorcea de la biserică, îi (Jisse :

— Bună (Jiua mamă.
— Mulţumesc d-tale, coconaşul mami.
— Dup'aici eşti bëtrânico?
— Da, măicuţă, şe<J chiar pe astă uliţă.
— Dacă te-aşă întreba ceva ai putea să’mi daïniscaï-va 

lămuriri ?
— Cum nu? din tot sufletul.
— Aï unde-va un locü unde să putemü vorbi ceva mai 

liniscit ?
— De ! sciű şi eö? murmură baba pe gânduri.
— Te voiü mulţumi fórte bine.
— Póte că acasă la mine, dacă nu’ţi este cu supërare.
— Stai departe?
— Ia o palmă de locü.
— Dacă e aşa să mergémü la d ta acasă.
— Uite unde staü, colo la pórta cu salcia la pörtä- >
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— Nu e departe.
— D-ta din Bucurescî escî ori de la ţară?
— Ba din Bucurescî.
— De mirare lucru că eü nu te cunosc!
— Bucuresciî sunt mari şi eü staü cam departe d'aici.
— Mi se pare că escî negustor?
— Ba nu, snnt slujbaşă.
— Slujbaşă ! esclamâ baba uităndu-se cu un fel de admi

rare şi de respect spre George şi apoi adaose: Iată c’am 
ajuns.

Pronunţând aceste cuvinte ajunsese în dreptul unei portiţe 
cam dărâmată, intră în curte şi din curte în o căsuţă ce cam 
semăna cu porta. George nu băgă în seamă nimicü, intră 
în întru, se aşecjâ pe o ladă, şi înţelegend că baba ardea de 
nerăbdarea d’a afla mai curênd ce avea să’l spue, îi (Jisse :

— Mamă poţi să’mî spui cine şade în casa din astă stradă 
singura care are o ferăstră la drumü?

— Care? acea vopsită cu galben,cu ciubucele albe?
— Da.
— Unde suntü pomi mulţi în curte şi brasde de florî ?
— Aşa.
— Şi maï alesü unde locuesce o fetişoră mândră ca un 

bobocelü ?
— Tocmai mamă.
— Mă priocjü că bobocelul ’ţî-a robit ănima.
— Aî ghicit bătrâno.
— Bun gust aî avut! dar ştergeţi botul puişorule.
— Pentru ce măicuţă ?
— Elisa este o fată cinstită, de treabă şi cu frica luî 

Dumnezeu.
— Elisa o chiamă ? frumosü nume !
— Ce are ea şi nu e frumosü? chipü de zînă, fire de 

ángerü, curăţenie de ănimă, cinste, vrednicie, iubire de pă
rinţi. iubire de aprópe ; tóté darurile le are ast-felü în câtü 
toţi vecinii o iùbescü şi chiar femeile se înebunescü după ea.

— Ce bine îmi faci prin aste spuse !
— Mulţi coconaşi din lumea mare s’aü înebunit după dănsa,
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mulţi aü cheltuită bani cu pumnulü, dar n’a statü cu pu
tinţă s'o înduplece d’a se abate din calea cea dréptâ, de şi 
mumă-sa e vëduvâ şi nu e aşa bogată.

— A cui fată e?
— Tata-sëü a fostü arendaşii spre partea Târgoviştei şi 

se numea Niţă Olimpiaim.- Oh ! ce omü allü lui D-(Jeü era ! 
poţi (Jice c'a fostü bunü ca pânea caldă, D-(Jeü sä 'lü erte ; 
nimeni n’a avutü să se plângă de ellü în viaţa lui. Ne 
milostiva de moarte însă ’l-a räpitü fără de vreme şi a 
läsatü pe cocóna Linţa vëduvâ, încă tênërà şi încurcată 
în daraveri. Biata femee s’a descurcat de tóté cum a dat 
D-deü, a vêndut o pereche de case din Târgovişte, a plătitu 
totü şi cu ce 'ï*a rëmas a făcut meremetu la astă casă ce 
a avut’o de destre, s’a mutat într'ônsa şi 'şi-a crescut fata 
dându'i nişte pilde vrednice de urmatü.

— Bëtrâuo, (J sse George palpitând de bucurie, aceia ce 
îmi spui raë mulţumesce mai multü de câtü poţi să’ţi în- 
chipueşti ; spune'mi numai un lucru, fata iubesce pe cine-va?

— Vai de mine, coconaşule, ce ’ţi trăsnesce prin minte 
să te gândesci ! ? Ea să iubească ? Feréscâ D-deü, nimicü nu 
s'a simţită păn’acum după urma ei.

— Adineaori prin vorbă 'mï-aï datü să înţelegă că m'aï 
judecatü a fl unü berbantü amägitorü de fete ; sä scii cä eü 
nu suntü din acest soiü ; din potrivă eü aşi vrea s’o iaü de 
socie pe astă fată; cre<|î că 'mi ar da-o măsa?

— De ! sciü şi eü cine esci D-ta ?
— Sunt omü cinstit şi cu frica lui D-<^eu, cum 'ţi am spus 

sunt funcţionar, şefă de masă, amü casele melle şi cre<|ü 
să potü face fericită p'o femee fără de mari pretenţii.

— O măiculiţă ! ce spui ? D-ta nu eşci de Elisa.
— Pentru ce?
— Pentru că măsa nu póte să’i dea atâta zestre ca să 

te ia pe D-ta.
— Eü nu catü la zestre.
— Nu cre^ü să aibă mai multü de 400 galbeni şi alle 

casei, dar după mortea bëtrâniï îi dă şi o sforicică de moşie
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ce-o are la munte, casa ce aï vë^ut’o şi totü ce are pe 
sufletulü sëü.

— Mamă, eü nu amü nevoe de aste amănunte; iubescü 
pe fată şi voiü să s’o iaü eu ce are şi voiü sä ’mï jertfescü 
viaţa mea întrégâ spre a o face fericită; vreï D-ta sâ’mï 
faeï unü bine d’a te duce la măsa s’o ceri pentru mine ?

— Eü, măiculiţă, nu suntü peţitdre.
— Nicï eü nu te socotescü ca ast-fellü ; din potrivă te so

cotesc a fi însăşi maica mea ; te rogü dar fă pentru mine 
aceia ce aï face pentru copilul D-tale, şi crede că recunoscinţa 
mea nu te va face să 'ţî pară rëü.

— Be! eü suntü prietenă cu cocóna Linta, o să încercü 
intr’o doră.

— Când te duci măiculiţă? isissé George cu nerăb
dare.

— Măne, poimăne.
— Dar acum nu se póte?
— Nu e prea de grabü?
— Găndesce-te la nerăbdarea mea.
— Să më dueü...
— Când să viü ca să aflu resultatul?
— Pe diseară.
— Nu voiü lipsi.
— Dâ'mï înscrisü numele, slujba şi locuinţa D-tale.
— Iată le, rëspunsese George scoţend din haină unü car- 

netü şi din carnetü o fde de hârtie pe care însemnă cu 
creionulü aceia ce i se cerea. Aşa dar pe diseară? adăogă 
ellü sculându-se.

— Pe disérâ, rëspunsse baba petrecêndu *lü până la 
portă.
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VIII

Zile de fericire !
îndată ce asfinţi sórele, George se arunca într'o trăsură 

elegantă mânată de un Muscal scopit şi alergă acolo unde 
’lü ducea aprigulü dorü. Baba îlu ascepta în pragulü porţii 
şi cum îl vë(Ju intrat în casă îl <Jise :

— Bucură-te că 'ţi dau veste bună.
— Aï fost ? întrebă el palpitând de temere şi impacienţă.
— Da.
— EÍ bine?
— A prins bucuros, ’ţî-a luat însemnarea şi ’mï-a <Jisü 

să viu poîmâne.
— Fata era acolo. .
— Nu, stropolea prin cămara eî.
— AI dat ochi cu dênsa?
— Nu, căci n’a eşit de loc din casă.
— Te-a primit bine mumă-sa?
— Forte bine.
— Ce trebue să fac eü d'acum încolo?
— Nimic alt de cât s’ascepţl până Joï séra.
— Dac’oî veni Joî, o să poţi a’ml da vr’un rëspuns po- 

sitivö.
— Aşa nädäjduescü.
De Duminică până Joî, traiul lui George numaï traiü nu 

se putu numi ; orele treceau maî anevoe de cum trec fi
lele în timp obicinuit; dar în sfirşit bine rëü trecu şi sosi 
mult asceptata Joî. Cum eşi de la cancelarie, George alergă 
într’o fugă spre casa babei. Bôtrâna îlu ascepta în pragü 
şi cum îl vëcjû îi surîsse şi ’I (Jise :

— S’a hotărit ca Dumineca viitóre să viî să ve<|î fata.
Fórte adesea evenimentele cele maî mari şi maî tragice au

debuturile cele maî simple şi maî lipsite de peripeţii de óre-care 
însemnëtate; să nu vë miraţi dar, iubiţi lectori, dacă veţi . 
afla că peripeţiele acestui noü legâmêntü fu din cele mal 
simple şi mal firesc!, că Duminecă George vë^u pe Elisa, o
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plăcu şi fu plăcut şi că Joia urraătore se logodi de faţă cu 
părinţii şi cate-va rude mature, fără să producă vre-unu 
sgomot şi fără să intre în cele maî mic! detaliur! de in 
teresű.

De atunci George îşî petrecea tóté dimineţele şi serile 
lângă fidanţata lui, şi afară de cancelarie, de la care nu 
lipsise nie! o singură (|i nu mai se ducea de nicăirî, mai 
ales la Alexandru protectorul luî, nu mai merse o singură 
dată raăcaru. De o cam dată i se păru că Elisa se purta 
cam rece cu densul, că nu’l privea bine, că’! întorcea spa
tele chiar, şi inima sa se coprinse de temere şi mâhnire; 
într’o seară însă, in cea d’intâiü Duminică, după logodnă, 
avu ocasie d’a rëraânea cat va timp singur cu fidanţata sa 
şi d’a vorbi cu densa fără de martori. Atunci junii fi- 
danţaţî rămâind singuri începură de o cam dată cu sfială 
şi pe urmă mal cu curagiü a’şî desvălui totü adencul ini- 
mel lor. Atunci mirésa îşi deschise frumósa şi virginala sa 
buză şi abia şoptind pronunţă pentru prima oră cuvêntulü: 
te iubescu ; atunci pentru prima oră sânişorul sëû începu 
să se agite sub impresiunea primelor palpitări, şi inimióra 
sa simţi primele simptome ale acelui ataşamentu misterios 
care se numesce amor.

Cât e de frumos ! cât e de răpitor ! cât e de sublimii 
şi tot de o dată cât e de simplu şi de lipsit de ori ce a- 
parat, de ori ce décorum primul avênt al unei inime can
dide. Nici una din acele scene mari descrise cu atâta mă- 
estrie de poeţi nu prepară intrarea în scenă a acestei drame 
numită primul avênd al ănimel ; nici una din acele furtuni 
devastatóre nu ameninţă esistenţa acestei esistenţî încă 
nebăntuită de decepţiunele vieţii, şi cu tóté acestea, abia 
doă buze tremurătore se apropie una de alta spre a’ş! şiopti 
cuvéntul magic : te iubesc, şi numai de cât zefirii se schimb 
în furtună, adierea în vifor şi beţia pasiunelor cellor mal 
rafinate rëmâne o palidă prefâcëtorie faţă cu acea invăpăere, 
acea frenesie, acea beţie ce coprinde pe o fiinţă inocentă 
când rostesce pentru prima oră acel fermecător cuvênt : te 
iubescü !

\

" T iun
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Cireaşa cea mai rumenă nu este rumenă ca bu<jişi0ra 
acelei copile ce încă erï nu scia alt de căt să se róge lui 
D deü ; rosa cea mai purpurină nu este rumenă ca obră- 
jionî el, trestia cea maî mlădiosă nu tremură la adierea 
zefirului ca întregimea fiinţei eî şi unda cea maî impetuosă 
nu îşi rostogolesce valurile ast-felu cum se rostogolesc on
dulările peptuluî ei ; un focu viii dar pur întocmai ca fla
căra parfumată a candelei ce aprinde credinciosul în faţa 
icónei sântei fecióre, consumă în accellü momentü fiinţa eî 
şi o langóre lină şi totü de o dată profundă se face stă
până pe întregimea facultăţilorii sale.

Elisa, fericita Elisă că(Ju în assemenea sublim estaz în 
momentul în care se simţi mai lipită de fidanţatul ei care 
'Í şoptea mereu la ureche d’acele cuvinte simple dar atât 
de anjëtôre în cât consumă şi gura care le rostesci şi ănima 
fiinţei care le aude ! Ea ascultându-le nu putea scóte graiü 
din gură; limba ’i sta mută, vocea i se stinsese, dinţii i se 
încleştase, dar ochii sëï, dar muşchii obrajilorü ei, dar încli
narea capului sëü şi în fine acellü filtru care ’i răpea ori-ce 
putere, spuneaü cu o elocinţă rară totü ce (Jăcea în ănima 
sa, tot ce simţea, totü ce nu se póte spune prin gură.

George vë<Ju pe fidanţata sa astü-felü cum dorise ănima 
sa, iubitóre, duiosă, passionată; ochii sëï sorbi privirea 
ei cea langurosă şi scănteetore, faţa lui tresări sub ar- 
dintea atingere a buselorü ei; simţi tresăltările impetuóse 
ale peptuluî eï, strânsse la sînulü sëü sînulü eî cellü în
flăcărat şi nu muri sub povara' unei aşa de covărşitore fe
riciri!.... Nu, ellü supporta tóté aste sensaţiunî, le gustă pe 
tóté, se bucurâ de tóté ! fu fericit !

După ce trecu primulü avêntü, fericiţii între fericiţi în
cepură a vorbi încetinelü, şi prin nisce monosilabe elocu- 
ente îşi croirä totü planulü viitorului lorü, şi după ce se 
învoiră întru tóté, promiţdndu-şireciprocü d’a avea fiecare 
gustul celluï altü, d’aşi face pe voe unulü altuia şi d’a se 
iubi până la morte, busele lorü iarăşi amuţiră, capetele lorü 
iarăşi se înclinară, căutăturele lorü iară se contopiră, şi fără 
să scie cum şi în ce modü, obrajii lorü se lipiră unulü de
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altulü, mănele li se încleştară, capulü eî că(|u pe umerii lui 
şi se rezema de dênsulü şi rëmasse astfellü ne mişcaţi ca 
cum viaţa s'ar fi retrasu din corpurile lorü.

D’ar fi fostü faţă unü sculptorii n’ar fi vëcjut o grupă 
mai frumosă şi mai demnă de dalta unui maestru; părea 
că însăşi natura stătusse în locii spre a’i admira şi tim- 
pulű impiedecasse orele d'a sbura spre a nu le turbura es- 
tazul ce'ï coprinsese.

Muritori, o assemenea fericire nu este dată pentru toţi ; 
numai o pereche de ănimi candide, iubitóre, ne usate, pline 
de ilusiuni şi ne bântuite de vijelia decepţiunilorii, numai 
nisce asemenea ănimi póte s'o guste o dată, numai o singură 
dată şi apoi s'o apreciere. De plânsu suntü cei ce nu suntü 
astfel, cei ce nu aü putut gusta assemenea sublimă fericire !

George şi Elisa ar fi rëmasü astfellü multü timpü fără 
să simţă că orele treceaü şi nóptea înnainta dacă nu venea 
muma Elisei să spargă farmeculu şi să’i smulgă din fru- 
mósa lume a nălucirilor, spre a le isbi fruntea de prosaica 
realitate. Preste câte-va momente George plecă, dar nu tristü 
şi gânditor ca altă dată, ci veselü şi fericitü. O singură mâh
nire simţea încă în suffletulü lui, aceia că pleacă şi se des
parte de drăgălaşea lui fidanţată.

IX.

Furtuna se apropie.
Cum spuserăm în capitolul precedent, George de la lo

godna sa numai dătusse pe la Alexandru. Elena de şi re
fuzată într'un mod categoric, tutuşi nu renunţase la idei a 
d'a captiva cu timpul pe ingratul sëü adorat şi d'a se face 
stăpână pe ănima şi voinţa lui. De o cam dată se consola 
numai cu vederea lui şi punea în usü tótá bateria calităţilor 
salle : fumuseţea sa, eleganţa corpului sëü şi micile şi ti- 
linerile salle îngrijiri cari sunt cursele cele mai periculóse

•---r1-':
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pentru bărbaţi, spre a’l captiva ăniraa şi a’i face să 
cadă în cursă. Vëzënd că nu reuşea, încă pe cănd ve
nea el Iu pe la dénsa se grăbi a schimba tactica, făcu re- 
cursű la cochetărie şi la tot cortegiul sëü de minciuni; se 
prefăcu că acordă preferinţele salle unei alte fiinţe, începu 
a’î escita ambiţiunea şi amorul propriu prin nisce laude esa- 
gerate adressate in dreapta şi stânga, merse pân’a ’î escita 
gelosia prin plăsmuite accordărî de întâlniri la cine scie ce 
fiinţe închipuite, şi aste tóté minciuni le băgă în urechile lui 
prin indirecta influenţă a unei servitóre în care avea confienţă; 
insă véijênd că nici cu assemenea plânsuri n’o scote la cale, 
alergă la rugăciuni, la implorări, Ja epistole pline de foc şi 
pasiune, în care’lü jura cum era mai rèü şi invoca tóté sen
timentele lui frumóse spre a’l mişca, föcéndu-lü responsabil 
la casă de vr'o catastrofă ce ar proveni din prelungita lui 
îndărătnicie, de tóté urmările triste ce ar putea decurge din 
pricina câinosuluï sëü refusu.

Dispariţiunea lui din casa bărbatului ei fu resultatulu 
astei noul cercări. De o cam dată cretju că astă dispariţiune 
ar fi trecëtôre şi avu răbdarea d’a ascepta, sperând a’l re
vedea viind dupö doué saă trei dilié de lipsă, însă vë- 
dênd că se apropiea doué sëptëmânï şi ellü nu mai venea 
şi nu rëspundea la nici una din epistolele ce’i trămites, 
perdu rëbdarea, îşi luâ ănima în dinţi şi unde o eşi să iasă 
plecă d’a casă, pretextând că merge sö facă o visită la o 
amică, şi se duse intr’o trăsură de birje la cancelarie.

Ajungénd acolo opri birjea într’unii colţ retrasă, stătu 
no mişcată până la 5 ore după amiatji şi privi pe toţi im
piegaţii eşind şi ducêndu-se fie-care p’a casă saă cine scie 
unde ; vë(Ju chiar şi pe bărbatul sëü îndreptându-se spre 
casă şi nu se mişcâ de loc. In fine, dupö o sbuciumătore 
asceptare, dări şi pe George şi ordonă birjarului sä’lü urmă
rească de departe. George mai ântêiü intra intr’o cofetărie de 
unde eşi peste câte-va momente încărcat cu câte-va pachete, 
apoi opri o trăsură, se sui într’ënsa şi porni spre casa Elisei.

Cum ajunsse, intrâ înăuntru, şi râmase acolo până ce 
bătu o oră dupö miedul nopţii. Elena cu q pacienţă cum

4
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numai amorul ränitü şi gelosia póte să, inspire unei femei, 
stătu nemişcată, în trăsură, într’ unu colţii retrasü ore 
nenumërate şi nu perdu unü momentü din vedere lumi
na ce se vedea printre giamurile ferestrei, dincolo de 
care se afla obiectulű freneticei salle pasiuni. Pe la o oră 
şi jumëtate din nópte porta Elisei se deschisse şi George 
eşi petrecut de muma fidanţatei sale ; când trecu prin drep- 
tulü ferestrei, giamurile se deschise, Elisa eşi pe jumëtate 
afară-, coprinse cu manele sale albe şi grăsulii grumajii viito
rului sëü bärbatü, şi tocmai când orologiul Sântului George 
suna douë ore, în acelaşi moment resuna şi sgomotul unui 
sărutat, acel sărutat despre care am vorbit deja în primul 
capitol.

După ce George pleca şi Elisa se retrase în camera sa, 
se retrase şi Elena (Jicând :

— Mişcă birjar, sciü tot.
Ea a (Jis că scie, dar nu scia nimic. Ea credea că astă 

legătură era una din acele pasagere înclinaţiuni ce întâmpină 
adesea bărbaţii în juneţe şi nu 'i trăsnea de loc prin minte 
că eraü la mijloc nisce legături«mai tinere şi mai durabile. 
Logodna lui George nu transpirase, căci nisce formalităţi 
de îndeplinit cu consiliul de familie instituit conform legii 
după mórtea tatălui Elisei, impedicase declaraţiunea ime
diată la oficerul stării civile ; dintr’astă causă el şi părinţii 
sëï se păcjise d’a scote vorbă şi römäsesse lucrurile aşa de 
secrete încât nimeni de la cancelarie nu scia nimic.

. Elena se duse spre casă concepênd cele mai negre şi mai 
teribile proecte de rësbunare contra astei mahalagióice care 
se pusese în cale-i spre a împedica cursul desfrânărilor sale, 
şi, ajungând a casă, se furişă pe portiţa din dos, intră în 
camera sa şi se culcă pe dată spre a cugeta în voe şi a’şi 
aduna ideile. A doua <Ji inventă un pretext de mică im
portanţă cu care să’şi justifice absenţa din <£iua precedentă 
faţă cu bàrbatulü sëü, care aminterï era fruntaşă între 
îmbrobodiţi, şi scorni o plăsmuită migrenă ca să scape de 
presenţa lui la ora dejunului.

După ce dejunâ, se îmbrăcă pe dată, ordonă să i sepue
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cai! la trăsura purtăreaţă, se arunca într’ênsa şi clete ordin 
visitiuluï s'o ducă acolo unde o îndemna dorul, adică spre 
locuinţa Elise! ; cum ajunse în strada ei opri trăsura într'un 
colţ, se dete josü şi o porni înainte furişandu-se pe lângă 
case şi uluci. Din întêmplare se întélni tot cu baba care 
făcuse vorba lu! George, care după cum se vede îşi petre
cea viaţa mai mult pe stradă şi prin vecin! de cat p’acasă, 
şi cum o întâlni, o opri în loc şi 'ï dise :

— Bună (Jiua mamă.
— Mulţumim d-tale cuconiţa mamei.
— Esc! bună mamă să’mi da! óre-carl lămuriri, adăoga 

Elena strecurând o jumătate de napoleon în mana bătrâne! 
care rămăsese cu gura căscată şi cu ochi! sgâiţ!, vă(J6ndu 
monedă de aur în mâna el.

— Cum nu ? dacă 'mi va ii prin putinţă, se grăbi a dice 
baba băgând banul de aur în adăncul buzunarului de la 
dreapta rochie! sale; poftiţi la mine a casă ca să fiţi mai 
în isichie.

Elena nu făcu dificultăţi, intra în casa babe! şi cum se 
instala bine pe patul o! învelit cu o velinţă aleasă, î! făcu 
întrebarea următor© :

— Cine şade, mamă, în casa cu ferestrele la drum din 
mana stângă?

— Unde e grădiniţă dinaintea case!?
— Da.
— Cucóna Linţa cu fie-sa.
— Cum se numesce fie-sa ? ce vărstă are şi ce tacam e ?
— Este o fată prea cum se cade, frumuşică de pică şi 

tinerică ca o fragă. Mahalagióicele i! (|ic Săftica şi mumă-sa 
o numesce, de ! după limba asta nouă, Elisa.

— Şiseşî că e fată cum se cade, întrerupse Elena făcănd 
din buze o mişcare ironică; esc! sigură de ceea ce a! <£is?

— Cum nu ? va! de mine 1 despre fata asta sunt mai si
gura ca cum aş fi de copilul meü. Este pilda tuturor fetelorü 
din vecinătate.

— Nu te înşeli în credinţă?
— Nu, ferăscă D-<Jeű şi ca dovadă poţî să-ţî spuiü că s’a

;

:
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logoditü cu unu tînërü prea cum să cade, frumosü, cu stare, 
cu slujbuliţă bună, cunoscutü de omeni însemnaţi, şi care 
nu cere zestre.

— Cum se numesce logodnicul D-eî ?
— George Buiculescu...
— George... el!... şiopti în sine Elena reijernându-se cu mâna 

de o masă de bradü vecină cu patul ca să nu cadă, căci 
îndată ce au<Ji aste cuvinte ochii i se împăejenară, capu i 
se ameţi, şi mintea i se turbură ca cum ar fi vë<|ut cădind 
unü trăsnetu la piciórele salle... A ! acum înţelleg totă şire
tenia! murmură ea după ce trecu primul moment de uimire ; 
va să ^ică s’a logoditü domnişoru, voesce să se însore pe sub 
ascunsü de mine, însă ’lü poftesc să nu se jóce cu focul ; 
astă căsătorie nu se va face.

După ce făcu babe! mal multe întrebări şi obţinu de la 
dênsa mai multe informaţiuni despre mama Eliseî, despre 
posiţiunea lor socială şi mai alesü despre mărimea passiu- 
neî născută între ea şi George de la logodnă încoa, precum 
şi despre piedecele cari se oppuneaü la grabnica realisare 
a visului lorü, pusse încă o jumëtate de napoleon în mâna 
babei, îşi luă (Jiua bună de la' densa, şi eşi din casă şi din 
curte, şi ajungând trăsura se sui într’ânsa şi porni spre casă 
meditând în sine fellü de fellü de mijlóce prin cari să rupă 
astü proectü do căsătorie cu tóté că era aşa de mult înna- 
intatü.

X.

întinderea mrejelor
A doua <^i Alexandru sta împreună cu socia sa în camera 

sa de lucru şi vorbeaü despre felurite întâmplări <|ilnice 
bând cafeaoa după dejunü. Intre alltele, Elena aduse vorba 
şi despre George şi întrebă pe bărbatul sëü cu unü tonü 
negligentü dacă scia ce s’a făcut şi pentru care causă nu 
mal venea pe la dânşii?
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— Nu sciü, rëspunsse Alexandru óre-cum suspinând, nu 
sciü ce causă l'a silitü sä se rëceascà de noï şi sä uite a- 
raiciţia ce’! pëstrâm; sciü numaï câ îlü dorescü şi adessea 
orj resim tü absenţa sa.

— Nu vë ïntêlnitï la cancelarie ? întrebă soţia sa ames
tecând zahărul în fundul cesciî salle.

— Nu maî lucrează în cancelaria mea; d’o lună trecută 
s’a transferat în altă direcţie.

— Pentru ce?
— Nu sciü, ellü scie; la noï n'a întâmpinat nicïo nemul

ţumire; din contra capacitatea, activitatea şi blândeţea carac
terului sëü îî attrăgea elogiurî şi simpatii.

— Nu poţi sá’lü întâlnesc! ?
— Nu sciü unde esse séra, căci în lumea ln carepetrecü 

eü orele libere nu lü vë(Jü nici o dată.
— Dar (Jiua ?
— Diua aşi putea, dacă rn'aşî duce într’adins la densul, 

însă din nenorocire n'am timpü.
— Dacă l'aî invita să prăntjâscă într'o <Ji cu noi, ca şi 

mai nainte, crecjî că ar refusa?
— Nu'lü cre^ü atât de nepoliticosü.
— Pentru ce nu’ï trămiţi vorbă să vie disearä ?
— 'Mï este témâ sä nu'íü contrariecjü.
— Póte că din contră 'Ï ar face plăcere venirea la noi şi 

numai sciuta lui timiditate l'o fi oprind d’a ne mai visita.
— O să’i scriü într'o dorä ; unü refusü însă din parte-î 

m'ar mâhni forte multü.
Treï ore după conversaţia de mai süsü George priimi la 

cancellarie biletulü urmätorü :
„Dragă amice,

„Este un secolü de când nu te-am mai vëcjut ; care póte 
„fi causa de te-aî f&cut aşa de scumpü la vedere acellorü 
„ce te iubescîi ? Toţî aï casseï te dorescü şi regret absenţa 
„ta. Dacă më iubescï, saü dacă m’aî iubitü vreo dată, te 
„rogü să vii să prânzesc! cu noî astă seară în familie câte 
„treî, sciî ca altă dată când ne iubiaî.
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„Convinsă că rugăciunea mea nu va rămânea vorba în 
„vântu, më sub-scriü

„Allă tëü devotată amicii,
„Alexandru“

— Astea sunt manoperile nevesti-sel! murmură George în 
sine rupând biletul; vrea să’mî întindă cine scie ce cursă, 
dar să nu se măgulească în speranţele ce nutresce, că nu 
më va prinde ; o să mergă ca să nu'i dau pretextă d’a crede 
că ’ml-e teamă de ea, dar pe Elisa mea n'o voiă uita nici 
o clipă.

George se dusse, fu primită de Alexandru ast-fellă cum 
se ascepta, adică cu acea afecţiune cu care primesce cine-va 
o fiinţă dragă ce n'a vë(}ut de mult, dar lucru de mirare Elena 
se purtă cu el ast-fel cum nu se ascepta şi cum nu crezuse 
c'o să se întêraple vre-o dată. Se ascepta să întâmpine saă o 
figură învăpăiată de plăcere şi fericire, saă o înfăţişare arţă- 
gosă, înţepată şi aprinsă de manie şi supërare ; dar nu în
tâmpină de cată un chip liniscit, o politeţă fără afectaţiune, 
o primire demnă şi graţioasă, ca din partea orî-careî domne 
ce face parte dintr'o societate aleasă când întâmpină un 
indiferent. Astă primire il pusse pe gânduri şi’lă coufundă 
in dedalulă a douë ipotese protivnice, adică între credinţa 
unei desăvârşite uitări şi între prepusulă unoră planuri as- 
cunsse. Urmarea conduitei salle la masă şi după masă sterse 
urmele ori-căruî prepus de temere şi’l întări în credinţa primei 
ipotese, adică a uitării tuturor rătăciriloră din trecut.

Astă credinţă îl bucură óre-cum şi-î uşură sufletulă de o 
mare greutate, dar îl făcu să simţă şi ore-care ciudă pro
vocată de amorulă propriă rănit. Astă ciudă însă dură nu
mai câte-va momente fiind-că amintirea Elise! Iul îi vindecă
îndată astă mică sgârietură

După ce1 'şl redobândi seninëtatea, George trecu împreună 
cu al casei în cabinetul Iul Alexandru ca să ia cafeaoa şi 
se pusse la vorbă ca şi mal nainte.

— Ia ascultă George, <Jisse Alexandru, turnând câte-va 
picături de romă în cafeaoa sa, acum când te-am prinsă 
iar între noi, cellă puţin pentru câte-va momente, te rogă
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şi te conjura, să ’mï spui adevărul şi să’mi mărturisesc! 
causa care te a silit să nu mai da! pe la no! atâta timp.

Aurind astă întrebare fără veste, George se turbură de 
o cam dată, dar pe urmă fruntea i se reînsenină şi (Jise :

— Voiţi să scit! pentru ce?
— Amü fi foarte curioşi, rëspunsse Elena fără afecta- 

ţiune.
— Dacă e aşa aflaţi că mă însor, respunse George cu 

óre-care îngăimeală.
— Ce spu! frate ? strigă Alexandru cu veselie ; şi noă 

nu ne-a! spusü pân’acum nimic?
— Nu v’amü spusü fiind-că nu era nimic sigur pân’acum.
— V’aţi logodit încă! ? întrebă Elena.
— Da, cuconă Lino.
— Nu mă îndoesc că a! făcut o alegere din celle ma! ne

meri te ?
— Potrivită cu modesta mea posiţiune.
— Cum? te-aî şi logodit şi pe no! nu ne-a! poftit la lo

godnă hoţomane ! esclamă Alexandru cu cunoscuta Iu! into
naţie do bunomie.

— A fost fără de veste.
— De mult v’aţî logodit? întrebă Elena.
— De vr'o câte-va săptămâni.
— Şi no! tocmai acum aflăm ! exlamă Alexandru cu un 

ton imputător! se cunósce că ne iubesci !
— Vă rog să nu vă supăraţi, răspunse George; aü fost 

la mijloc o mulţime de obstacole şi dificultăţi cari m'au 
împedicatü d’a divulga încă acest pas, şi teamă d’a purta 
de surda în gura lumii numele fetei, m’a îndemnat să tac.

— AÏ procedat fórte înţelepţesce, (Jisse Elena.
— Acum creşti că s'o fi aplanat tóté dificultăţile? în

trebă Alexandru.
— Nu încă, răspunse George scoţănd un lungu suspin, dar 

celle mai grele s’au înlăturat.
— Ca ce fellu de difficultâţî sunt astea cari te împie

dică d’a fi fericit cu o <Ji mai curănd? întrebă Elena cu 
un tonü forte firescü.
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— Să vedeţi, D-na mea, röspunse George, fidanţata mea 
este orfană de tată, şi mumă-sa nu este nici măcaru epi- 
trdpă ;■ nisce rude despre partea bărbatului formédâ consi- 
siliulü de familie şi unul dintr’dnşiî este epitropü. Aste rude 
locuescü în Tărgovişte unde a trăit tatâ-sëü pănă ce a mu
rit şi unde se află şi mica lor avere.

— EI bine, rudele nu vor să mărite fata?
— Mi se pare că epitropulu care se rudesce cu preşe

dintele tribunalului a cam ciupit din averea orfanei şi cam 
se codesce d’aşî da socotelile. Altă rudă din consiliul de fa
milie are un nepot despre nevastă şi se interesé(Já forte 
mult ca fata să nu ia pe altul, ca să nu le smulgă din 
mână o moşioră ce se învecineşte cu a lui şi pe care a pus 
ellü ochii, d’aia ne tot pune beţe în roate şi ne străgănesc 
cu fellü de fellü de formalităţi.

— La tribunalul de Dâmboviţa se petrec acestea? în
trebă Alexandru ; apoi de ce n'aî venit mal de mult frăţi- 
ore ca să ne spui, căcî eu îi ţin pe toţi în mână şi cu că- 
te-va rânduri din parte-mî îl moiu pe toţi.

— Ah ! D-le Alexandre, exlamă George strângându-î mâ- 
nele cu căldură ; dacă 'mî aţi face unu asemenea serviciü, 
v’aşă rëmânea recunoscător în totă viaţa mea.

— Alexandru va face şi mal mult, caisse Elena ; ca să'ţî 
probeze cât de mult ţine spre a to vedea fericit; mâne 
chiar, daca esc! gata, se va repezi cu D-ta până la Târgo- 
vişte şi într’o <Ji douë va termina totü.

— Aşa, bine <JicI, bună idee, strigă Alexandru ; însă tre- 
bue să plecăm cu trenu de mâne diminâţă ca să apucăm 
diligenţa de la GherganI şi să lira séra de vreme în Târ- 
govişte spre a avea timp să ne întêlnimü cu preşedintele 
şi membrii.

— Ah ! D-le Alexandre, strigă George înduioşat până la 
lacrime, atâta bunëtate cu ce s’b resplätescü ?

Cu amiciţia D-tale, scumpul meü, rëspunse Alexan
dru atrăgendu-lu la sînul sëü.

Ba încă cu alt-ce-va, adăogă Elena.
Cu ce anume ? (|isse Alexandru.

Sv



57

— Aveţi naşu D-le George ?
— Nu, D-na mea, încă nu pană acum; eram hotărît să 

rog pe ... .
— Pe Alexandru nu e aşa ?
— Vë mărturisesc ....
— Ei bine, Alexandru şi noi primim, iată recompensa 

nostră.
Astă purtare nobilă şi generosă fu lovitura de graţie ce 

dette Elena ultimelor presupusuri ce încă mai nutrea Geor
ge în fundul inimei salle. După ce ’ş! manifestă recunoştinţa 
prin celle mai căidurose aventuri de ănimă/ începu să plă- 
nuiască cele ce aveaü de făcut pentru a doua c|i, şi după óre- 
care discuţiune hotărîră ca George să plece de dimineţă d'a 
casă, fără ca să spue nimënuï unde se ducea, spre a le 
procura o surprisă, ca Alexandru së ’1 găsească la gară ; 
după aceia să plece împreună cu trenul de diminâţă ce 
merge spre Pitesc! şi, ajungënd seara la Tărgovişte, să facă 
totü jiosibilul ca a treia di să se intorcă cu resultatul de
finitivă.

După acestea, Elena eşi din casă ca să prepare óre-carl 
bëuturï röcoritóre şi preste căte-va momente reintră ţiind 
în mănă doă epistole, din care una o dete bărbatului sëü 
iar pe cea d'a doua o opri pentru sine.

Pe cănd Alexandru citea p’a sa, desfăcu şi ea p’a el şi 
după ce o ceti dise :

— Curiosă este şi Alexandrina asta !
— De ce ? replica bărbatul sëü fără a lua ochii după 

hartia ce avea în mană.
— îmi cere permisiunea d’a veni astă-seară să më va^ă, 

şi më rogă s’o asigur că nu e la mine şi n’are să vie la noi 
tot astăseară neîmpăcata ei inimică Elisa Slăviceanu. s

— Ei bine n’aî spus feciorului că nu e nimeni la noi ?
— Ba da, dar feciorul 'ml a rëspuns că aşu face bine 

să 'Í scriü rëspunsul, fiind-că are mal multe epistole de 
împărţit şi nu va putea să dea la tote rëspunsurï verbale.

— Scrie-I în căte-va rêndurï.
— Nu vedî ce am păţit?
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— Ce e? întreba bărbatul sëü aruncând asupră-î o pri
vire îngrijitore.

— Ia vrând să taiü zahăr pentru liraonadă, m'am crestat 
frumuşel la degetul cel mare de la mâna dréptà.

In adevër degetul era învëlit cu o cârpuliţă albă pătată 
cu rpsü.

— Scrie tu Alexandre <Jise apoi âpropiindu-se de bărba- 
tulü sëü.

— Nu pot că întârdie^, draga mea; sunt asceptat chiar 
într’ast moment de un amic cu care am nisce afaceri im
portante. Eu vë !as ca să vin mai curênd. Pune mai bine 
pe George să scrie şi subscie d-ta cum poţi.

— Póte că D-lü George.............
— O ! D-na mea cu totă bucuria, rëplicâ George puindu-es 

dinaintea biurouluî.
— N’aveţ! de câtü să dictaţi, adăogâ dupâ ce puse mâna 

pe condeiü.
Pé când Alexandru eşea cu grăbire ca să alerge după ami

cul ü asceptatü care I scrisesse epistola ce avea în raănă, 
George sub dicteulü Elenii scrisse următorele rîndurî:

„Draga mea Alixandrino,
, „Tu scil bine că Elisa ’ml este totü aşa de nesuferită 
„ca şi ţie, că n’o iubescu şi n’arnu iubit'o nici o dată, şi 
„daca mô mai ducü pe la ea şi mal suntü óre-cum în con- 
„tactü cu dënsa, o facü numai de ochii lumii, pănă rai se 
„va ivi o occasiune fovorabile d’a o rupe cu ea într’unü 
„modü definitivü.

„Să fii convinsă că în casa mea n’aï s’o ve(J! nici o dată: 
„anima mea numai pe tine te slăvesce şi în ea alta n’are 
„loc. Im! scrii că vrei să vil la mine; iată că eü ca să’ţî 
„probezű cât de mult te iubescü lasü casa plină de lume şi 
„mai alesü de amici, şi sborü a te îmbrăţişa şi a te assi- 
„gura prin propria mea gură că te iubescu şi te adorü.

— Vë mulţumesc D-le George de amabilitate, disse Elena 
luând epistola din raăna lu! George ; destul atâta, fiţi bun! 
şi îmi daţi condeiulü ca să subscriu saü ma! bine daţi-mi



59

alt condeiü şi D-v puneţi ne unü plicu, adresa D-eî Ale
xandrina Patirianos, loco.

George fără a dice nimicü, scósse dintr’unu sertarü unü 
plicü. serisse pe ellü adresa ce i se indicasse şi 'lü dete 
Elenii ; în ast tirapü ea scrisse în josul epistolii cu óre-care 
greutate câte-va littere, pusse epistola în plicü, îl lipi şi 
eşi cu dênsulü.

Alexandru cändü plecasse (Jisesse lui George sä’lü ascepte 
şi ellü vindecatü de orî-ce umbră de prepus se decisese a se 
supune. Preste căte-va momente reintră Elena însoţită de 
o servitóre, servi limonada şi apoi se aşe(Jă pe canapea şi 
vorbi cu fostul ei curtenitorü despre fidanţata lui cu linis- 
ce şi fără afectare întrebându-lü numai despre calităţile 
eî şi evitând orî-ce întrebare despre numele ori familia eî. 
După ce băură limonadă, îl rugă să o scucje căcî se duce 
ca să facă o visită amicii salle Alexandrina şi eşi.

Când se întorse Alexandru era forte supărat căci nu gă- 
sisse la locul indicat pe araiculü care ’î scrisese ; din contra 
Elena era forte veselă.

După sosirea iui Alexandru, George îşi luă adio şi ple
când nu se ma! dusse pe la Elisa căci era tärijiü, ci merse N 
acăsă, se culcă de vreme şi a doua (Ji des de dimindţă fu la 
gara Târgovisteî unde întâlni pe Alexandru cu care se sui 
în trenulü ce pornea spre Pitesc!.

XI

Mariţa Colţeasca
A doua cji după pornirea Iu! George şi a lui Alexandru 

spre fosta capitală a României, Elena în locü d’a vedea re- 
viind bărbatul sëü şi viitorulü séü finü, priimi prin poşte 
biletul urmätorü.

„Scumpa mea Eleno,
„Nu fii îngrijurată pentru că nu ne-amü ţinută de cuvênt; 

„piedecl ne prevăzute s’aü oppusü la grabnica -nôstrâ reîn-
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„turnare. Affacerea lui George este mai încurcată ele câtü 
„credeamü şi preşedintele, cu totü interesul ce are de mine 
„e mai încăpăţânată de cätü credeamü. Afară de astea 
„George suffere din <Jiua sosireî de o colică afurisită, care 
„’lü împiedica să iasă din casă şi care ne stănjesce forte 
„mult. Cu tote astea, sper că în cinci <|ille vornu descurca 
„tot şi vom sbura cu grăbire acolo unde ne duce dorulü. 
„Nu te nelinisci de lipsa mea, căci sânătatea mea nu lasă 
„nimic de dorit şi gândul meu e neîntrerupt la tine. Tră- 
„mite vorbă la caucelarie, că interese de serviciu m’a ne- 
„voit să fac o inspecţiune fără de veste, şi ascéptá-ne pe 
„poimâne cândü negreşit ne vornu înturna încoronaţi de 
„succesü.

„Al tëü doritorü soţă.
„Alexandru .

— A ! esclamâ Elena radiosă de bucurie; tóté se facü 
couform dorinţei mele, nu am nici o grije pentru o sëptô’ 
mână.

După ce rosti astü monologü se puse la scriitorü, scrise 
trei epistole şi după ce le termină, le dete feciorului să le 
arunce la cutie.

Intr’acest timp Elisa sta pe scaun lângă mica eî fere- 
strue şi ţiind de formă în mână un feston, îşi arunca fără 
de întrerupere ochii spre stradă în calea iubitului eî, dar 
iubitul el nu se mai ivea ! De trei <|ile se afla coprinsă de 
turmentele asceptăril şi ale neliniscel şi aste turmente ne
prevăzute nu înceta cu nici un chip. De a doua <[\ de cum 
vë^use că fidanţatulu eî nu venise la ora obicinuită după 
promisiune, trărnisese servitórea la el acasă să afle care 
fusese causa care’l Smpedicase d'a nu mal da pe la densa, 
şi servitórea se întorse cu vestea cum că coconaşul a pleca^ 
de dimineaţă fără să spue unde s'a dus.

Mal trămise şi peste <\i şi pe sub sérâ, dar nu dobândi 
unü resultatü mal bun. Sërmana fată era forte neliniscită 
căci nici a doua <Ji Şi nici a treia <|i George nu se mal ivi !

Cu cât trecea timpul, cu atât crescea închietudinea în 
sufletul el, şi cu cât neliniscea o chinuia, cu atât se pre-
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lungea absenta celui asceptat. Ce se făcuse? nimeni nu 
scia, nie! părinţii, nici camarazii din cancelarie, nie! amicii, 
nici vecinii, nimeni ! Toţi plângeaţi şi se perdeaü în fel de 
fel de temeri şi de prepusuri. Iată ce rele resultate culege 
acela ce are imprudenţa d’a procura surprise 1

De când dispăruse George, ambele case fusese resturnate 
cu susul în josü ; tatăl sëü câtü ţinea cjiulica de mare nu 
mai strângea piciórele de pe drumuri càutându-lü pretutin
deni şi muma sa îl plângea ca cum deja ar fi murit. Cât 
despre Elisa, ea sërmana copilă nici nu mai mânca, nie! nu 
mai usca lacrimile şi nici nu mai da ochii în gene; era 
mai mult mortă de cât vie.

A patra <ji, pe când Elisa sta în dreptul ferestre! uitân- 
du-se cu ochi! înotândü în lacrime spre calea iubitului ei, 
uşa camere! eî se deschise şi intră în întru mumă-sa cu o 
scrisore în mână.

— Eliso mamă, cjise bëtrâna, iată o scrisore pentru tine 
venită prin poştă.

Cum au(Ji cuvântul scrisore, Elisa sări repede din loc sco
ţând o esclamaţie sgomotosă, şi numaî de cât o luâ în mână. 
o desfăcu, şi după ce o mâncâ cu o singură privire, scóse 
un ţipăt sfâşietor şi că(Ju jos fără de cunoscinţă.

Iată ce coprindea acea epistolă:
„Domnişoră,

„ Nu vë cunosc de cât din nume, sciü însă că te a! Io* 
„gödit cu George Buiculescu ; ca să vô fac a recunósce ce 
„ fel de bărbat este acel domn, vë fac cunoscut că s’a lo- 
„ gödit încă odată cu mine, a căutat felurite pretexte ca să 
„ prelungească logodna, 'mï-a arôtat o iubire fără de mar- 
„ gine care era numaî prefăcătorie, şi după ce a dobândiţii 
„ iubirea şi confienţa mea, o iubire şi o confienţă nemărgi- 
„ nită, a profitat de slăbiciunea şi neesperienţa mea, şi după 
„ aceia a fugit p’aci încolo şi m’a lăsat pe drumuri, neno- 
„ rocită şi neconsolată. Feresce-te de ast om, nu-! da anima, 
„ câc! deja uneltesce ca să te piardă pe d-ta ca şi pe mine. 
„ Epistola ce’ţî trimit pe lângă aste câte-va rânduri scrisă 
„ în întreg de mâna luî, te va edifica îndestul despre sen-
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„ timen tele ce'ţl păstră<|ă şi despre fericirea ce’ţî prepară în 
„ viitor acest monstru. Când te vei scula într’o <|i şi nu’lü 
„ veî afla, nu sta la îndoială, căci el în acele momente este 
„ la Alexandrina lui, pentru care de sigur m'a înşelat şi pe 
„ mine şi te înşălă şi pe d-ta.

„ Acum esc! înştiinţată, păzesce-te.
„ A d-tale devotată

„Mariţa Colţeasca 
„Strada Rumeâră No....

Pe lângă astă epistolă era anexată epistola ce dictase 
Elena lui George ca s’o trimită unei amice.

Muraă-sa se speriă forte multü de leşinulă fiicei sale şi 
plângând cu foc şi blestemând ceasul în care ’şî-a logodită 
copila, o coprinse în braţele sale materne şi unindu-şî tot 
restulă de forţe ce ’l mai cruţase anii, o ridica în sus, o 
aşe(Jă în pat şi începu a’l da ajutârele şi îngrijirile trebu- 
inciâse pentru a o readuce la cunoştinţă.

Tocmai când Elisa redeschise ochii şi începu să preumble 
prin casă o căutătură rătăcită, uşa casei iarăşi se deschise 
şi intră cu precipitare în întru tatăl lui George care ţinea 
şi el în mână o epistolă careT vestea că fiul sëü a fugită 
cu o femee peste frontieră în Austria.

Cum citi astă epistolă, Elisa potrivi scrisorile, şi recuno
scând âre-care asemènare între a eî şi a bătrânului, se îm
brăca iute şi fără a <Jice nimic, făcu bătrânului semnă s’o 
urmeze, se urcă în o birje ce T eşi în cale, striga birjaru
lui să meargă iute şi se opri în strada Rumeâră în dreptul 
numărului.... Ajungând acolo intră în întru, şi văzând că'l 
ese înainte o femee tînără şi frumâsă, simplu dar curat 
îmbrăcată, îl făcu întrebarea următâre :

— Mă rog, dâmna Mariţa Colţeanca.
— Eă sunt cuconiţă, răspunse acea tînără-; ce poftiţi ?
— D-v. ’ml aţi trimis o scrisóre prin poştă ?
— A ! d-v. sunteţi d-şâra Elisa, fidanţata lui George ?
— Da, eă sunt.
— A ! d-şâră cât sunteţi de frumâsă ! şi cu tóté acestea

• •••
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cât sunteţi de nonorocită că aţi avut a face cu un aseme
nea monstru !...

— Nu e vorba d’a më plânge pe mine, rëspunse Elisa 
cu nerăbdare, ci d’a më încredinţa dacă ceea ce ’ml-aï scris 
este adevërat saü nu.

— Pe viul D-deü, îţi jur că tóté sunt adevërate.
— Bine, dar cele ce coprinde astă epistolă care este scrisă 

tot de d-ta ?
— Si acestea.
— Pentru ce nu mi le-ai spus mie în epistola ce 'mi ai 

trămis ?
— Pentru că nu le sciam şi le-am aflat abia a sérâ.
— De ce nu mi le-ai comunicat tot mie?
— ’Mi-a fostü milă, amü voitü să te cruţă de o nouë 

durere.
— Iţi mulţumescu. Adio.
După ce (Jisse aste cuvinte, eşi repede din cămară şi curte, 

se aruncă in trăsură şi mergênd spre casă se aruncă in 
pătuceanul sëû, îşi ascunse capul în perne şi începu să ţipe 
şi să plângă ca o nebună.

îndată ce dispăru Elisa, aceia ce se numea Mariţa lepădă 
cât colo hainele celle ponosite ce avea pe sine şi redeve
nind într’o clipă iară Elena Calomirescu, dette câte-va monede 
stăpânei casei, căreia î! împrumutasse hainele, camera şi nu
mele pentru câte-va minute, se aruncă într’o trăsură ce o 
ascepta într'o stradă laterală, şi se îndreptă spre casă ra- 
diosă de bucurie. Reuşise.
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XII

Triumful crimei
Numai acel cari aü iubitü din totü suffletulü o fiinţă 

omenéscá şi s’aü vë(Jut înşelaţi în amorul loru, numai aceia 
ce aü ânimele arse şi consumate de dogoarea aprigului dor, 
numai desmosceniţii vieţii cărora amăgirea le-a ucis spe
ranţele pentru vecie, nu mai aceia potü ghici trista posi- 
ţiune în care se afla Elisa !

Cât merşesse pe drum abia putusse să 'şi comprime cu 
batista ţipetele de desperare ce voiaű să iasă din adên- 
culü ănimei ei şi tatăl lui George se încercă în zadar s’oa- 
line, s’o console şi să’i inspire o speranţă care chiar lui îi lip
sea, însă îndată ce ajunse a casă şi vë(Ju plecat pe acella ce 
crezuse că o să’l facă în viitor socru, dădu în voe curs între- 
geï salle desperări şi, cum diserăm la finele capitolului pre
cedent, aruncă în pătuceanul sëü ţipând ca o nebună. Din 
ochii sói curgeaü potop de lacrëmï, dm busele salle anate
me teribile şi din peptul sëü suspine sdrobitóre; mii şi mii 
de năluciri sburaü pe dinaintea ochilor söi, mii şi mii de 
gândiri negre treceaü prin naintea sa, şi mii şi mii de pla
nuri funeste nesGOceaü imaginaţiunea sa. Să moră! acésta 
fu ultima şi decisiva sa hotărire ! şi pentru ce óre să mai 
trăiască ? aflase adevërul, descoperisse că epistola scrissă 
de măna iubitului ei nu minţisse, se convinsesse că Geor
ge era unü amăgitor şi amorulü lui o prefecătorie ! ce’i 
mai trebuia măngăere, alinare, speranţă? Ea se devotase cu 
corpul şi spiritul ăstui amor purü, ea iubise din totü sufle- 
tulü astă fiinţă scumpă, ea îi dătusse cu espanssiune can- 
dórea animei alle, cum mai putea dar să se console şi să 
mai spere când vedea tóté ilusiunile salle perdute, tot vii- 
torulü sëü uccisü?!

In deşertă mama-sa sermana muma nenorocită care o 
asceptase în prag şi pe lângă care trecuse când sosise ca o 
vijelie iără. s’o bage de sémâ, bătusse de mai multe ori la 
uşa sa ce o încuiase când intrase, în deşert o chemase de
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mai multe or! pe nume şi-! adresase cuvintele celle maî 
tinere, cele ma! duióse, căci ea nu ’ï răspunse, nu aurise! 
D-(Jeă avusese milă de sufferinţele salle şi o amorţise!

Când se desceptă era nópte, întunerecù în casă şi ea în
gheţată leranü. îndată ce ’ş! veni în fire abia avu putere 
să se scóle, şi mergêndü împleticindu se până la masă, a- 
prinse luminarea, descue uşe, chiemă pe mumă*sa şi apoi 
recăzu în pat cu puterile sleite şi cu capul cuprins de o 
ameţelă ne inţeldsă. Când veni mumă-sa o găsi răsturnată 
d’a curmecjişiul în pat şi fără de cunoştinţă.

Sărmana bătrână se sperie grósnic; văijând’o în astă stare 
î! dete tóté ajutórele trebuincióse, o desceptă din leşin, îî 
redette căldura ce o părăsise, şi o întrebă ce are? dar ea 
că(Ju în braţele salle, îşi ascunse capul în sînul său ma
tern şi plânse mai mult timp înnecându-se în amarnice 
suspine, dar nu ’! dete nici un răspunsă cum nu detusse 
nie! tatălui Iu! George care o întrebase maî dinainte.

A doua (Ji, după o nópte de insomnie şi turmente, Elisa se 
alese cu un soiü de friguri cerebrale care o tortura îatr’un 
mod cumplit şi o ţinea într’un continuă tremur nervos urmat 
de o căldură nesuferită. în timpul aceste! călduri ea se pusse 
a rosti felă de felă de aiurări şi de estravaganţe fără de nici 
un sens. De aci frigurile înrădăcinându-se îş! luară cursul 
loră regulat şi după ce o chinuia în decurs de 12 ore cu du
rerile fisic ecele ma! ímpungátóre, apo! o lăsa în pace ca 
în alte 12 ore să o chinuiască cu nisce dureri morale în
doit mai strajnice.

Sărmana fată ! când se trezea îş! aducea aminte de Geor
ge şi de presupusa Iu! trădare, î! împuta cu amărăciune 
crima ce credea că săvîrşise, îl chema, îl striga şi ne pri
mind nie! un răspunsă se punea pe un plâns convulsiv.

Preste trei (Jile după prima cri<|ă, intr’o diminăţă făcu 
semnă mume! sale care plângea la capul săă s’o lase sin
gură ca să dormă, şi . după ce eşi mumă-sa, începu să vor- 
băscă singură cam în modul uţmătoră :

— Ellă nu mai vine, de cinci <|ile n’a maî dat p’aicî ! de 
sigur că nu 'şî maî aduce aminte de mine şi m’a uitat cu
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desăvârşire pe canieü nu pot sä’l uitü nici să trăesc fără de 
densul. De şi acum sunt în pat, în prada unor dureri sfăşietore, 
totuşi peste pucin amft să mă fac bine, medicii nu më lasă 
în pace. Nu am prin urmare speranţă d’a scăpa prin o 
morte naturală care să’mî curme aceste <|ile amărîte într'un
mod firesc. Cu tóté astea trebue să mor şi voiü muri......
D*<jeü a lăsat omului atâtea mijlóce ca să’şi răpească aceia ce 
generositatea lui 'i-a dat : viaţa... Eü voiü muri, trebue, nu se 
póte altfel; dar el? el autorul nenorocirilor melle? el care 
eri a înşelat pe una, a(Jî m’a minţită pe mine şi mâne va 
amăgi pe a treia ? ellü să trăiască ?... să trăiască ca să 
adaoge numërulü nefericiteloru şi să sporéscà acellü lanţă 
de miseril în care a încatenatü atâtea ănimî ? ! Nu... n’ar 
fi drept nici umanu. Dar cum să moră ? voiü putea întinde eü o 
mână ucigaşe spre acela ce până eri era D-cJeul meü pământesc? 
O nu, mi-ar fi peste putinţă ! Ce să fac dar Domne? ce să fac? 
nu sciü, nu më pricep, simţă numai că capulü mi se ame- 
ţesce, raţiunea mi se turbură şi creerii în cap mi se cleatină. 
Ah! D-cJeule, de ce nu faci sâ cadă peste capul meü unul 
din trăsnetele tale ca să më scape de atâtea sufferinţe ?

Pronunţând aste cuvinte recădu sdrobită pe perna de 
sub cap şi rëmase mai muit timp ne mişcată, fără să dea 
cellü ma! micü semnü de viaţă. După o jumëtate de oră 
şi mal bine redeschise ochii şi iar începu sâ murmure :

— Oare n’o fi minţit acea femee? óre n’o fi nisce plăs
muiri urnite d’o invidie ascunsă tot ce am citit şi am vë(Jut.... 
Nu, nu e cu putinţă, era scrisórea lui, o cunosc. Afară de asta 
ce interes ar avea acea femee ca să alerge la atâtea viclenii 
spre a më înşela, şi mai ales de tóte.unde e el acum ? ce s'a fă
cut ? unde a dispărut aşa fără de veste şi pentru ce nu vine ca 
să se justifice şi să risipâscă din sufletul meü neagra bănuială!? 
Nu... e culpabil, şi prin urmare trebue sä morü !.. oh ! să mor !.. 
sä morü aşa de jună, plină de viaţă şi sănătate, în pre- 
(Jioa realisăriî celei mai dulci fericiri, să më desparţă de a- 
tâtea scumpe ilusiî, de atâtea vise d’aurite, de părinţi şi 
amice, de totü ce iubescü şi de toţi cari më iubesc !.. şi 
cum ?... prin morte silnică, să më ucig eü însă'ml...........
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Oh ! este prea crud, prea crud Durane(Jeulü meu ! însă 
nu este altú mijloc. Fără ellü nu pot trăi ; cată să sacrific 
totü, pană şi suffletulü meü amintire! lu! !

In acellü moment se deschise uşa cameriî sale şi intră 
la densa mumă-sa însoţită de un june farmacist, nepot alü 
bëtrâneï. Când îl vëdu Elisa scóse o mică esclamaţie şi 
pe obrajii sëï se rëspândi o rază de bucurie.

îndată ce intră, junele se apropiă de dênsa, şi, luându-î 
în mâni palidele ei mânuşiţe, îi (Jisse :

— Bună séra, verişoră, cum te mai simţi?
— Iţi mulţumesc vere, sunt bine, murmură ea suspinând.
— Mi se pare că ai friguri?
— Ba nu, nu mai am nimic; de erï nu m’a mai prinsű.
— Ai luat ceva medicamente?
— Da, uite sticluţa colea pe masă şi reţeta doctorului 

pe oglindă.
— Forte bine aţi făcut d’aţi chemat medică şi n’aţl fă

cut usu d’acele prafuri şi bëuturï ce obicïnuescü a da ba
bele prin mahalale, căci din elle în loc de vindecare ré
sulta adesea nenorociri.

— S’a întêmplat dintr’astă pricină vr’o primejdie? în
trebă bëtrâna cu curiositate.

— O ! de mai multe ori; chiar acum a avut loc o neno
rocire mare; o fată era bolnavă nu sciü de ce, şi o babă 
a învëÇat’o să bea într’un pahar de apă o mică cantitate 
de fâina carului ; ei bine sciţi ce s’a întêmplat ? baba din 
uluială ’i-a dat arsenic drept făina carului şi biata fată a 
murit pe dată.

— Sërmana ! strigă bëtrâna, frângându-şi mânele.
— Dar ce este arsenicul acella? întrebă Elisa.
— Ce fel, nu scii, verişoră?
— De unde să sciü?
— Şioricioică cu care se omor şiorecii.
— Dar cum tătarii a putut găsi şioricioică ? strigă bë

trâna căci noă ne-a fost cu neputinţă d’a găsi.
— Nu sciü nici eü, rëspunse junele, căci ordinele cele

\
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mai severe opresc vinderea astei substanţe; dar ce aţi vrut 
sä faceţi cu arsenic?

— Vrem să scăpăm de nisce chiţcan! cari ne rôde tot, 
(Jisse Elisa; d-néta trebue să aibi în farmacie.

— Negreşit că am, rëspunse farmacistul.
— Aoleo vere dacă më iubesc!, strigă Elisa uitându-se 

cu drag spre vërul seă, fă bunătatea de ne dă şi noă niţică, 
căci ne prigonesc forte mult blestemaţii de chiţcanî.

— Bine (Jicî, adaose bëtrâna ; făţî pomană, dragul mamei 
şi scapă-ne de aste lighionî, că ne dă afară din casă.

— Cu totă plăcerea, rëspunse junele cam încurcat; dar 
să vedeţi, cum spusseiă, sunt ordine aspre care..

— Dacă te rog eü mai pot fi obstacole? disse, Elisa înco- 
locindu-I albele salle mâni după gâtul junelui ; aî fi capabilă 
să refuzi pe vară-ta?

— Nu... dar...
— Dar de ce aî să te temi ? cine are să te denunţe, şi mal 

allesă ce peiicolă întrevezi ? ce, cred! ore că la una din noi 
î’a venită poftă să se omóre singură ?

— Ferescă D*<Jeă.
— Atunci ?...
— Iţi voiă aduce o mică cantitate mâne dimineţă.
După ce mai vorbi cât-va de alte lucruri, junele farma

cistă îşi luă sera bună şi plecă, muma Elisel, după ce'lă pe
trecu până la portă, se retrasse in camera sa, iar Elissa 
îşi reaşeză capul pe pernele sale voiosă şi aprópe uşurat de 
suferinţele ce ’I apăsase până atunci peptul şi peste câte va 
minute adormi in liniscite şi mulţumită.

A doua <Ji, junele farmacistă se ţinu de cuvent. Cam după 
amia<|i veni la verişora sa, o întrebă de sânëtate şi după 
ce se convinsse că este multă mal bine, scósse din busu- 
nară o sticluţă mică şi ’ï-o dete (Jicend :

— Iată, scumpă verişoră, aceia ce ’ţi-amă promisă ; în 
sticluţă se află arsenică disolvată în apă distilată ; câte-va 
picături suntă capabile să stârpescă o droaie de şidrecî.

— Cum să më servă? întrebă fata cu óre-care îngri
jire.

ir



1
1

69
í

— Să torni cate va picături în mälaiü, dar să te păzesc! 
să nu ating! de buse o picătură măcar că o pap.

— Ce póte să mi se întêmple?
— Dece picături suntü în stare să ucigă omulü cellü ma! 

robustü.
— Voiü pune mănuş! în mân! cănd mă voiu servi cu 

densa.
y

— Forte bine, şi după ce vei termina vei pune sticluţa 
într’unü locü sigurii, căc! într’ănsa se află închisă mórtea 
a decim! de ómen!

— Fi! pe pace.
— La revedere dragă veriş6ră.
— Adio, răspunse Elisa rădicându-se pe jumătate.
— Ip recomand, încă o dată, mare băgare de seamă.
— N'avea grije.
După ce plecă vërulü său, Elisa se sculă din pată tre

murând, se tîrî cum putu pănă le uşe, o încuiă, şi după a- 
ceia se urcă iarăşi în pată, luă sticluţa în mână, se uită 
lung la ea, şi, după ce plânse cât-va timp, scóse din adencul 
âniraeî unü lungü oftată, pe urmă apropie cu convulsiune 
sticla de buse, bău cu repeziciune o părticică din conţinutul 
său şi după aceia că(Ju întinsă pe patti.

;
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XIII î
. A

La Têrgoviste
Este timpulü d'a ne occupa de George şi de Alexandru 

spre a afla ce s’aă făcut e! pe acolo !
Ajungănd la Tărgoviste ce! do! tineri trasse la otelulü 

la care trăgea or! de cate ori se ducea Alexandru in vechia 
capitală a Românie!, spre a merge la via sa ce nu era de
parte, şi ocupară doă camere, în care fusese ins talap chiar 
de oberchelnerul otelului care se întâmplase a fi finul lui

I
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Alexandru cununat de el şi soţia sa, ca unul ce fusese 
crescut in casa părinţilorii Elenei!.

După ce se spălară şi se curăţară, Alexandru chemă pe 
finul sëü IÏ dete o epistolă şi unu pachet cu óre-care obiecte 
date de nevastă-sa pentru fină-sa şi ano! eşi cu George prin 
oraşm ca să se întêlnéscâ pe la casinu cu membrii Tribu
nalului.

îndată ce plecară, finul Elenii deschisse scrissórea care era 
scrisă de densa şi citi următorele rânduri :

„Ai cinci (Jeci de galbeni de la mine dacă më vei ser- 
„vi de astă dată cum m'aî mai servitű şi In alte occasiî, 
„adică dacă vei turna în apa de bëut a camaradului băr
batului meu jumătate din prafulü ce vei găsi în pachetü 
„şi dacă cea altă jumătate 'î-o vei da-o peste 24 ore. Să nu 
„te îngrijeşti de consecinţe, fiind-că nu’l va causa al tu rëü 
„de cât vërsàturà şi durere de ănimă în trei patru dille, 
„fără alt ceva compromiţător“

— Bine, (Jisse ellü rinjindü, iar chestiune de rësbunare 
pentru unü amorü rëcitù, iar vr’unu filtru misteriosü ; allü 
treilea pân’acum. E dracul pe uscat naşă-mea asta şi băr- 
batulü sëü un îmbroboditü. Are dreptate săracul căci multe 
prafuri şi bëuturï mai înghite fără scirea lui ca să fie orb 
şi surdü !

Terminând astü monolog, oberchelnerul strânse scrisorea, 
aprinse un chibrit, o arse până la ultima bucăţică şi apoi 
eşi ca să’şî va^ă de treburi.

George şi Alexandru intrară séra înoptat şi după ce ’şî 
luară séra bună unul de la altulu, se despărţiră şi intrară 
fie*care în camera sa ca să se culce. Peste nópte lui George 
i se făcu setè, bëu un pahar d n apa ce găsi pe mescióra 
de lângă câpëtêiü şi iarăşi adormi.

A doua di Alexandru se desceptâ cam pe la noă ore ; 
îndată ce aflâ ora, se sculâ repede din pat, se îmbrăcă în 
grabă şi se duse la George să afle dacă s’a sculat şi ellü 
spre a merge unde aveaü tréba. Merse dar la uşa sa, bătu ; 
nimenï nu'ï rëspunse ; bătu încă odata şi în loc de rëspuns 
au(Ji eşind din întru un muget dureros. Deschise numai de

• %::■
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cat uşa, intră în casă şi rămase uimit de ceia ce vë^u îna
intea ochilor. George răsturnat în mijlocul aşternutului şi 
cu capul atârnând în jos pe marginea patului se svărcolea 
ca unu peşte ţiindu-se cu manele de ănimă şi scotea din 
gură spume închegate şi mugete înăbuşite.

— Dar asta pe tine ce ăi? strigă Alexandru spăimăntată.
George aurind vocea protectorului său, se uită la ellucu

unu aer zăpăcită ca cum nu Tar fi cunoscută, şi după ce’l 
privi căt-va cu o căutătură zăpăcită, îî respunse cu voce stinsă:

— Moră.... nu mai potă.
— Dar bine ce ai? ce te dóré? urmă Alexaridru rădi- 

cându-î capulă în susă şi reaşedândui-lă pe perne.
— Moră de stomac, murmură George pe jumătate perdută.
— De stomac ! strigă Alexanandru spăimăntată ; curănd 

ună medică, trebue un medică, adăogă sunând clopotulă cu 
repeziciune.

Peste căte-va momente intră în întru fata din casă care 
aurind pentru ce era chemată, alergă şi spusse ober-chel- 
oierului. Cum aucji astă noutate, finul lui Alexandru alergă 
in. camera bolnavului şi priimind din gura naşiului săă or- 
dinulă d’a alerga să caute un medic, luă ca din întămplare după 
masă carafa cu apă şieşi ca cum s’ar fi dusă undei s’a ordo
nată. Ellă însă nu făcu astfellă, ci mai ăntăiă deşertă apa din 
carafă, spălă carafa bine, pusse în ea altă apă în măsura 
cellei ce fusesse în carafă când a luat'o, o pusse la loculă 
ei în dulapulă cu sticlării şi apoi se dusse la medică.

Mediculă îndată ce veni dete bolnavului să bea nisce pi
cături încălZitore ce adusesse cu sine, ordonă la duoi băeţi 
din otelăsă ’î frece extremiteţile cu putere şi după ceseraai 
potoliră durerile, începu să facă întrebări lui George ca să 
afle causa astei bólé neasceptate. Din pucinele informaţii ce 
putusse culege din gura bolnavului şi a amicului săă, omulă 
de sciinţa nu mai stătu ună momentă la îndoială şi declară că 
astă bolă nu era de căt un simplu caz de cholerină bennignă.

George după ce putu dispune în libertate de facultăţile 
salle intellectuale, aminti lui Alexandru necesitatea ce a- 
veaă d'a se întâlni cu preşedintele spre a aplana difficul-

*• j
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tăţile ce ’ï adusesse la Tărgovişte şi Alexandru cum îl audi. 
îl lasă în grijia finului sëü şi plecă îndată. Peste o jumătate 
de oră se întdrsse întristată ; întărdiasse prea multă, şedin
ţa se ridicasse şi preşedintele plecasse la vie unde locuia în timp 
de vară. Fură nevoiţi dar a rëmânea încă o (Ji în Tărgăviste, 
mai cu sémá căci mediculă oprisse formală pe bolnav d’a 
se espune sdruncinăturiloră trăsureî.

A doua (|i George fu mal bine, Alexandru se dusse la 
timpă la tribunală, se întălni cu Preşedintele şi acesta con
tra tuturor asceptărilor, îi oppusse o mulţime de obstacole 
pe care nu le putea înlătura fără ore care luptă, intor- 
cêndu-se la otelă găsi pe George mal röä ca în prima dată şi 
pe medică lingă ellă ; atunci trămisse epistola către femeia sa.

A doua di Preşedintele îî promisse că peste trei dilleva 
dobêndi resultatul dorit şi Alexandru se decisse a sacrifica 
trei <|ille din fericita sa viaţă pentru fericirea amicului söä ; 
în astă timpă George se făcu mai bine şi finul Eleni! primi 
de la naşa-sa o noă epistolă cu noi instrucţiuni.

In <Jiua următore că<Ju Alexandru bolnavă în loculă lui 
George totă de colerină şi plecarea ce se hotărîsse pentru 
acea <Ji, fu amânată pentru un timp nehotărîtă, din causa 
că astă bolă ne asceptată împieda realisarea soluţiunei affa- 
ceriî ce’î ţinea acolo, George ne fiind cunoscut de Preşe
dintele tribunalului. Boia lui Alexandru ţinu tocmai trei <Jile 
şi cu noă ce perduse păn’ atunci se făcuse tocmai doë-spre- 
<|ece <|ille perdute în Tărgoviste, doă-spre-(Jece secole pentru 
doă fiinţe ce iubeaă şi eraă despărţite de obiestele cultu
lui loră.

Intr’astă timpă George întremându-se a scris mai mul
te epistole fidanţatel şi tatălui söä, dară avu imprudenţa 
d’a le băga in pliculă Elenă care nu le trămitea la adressă; 
iată pentru ce Elisa şi familia lui n’avea nici o sciinţă des
pre dönsulä. A treï-spre-<Jecea ^i amëndol bolnavii vinde
caţi cu desăvîrşire plecară din Tărgăvisce împreună cu ac
tele pentru care venisse, şi ajungând la gara Nordului din 
BucurescîjSe despărţiră şi fie-care alergă spre partea unde’l 
ducea dorul.
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XIV

Moartea !
A doua (Ji după ce Elisa bău o parte din conţinutul 

sticluţei dată de vörulü sëü, muma sa cum se desceptă 
se dusse ca, de obiceiu, la fiica sa ca să vadă cum mai era, 
şi găsind uşea încuiată, bătu să 'Í o deschidă, dar nu primi 
nici unü rëspunsü.

— Dorme, (Jisse ea, şi se întorse în vîrfulü degetelor în 
camera sa ca să n’o descepte.

Peste doué ore reveni căci un nu seift ce, un neastâmpăr, 
un presimţiment funest o îndemna să se mai ducă odată 
ca së vadă ce tace fiica sa. De astă dată apăsă ivorul, îm
pinse uşa dar uşa nu se supuse ; era tot încuiată ; iarăşi 
bătu dar nimeni nu’i dădu vre un rëspuns ! Atuucî ănima 
sa de mumă începu a se îngrijura şi o sili să bată mal 
tare, şi ne dobândind nici unü rëspunsü, să împingă uşa cu 
putere, să facă sgomotü, să strige pe nume pe fiica sa din 
totă puterea vocii sale, dar tote fură în zadar. Ţipetele sale 
desperate atrasse lume multă şi prin ajutorul unor vecini 
putu isbuti a strica uşa şi a intra în întru.

Cănd întră în cămară află pe juna fata în patti înţe
penită, rece ca marmura şi nemişcată ca o statue ! Vëdënd 
acestü spectacolü neasceptatü toţi asistentü scósse ţipete 
de groză, dar maică-sa răgni ca o leoaică! Sërmanâ bătrînă ! 
ea se aruncă în prada celei mai cumplite desperări peste 
corpul fiicei sale, o coprinsseîn braţe, o acoperi cu corpulü 
sëü ca cum ar fi voit s'o încălcjescă cu propria sa căldură, 
lipi busele salle de busele ei, ca cum ar fi voit să treacă 
suffletulü ci în cor pulü .fiicei salle, şi după ce vëcju că 
nu obţinea nici unü rëspuns, nici un semn de viaţă, căcju 
jos lângă densa fără de cunoscinţă.

Intr’o clipă se rëspândi în mahala vestea ca frumósa 
Elisă a muritü fără să bolească. Vecinii care fusesse faciă
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la găsirea cadavrului şi care ca orl-care din omenii din po- 
porű simţea o neînvinsă oroare de formalităţile legale, adică 
de autopsie, care de ordinarü însoţesce ori-ce morte fără de 
veste, de teamă ca să n’o măcelărească, se învoisse Intre 
dinşil d’a ascunde adevërul şi d’a spune cum că astă moar
te a fost resultatul naturală allă boaleï ce o précédasse.

Intr'acea sérá Elisa învestmântată cu celle mal frumoase 
din hainele salle, cu acellea cu care fusesse înbrăcată în 
sera de logodnă, palidă dar plină la fadă şi frumosă cum 
era în viaţă, ca cum ar fi stătu să vorbéscá, fu întinsă pe 
un catafală funebru şi încoujurată de flori, luminări, rude, 
amic! şi vecini. Mórtea astei copile se împrăsciâ ca fulge- 
rulü peste totü oraşiulă si ajunsse până la audulă Elenei.

De o cam dată ea nu credu, luă astă noutate dreptă o 
mistificaţiune şi trămisse pe feciorii ca să se informele, 
însă de îndată ce se intórsse feciorulă şi ’i spusse că in a- 
devëru a murită şi că ellă însuşi a vëdut’o pe patulă fu- 
nerariă, fu coprinsă de o tremurătură nervoasă, resultată 
ală remuşcăriî, şi d’o neînvinsă groză contra singurătăţii. 
Nu mal putea să se astâmpere la un locă şi mai alesă să 
römäne numai cu consciinţa şi amintirea sa.

Ordonă numai de cât câ pue cai la trăsură, şi îndată ce 
o vë(Ju trasă la scară, se aruncă într'însa şi cjisse visiti- 
ului s'o ducă dreptă la locuinţa victimei salle. Cum ajunsse 
acolo intră dreptă în întru şi se opri în facia catafaculuî, 
lângă care plângea încetinelă rudele învestmântate in doliă. 
şi la capëtul căreia citea un preotă stîlpiî obicinuiţi. Cum 
vë<Ju ast spectacol lugubru, ochii el se umplură do lacrăml, 
puterile o părăsiră, piciórele i se încovoiară şi căcju în 
genuche şi mal fără de cunoscinţă pe treptele cataralculul 
murmurând :

— Ertare, ertare suffletă de martiră.
Assistenţiî .neînţelegdnd causa ăstui leşină si ne audind 

vorbele ce pronunţasse necunoscuta, o luară dreptă o amică 
bună a rëposatiï, al cărei sistem nervos era prea impresionabil, 
şi segrăbiră a’l da cuvenitulă ajutoră
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■ George cum eşi din gara de Nord se aruncâ într’o birje 
şi se repedi spre casă ca să’şî schimbe hainele. Ajungênd 
a casă întrebă pe bucătăreasă* singura fiinţă ce găsi a- 

1 colo, despre părinţii sëï şi află de la slujnica care ’lu pri
vea cu multă mirare, că D-lor s’aü dus de dimineaţă la 
logodnica sa. Audind astü rëspunsü, nu mai făcu alte între
bări, ci trecu în camera sa fără să intre în cel raaî mic 
prepus, se îmbrăcă cu celle ma! frumóse vestminte, sa sui 
iarăşi în trăsură, trecu pe la o florărie, luă un buchetü de 
toata frumuseaţea şi se* îndreptă în fine spre locuinţa iu
bitei lui.

Intrând în strada pe oare se afla casa Eliseî, nu pucinú 
se miră vë^ênd ca nici o data lume multă mergând grupe 
grupe încoace şi iucolo, staţionând pe marginea trotarelor 
şi grămădindu-se în apropiere de ţinta gândurilorü salle.

Innaintând mal mult lumea se îndesa şi mal tare şi 
ajungând aprópe de portă scósse unü ţipetă de groză dă- 
rinddoliü la portă şi trasă înnaintea intrării casei fidanţatei 
luî unu cară mortuară. Vëdêndu-lü lumea se retrasse sprea’i 
face locă, şi unii îî arunca câte o căutătură de milă, alţiî 
câte o privire posomorită şi cu toţi! începură a şopti (între eï :

— Uite şi logodniculă.
Lui George nu’î trecu prin minte o dată cu capulă că 

aste preparative eraă pentru Elisa lui, ci cre<Ju c’a isbit’o 
pe ea în lipsa luî o crudă nenorocire, adică că a murit 
maică-sa, care era cam pătimaşe. Coprins de acéstà cre
dinţă, el se grăbi d’a se da josă din trăsură spre a sbura 
mai curênd în întru ca să o consolă şi s’o încuragese. Când 
trecu pragul şi se întâlni cu douö fete îmbrăcate în alb şi 
înzovonite cu voaluri albe, simţi că îî trece priu ănimă 
ună fioră durerosă şi începu să alerge spre interior ca să 
se convingă mai iute de mărimea nenorocire! ce ’lă isbise; 
când intră însă în întru şi vëiju întinsă, rece, nemişcată, 
fără de viaţă şi ofilită întocmai ca florile ce o înconjura, pe 
aceia ce era obiectiil cultului sëû, pe iubita luî Elisă, 
scósse unü ţipetu terribilü, întinsse mânele şi căvju leşinată 
in braţele părinţilor sëï care erau acolo.
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Când îş! veni în fire, se vë<Ju în altă cameră înconjurat 
dc părinţii sëï şi de o mulţime de fiinţe necunoscute care se 
uitaü la el cu milă şi compătimire. Cum se desmetici, pă
rinţii sëï îl rugară ca să se mai liniscească şi să nu mal 
adaoage prin durerea sa amarnica durere a biete! mume; 
el promise că va sta astâmpărat şi ceru ca să fie conduşii 
lîngă fidanţata lui. Ajungênd acolo se aşedă pe unu scaun 
lîngă catafalcul el şi remasse mai mult timp nemişcat cu 
capulă între mâni şi cu mânele redemate de genuchî într’o 
mută amorţire. Nu mai da semn de viaţă de cât prm lacri- 
mele ce curgeau în torrente d'a lungulu obrajiloră sêï. Du
rerile celle mari nu suntü sgomotpse.

Peste unu cuartă de oră intră în casă muma morteî ca 
să mal va(Jă încă o dată acea fiinţă scumpă ce era să-T 
fie răpită in curênd, să o mai plângă încă cât-va şi să’şi mai 
scotă foculă ce’i dogorea inima şi să mai jelească o clipă 
măcar jealea ce ’ï a pricinuit perderea eî. Cum intră în casă 
dette cu ochii de George şi cum îl vëdu se opri în facia lui, 
îî ridică capul în sus şi ultându-se cu o căutătură terribilă 
drept în ochii lui îi disse:

— Ce mai caţî aici, nenorocite?, 
nu escï mulţumită c’aî omorît’o?

— .^.mă oinorît/o, eă? strigă bietulă june aruncând asu
pra bătrînei o căutătură plină de surprisă durerosă ; eă 
care aşî da doă-(^ecî de vieţi dacă aşi avea spre a o reîn
via? nu’mî maî amărî durerea prin astă crudă învinovăţire 
şi spune-mï, spune-mï mai curênd de unde ne-a venit astă 
ne asceptată nenorocire ?

— De unde? më mal întrebi de unde? rëspunse muma 
cu amărîciune; întreabă-ţî maî bine cugetul saă spune-mî 
unde a! fost şi de unde vil? ori citesce, na, citesce aceia 
ce singură a! scrisă, şi apoi întreabà-më cine a omorit’o?

Dicând aste cuvinte scósse din sînă o epistolă şi'î o dette 
în mână. George uimită de astă röspunsä, luâ machinal 
epistola în mână, îşi aruncă ochi! spre ea şi citind’o scósse 
un mare răcnetă şi strigă.

— Miserabi!a, ea 'ml a omorît’o ; trebuia să më ascept

Ce maî vrei? Ce or
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la o assemenea - nelegiuire clin parte-ï ; me duc ca s’o u- 
cidü.

— Pe eine vre! sä mai dai morţi! ne îndumnezeitule ? 
strigă sërmana vëduvâ cu desperare.

— Pe aceiâ ce e pricina tuturor nenorocirilor, pe duş
manca care v’a trâmis astă scrisóre înşelătore.

— Ya să zică pe cea d’ântèiü pradă ce a! făcut? uite-o 
e colo aprópe mortă de durerea durerilor ce a! împrăsciat 
într’astă lume, în care ar fi fost mai bine să nu te fi 
născut.

George aurind aste cuvinte fără să le înţeleagă sensul, 
deschisse uşa ce i se arëtâ şi intrând într’altă cămară găsi 
acolo pe Elena înconjurată de multă lume care i da felurite 
ajutore.

In momentul în care deschidea George uşa, Eiena tocmaî 
redeschidea ochii şi prima figură ce vëclu fu palida şi abă
tuta figură a junelui fidanţat care era întocmai ca cum ’i ar 
fi luat cineva păncja dupe ochi. Cum îl vë(Ju ea se smăci din 
mănele persoanelor ce o susţinea, se repezi spre ellü şi, 
cădind in genuche la piciórele luî, strigă împreunăndu-ş! 
mănele în mod rugăt r si 'i (Jisse cu ochii înnotănd în 
lacrăm! :

— Iartâ*më, iartà-më, te rog.
George nu rëspunse nimic, ci apucănd’o cu putere de am

bele mân!, o ridică repede in sus, o tîrî după sine fără ca 
ea să opună cea ina! mică resistenţă, spre cea ma! mare 
mirare a lume! ce sta de faciă, deschise uşea repede şi 
ducênd'o in camera mortuară şi apropiênd’o de catafalc, o 
precipită pe treptele lui şi strigă cu o voce detunătore pri- 
vind'o cu un aer rătăcit :

— Iată de la cine trebue să 'ţi ceri ertare.
In acel moment se au<|i un sgomot mare afară, şi imediat 

după aceia o musică militară începu să intoneze un marşiu 
funebru care smulgea lacrămi din ochii cei mai uscaţi şi 
casa se umplu dé preoţi şi lume.

Audind şi vëdênd tóté aceste semne prevestitóre apro-

•.. ___
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piere! ultimului moment, George îşi lăsă prada din mân! 
pe jumëtate leşinată îş! înfipse manele în për ca un smin
tit, eşi repede din casă aruncând în juru-I o căutătură rătă
cită şi începu să alerge pe stradă cu capul gol şi cu hainele 
în desordine strigênd:

— Nu, nu pot să vëd, ’m! este cu neputinţă ca să asist 
la ast spectacol grósnic.

Elena eşi imediat după el mai în aceiaşi stare, iar lumea 
începu să se uite după e! urmărindu-I cu o căutătură stra
nie şi apoi să se crucească ca de nisce fiinţe ce *ş! aü per- 
dut mintea.

XV

Cel dom voluntari din al ş6selea regiment de
dorobanţi

y

Pe când se desfăşuraţi în Bucurescî, peripeţiele aste! dra
me intime în ţâră şi aprópe de fruntariele e! se desfăşuraţi 
peripeţiele une! drame mult mai vastă şi mai teribilă ; res- 
helul isbucnise între Huş! şi Turci, sântul păment al ţ0rei 
nóstre începuse să fie călcat de călcâiul Muscalului şi negrul 
vël de pahonţ! începuse să nâvâléscâ spre mănosele câmpii 
ale patriei Românilor ca un puhoiü raohorit şi infect care 
se scurgeaţi într’una din nemărginitele stepe ale imensului 
colos.

Giurgiu deja zăcea sub grămada ruinelor caselor sale şi 
'’şl vedea plin de jale gimnaziulü sëü, focarü al lumineî şi 
progresului, ciuruit de projectilele inimice. Calafatul de Iun! 
întregi servea drept ciblu artileriştilor turcesc! din Vidin ; 
Bechetul şi Călăraşii vë^use cetele de başibujucl năvălind 
•spre dénsele setóse de sânge şi de pustiere; mărginaşii Du
nării mal de pretutindeni plătise cu viaţa şi avutul tributul 
nemilosului <Jeü al pustiire!, şi fiii Românie! se deslipise din 
braţele măiculiţelor şi soţiorelor lor spre a sbura dincolo 
<le hotare ca să ’şl apere ţârra şi vatna strămoşească.
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Sângele Român deja începuse sä curgă, aprópe de Pioa- 
Petreî, într'un pichet părăsit, o santinelă perdută a româ
nismului, un biet dorobanţ uitat la schimb fusesse primul 
martirii alü teribilului resbelü şi adăpase cu generosul sëü 
sânge solul patriei salle ; la Olteniţa deja dătusse ostenii 
români ochi cu foculü şi pieptü cu duşmanii, la Islaz şi- 
Bechet bravii dorobanţi pusesse pe gonă cete numerose de 
năvălitori, şi la Calafat artileria Română începusse a ’şi câş
tiga o famă care are să remăe neperitóre.

O mare parte din junime, mai cu sémà cea studiósá, pe 
care sorţul nu o favorisase d’a fi sub steag, se dusesse de 
bună voe ca să se însumeze în rindulü fraţiloră oşteni, 
şi acei ce vîrsta şi alte îndatoriri tot aşa de scumpe, adică 
acele de soţi şi părinţi îi reţinea a casă, deschisesse larg! 
pungele lor, mai cu sémà cei săraci, şi le deşerta cu dăr
nicie pe altaru patriei în pericol.

Femeea română fu mai cu sémà la înDălţimea misiunei 
ei ! Mumele, soţieie, surorile şi ficele românilor vërsaü măr
găritare de ajutor şi consolaţiune suferinzilor din vîrfulü 
degetelorü mănuşiţiloru lorü. Prisosulü bogatei, obolulü să
racei, micele economii ale femeeî menagere şi chiar darurile 
date de părinţi copilelorü spre a 'şi cumpëra jucării şi 
d'alle mâncării, mergeaü să ingroşe suma cu care să se 
cumpere medicamente şi obiecte de pansamenlü. In case 
nu se mal coseaü altü de cât rnfăriî şi haine pentru răniţi 
şi pân^a nu se mai sfâşia de cât ca să se schimbe in 
băn<Jî, compresse şi scamă pentru suferinzi. Pretutindeni 
nu mal vedeai făcendu-se alt de cât scamă şi bandagiurî, 
ciorapi şi albituri pentru victimele resbelulul.

Ajutórele fură multe şi numerose, dar şi suferinzii fură 
mulţi şi numeroşi ! după neînsemnatele escarmuşurl urmă 
adevëratul resbel ; după ciocnirele după malul Dunării veni 
uriaşele^ lupte din jurul Plevnel care băgă în mormênt he
catombe de viteji şi trămise la spital mii de răniţi.

Atunci femeia Română se înnălţă la apogeul abnegaţiu- 
neî şi al devotamentului. Din nimic se formă tot: şi spi- 
talurl, şi barace, şi paturi până şi chiar infirmiere ; sute de

;
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Domne şi Domnişore îşi părăsiră casă, masă şi tot ce iubeaü 
şi seduse acolo unde (Jăceau pe patul dureri! bravi! Românie!, 
ca să le aline suferinţele prin ajutorul lor, să le potoléscâ 
durerile prin îngrijirea lor şi să le micşoreze dorul prin 
consolaţiunele lor. Mecica, Muselim-selo, Turnu-Măgurele, 
Racova, Turnu-Severin, Bucurescî, laş!, Galaţî, Craiova, 
Piatra, iată principalele locuri unde fură stabilite spitalele 
de oştenî, în care femeile române alergară pe întrecute ca 
să'şî dea dupe puteri şi aptitudine tributulü lorü Çëreï în 
primejdie.

Pe când toţ! fii! şi ficele Românie! işî plăteau cu aşa ge
nerozitate tributul datorit, numa! eroi! dramei nóstre ră
măsese străin! de astă întrecere d’a face bine şi cu unü 
egoism de care sunt capabile numai fiinţele predominate 
de o singură pasiune, e! se ocupasse numa! şi nume! de 
fiinţele lor. George ce este dreptul dătuse o parte din léfa 
sa după o lună spre a veni în ajutorul crucii roşi!, mai 
dătuse şi ce-va pentru arme; asemenea şi Elena contribuise 
cu o sumă dre-care la înzestrarea une! ambulanţe cu 
celle trebuincióse raa! mult silită de o amică de cât din 
propriul sëü îndemn, dar Elisa, generositatea şi activitatea 
personificată, nu contribuise cu nimic la ast act d’aşa mare 
utilitate. Putea óre? fiinţa sa era preocupată (Jiua şi nóptea 
numa! de o gândire care ’i absorbea tote facultăţile : de 
amorul sëü şi pe urmă de durerea pricinuită tot de el care 
în fine o pusese chiar pe treptele catafalcului ! D-deü a pe- 
depsit’o aspru căc! pentru o patimă ersonală a uitat să'şî 
facă datoria către umanitate, către obşte, către patria sa 
şi nu se gândise măcar o clipă că omul e dator să trăiască 
nu numa! pentru sine dar şi pentru semeni! sôï.

După ce fugi din camera mortuară desperat, pe jos şi cu 
capul gol, şi după ce alergă în aşa stare ma! mult timp 
<|iua nămiezea mare prin stradele capitale!, George cădu 
sdrobit pe o laviţă dinaintea une! porţ! ce se întâmplase a 
se afla în calea-!, capul î! căcju greoi pe pept şi lacrămî a- 
bund.ente ca un potop începură să curgă gârlă pe obraji! sëï 
aprinşi. Afară de och! nimic diu fiinţa se nu ma! da semn

.
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de viaţă; corpu’ï rămăsese ne mişcat, mânele înţepenise, 
gura 1 se încleştase, busele i se strânsese, şi privirea i se 
stinsese; numai din ochi curgeaú lacrămile ca dintr’unü 
isvor!

Peste câte-va momente o trăsură care piui’aci mersese 
căt se póte de incetinel după densul, se opri dinaintea lo
cului unde sta el înţelenit, o domnă se dădu jos dintr’ênsa, 
o fiinţă se apropie de el şi o mână mică şi catifelată, o 
mână de femee se lipi de fruntea lui.

El nu făcu nici o mişcare si urmă d’a ’şî vedea de plâns. 
După aceia busele fiinţei de care ţinea acea mână se des
chise şi cu o voce argintină d’o dulcăţă fermecătore îî dise 
câte-va cuvinte care rămase fără răspuns, póte nici nu fu
sese aurite. Apoi acele mâni se furişă pe sub umerii săi 
şi îl săltă puţin în sus ; el se ridică, stătu pe picióre, făcu 
câţî-va paşi şi se sui într’o trăsură întocmai ca cum ar 
fi fost o fiinţă ipnotisată, fără de voinţă, fărăd e cunoscinţă 
şi fărăde putere d’a opune vr’o resistenţă.

După aceia trăsura porni, şi merse cât-va timp, apoi se 
opri dinaintea unei porţi, în tacia căreia necunoscuta se dătu 
jos, luă de mână pe George care se scoborî cu aceiaşi docilitate 
nesimţitore, deschise porta, intră în curte, de acolo în 
casă şi apoi într’o cămară. Când se vă<|u acolo George 
începu să se uite în juru-î coprins de nespusă mirare, căci 
se văcju în cămara sa, în mica sa cămăruţă, care fusese 
confidenta discretă a tuturor simţimentelor sale de copil 
şi de tânăr.

Intrând în casă, George se aşe<Jă pe un scaun lângă 
masă, îşi rezemă amândoul obrajii de palmele mâinilor şi 
cotele de masă, îşi aţinti spre parchet ochii săi ce se us
case de lacrămî şi se scufundă iarăşi în gânduri adânci. 
Femeia care ’l culesese după stradă se aşetjă lângă el, îl 
spuse cu o voce dulce şi mângăetore fel de fel de cuvinte 
duióse şi începu să’l resfeţe întocmai ca p’un copil, dar. el 
rămase mut şi nemişcat căci de sigur nu le au(Jea.

După ce stătu astfel adâncită în amorţire mal bine d’o

!
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jumëtate de oră, George de o dată se sculă în sus şi în
cepu să se preămble prin casă şi să strige :

— Trebue să sfârşesc o dată cu astă suferinţă, căci ca 
să mai trăesc ’mî este cu neputinţă ; ea acum dace în mor- 
mênt, cată s’o urmez, trebue să mor.

— Să murim amândoi, respunse necunoscuta.
— Cine ’mî vorbesce de morte? cine’mî vorbesce astfel ? 

cine ’mî grăesce? esclamă George aruncând spre necunos
cuta o privire tot zăpăcită.

— Eu.
— Cine eştî tu ?
— Ce fel nu mai më cunoscî?
— Nu.
— Adu-ţî aminte.
— Nu pot, nu voiü, suferinţa ar fi îndoit maî cumplită.
— Póte că D-(Jeü s’a îndurat şi te a dăruit cu uitarea.
— Oh! nu, nu am uitat, ’mî aduc acum aminte, te cu

nosc ; escî tu, tu pricina tuturor nenorocirilorü melle ! Tu 
Eleno? tu ucigaşeo? tu aicî? ce caţî? ce vreî?

— Mórtea, mórtea cat; de acum în colo viaţa pentru 
mine e o povară.

— Dacă vreî s’o găsescî ce caţî aicî ? dute aiurea, plécâ 
să nu te mai vëd.

— Voiü să morü împreună cu tine, voiü sä morü ucisă 
de tine.

— Ucisă de mine, nu se póte, nu maî vreaü, ’mî am luat 
seama; să mori cu mine? fie.

— De ce morte vreî să murim?
— De ori care ’ţî place, mie ’mî e tot una.
— Sunt maî multe feluri de morţî.
— Ori care o fi, numai mort să fiu ca să nu maî sufer.
— E o morte sinuciderea, mórtea laşului care într’unü 

momentü de desperare, ne maî avênd curagiü să suporte 
prigonirile adversităţii, îşî pune pistolul în frunte şi ’l des
carcă tremurând. Acésta e mór tea cea maî lesniciosă dar 
şi cea maî ruşin0să. Maî e apoi mórtea bravului care murind 
devine folositor patriei şi semenilor lui. De astă mórié este

>>*
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dator să, mórá ori ce română în asbü tirapü în care sorta 
téréi sejócá la lotărie.

— Fie şi folositóre mórtea mea, nu më împotrivesc, nu
mai morte să fie, morte grabnică, morte hotărâtore, morte 
voiţi; dar acolo nu mor top.

— Pot muri top aceia ce caut mórtea, căci ghiulele şi 
glonţele curgă într’una ca grindina.

— Vrei şi d-ta să mori ?
— Din tot sufletul.
— Ip place astă morte?
— Forte multü.
— Dar bine acolo nu morţi şi femei, căci femeile nu se 

bat pe câmpui de bătae.
— Cănd vrea femea face ori ce, póte deveni şi rësboinic, şi 

chiar eroü Adu-p aminte de Ioana d'Arc, de Maria Putoianca.
— Bine diel, aidep dar să sburăm spre câmpul morpl.
— Dar ce faci? ce vrei să pleci d’acum?
— Pentru ce nu ? pentru ce să mal ascept ? ca să mal 

sufer încă? ori te a coprins deja frica de morte.
— O ! nu, te încredinţez că nu.
— Precum al sciut să uci(p, tot astfel trebue să scii a 

te lăsa să fii ucisă.
— Te asigur că nu 'ml e frică de morte, dar mal ântêiû 

trebue să ne înrolăm, să facem pupnü esperienţa resbe- 
lulul, apoi să plecăm spre câmpul de rësboiü şi pe urmă 
să ne aruncăm în osósele braţe ale aceleia ce face să ca<|ă 
sub nemilósa sa cosă şi bëtrânul octogenar şi pruncuţulă 
pe la sînul mamei.

— Unde este biuroul de înrolare ?
— Mi se pare la ministrul de resbel.
— Më duc să mor ca soldat.
Intr'acea <p cancelaria diviziune! Il-a teritoriale înscrisse « 

în registrul regimentului al 6-lea de dorobanţi, douë nume 
de voluntari : pe acela al lui George Buiculescu şi pe ală 
unul june frumos şi tênër, aprópe un copil, care se inscrise 
cu numele de Costică Onescu.
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XVI.

Pe câmpul de resboitt.
Dividiunea a doua teritorială la începutul resbelulul nu 

prea luâ parte activă in lupte ci servi mai mult ca post 
guardă: rëmasà dincoa de Dunăre la Corabia în diua de 
15 August când trecu divizia a 3-a, ea ţraversâ bétrënul 
fluviu pe podul căpitanului Vasiliü în diua de 18, şi cum 
trecu dincolo, merse de se înşirui la spatele div <Jieï a 3-a 
şi a 4-a spre a le da mână de ajutorii şi a le apăra do- 
sulü. Până pe la mijloculu tőmnél ea ocupâ satele Breş- 
leniţa, Calisovaţî, Ribna etc. pe când cavaleria sa se întinse 
până la Mahaleta dincolo de Vid, de unde trimitea din când 
in când celor alte divinii colóne de recunóscere saü mână 
de ajutor la evacuarea răniţilor, îngroparea morţilor şi a- 
provisionarea luptătorilor.

Tocmai după eşeculă păţit de colonel Al. Angelescu, co- 
mandantulü divizie! a 4-a, în diua de 7 Octombre la Bu- 
cova, şi după ce astă mult cercată divizie fu retrasă din 
prima linie spre a trece tn reservă între Etropol şi Susurlu 
dincolo de Vid, tocmai atunci trecu dividia Il-a în prima 
linie şi din prima cji puse mâna pe sapă şi continuă uria- 
şile lucrări de aproşurî şi de mină prin care voiau Româ
nii să înfrângă cu totul cerbicia Turcească.

Prima luptă la care luâ parte într’unü mod serios astă 
diviziune, fu demonstrarea făcută de oştile aliate în (Jiua 
de 12 Octombre cu scop de a amăgi atenţiunea lui Osman 
Paşa in spre partea de Nord pentru ca sa lase.pe general Gurco 
să operele în voe în partea de Sud pentru ca să ia din raâ- 
nele Turcilor Gonii Dubnicul şi Teleşiul.

Acea demonstraţiune fu un simulacru de atac preparată 
într'un mod convenabil de artilerie printr’un bombardament 
general care durâ de dimineţă până la amiacjl. Cam pe la 
o oră după princj infanteria Română se ivi afară diu şan
ţuri, se concentra mal cu seamă spre reduta Bucova, în
cepură împuşcăturile din ambele părţi, dar după ce Turci • ;
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îŞi angajară forţaie şi ’şî grămădiră partea cea mai princi
pală a reservelor în astă parte presupusă ameninţată, oşte
nii, după ce perdură 250 omeni morţi şi răniţi, între care 
fu şi colonelul Bărcănescu. care că<|u rănit la picior, se re
traseră, reîntrară în adăposturi şi lupta încetă de sine.

Maî multe ciocniri şi atacuri prefăcute d’asemenea valóre 
urmă mal multe dile d’arândul până ce Gurco puse măna 
pe Teliş şi Górni Dubnic şi reuşi a face cu totul efectivă 
împresurarea lui Osman Paşa şi a oştilor sale în înfundă
tura Plevneî ; dar aste operaţiuni secundare nu erau de ta* 
lia diviziune! din care făcea parte regimentele în care eraă 
însumaţi fii capitalei României. Un rol important şi glorios 
i se prepara spre a'î face numele neperi tor.

îndată ce Osman fu închis din tóté părţile, comandanţii 
conducători al operaţiune! româno-ruse se gândiră la tóté 
resultatele ce póte decurge din astü faptă importantă şi 
decise a tăia or ce mijloc de retragere ilustrului împresu
rată şi or! ce posibilitate d’aî veni cine-va intr’ajutor. Ca
lea de retragere cea maî apropiată şi maî bine adăpostită 
prin obstacule şi întăriri, era calea Yidjnuluî prin Rachova, 
Zibru-Palanca, Lom*Palanca şi Arcer-Palanca ; Rachova era 
cheia astei căi fiind cea maî tare; trebuia dar să fie luată 
Rachova cu orî-ce preţ.

Cu astă misiune importantă fu însărcinată o mare parte 
din divizia a 2-a şi detaşamente din cele-l’alte şi anume : 
regimentul al 10 de dorobanţi (Putna şi Râmnicu-Sărat), 2 
companii din regimentul 6 (Bucurescî-Ilfov), 1 batalion din 
regimentul al 15 de dorobanţi (Neamţu şi Succeava), 1 ba- 
taiion din regimentul al 4 (Muscel), 1 batalion din 1-iă 
(Mehedinţi), 1 batalion din reg. al 2-lea de călăraşi (Gorj, 
Vâlcea, Argeş şi Muscel), regimentul al 8-lea (Neamţu, Ba- 
căă, Roman şi Suceava), doué escadróne de reservă. un re" 
giment roşiori, o baterie de artilerie călăreaţă, trei baterii 
de câmp cu tunuri Krup şi alte patru tunuri de brond sistem 
vechiă. Totă astă armată fu pusă sub comanda colonelului 
G. Slăniceanu.

Colonelul Slăniceanu înainte d’a porni spre Rachova cu

i
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oştile sale, făcu o recunóscere spre malulü Dunărei, şi găsind la 
Yadin între Nicopole şi Ractova adăpostită intri un redan 
mare de pămănt o garnizonă de mai multe sute de nizamî, 
fără întârziere trimise un detaşament de artilerie şi in
fanterie care bombardă reduta, făcu să’i sară în aer ierbă- 
ria, luă retranşamentele cu asalt, ucise o parte din garni
zonă, o parte o făcu prisonieră şi o mică parte ce mai ră
măsese cu arma în mănă, o puse pe gonă. După aceia 
porni spre Rachova însoţit de întréga sa colonă şi urmat 
de o colonă de muniţiunl, unü trenü de aprovisionare şi o 
secţiune complectă de ambulanţă.

George, după cum seim, se înrolase ca voluntar şi ple- " 
case din capitală cam pe la începutul lunei lui Septembre 
însoţit de un camarad de arme care se înscrisese în aceiaşi 
di cu el sub numele de Costică Onescu. El ardea de ne
răbdare d’a sbura cu un moment mai curănd în faţa ini
micului, d’a da ochi mal în grabă cu primejdia şi d’a da 
mănă cu mórtea cea mult aşteptată, ca să scape cu o clipă 
mal curând de o viaţă care pentru el devenise mal mult 
ca nesuferită; însă nu fu astfel precum dorea el.

Cu tote rugămintele, cu tóté intervenirile şi cu toţi ami
cii ce număra în corpul ofiţeresc, totuşi el nu putu să fie 
trămis din primele dile in faţa inamicului, ci fu obligată 
întâiü să înveţe scóla soldatului, mânuirea armelor şi miş
cările prescrise de reglemente şi apoi să fie trimis la regi
mentul sëü.

&

Vădend că n’avea încotro, se puse cu totă sărguinţa pe 
lucru, învăţă tot ce i se ceru, suportă tóté greutăţile şi 
ostenelele fără să cârtească, se deprinse chiar cu fómea 
care fu forte adesea un óspe bine venit pentru bravii apă
rători al independenţei României, şi reuşi o se face meşter 
iscusit în mânuirea topeţiî.

La' podvecjî şi la robotă el era 
tóté cu cea mal

cel d’intâiu şi le făcea pe 
mare grabă şi cea mal lăudabilă inteligenţă, 

dar la veseliele şi petrecerile ce urmau în tabără după o • 
$ rauncă, densul nici o dată nu lua parte. Camarazii 
săi cum însera se strângeaţi rotă în jurul unul foc mare de;
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coceni şi burueni, ceï pricepuţi <|iceaü din fiuere şi din viori, 
iar voinicii jucau hora şi bătuta de duduia pămentulu. A- 
tuncî scatolcele pline cu vin şi rachiü, ma! adesea cu apă, 
se plimbaü din mână în mână şi din buse în buse, iar can- 
tinieriï cari formaü coda armatei âmpleau pungile cu fran
cii agonisiţi cu multă sudóre de bătrânii d’acasă, pe care 
'ï trimiteaü cu dărnicie câtre câmpulü de resbelü spre a 
îndulci întru cât-va traiul voinicului ce se răsboia pentru 
ţara si casa sa.

George nu lua nici o dată parte la acele veselii ; el cum 
isprăvea munca, se retrăgea în bordeiulü ce i se destinasse a 
locui împreună cu alţi camarazi, se arunca pe manteoa ce 
o aşternea jos pe jumătate şi cu cea-l’altă jumătate se în
velea şi închidea ochii nu ca să dormă, căci somnulü nu 
era de loch prietenă cu ellű, ci să se gândăscă în voe 
la tóté nenorocirile lui, şi mai cu sămă la aceia ce ’lu 
aştepta sus în cer şi îi <^icea cu duioşie în tóté serile şi 
în tóté dimineţele : Vino, vin ! Dumineca chiar când se con
centra totă dividia şi venea generalul ca să asiste la pe
trecerile băeţilor şi să asculte melodiósele sunete ale mu- 
sicelor regimentelor, el nu eşea din visunia sa şi dacă eşea 
sta cât se póte de retras, tristă, gânditor şi mută ca unu 
mormăntă.

Camaradă săi se cercase de mal multe ori să’l distrede, 
să’I descreţească fruntea şi să’î descleşteze fălcile prin bă- 
uturică şi vorbe voióse, dar văijănd că n’o scote la cale l’aă 
lăsat în pace după ce mai ântâiă l’a botezat după obiceiul 
Românului cu ponosul de inimă acră.

Camaradul săă Costică nu era mal vesel şi mai sglobiü 
ca el, dar alt caracter şi alte apucături. Se vedea cât colo 
că pân’aci fusese crescut în bumbac şi numai imboldul pa
triotismului l’a îndemnat să părăsească viaţa sa molatică 
ça să facă aspra esperienţă a resbelulul. Figura sa era de
licată şi pot (Jice chiar femeiască, mânele sale micşore, albe 
şi grăsulii, în stare d'a face să rămnescă la ele o coconă, 
piciórele sale asemenea eraă o minune de micşorime şi ele: 
ganţă ; fiinţa sa era un complect frumos, graţios şi delicat; în cât
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dacă n’ar fi fost îmbrăcat soldăţesce ori cine Tar fi luatü ■' 
drept o femee, drept una din cele mai frumóse femei, mal 
cu seamă că n'avea nici firicel û de barbă oii de mustaţă; 
cu tote astea esecuta cu grăbire oii ce ordinü primea şi 
când puterile îl da de minciună, atunci cu un suris, o că
utătură duiosă şi rugătore făcea pe omul cel mai arţăgos, 
chiar pe sergentul major al companiei sale, să sară ca săi 
dea mână de ajutor. Când nu putea isbuti cu rugăciunea, 
cea ce se întêmpla prea rar, căci Românul din fire e bună 
şi îndatoritorii, atunci deschidea punga şi plătea cu multă 
generositate serviciile făcute, căci se juca cu banii băiatul 
nostru ca cu nucele şi cheltuia napoleonul ca franculü. Se 
cunoscea că era feciorul lui bani gata.

Nici el nu era tocmai veselia încarnată, nici el nu lua parte 
activă la petrecerile camarazilor söl, dar nici nu era atât 
de sanchiü ca amiculü sêu. Nu i se dărea nici cellü mal 
micű semnă de veselie pe frunte; pe chipul sëü se citea 
în totü d’auna o întristare şi o mâhnire mare, dar se vedea 
că resemnaţiunea îl temperase durerele lăuntrice şi Tă fă- 

' eusse să ’şl suportese sorta fără de murmur.
Toţi soldaţii şi chiar ofiiceriî locuiau in bordee commune, 

Georgea dormea la o laltă cu noă camarad!! numai Costică 
printr’o favóre cu totul escepţională dobăndisse autorisaţiune 
de la şefii superiori ca să ocupe un bordeiaş făcut cu pro
priété sale mijióce. In bordeiul sëu de la Kalisovaţl nimeni 
nr intrase şi nici scia cnm era în intru, asemeni nimeni 
nuT vë^use şchimbându-şî rufăria care, lucru de mirare, era 
tot cj’a-una curată pe el.

Diua de opt Octombre fu ó Qi de fericire pentru George 
şi misteriosulă luî camaradă, căci într’acea (Ji primi diviejia 
2-a ordinul d’a păşi înainte şi d'a ocupa posturile avansate 
părăsite de divizia 4-a. Aşa dar ora cea mult asceptată de 
el, ora de lupte, ora de primejdie, de crude încercări şi.t 
chiar de morte se apropia şi prin urmare suferinţele le eraă 
pe sfârşită.

Greaoa viaţă în retianşamente care făcea pe alţii să se 
îngrozească, pe George nu T-a spăimântat ci din contra l’a
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făcut să tresalte de bucurie; primejdia pentru el era o mân
tuire, osteneala o uşurare. Manele sale de cancelaristă se 
îngroşase, sapa şi lopata făcuse s în podulü palmelor sale 
nisce bătături tari ca osulü ; cu tote actea el nu le băga 
în seamă şi muncea cat optü sperând că de adi pană mâne 
o să fie resplătit de tote în modulă cum înţelegea elă 
rësplâtirea, adică va veni o ghiulea generosă să plesnească 
lângă locul ocupat de el.

In dina de 12 Octombre el, fu şi mai veselă, el fu celă 
d’ântâiă care sări din şanţuri spre a sbura cu un moment 
mai curënd înaintea pericolelor ; amicul söä Costică îl urmâ 
de aprópe şi fură cei mai darji la atac, cei mai îndresneţi 
la încăerare şi când se dete semnalul de retragere tot el 
în loc d’a se înapoia păşiră tot înainte şi numai înainte, 
până ce ordinul sever al unui căpitan îi făcu să înţeleagă 
că datoria lor nu era d’a muri ci d’a se supune. George 
era aprópe d’a se revolta contra şefului söä, dar Costică îl 
luâ de mână, îl împinse înapoi şi sări cu el iarăşi în şanţ.

In dimineţa acestei <Jile se vë^use pentru prima dată ore _ 
care veselie pe faţa lui George, dar séra fruntea sa fu mai 
posomorâtă ca tot d’a-una.

XVIt

Bătălia de la 1 Nocmbre din jurul Kachoveî.
îndată ce se hotărî în sfaturile cuartieruluî general Ro

mână luarea Radio vei şi se forrná corpulă de ekpediţiune 
precum l’am descris mai sus, George se duse drept la co
mandantul şef al colonei şi ceru cu multă stăruinţă per
misiunea d’a face şi el acea campaniă, ca unul ce făcea 
parte din regimentul al 6 lea de dorobanţi. Comandantulă 
primi bucurosă, şi ca să inspire şi altora dorinţa d’a ’lă 
imita, îl numi pe dată caporală. Astă permissiune o primi 
George ca o supremă fericire şi se prepară pentru a o ese-
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cuta ca cum s’ar fi preparat ca sä meargă la o mare pa
radă într’o (Ji de sërbàtôre.

Mantaoa dună ellù era veche şi ruptă, patrontasiulü şi 
raniţa eraü cât se póte de usate de timp şi intemperii şi 
căciula din cap se crăpase în mai multe părţi ; cât despre 
pene de curcan: nici că era vorbă, din causă că nu se prea 
gäseaü curcani p’acolo pe unde Curcanii români aű ridicat 
la nemurire fala numelui Roraânescü ; cu tote astea ellu 
făcu ce făcu, cârpi rupturele cum putu, sterse nasturii cu 
cărămidă pisată, inegri patrontaşiulă şi raniţa cu cărbuni 
de coceni muiaţi în apă, îşî făcu puşca sticlă şi baioneta 
oglindă şi când se puse în rândü la apelulü nominalii, era 
cellü mai frumoşii şi mal curată din toţi oştenii, parcă era 
îmbrăcat în haine noi.

înainte d'a se da semnalul de plecare, căută pe camara
dul sëü Costică ca să’şi ia diua bună de la el, căci el nu 
făcea parte din expediţie, dar nu’l găsi la bordeiul sëü, întrebă 
de dénsulü pe alţi soldaţi, dar nimeni nu putujsä'j dea un 
rëspuns lămuritorii, îl căută şi prin şanţuri şi prin paralele 
avansate, dar nu fu chipü să dea de densul, parcă dăduse 
păment peste el.

Neputênd -a’l găsi, se duse acolo unde îl chema datoria, 
adică sub cutele steagului sëü, şi apoi porni spre Rachova, 
în sunetele muziceî care intona marşul lu< Miliaí vitézulü, 
marşiu ce făcea să furnice sângele prin vine Românilorü şi 
să tresalte în pepturî ânimele voinicilor.

Era frig, bruma albea buruenele uscate şi mărăcini! des
frunziţi după marginea drumului, iar cerulü era senin, ső
réié lumina fără a putea să încăldească tristul peisagiü al 
văi! Vidului şi páméntul umed de ploile trecute sorbea cu 
lăcomie acele ra<Je aurite spre a le transforma apoi în a- 
burî uşurel. Când se dete semnalulü de plecare sőréié era 
sus pe cer şi când începu să se misce pe întinsa câmpie 
acel balaor nemësurat ce senumesce o armie în marşă, al 
cărui captera format dintr’o companie de geniu şi în a cărei 

■ codă se afla o secţiune de ambulanţă, meciul <|ileî deja trecuse.
După^ce încetâ musica marşul sëü înflăcărător, se audi



91

de odată şi fără veste o melodie mult mai dulce şi multü 
mai îmbărbătătore. Din pepturile tuturor voinicilor eşiră nisce 
sunete armonióse arangiate după ritmul unei melodii încân- 
tătore şi busele lor începură să pronunţe nisce cuvinte ca
denţate cu mult mai puternice d’a însufleţi ânima omené- 
scă. de cât or ce melodie de instrument. Era frumos de v6- 
<Jut, frumos de ascultat, frumos de admirat acest nemăsu
raţii şir de voinici mândri ca nice bra(Jî, cu mustăţile mi- 
jinde şi cu chipurile bronzate de trude, care mergeau spre 
apriga morte cântând şi sbeguindu-se ! Ecoul ca cum ar fl 
împărtăşită şi el ast farmec fascinator, reproducea cu cea 
mai mirătdre claritate aceste intonaţii răpitore şi le trans
mitea cu grăbire de sute de ori în imensitatea spaţiului.

Toţi voinicii noştri eraü veseli, toţi r'Kjëtorï, toţi fericiţi, 
George însă era mai cu asupra. Anima acră se transformase 
cu totul, posomoritul se înseninase, tăcutul vorbea, sanchiul 
glumea; toţi eraü surprinşi şi se miraü pentru ce? nimë- 
nul însă nu’ï putea trece prin gând causa care’lu făcea să 
fie vesel, nimeni nu putu ghici că el era voios numai pen
tru că mergea să moră. In cântece şi glume mersse ostă- 
şimea Romândscă până ce înserâ şi după ce veni murga 
în satu, poposiră dincolo de satul Ghighiutot în cântece şi 
glume şi Intri o clipă transformară o costă pustie şi golă 
într’un lagăr plin de animaţie şi voioşie

Cât te ştergi la un ochiü câmpia înegrită de umedeală se 
albi de corturile individuale ce fie care soldat purta cu sine, 
focurile de bălării începu să părpăldscă în tóté părţile, flă
cările lor roşietice să coloreze întriunü modü fantastic un 
peisagiü plin de animaţie, cumpenele de la puţurile vecine 
să scârţie, caii să ninche^e cerênd demâncare saü adă
pare, mămăligele să pâlpăe pe foc, omenii să sperie frigul 
lui Noembre alergândü cu hărnicie de colo până colo spre 
a stropoli d’ale îmbucatulul şi pe ici pe colea să desmerde 
aiujul prin câte o doină duiósá saü o horă sburdalnică.

Intriastü timpü, George se retrase într’un colţu mal dos
nic şi după ce 'şl rose în tignă porţia sa de pesmeţî, se 
înfăşură în manta, căci n’avea cortü individual fiind peste

!
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complect şi se culca pe pâmêntul gol până să’i vie ceasul 
de caraulă, căci era de rând în acea seară.

A doua <Ji oşteni pornirâ înainte din <Jorî de di, salutară 
apariţiunea só relui care era cam cu dinţi, cu fanfare sgo- 
motóse şi cu cântece voióse, şi merse, merse înainte până 
ce iarăşi înoptâ.

Ajungênd în preajma Dunării şi puindu-se în comunicaţie 
cu anteguarda ce ocupase mai dinainte Yadinul, porni în
ainte spre Ostrovü şi ajungênd acolo găsi loculü ocupată 
de călăraşii ce se luase după fugarii de la Vadin, şi cu dên- 
şiî merse spre Rachova până ce în diua de 6 Noembre a- 
junse cam pe la amia(Jî in satul Selanoviţa unde colonelul 
Slăniceanu îşi stabili cuartierui general.

Cum poposi acolo, călăraşii ce formau aripele ăstui mic 
corpű de expediţie, se puse să exploreze vecinătăţile, îm
pinse recunóscerile până la doue chilometre de Rachova, se 
împrăsciară în dreapta şi în stânga, şi pe la patru ore după 
amiadî se împreunară cu colóna de cavalerie a colonelului 
Creţeanu care venea de la Etropol împreună cu unü regi- 
mentü de dragonî Ruşi, comandaţi de generalul principe 
Meyendorf şi se stabilise pe la 2 şi jumëtate ore după prânz, 
în preajma satului Bucoviţa.

După ce stabili o comunicaţie permanentă între aste doă 
localităţi, una la dreapta şi alta la stânga Rachoveî, des
părţite de o rovină adencă care se prelungea până la Du
năre şi care într’ace a parte era transformată într’o adevêratâ 
prăpastie; omandantul şef ordonă ofiţerilor de stat majora face 
schiţa topografică a localităţii şi a alcătui planuri de resbel.

Misiunea armatei B,omâne era forte dificilă şi avea să 
învingă obstacole forte anevoióse. Rachova e clădită in do* 
sulü unui deal paralelă cu Dunărea, a cărei culme domină 
tóté împrejurimele ; d'asupra acelei culme se află o cetăţuie 
de pămdnt înconjurată cu 'trei rânduri de şanţuri şi întăriri 
interiore, la apusă se află o redută mal mică unită cu cea 
mare prin şanţuri acoperite, şi la rësârit se găsesce o altă 
redută mal puţin tare apöratä de şanţuri crestate în dife
rite direcţiuni pe muchia dealului.
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Dealul ce se întinde în partea stângă se coboră spre sa
tul Selanoviţa cu o pantă destul de dulce şi lesne de suit, 
dar între astă satu unde era tăbărâtă infanteria Română 
şi Rachova se află acea văgăună de care am vorbit, alle 
cărui maluri drepte aprópe ca nişce -pereţi şi acea mâncătură de 
pâmênt sunt prăpăstiose are o căscătură atât de largă în cât se 
adăpostesce în pântecele el cătunul Lucoviţa. Ca să ajungă cine
va să ia înălţimile dominătore Rachoveî despre acea parte, nu 
putea face alt de cât să se cobdre în acea văgăună şi apoi 
să sue malurile cele abrupte álé părţii opuse sub plóia de 
glonţe a tăbielor şi şanţurilor Turcesci.

In partea dreaptă dealulă e tăiat la o distanţă de vr’o 
700 metri de cursul părîulul Schitu, alle cărui maluri sunt 
înalte şi răpose şi a cărui matcă e adâncă şi morcirlosă, iar la o 
depărtare de un chilometru dincolo de dênsulü, se află rîulă 
Ogost care e mai lat dar mai puţin adênc şi lesne de stre- 
bătut, avênd maluri şese şi matcă petrosă.

Pe malulă dreptü al Schitului se află redemat de dealul 
ce se prelungesce ondulându-se până în Dunăre satul Bu- 
coviţa, şi mai în colo de satü în faţă cu gura Jiului se 
înalţă o dumbravă deasă d'asupra căria pe o muche se află 
încă în piciére ruina unui turnă roman. Dincolo de turnă 
spre Rachova şi spre cetăţuea cea mică se întind viile care 
înconjoră oraşul. Intre turnă şi Bucoviţa se află peste apa 
Schitului un pod de piatră peste care şerpuesce calea ce 
merge cotindu-se peste Ogost înainte spra Palanca şi Yidiu.

De cu seară colonelul Slăniceanu trimise la Bucoviţa pe 
major Mateescu cu doué companii din batalionul de Mehe
dinţi ca să sprijine colöna de cavalerie şi prepară ataculü 
pentru a doua (Ji dimineaţă n chipul urmëtor:

De cu dori hotărî ca să înceapă bombardamentulü, mai 
ântaiü artileria ascunsă în păduricea de lângă tumulii Ro
mană, după aceia să între în acţiune beteriile aşezate în 
posiţiuui în jurul Rachoveî şi artileria stabilită la Bechet, 
pe uf mă să înceapă major Mateescu un simulacru de atac 
în partea despre Schit şi într’acestă timpă sa înainteze în 
tăcere corpulă despre Selanoviţa, să se cobóre în văgăuna



.
k

94 n
Lucoviţa şi apoi să urce cu scările malul cel abrupt, ca să, 
ia cu asaltü şi de se va putea fără de veste reduta prin
cipală.

După ce fu preparată îndestul de bine terenulü de către 
bateria călăreaţă a căpitanului Hepites, aşezată pe dealurile 
Bucovinei, şi de către cele şase guri de foc de brond sistem 
frances puse în baterie pe malul stâng al Dunărei aprópe 
de Bechet, în acelaş timp escadrónele de roşiori şi călăraşi 
începură să despice spaţiulu cămpielor vecine cu şarjele lor 
de reçu* óscerl îndreptate în differite direcţiuni, şi bataliónele 
de infanterie dispusse in ordine de bătae începură să se 
misce înaintândü în tăcere pe sub dealurile din flanculü 
stâng, sub adăpostul artilerii care versa förä de întrerupere 
din gurele salle focü şi ţăndări de ferü. Intr’astü timpû ma
jor Mateescu şi Mehedinţenii lui stau pitulaţi la adăpostul 
viilorü din marginea Schitului.

Pe când colonele din flancuri se preparaţi ast-fellu, frontul 
adică tóté dealurile din facia întăririlor turcesci fură garni
site de baterii aşezate la o distanţă de 2000 metri, şi după 
ce luară posiţiuni începură şi elle ca şi celle despre Buco- 
viţa şi Dunăre să stropească pe păgâni cu focii şi pară. Tur
cii Ja atâtea provocări respunsse slabii dar bine şi făcu de 
mai multe ori ca unele din tunuri să’şî modifice posiţiunea.

George mergea spre focü in şirurile compacte alle acellor 
ce se coborau în văgăuna de la Lescovaţu spre a sui muchia 
care i ducea la piciórele maréi redute. Major Giurescu con
ducea anteguardele în fruntea muscelenilor sëï şi Major Ene 
venea după dênsul în capulü cellor doă companii din Ilfov ; 

- celle alte trupe ii urmau la distanţă de 400 de paşi şi loco- 
tenentulü colonel Măldărescu sta la adăpostii în capulü re- 
servelorü.

Ura ! strigară fii Românii, năvălind spre valea pe muchia 
căreia plana mută şi cobitóre cu cosa gata de secerat apriga 
mórte, ura ! strigară şefii lor dându-le esemplu de curagiü 
şi bărbăţie ! ura 1 strigă şi George năvălind înaintea tuturor, 
precedând chiar pe musceleni ca să'şî va<|ă cu o clipă mai 
curênd visul cu ochii. Sërmanulü ! ellü era însetat de mórte,
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de dorul d’aşî revedea fidanţata collo în regiunile cerului, 
precum amantul fericit e însetatü de viaţă şi de dorul d’a 
’şî revedea iubita colea la loculü de întâlnire.

Atunci o bombă mare şi pântecosă veni şi se îngropăm 
facia frontului tiraliorilor ce deja începuse a se risipi ap- 
rópe de Major Giurescu, şi cum cătju jos începu a se învârti 
şi a’şî săpa grópa în pământ mai nainte d’a isbucni.

— Fugi, D-le Major, strigară officeril şi soldaţii la spatele 
sâu, elitî însă nu le dătu ascultare, înstrună calul şi o sări 
dicând : — D’o fi să mor, ţâra şi Domnul ei va îngriji de 
nevasta şi copii mei. Dar n’o sări numai pe ea, unu muşu- 
roiü mare şi serii era d’asupra el, o învăluisse preste tot 
chiar pe când se învârtea şi o oprise în cea mal aprigă a 
sa-svârcolire.

Oştenii rëmasse uimiţii, cu totă primejdia ce înfruntaü, 
şi într’o clipă mulţi din el alergară să vadă ce era şi vâ- 
dură un Român, un dorobanţ aruncat preste ea, învăluind’o 
cu mantaoa sa, strângând’o ţeapăn jn braţele sale şiţiind'o 
lipită de peptul sâu. Bomba ne mal putând să se învârtească 
şi să se lovească ca să aprindă capsa esplosibilă ce avea 
la vârf, care până atunci nu luase íocü, se potoli, se răci şi 
deveni un obuzü de fier inofensivii. Soldaţii rëmasse împie
triţi de admiraţiune, assemenea şi oficeril şi cu toţii se grăbiră 
să rădice în sus pe bravul camarad ca să recunoscă pe acella 
ce 'şl-a expus aşa de mult filele spre a ocroti pe alle ca
marazilor sâî. Când 11 ridicară în sus aprdpe asficsiat de 
emoţiune şi estensiunea gaselor, recunoscură pe George Boi- 
culescu.
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XVIII

Ainazona de la Raliova
In momentul în care George s’a presentat la cancelaria 

companii 6 de dorobanţii din curtea Minióterului de resbel 
ca sä se angagese ca voluntar, şcim cä s’a presentat şi un 
tênër, mal un copil, căruia încà nu-ï mijise mustăţile, dar 
plăcu tuturor, fiind frumos ca o fată şi se înscrisese şi el 
ca voluntarü sub numele de Costică Onescu. Dacă ast tê
nër cunoscea saü nu cunoscea pe George de mai nainte, nu 
pot spune, dar pot spune că în cancelaria companiei schimbară 
câte-va cuvinte care nu da pe faciă nici o amiciţie învechită 
nici o cunoscinţă făcută de curând, şi dupë ce eşiră d’acolo 
se puseră amândoi într’o trăsură şi merse la gară.

In tren ocupară acellaşî vagon, junele Costică iî offeri lui 
George să mănînce din providia ce adusesse cu sine, care 
nu era de lepadat şi să bea din scatólca plină cu vin ne
gru ce ţinea după gâtü, dar el nu vru mănînce nici să bea 
şi römässe într’o tăcere mută şi cam somnorosă. La Slatina 
lăsară trenul ü, şi pe când cei alţi militari officerl şi soldaţi 
umblaü d’ancătele ca să găsească o căruţă cât de ponosită 
spre a’l duce la Turnu Măgurele, ei găsiră în gară o trăsură 
căt se póte de bună pusă pe arcuri, căria Costică îi făcu numai 
unű şemu şi trăsse înainte le. George de o cam dată nu voi să 
întovărăşească pe camaradul sëü, dar după ce acesta îl 
şiopti ce-va la ureche, ellü se supusse, se sui în trăsură, 
se aşe^ă lângă ellu şi plecară.

D’acolo pină la Plevna nu se mal despărţiră şi George 
nu mal refusă d’a întovărăşi pe camaradul seu şi d’a îm
părţi cu ellü mâncarea ce i se offerea cu cea mal perfectă 
gracie ; tóté astea însă ellü le făcea ca un automat fără 
a vorbi, á mulţumi saü a da vre-un semn de satisfacţie 
saü nemulţumire. Costică cu tote astea avea pentru ellü o 
îngrijire fraternă ; d’ar fi fost femee ar fi putut orl-cine să 
<£ică că vedea de ellü ca o soro, ca o mumă saü mal bine 
ca o amantă. Ellü la masă îl socotea bucăţica cea mal bună
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şi mai fragidä, ellü îï ştergea de doö trei ori paharul ca să 
i se pară vinul mai limpede, ellü când se oprea ca să se 
odihnaască, ÎI alegea locul cellü mai priincios pentru odih
nă şi'lă învelea bine şi îngrijea ca să nu fie turburatü de 
nimicü. Căt fură pe pâmênt Romanesc el masse pe la casse de 
ţerranl şi pe la hanuri din drumulü celü mare, dar de îndată 
ce trecură în Bulgaria, unde nu mal remăsesse mai nici unü 
satu în picidre ne pârjolit de procleţii de başibuzucl, fură ne
voiţi să poposească sub ceru şi să dormă prin niscal-va vi- 
suine saű în căruţa în care se suisse când porniră din Sla
tina şi care trecu împreună cu eî Dunărea.

La Plevna scrisserăm într’unul din capitolele procedente 
tot ce s’a petrecut acolo. George cum ajunsse pe câmpul de 
resbel se despărţi de camaradul söü şi se sili din tóté pute
rile ca să’lu evite, cercând un resimţimdntu de contrarietate 
vedită ori de câte ori îi vedea şi se întâlnea cu el.

Costică, dupd cum seim, se juca cu banii şi prin astü mij
locii suppunea sub picidrele salle chiar lipsa, însă elü nu 
cheltuia pentru trebuinţele salle nimic; totu ce avea sacri
fica cu bucurie pentru a atrage spre dânsul afecţiunea ca- 
maradulnî seü, dar George nu se mulţumea cu nimic, nu 
se distra cu nimic şi refusa orl-ce oferire cu o persistenţă" 
îndărătnică.

Cum dusse fie-care greutăţile campaniei, ara vôijut tot în 
capitolele precedente, şi ne-am convinsă că Costică, chiar în 
mijlocul luptei, avea ochii aţintiţi spre camaradul sdăşi câte 
o dată depărta de la ellü chiar pericolulü, expuindu-şî per
sona sa.

Şefii şi camarazii băgară de seamă astă atenţiune extra
ordinară, şi mal cu seamă röceala şi chiar repulsiunea cu 
care primea George tóté silinţele ce'şl da Costică pentru 
a’lu mulţumi, şi începură a se întreba intre eî şi a* şl 
esplica causa. Suposiţiunile se încrucişară, sburară din 
gură în gură felurite închipuiri, dar nimeni nu putu esplica 
enigma şi a găsi unü motivă care să fieaprópe de realitate. 
Ne putênd deslega astă ghicitóre, fie-care ’şl (Jisşe : este la\
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mijlocü unü secretü, şi sub plóia de obuse şi şrapnele îşî 
daü tote silinţele ca sä'lü aile.

Intr’acestû timpű se organisa expediţia de la Rachova şi 
George fu unulü din ceï d'ântâiü care alerga spre astă ea- 
pediţie periculosă ca spre o petrecere veselă ; lucru de mirare 
însă, Costică nu se grăbi d’a lua şi ellü parte la dânsa şi d’a se 
pune în rânduri alături cu camaradulü sëü. Din contra, 
ellü dispăru ca cum rar ii înghiţit pământul şi nu se mai 
zări nici în rândurile luptătorilor din preajma Plevneî, nici 
în alte expediţiunî despre Rachova. Se şoptea chiar c’a 
deşertat.

Să fi deşertat?
Pe când se formau colonele de atacü spre Lascovaţ, se 

forma în acellaşî timpü din ambulanţele ce urmasse expe
diţia şi câte-va altele ce trecusse Dunărea mai jos de Bechet, 
care fusesse trămisse de spitalul Independinţa din Craiova, 
o colonă sanitară de ajutor pentru răniţii ce aveaü să cadă 
în curând.

Intre sanitarii militari ce transportau brancardele menite 
d'a culege pe răniţi chiar pe câmpul de resbel şi chiar în 
momentul acţiunei, se afia şi un june fórte tânâr şi frumuşel 
care ar fi subjugat ănima multor cuconiţe sentimentale dacă 
s’ar fi ivit pe trotórele capitalei. Avea şi de ce, căci acestü 
june sanitar, afară de frumuseţea sa fisică, avea pentru per- 
sóna sa unü cultü şi o îngrijire particulară, astü-fellü că ellü 
în orï-ce momentü părea că era gata să se presinte la o 
revistă de paradă, cu tóté că împărtăşea cu voe bună, îm
preună cu camarazii söi, tote strapaţele campaniei.

Un medicü june şi cam glumeţ care-lü admisesse în com
pania sa şi-Î dădusse voe a intra cu ellü în familiaritate, 
îlü porocli cu supranumele de domniş0ră şi astă poreclă se 
împrăsciâ din gură în gură în totă colóna sanitară. De 
atunci încolo junele necunoscut numai fu chemat cu numele 
sëü, ei toţi îi (Jisse Domnişoră.

Junele era bun şi vesel din fire şi nu se supăra de aste 
glume prietenesc!, ci râdea şi el şi făcea o mulţime de snóve şi 
şpunea o mulţime de glume cir ar în socotâlă sa. Intr’o sâră pe
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când staü de se încâldeaü dinaintea unul focü mare de coceni 
şi bălării, după mal multe vorbe vesele şi de spirit, el (Jisse 
cam fără veste cu vecea sa cea argintină şi în adevër fe- 
meiască, amicului sëü doctorul care îl poreclise dându-î nu. 
mele de Domnisoră :

— Ascultă doctore, esc! de spirit şi fac! lucrurile pe ju
mătate ; suntem aici top bărbaţi, afară de surorile care 
ne-a trămis spitalul Independenţa, şi më numescî numaî pe 
mine Domnişoră ; suntem in campanie şi nu complected! 
deia !... Daca suut femee, precum pretinzi D-ta, şi iau parte 
laresbellü, precumù më ve(JÏ, trebue să fiüo amazdnă. Sun
tem acum în préjma Rachovel, ia fă bine, aşa te rog, şi 
numesce-më de a(|i încolo : Arnazóna de la Rachova.

— Ura! să trăiască Arnazóna de la Rachova, strigă me
dicul şi top camarazi! sëï rîcjênd şi bătând din palme.

D’atunc! titlu de Domnişoră fu înlocuit cu acela de Ama
zon a de la Rachova.

Pe când la ambulanţe se schimbaü assemenea glume, co- 
lónele de attacü înnaintaü spre duşman, împuşcăturele în
cepură să se îndesească, cămpia şi văile să se semene cu 
morp şi răniţi şi sanitari! să se respăndâscă pretutindeni 
ca să-şî împlinească umanitara dar primejdiósa lorü mis- 
siune.

Dorobanţi! împrăştiaţ! în grupe mic! străbătură repede şi 
mai în fugă dealurile, se coboriră cu iuţeală în valea Lesco- 
vaţului şi începură a sui malul opus, pe care se aflau întări
rile Turcesc!, agăţându-se ic! de burueni, colea mărăcin! 
dincolo de bolovani de pâment şi totü ce le offerea un spri
jinii, ca să ajungă ma! curênd la culmea de unde Turcii le tră- 
miteaü fără contenire o plóe de glonţe, care din fericire nu prea 
le causa mare rëü fiind-că malul era,prea pornit şi le oferea unü 
bunö adăpostă. Gu perderï relativ micï, cu osteneli suprauma
ne, Dorobanţi!, ma! cu ajutorulü buruienilor, ma! cu scările ce 
purtaü în circă şi raa! cu ajutórele ce'şî daü reciproc uni! altora, 
făcend scăr! din umeri! lor, suiră malul şi se agăţară de 
muchia déluluï, de unde fugări pe Turc! prin o descărcare 
generală.
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Vë(£êndu-se süsü, vitejii pui de şoimi, se împrăsciară pe 
piatoü ca unü torrent furios totü în mici grupe, goniră pe 
Turc! dintr’o tabără întărită ce se afla în naintea tabieï, ÎÏ 
grămădiră valu vârtejü în tabie, îl înconjurară din tóté păr
ţile î! împuşcară şi ’i siliră ca dupö o luptă d'o oră şi jumë- 
tate să părăsească tabia ş! să se retragă în desordine spre 
cetăţuia principală care se afla adăpostită de un întreit 
rând de meterezurî.

De aci începu adevărată bătălie. Muscelenii şi Ilfovenii 
apucară reduta despre apus unde un bastion forma unu 
unghiü dreptö, Eämniceni! şi Putneniî se năpustiră spre par
tea despre miazăzi, şi Mehedinţeniî şi Sucevinieni! le înles
niră schimburile ; astü-felü formaţi în semicerc dădură nă
vală spre pâlcul de duşmani, culcară la pămentu grămezi 
de păgîn! şi reuşiră ca cu agilitatea şi iuţeala mişcărilor 
lor să se furişeze de morte şi să încerce perderî forte pu
ţine în comparaţie cu alle duşmanilor.

Cea mai mare parte din e! erau recruţi veniţi de curénd 
de la vatra părintească ; mulţi purtaü pe denşii costumul1! 
ţărSnescu, iţariî, sucmanul şi căciula mulţi aveaü în mân! 
arme rusesc! inferiore de sistemu Krînca mulţi abia eşisse 
din anniî copilărie!, cu tóté astea dovedeau pe Turci cu toţ! 
nizarai! lor îmbătrâniţi în lupte şi cu tóté puscele lor de 
precisiune şi tiru rapid sistem Henry Martini şi Wincişter, 
căc! In pepturile astor viteji ardea sântul focü allü iubire! 
de ţerră şi dorinţa d'a dovedi pe duşman ca să afle lumea 
întreagă din di în di ma! múltú aceia ce póte Românulü.

Eraù recruţi, cu tóté astea făceau tóté mişcările şi tóté 
evoluţiunile commandate cu aceiaşi regularitate şi aceiaşî 
precissiune cu care le-ar fi făcut un soldat vechiü la o ma
nevră ; eraü recruţî şi discărcătura puscilor, şi ascuţişiulâ 
baionetelor lor mal că nu dau de loc greşiü ; astă parti
cularitate fu observată ,1a Români de către străin!, nu atunc! 
pentru prima dată, ci în tóté încâerările lor şi attrasse 
surprinsa şi admiraţiunea tuturor.

Pe când lupta era ma! aprinsă, major Giurescu se pusse 
in fruntea muscelenilor să! şi le strigâ:

l
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— După mine ; în şeanţurl copil.
Copii tîl urmară cu multă bărbăţie,'dar unu glonţu pis- 

rnaşiă îi isbi dreptü in frunte şi ’lü rësturnâ la pâmëntü 
förä de viaţă; posnaşea întîmplare de dimineaţa fu pentru 
ellü o prevestitóre ursudă; de astă-dată George nu era a- 
colo ca să’î mântuiască (Jilele, ellü se lupta vêrtos cu mór
tea în şirurile camarazilor sëî, şi mórtea pe care o căuta 
d’ancâtelea fugea de ellü ca omul de năpaste.

Ilfovenil noştriî mai toţi plugari născuţi cu sapa în mână, 
îşi formară cât te ştergi la ochi o linie de şanţuri în faţa 
şeanţunlor inimice, şi începură să împrosce de la adăpost 
pe Turci ; atunci major lene commandantul lor, de şi bă- 
eţii lui lucraü förä pregetă şi culcaü pe întrecute şiruri de 
duşmani, fiind din fire nerăbdător, se sculă în piciére pe 
parapetü ca să vază cu ochii efectul tirului lor. Unu ser
gent venind această cutezanţă förä de socoteală serëpeiji, îl 
luă în braţe şi îl trasse în şanţfi, dar ellü nu putu să stea 
multü timpü astêmpëratü şi se sui din nou. De astă-dată 
ursita nu fu aşa de induplecăcioasă ; ea pedepsi aspru pe 
îndrăsneţfi şi'i străpunse peptulü cu un glonţb ucigătorii.

Mal nainte d'a simţi că era rănit, ellü mal strigă o dată :
— Daţi copil, daţi de totü; dar în aceiaşi clipă frigulü 

morţii ajunse până la ănimă şi'l precurmă şi graiü şi viaţă ! 
Atunci bietul major că^u ca o stană de piatră pe păment.

Locotenenţii Nicolae Radovicl şi Pavel Bordeanu alergară 
iute să ţie companie pe lumea cea altă bravului lor coraman- 
dantü, murind apărindu’şl posturile, iar sublocotenentul Spi- 
roiu, rëmàind singur in capul colonel înnaintată, de şi grav 
rănit în frunte şi cu facia inundată în sângele ce curgea 
dupö frunte în jos, nu 'şl perdu cumpëtul şi 'şl păstră lo- 
culü până în capëtü.

Dupö raórtea celor doi majori, locotenent-colonel C.^MăJA 
dărescu părăsi reserva şi luă commanda întregel .linii de a- ^ 
tacü şi intră sprintenă în raza focurlloră, dar /de" o dată' " 
ună glonţă duşmană îl pătrunse fără de vesţd^a'mbe\e pi
ciére şi 'lâ culcă iute la pămîntă. Ellă nu ’Şt-Tperdu cum-, 
pëtul, ci numai de cât se aşe^ă pe un p£§* portativ dè'
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ambulanţă, şi cu sângele încă curgênd şi cu rănile ne legate 
continuă d’a comanda; mai apoi îiisă vëcjênd că slăbesce, 
dette ordin să fie transportată înaintea commandatului 
generál ca să 'şi dea rapportulü.

Pe când se afla dinaintea colonelului Slăniceanu şi'i es- 
plica cum staü lucrurile, un nou glonţă veni să se înfigă 
în stinghia patului şi să’lu prevestească că ’şi a plătit în
destul datoria către ţarră şi că era timpul d’a îngriji de răni 
care nu erau uşiuri.

împuşcăturile deveneaü mai dese cu cât sórele mergea 
mai spre scăpătat şi ambulanţele avea mai mult de lucru 
cu cât voinicii noştrii se apropiau mai mult de cumplita 
cetăţue. O colonâ de dorobanţi Ilfoveni ajunsesse la o dis
tanţă numai de câţi va paşi de primul rîndü de şanţuri; un 
ordin numai şi unü avënt era îndestulător ca să ajungă la 
încăerarea cu baioneta. Acellü ordin se dette de unu sub
locotenent, singurulü officer care se găsea în capulu acellei 
mici colone, şi soldaţii sburară în şeanţu ca la prasnicü.

încăerarea fu cumplită, vîrful baionetei şi patul puscii 
făcură multe victime în ambele părţi. Turcii se apăraă cu în- 
verşiunarea, dar nici ai noştri nu se lăsau mai pe josü ; a- 
mändoö părţile daü de svênta pămentul. Cellü mai înver
şunat din toţi era George, ellu era cellu care se espunea 
mai mult, ellu era care sărea în amesteculu cellü mai grosü, 
ellu era care trămitea morţii mai mulţi tributari ; înaintea 
lui se făceau goluri şi mormane de cadavre şi cu puşca şi 
baioneta Ini de recrut nu putea să se môssore nizamulü. 
cellü mal’ispitit'în sciinţa ostăşească. Ellü se lupta cu entusias- 
mulü şi desperarea omului care nu se teme de primejdie 
căci o dorea, şi primejdia fugea de ellü fiind-că ’î era frică 
de dênsul.

Intr'un moment sorta obosită de atâta încâpăţînare voi 
sä'lü părăsească şi se sfîrşeescă cu aşa îndrăsneţu ; ea îl 
pusse fadă în faciă cu unü arab urît ca necuratul şi ard in
te ca unü vulcan ; astü arab făcea în rândurile curcanilor 
noştri acelleaşi ravagiuri ce făcea George în rândurile niza- 
milorü. Acellü arab se repedi spre George cu baioneta ina-
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inte şi o as verii spre peptul lui George ca sä’lü st- :ngă, 
dar nu nemeri peptul sëü, căci junele mai îmlădios ca o 
şiopârlă se pleca spre dreapta şi baioneta păgânului împunse 
aerul. George însă profita iute de astă lovitură perdută, a- 
puca puşca de ţeavă, ridica patul în süsü şi dette spre arab 
o lovitură ţeapănă ; însă arabul nu era mal puçin agil ; el făcu 
în raiculü spaţm allü şeanţulul un pas înapoi, lipindu-se cu 
spatele de parapet, şi lovitura lui George isbi puşca păgânu
lui care ’i că(£u din mănă făcută ţăndări.

Atunci Turcul vë^éndu-se desarmatü, scóse hangerulü de 
la brîü, făcu să treacă ca o scîntee electrică pe dinaintea 
ochilor adversarului sëü ascuţişul încovoiat allü astei ar
me îngrozitore, dar când să’l isbească, o pereche de bra
ţe vănjosse, braţele lui George, îl coprinse corpul cam pe 
sub umeri şi ’lu strânse atât de strajnic în cât îl paralisă 
cu desăv6rşire mişcările mânelor. Hangerul atunci deveni 
în mănă Ï o armă nefolositóre, de aceia ellti’* îlü lăsă să 
ca(Jă jos ca să se apuce la luptă dreaptă cu George care 
’lü strângea cu virtute la peptü.

Arabul era voïnicü, dar oasele ’î trosnea sub strânsura 
vânjoselor braţe aile Bucuresceanulul nostru care cât fusese 
impiegat nu se apucasse la luptă cu nimeni şi nici nu scia 
daca era voïnicü saü nu. Inferbinţeala luptei şi instinctul 
de conservare care vine fără voe chiar la omul care ar fi 
dispus să moră, îl făcu să descopere în ellü nisce calităţi de 
voinicie de care nici nu 'şl făcuse idee. Arabul era mal puçin 
forte dar mal vioiü şi mal sprinten, el se luptă mult timpü 
prin felurite svêrcoliturï ca să scape din acelle braţe de 
ferű cari se încleştafi din ce în ce mal mult împrejurul cor
pului sëü, şi se cercă ca să inlocuiască',prin viclenia şarpe
lui insuficienţa forţelor salle musculare, dar George nu T 
dădu de loc pasü să’şî ajungă la scop.

După mal multe svêrcoliturï, Turculü putu în fine să ’şî 
scape subţioarele, să’şî aplece în jos braţele şi să coprin^ă 
şi ellü corpulü adversarului sëü.

Acel ce ar fi voit să asiste la un spectacol de luptă dréptâ 
dacă ar fi putut să fie spectacorî în nisce momente atât

i
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de înferbântate, la această întrecere la trinta ar fi avut 
înainte sa oprivelisce demnă de admirat; dar nimënuï nu’i 
ardea de d’al de astea căci în tote părţile eraü încăerate 
assemenea lupte cumplite, în tote părţile sângele curgea 
gârlă şi crunta morte îşî ascuţea cosa în carne omenească. 
Afară de acestea fumul ce eşea din pusei, al căror pocnet 
numai contenea, împiedica ochii d'a vedea ce-va la o dis
tanţă de doî paşi.

Cu totă agilitatea lui, Arabul începu s’o móe, să se în- 
covóe ca unü copaciü căruia securea tăetoruluî ’i-a despărţit 
trunchiul de rădăcină şi să’şî plece ceafa spre păment, pre
cum îşi plecă copaciul vîrful când tulpina sa este retezată, 
însă tocmaî când se ca^ă spre a nu se mai scula, se întâm
plă să sară din allü doilea rănd de şanţuri unü miralaî Turc 
călare pe un calü albű, care nu mai de cât scóse din coburl 
unü revolverü şi’lu descărcâ spre peptul biruitorului. A 
doua şi a treia trosnitură urmă numai de cât pe cea d’ân- 
têiü.

La prima descărcătură, George se cletină, îşi descleştă 
mânele din jurul corpului advercaruluï seü, spume de sânge . 
se iviră în jurul buselor salle, palórea morţi! se rëspândi într’o 
clipă pe figura sa şi genuchil i se încovoe ; dar nu cădu 
de tot. A doua pocnitură urmă pe dată pe cea d'ântîiü, dar 
ca fulgerul apăru o umbră neagră între ellü şi revolverü, 
unü ţipetă eşi dintr’unü peptü omenescü, o ţîşnitură de 
sânge încă caldă îl inundă facia, o fiinţă omenească î! 
coprinsse grumajil şi un corpü omenescü îl făcu să cadă josü 
şi să rëmâe intinsü pe pâmëntü förä de cunoscinţă.

XIX

Bătălia de la Schit
In urma unei lupte atât de crâncenă şi atât de înde

lungată, înflăcărarea coprinse pe toţî Românii şi’I făcu să se 
lupte cu desnădejde, förä să ţie sémá că n’aü măncat şi
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nu s’aü dat repaosuluï de mal bine de (Jece ore ; prin vitejeasca 
lorü Indîrjire el strimtorasse amarnicü pe Turci în cetăţuia 
lorü şi’i secera întocmai ca pe nisce spicuri de grau, însă 
nóptea veni repede şi negriciosă şi fraţii nu se mai putură 
distinge din duşmani. Atunci comandantul supremü allô 
expediţiei dete semnalulü de încetarea focurilorü şi vitejii 
rësboitorï, cu tote că eraü lichniţi şi sdrobiţi de oboseală, înce
tară de a se mai bate cu părere de rëû şi părăsiră Jocurile 
ce le căştigasse cu atâta sârguinţă cu sufletele cătrănite de 
întristare.

Nóptea ei o petrecură în jurulu câmpulü de lnpta, adică
jos sub pólele dealului pe care se afla aşecjată cetăţuia, iar 
o parte din ei chiar pe culmea dealului aprópe deşianţurile 
salle. A doua di cum se ivi gorile, se treziră iute şi se pregă
tiră din noü pentru luptă, ca să nu le apuce înainte duşma- 
nulü. EI ocupară fără împotrivire posiţile înaintate ce părăsise 
în ajun ; dar pe când asceptaü cu nerăbdare ordinulü d’a 
reîncepe din noü lupta, veniră în fuga cailorü doi adjutanţi 
din statul majorü, şi vestiră pe comandanţii din capetele 
colónelor că acea (Ji era destinată pentru repaos şi îngro
parea morţilor, şi le comunicară ordinul d’a sta fie care pe 
locü şi d'a trămite, sub protecţiunea crucii roşii, colóne de 
soldaţi desarmaţi. ca să înmormânteze pe aceia ce’şi plătisse 
către ţeră tributulü sângelui cu aşa mare dărnicie, şi să 
strângă pe acei ce eraü numai răniţi.

Diua aceia fu o Q tristă, ursuză pentru Români, dar nici 
Turcii n’o petrecură mai veseli ; fie-care din beligeranţi 
rëmasse pe locü observându-se în tăcere şi 'şi petrecură 
timpulü presărînd câmpia şi costa cu muşuroe de morminte 
şi transportând spre ambulanţe şi spitaluri mai depărtate 
pe răniţii cari nu mai av6aü locü in ambulanţa expedi- 
ţiuneî.

Pe la prîn<|ü veni veste de la Bechet cum că de acolo 
se vedea fâcêndu-se în Rachova preparative mari de plecare, 
şi numai de cât colonelulü Slăniceanu dette ordin flăcăilor . 
ca să se ţie gata spre a tăia drumulü fugarilorü.

In Ziua de 7 Noembre, colóna căpitanului Mateescu ju-
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casse un rol secundar ; ea se mărginisse numai d’a se stri- 
cora printre viile despre turnu Roman şi d’a se îndrepta 
spre cetăţuia cea mică spre a face numai o simplă demon
straţie. Atunci comandantul el, căpitan Mateescu, fu rănită 
la genunchi în fruntea băeţilor sëï şi fu silit să părăsească 
comanda

Vëdêndu-se fără şefă, rësboiniciï nu mai înaintară cu aşa 
îndrăsneală ca mai nainte, ci rëmasse sub adăpostul viilor, 
ne cutesând nici unuiu din officeril ce mai rômàsesse ca să 
atragă asupră-le o aşa mare responsabilitate şi să sbóre în 
fruntea forţelor de cari dispuneaü spre cumplita cetăţue. 
EI îşi petrecură tótá diua mărginindu-se numai d’a zădăr
nici pe duşmană prin împuşcături continue de la adăpostul 
meterezuriloră ce’şl durasse printre vil. Nóptea o petrecură 
printre şanţurile ce’şî săpase dincolo de acelle metrezurî 
şi a doua di se ocupară şi el cu îngropareă morţilor şi cu 
strângerea răniţi lor ă.

După ce să lăţi vestea că Turcii ar vrea să fugă, aceşti 
oşteni eşiră din vil, coborîră costa şi se concentrară în 
preajma Schitului : infanteria dincoa de rîă în jurulă podului 
de piatră, singura trecătore putinciosă preste acea gârlă 
adencă, potmoleasăşi cu maluri înalte, cavaleria intre Schiţă 
şi Ogost şi artileria pe podiţiunile ce ocupasse din dimi
neaţa ^ilel precedente.

Vestea care venisse de laBechet nu era lipsită de temeiă ; 
în adevörä Turcii din Rachova, vëdêndu-se strîratoraţî din 
tóté părţile, se pregătiră de fugă şi cât ţinu (Jiua de 8 Noembre, 
pe când sanitarii lor se îndeletnicea cu strângerea morţilor, el 
ÎŞÎ adunară totă materialul de resbelă, îşi scóse din posiţil 
celle trei tunuri de cari dispuneaă, îşi încărcară în care 
şi căruţe cantităţi mari de provi^iunî precum şi pe toţi răniţii, 
şi pe sub sérâ porniră cu toţii împărţiţi în douö colóne.

G-rosulă garnisónel împreună cu tunurile, muniţiunea de 
resbelă ţi o mare cuantitate de providiunl, apucară pe mar
ginea Dunării şi sub adăpostulă sălciilor dupö mală şi allă 
întunereculul nopţii ce venisse négrâ şi plină de ceaţă, se 
înfurişară până la apa Schitului. Acolo aflară în apropiere
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de D e o pădurice deasă de sălcii care adăpostea rîulă 
de ambele părţi şi’î ferea de orî-ce privire indiscretă, şi 
prin acea pădurice se hotărîră a’şl face o trecătore, fiind-că 
matca rîuluî ce curgea încetinel era mal réstrînsâ şi malurile 
mai apropiate. Ca să facă unu pod de la unü malü până 
la cellü altü era cu neputinţă căci n’aveaă materială tre
buincios, nici timp necessarü şi mai cu sdmă fáceaű sgoraot 
şi eraü audiţî de Români care eraü aprópe; ca să treacă 
rîuiü prin vadă iarăşi era lucru preste putinţă din causă 
că apa era adăncă ; ca să rëmâe acolo asemenea nu era 
cu putinţă cöci Românii dacă prindeaû de veste se luaű 
după el şi îl măcelăreaţi până la unulü förä ca el să potă 
să fugă sau să se apere. Dupö el veneaü mal multe care 
încărcate cu saci plini cu făină şi or(jű, corturi de campanie 
şi alte unelte voluminöse; aruncară dar aste obiecte în matca 
rîuluî şi făcdnd d’a curmezişul lui un digD cu tot.ce putură avea 
la îndemână, se grăbiră d'a ’lă trece mai nainte d’a se ămfla 
apa. A trece care şi căruţe peste astü podä improvisată 
nu era cu putinţă, fură 'dar nevoiţi să demonteze tunurile 
şi să le transporte dincolo în braţe, să abandone lafetele 
şi chesonele lor şi tote carele în voia sórtel, să păiăsdscă 
chiar pe răniţii cel mal gravă şi să fugă printre baltacu- 
rile dupö litoralulă Dunării spre direcţiunea Lomului. Cava
leria trecu apa în notulu cailoru.

O mică parte din infanterie, cel mal fanatici dintre mu
sulmani, rëmasse cu pa^a proviziilor şi răniţilor, şi ca să 
mascheZe retragerea camaraZiloră loră, se îndreptară spre 
podulă de la Simnică unde sciaă că'I asceaptă armata ro
mână.

Pe la trei ore din nópte santinelele române din jurulă 
podului Zoriră prin întunerecă apropierea ăstui lungă con- 
voiă şi dătură alarma. Intr’o clipă Mehedinţenil şi G«rjeniî 
fură la postă cu arma la mână şi căpitan Merişescu luând-, 
comanda în lipsa căpitanului Mateessu care, precum seim. 
era grav rănită, se aşeZâ în fruntea braviloră sëï.

Tunurile începură să mugească, puscile să trosnească şi 
pămentul să răpăe de tropotul caii oră călăraşilor şi roşio-
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rilor ce făceaă şarje în diferite direcţiuni. Obusele şi şrap- 
nelele ămpleaă aerulă de ţăndări ucigătore, gloanţele 
geaă ca grindina preste capetele Turciloră, cu tóté astea 
eî înnaintară sărind preste cadavrele fraţilor lorü şi 
opriră de cât în facia podului.

Aturicî la lumina luneî ce apărusse între doë petice de 
nor! alburii, se petrecu una din acelle privelisce titanice ce 
nu se petrecu de doë orî în viaţa unei naţiuni. Turciî mai 
ănteiă îşî descărcarâ armele de o dată printr’o salvă gene
rală, dupö aceia se repediră cu sălbăticie în mijloculă trâm
belor de dorobanţi ce’î asceptaü cu baioneta gata de îm
punsă şi în fine se încinsse o luptă crâncenă şi învierşunată 
între aste doă naţiuni ce se urau d’atătea secole.

Incăerarea cea mai cumplită era chiar pe podü ; sângele 
curgea şiroae şi se prelingea în apă ce începusse a se roşi; 
trupurile cellor morţi cädeaü pe parapete şi dupö parapete 
in rîü şi aceï ce rëmâneaü pe podü cu unu "picii de viată 
expiraü sub greutatea călcâiului rësboitorilor care nesoco- 
teaü orî-ce pedică şi orî-ce obstacolü.

Amarnică se luptaă Turciî, dar mult maî amarnică Ro
mânii; vijelia cea maî cumplită nu era atât de furiosă ca 
mişcările mânilor lor; daă vitejii, daă de mórte, spinte- 
caă pepturî, sfăşiaă pântece, sdrobeaă braţe, şi când le ve
nea bine transformaă în ghiocă patul pusciî şi isbeaă pe 
păgănî la miră ca să nu maî sufle. Cu assemenea viteji 
cine se putea mësura?! înfăţişarea lor numaî spunea cellor 
ce’î vedeaă că cu eî este isbânda ; cu eî şi fu, căcî Turciî 
o slăbiră iute, şi din agressorî deveniră urmăriţi şi în sfârşit 
fură puşi pe gonă şi nevoiţi ca să se predea.

Dintr’astá'colóná cel ce nu muriră se dătură toţî prinşi 
de rësboih în mânele biruitorilor şi fórte pucinî din eî avură 
timpă ^ă fugă. trecând apa în not. Aflând cum că ceî ce se 
resboisse fusesse numaî o mică post guardă, iar grosul ar
matei trecusse râul prin şiretlic, cavaleria Română se luă în 
góna fugarilor însoţiţi de dragonii Ruşii, şi tocmai despre (Jiuă 
le ajunsse coda, prinsse chiar o seamă din ei, dar nu putură 
pune mâna pe toţi, căci se depărtasse fórte şi al noştri

cur-
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nu cunosceaü locurile. Când se ivi cjiua, de tot Românii 
intrară ca şi strămoşiulu lorü Mihaî ca nisce triumfători în 
bëtrënaRachovâ. x

XX

Ambulanta de la Becliet

Corpulű pusü sub comanda Colonelului Slăniceanu avea, 
precum seim, o secţiune de ambulanţe cu mai multe căruţe, 
corturi şi tot ce trebue pentru îngrijirea răniţiloră, dar 
tote aste căruţe şi corturi se ămplură pe dată cu răniţi, 
căci lupta fusese cumplită şi răniţi soseaü mereü. La Be
eilet armata pusă sub comanda generalului Lupu mal a* 
vea încă un detaşament sanitar, spitalul Independinţa din 
Craiova trămisesse căţî-va medici şi instalasse intr’o ma* 
gasie de bucate unü micu spitalü. Acolo fură trămişl răniţii 
de laRahova care nu încăpusseîn ambulanţele din partea 
dreaptă a Dunării şi mal c.i seama acel ce aveau nevoe de 
mal multă îngrij re. * •

In salla ambulanţei din magasia de grâă se aflaü vre-o 
douë-<|ecepaturi dar nu dăceaă mal mulţi de <Jece militari; 
unul din toţi era leşinat de doă (|ille şi nu putea să se des* 
meticească căci perdusse forte mult sânge priutr’o rană de 
glonţă ce ’i găurise falca dreaptă. Astă rănită fusese găsit 
la 8 Noembre cam pe sub seară sub unu altu rănit care 
avea peptul strëpuns de doă glonţe şi care (Jăcea fără cunos- 
cinţă şi numai cu o scăntee de. viaţă in corpii alături de 
patulü cellul altu.

Despre cellu d'ăntdiă medicii aveaă speranţă d'a-lă adu
ce la cunoscinţă şi d’a-lă punepe picidre, dar despre cellü 
d’allă doilea pucină speranţă nutreaü omenii de sciinţă ! ellő 
era condamnată a muri negreşit îndată ce va trece sincopa, 
căci rana din peptă era forte gravă; d’aceia nici nu ridi-'

!

:

:
i

i

!
i

-,

i t V il’ I* irJn



110

casse dupë rană, primele pansamente făcute pe câmpul de 
resbellă şi nici nu se cercasse să 'lü readucă la cunoscinţă.

Astă nenorocită era unű bietü ambulantă, tinër, delicată 
şi forte frumuşellă, pe care camarazii, şi mai cu seamă me
dicii, îlă poreclise în glumă <Jicêndu-ï: Amazöna de la Rachova\ 
ellă fusesse găsit în şianţul cetăţueî ţiind în braţe lipită 
de peptă pe cel-altă rănit de a cărui sortă medicii nu eraă 
desperaţi. Astuî nenorocită nu i se da nici un ajutor, nici 
ceva întăritor, nici nu'i strecura printre dinţi măcar o lin
gură de bulionă ca să capete óre-care puteri, pe cănd cel- 
luî alt îi punea mereă d'asupra rănilor cărpe cu ghiaţă şi 
îi da pe gât de patru ori pe (Ji bulion caldă şi vină negru 
amestecată cu căte-va medicamente încăkjitore.

Cu tóté aste ajutore tinere, şi mai cu sémâ cu îngriji
rea maternă a mai multor surori de caritate, care alergase 
din unghiurile ţerrel şi 'şi expuneaă odihna şi sânëtatea 
ca să mai uşiurede atâtea mari sufferinţe, rănitul nostru 
nu'şî veni în fire de căt a şâptea (ji dupë ce fusesse găsit 
fără cunoscinţă pe câmpulă de luptă.

A séptea (j1 cam Pe sub sdră, după ce mediculă de 
serviciă îi premeni rana, junele oştean mai ânteiă tre
sări ca cum ar fi fost mişcat de o comoţiune electrică, 
dupë aceia mişcă din mâini, le strânse şi iar le în
tinse, apoi le apropie de gâtă şi scóse un lung oftată. In- 
tr'acellă momentă, o jună soră de caritate care tocmai a- 
tuncî sosise din spitalul de la Craiova şi priimia instrucţi- 
unele necesare de la mediculă principal la capul fie-cărui bol
navă, vë<Jn acea mişcare şi spre a se conforma acelor in
strucţiuni, se repedi spre rănită, iî apucă mâinele cu bunëtate 
şi se aplecă spre eliă ca să’lă întrebe ce dorea; dar cum îi 
zări palida'î faţă, scóse un ţip0tă înăbuşită şi se sprijini de 
stinghia patului ca să nu cază. MedicuLşi celle alte infir
miere, preocupate cu visita şi instrucţiunile ce li se dedeaă, 
nu au(Ji nimic şi'şî continuait visita ; rănitul însă deschise 
ochiî, se uită lungă în jurul söä şi apoi îşi pironi privirea 
drept în ochiî june! infirmiere. *

Junele deschisese ochiî, dătuse slabe semne de viaţă, dar nu
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era de loc scăpat de primejdie, căci frigurile celle mal vio- 
linte, căldura cea mai înflăcărată puse numai de cât mână 
pe el şi ’1 transportă în lumea nălucirilor celor mal fantastice.

Trei (Jille fu muncit de acelle friguri nebune ; a patra <Ji 
se arătă mal liniscit, deschise ochii şi îl aţinti cu miraro 
şi spaimă spre juna suroră de caritate care în tot decur
sul acestor (Jille de furie şi nebunie nu'I părăsise căpătâiul 
capului nici măcar o clipă. De îndată ce zări la căpătîiul 
patului sëü pe acéstá soră de caritate, faţa sa se roşi ca 
jeraticu, ochii sëï începu să scânteeze de bucurie şi o 
expresiune de supremă fericire se împrăsciâ pe figura 
sa. Atunci mânele sale, până aci nemişcate, se ridicară 
penă la înălţimea capului ca să se frece la ochi spre a 
se încredinţa daca intr’adevër s’a desceptat, apoi se aplecară 
în jos ca să apuce în palmele sale îngroşate de mânuirea 
puscil, mânuşiţele cele mici şi delicate alle tinerel surori de 
caritate, şi în fine scóse din piept un lung suspin şi (}ise 
Domne cu un viers dulce şi duios :

— Tu esel ! tot aci ? iar te-aî coborât din cer, saü eă nu 
mâi fac parte din numërulü celor vii ! Oh ! îţi mulţumesc 
sânte că ’raî-aî ascultat ruga.

Juna infirmieră îï pusse mâna stângă pe gură ca să nu 
mal vorbească şi lipi un deget de la cea dreaptă de rume
nele sale buze, făcendu-I semnă să tacă. Ellă se suppusse 
ca un copil şi pe fisionomia sa se rëspândi o expressiune 
de mulţumire şi fericire cerească.

— Ah ! nu sbura, nu dispărea ca o umbră, suflet mult 
adorat, şiopti ellă împreunând mâinele spre semnă de 
rugăciune, căci şi eu sunt acum o umbră, ună locuitoră 
âllă cerului.

— Taci, linişteşte-te şi nu te teme, rëspunsse sora de 
caritate cu dulceaţă; astâmpără-te şi nu vorbi mult, adăogă 
ea, căci nu esc! umbră cerească ci ună locuitoră pămentescă 
un rănit, un bolnav care al nevoe de vindecare şi de odihnă.

.— Ah ! nu mai cerca a më minţi, nu te mal sili a më 
şegui; dacă n’aşî fi mortă n’aşl fi în ceră, n'aşî fi în mij- 
loculă îngeriloră sëï, n’aşî fi lângă nepreţuitulă odor al su

ri
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íletulul meü, lângă scumpa mea logodnică pe care am vë* 
(Jut’o mortă, rece şi nemişcată.

— N’aï audit că morţii adesea înviază?
— Nu, dar am auţjit că adesea umbrele morţiloră se sco* 

boară pe pâment ca să mângâe animele nenorociţiloră care 
au rômas singuri şi ne mângâiaţi pe negrulă păment.

— Şi aceasta e o mângâere.
— Da, dar astă mângâere e numai pentru acei ce în* 

tr’adevër trăescă.
— Şi d-ta trăescî, te încredinţez.
— Eu trăescu ? esclamă bolnavul tremurând de spaimă.
— Da, trăescî şi în curând vei ii sănătos.
— Nu se poate.
— Pentru ce nu?
— Pentru că tu umbră mult iubită iarăşi aï peri, iarăşi 

âî sbura în lumea veciniciel şi eu iarăşi aşi rëmânea în 
viaţă ca să îndură suferinţele cele mal împungătoare.

— Dar dacă umbra n’ar fi umbră ci fiinţă aevea ?
— Nu se poate.
— Dar daca s’ar putea? daca Elisa ta ar trăi.
— Cum! strigă rănitul făcend o mişcare violentă ca cum 

ar fi voit să se scóle, nu esc! mortă?
— Liniştesce-te, rëspunse infirmiera reaşe(Jându-lă pe pat 

şi nu mal face copilării daca vrei să mal staă lângă d-ta, 
căci de unde nu fug, më duc.

— Ah ! nu, nu fugi, că uite m'astêmpëru, nu më lipsi 
d'atâta fericire că uite staă nemişcat. Va să zică esc! vie 
şi trăescî !... adăogă el uitându-se la necunosuta cu o 
espresiune de nespusă temere.

— Da, sunt vie, traescă.
— Dar bine cum? căci te-am vö^utä pe catafalcă.
— D-(Jeă e mal cu minte de cât omenii ; ellă printr'o în

tâmplare mî-a scăpată şi viaţa şi sufletulă.
■ — Cum? în cechipă ? draga mea spune-mï, lâmuresce-më 
în ce chipă mi-te-a dăruită iarăşi D-<|eă ? esplică-te te rog 
căci ve<Jî că mor de nerăbdare.



113

— Acum nu e timpulu ; esci prea slab, aï vurbitü prea 
mul tu şi aï nevoe de repaos.

— Nu, nu, me s'mţ prea bine.
— Escî răniţii la capii.
— Oe’mî pasă de rană dacă o dată te-am revăzut vie 

sănătosă şi tot aşa de frumosă ca îd (Jiua logodnei nóstre ?
— Mie ’rnî pasă că n’aşiă vrea să mori.
— Va să dică tot më iubeşcî?
— Më mai intrebî? ori tu deja aï încetat d’a më iubi?
— Cred! că ar fi cu putinţă? nu. tu nu escî aşa de rea 

în cât să më eredi capabil d’atâta infamie.
— Dacă m’aî iubit pentru ce aï plecat şi te-aî dat afund 

d’atâta timp?
— Te am vëdut întinsă pe catafalc şi te-am credut raortă 

şi ara credut că de atunci încolo nu maî aveam nimic de 
făcut de cât să ’mî îndeplinesc datoria către ţerra mea.

— Aï vrut să morî, să te omori, să ’ţî curmi viaţa pe 
câmpul de luptă !

— Oh ! ce bine ’mî pare că am făcut aceia ce am făcut 
într’un moment de aşa cumplită desperare; oh! ce bine 
’mî pare că sunt rănit, căcî aminterî póte nu te mat în
tâlneam, şi dacă te întâlneam, fericirea d’a te revedea 
şi d’a te sei în viaţă, m’ar fi făcut poltron şi m'ar fi împie
dicat d'a më expune glonţelor după care pănă alaltăerî a- 
lergam cu lăcomie.

— D-deü a voit ca să nu fim egoişti ; ellu ne-a silit a ne 
aduce aminte, că pe lângă noî şi fericirea nostră, maî există 
cine-va care e maî scumpii şi maî preţiosu ca noî, că maî 
o cine-va pe care nu trebue să uităm nicî o dată şi căria 
suntem datori a 'I da tributul datoriei, spre a o vedea pe 
ea maî ântôiü bine şi fericită ; acest ciae-va e ţârra, scumpa 
nostră patrie. Bine aï făcut că ’ţi-aî dat tributul datorit cu 
atâta bărbăţie ; bine am făcut şi eu că am alergat la gla
sul ţârrei, bine am făcut cu toţii de ne-am îndeplinit da
toria.

— De mult aï sosit aicî.
— Abia a<Jî am picat. [j=
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— D-(^eü te a adus, căci aminterï muream fără dor şi póte; 
îndată ce aşi fi dobândit simţirea de sigur 'ml aşi fi smuls le
găturile şi 'ml-aşl fi deschis singur rana în ciuda medicilor 
şi infiirmierilor.

— Fiinţă rea şi egoistă ce esc! !
. — Aşa voiû face şi acum daca mă vei mai opri d'a ’ţi 
vorbi şi nu'mî vei spune cum al înviat?

— Uite că ţi s’a redeschis rana şi sângele a roşit legătu
rile. Lasă-mă să te premenescü.

— Nu voiü, spune-mî.
— Spuiă tot dacă nu vei mai vorbi şi te vei astempăra.
— Amuţescă dacă 'mî promiţî.
— îţi promit dacă te laşi ca mal ântêiü să te schimbă.
Rănitul se lăsă a fi premenită la rană cu docilitatea unui

copil ascultător, şi după ce se tremină operaţiunea, aruncă nu
mai o privire rugătore spre juna infirmieră şi ea trase unu 
scaună de lemnă lângă patulă lui şi se aşetjâ lângă densul.

In timpul cât dură astă convorbire în şiopte, mediculă şi 
surorile de caritate se dusesse şi rămăsesse în sală numai 
eî, cel alţi bolnavi, precum şi o altă infirmieră de serviciu care 
dormita la cellüaltü capăt allăsaleî. Seinoptase, mai multe 
lămpi fusesse aprinse şi nu se au<Jea în sală alt decât mu- 
getulu crivăţului d'afară şi gemătulu unul rănit care eşise din 
catalipsie şi începuse să simţă durerea rănilor.

Yă(Jăndu-se singură, sora de caritate se lipi de patul ră
nitului, se aplecâ spre urechea lui şi în şiopte începu să’î 
povestăscă următorele :

XXI

Mórta Înviată
„Mal ântăiu află de ce m’aî găsită. întinsă pe catafalcă 

trebue să mărturisescă că am comis o mare greşeală, m’am 
îndoit de iubirea ta şi D-^eü m’a pedepsit.

— Sciă, mi s’a spusă; o femee, o nenorocită în peptul



V

115

căreia fatalitatea a säditü unü amorü sacrilegiu te-a făcut să 
cre<Jî.............

— Ml-a arëtat o scrisóre scrisă de tine.
— De mine ! esclama junele rănit.
— Da, de tine scrisă şi subscrisă George Buiculescu, dar 

să numai vorbim de ea; de sigur o rătăcire momentană, 
te-a îndemnat să îţi uiţi pentru o clipă jurămintele.

— O ! te încredinţez că n’am comis nici măcar o rătăcire 
momentană ; o ! dar 'mî aduc aminte, mi s’a arătat, am vd- 
<Jut acea scrissóre, dar te asigură că, de şi a fost scrissă 
de mine, însă nu a fost nimului trimésâ ca din partea 
mea.

— Te credă, aşa trebue să fie dacă tu mô încredinţezi; 
să nu maî vorbim de astea că eü te-am ertat, sau mal 
bine am uitat.

— Tu aï ertat, aï uitat,ţjdar eü nu vreaü să fiu ertat ca un 
vinovat, nu voiü ca să planede asupra capului meii măcar 
un minut o bănuială atăt de gravă.

— George te rog liniscesce-te.
— Nu vreau, nu pot să mô liniscescü pană nu më voiü 

justifica înaintea D-tale ast-fellü ca să nu mai aï nie! unü 
prepusü , ah ! căcî nu maï aï acea scrisóre blestemată !

— O am, iat'o, citesce-o, rëspunse infirmiera scoţend dm 
sînü o epistolă usată şi forte mototolită.

George, căci acum seim că era ellü, o luă în mână cu 
lăcomie, îşî aruncă ochiî spre ea, o mâncâ cu o singură cău
tătură şi apoi striga :
— Oh ! miserabila ! a fost maî infamă de cum credeam !

— Nu e serissórea D-tale ?
— Ba a mea, dar ea 'mi-a dictat’o. Ah! căcî n’am pu

tere să alerg într’o clipă la Plevna unde a rëmas ca omi- 
şea şi să 'ï sdrobescü capul cu patul pusceî.

— La Plevna !
— Da, s’a deghisat în soldat, s’a făcut amazonă de pa

radă ca să më urmărească; acum înţellegă pentru ce m£ 
urmărea, tot trăgea nădejde c’o să mô prindă în cursă !

I
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— Cată să te fi iubit prea mult nenorocita, de s’a ex
pus până ’ntr’atât.

— Da, s’a expus, s’a făcut soldat de paradă ca mulţi 
coconaşi care n’aă dată nici cu nasulă prin paralele, şi când 
a fost vorba să dea peptă cu primejdia, a dat dos ulii şi s’a 
făcut teacă de pământ.

— N’o învinovăţi; e femee!
— Daca a fost femee să fi rômas în rolul sexului săă, 

căci şi ca femee putea fi de ajutorii patriei ; daca iubirea 
şi dorul d’a se jertfi pentru ţârră a făcut’o să më urmede 
sô fi mersă la ambulanţe.

— D-deă a dejucat planurile salle, s’o ertăm şi să ve
nim la scrissdre, diceai că ea ’ţî-a dictat'o.

— Da, s’a prefăcut că vrea să răspundă unei amice care 
nu mai vrea să’î calce casa de teamă să nu dea ochi cu o 
altă amică anume Elisa, cu care era certată, şi ca s’o assi- 
gure că n’avea de ce se teme, s’a prefăcut că nu póte seri 
din causa unei tăeturî ia un deget allă mâneî drepte, şi 
m’a rugat pe mine ca sâ’î o seriü.

— Acum înţellegu! ea a fost denunţătore misteriosă şi 
tot ea fiinţa nenorocită din strada Rumeoră.

După ce (Jisse aste cuvinte povesti lui George tot ce seim 
că s’a întêmplat Eliseï dupô plecarea lui la Tergovişte şi 
apoi urmă:

„Din strada Rumeoră eu mô intorseiă a casă cu despe
rare în inimă şi cre^ind că in adevör am fost înşelată de acella 
ce devenisse D-(Jeulă meu pe acestă păment, hotàrîiü să 
mô omorü.

„D-<|eă par-că voi de o cam dată să aprobe hotărârea 
mea, căci inô aruncă la pată în prada unoră friguri fórte 
violenţi, dar frigurile trecură ; elle îmi slăbiră corpulti, îmi o- 
filiră facia, dar nu më ucisse ; îmi trebuia dar o morte mai 
violentă; numai sinuciderea mô putea mântui.

„Pe când eram încă în pată veni să më va<|ă vôru meă 
Nicu, care, precum sciî, e farmacistă militară, mô plânseiă lui 
de nisce şiorecî care ne bântuia casa şi’lă rugaiă cu stăruinţă 
ca să’mî procure o cantitate óre-care de şioricioică. După

\
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<3re-care îndoială ellü îraï promisse, şi a doua (Ji, dacă nu 
më înşelă, îmi aduse o sticluţă plină cu un felă de apă 
limpede, care, după spusa lui, era o soluţiune de arsenică 
capabilă de a ucide unu omă cu câte-va picături.

„De o cam dată simţiiă mare bucurie c’am dobândită 
astă otravă şi eram veselă ca cum aşi fi dobândit un tesaur; 
dar după ce rămăseiă singură şi începuiu să cuget mai cu 
sânge rece, më coprinsse nisce gânduri negre şi descuragiatóre, 
şi aducëndu’mï aminte de frageda mea juneţe şi de mama 
care më iubea aşa de mult şi care de sigur era să mórá 
de durere, më puseiă pe ună plânsă care ţinu multă vreme. 
Astă plânsă prelungit më mai uşiură pucin şi clătină multă 
statornicia negrei hotărâri ce luasem, dar după ce’mi aduseiu 
aminte că tu lipseai şi póte în acele minute te resfâţai 
în braţele altia, şi mai cu semă după ce më gândiiă la mise-, 
ria în care găsiiă pe presupusa amăgită din strada Rume- 
oră, a cărei sortă cu timpul puteam s’o amă şi eă, nu mal 
stătuiu la îndoială, apropiaiă sticluţa de buse şi o băuiă 
pe jumătate.

„Din câte am au<|it şi eă sciam că îndată ce bea cine-va 
otravă simte nisce dureri grósnice care sgârcesce corpulă 
şi’lă întinde până ce more în prada celor mai cumplite 
spasmuri ; eă din contră nu simţiă nici o durere ci o răcea
lă care mersse mai ânteiă la inimă şi după aceia se răs
pândi spre extermităţi.

Peste câte-va minute începu să mi se lipească genele de 
somnu ; încetul cu încetiul mintea mi se învălui, şi peste 
câte-va minute că(|uiă într’o amorţire care 'mi răpi ori-ce 
fel de simţire.

„Nu sciă cât a durat astă amorţeală, nici nu pot sä’mJ 
daă socoteală de ceia ce s’a petrecut într’acestu tirnpă în 
jurul meă, sciă numai că într’un moment am simţit că inima 
mi sc încălcjesce, că sângele începe să circule din noă prin 
vinele mele, că raânele mi se mişcă şi ochii mi se deschid 
de la sine! Când am deschis ochii m’am vë<^ut înconjurată 
de flori, luminări şi lume multă d’asupra unui catafală fune
bru şi pe ună omă gata d’a më acoperi cu o pleopă. Vëdênd
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tóté aste cobitóre preparative, am scos unü ţip0tă puternicü 
şi am leşinaţi! din noü dar acel leşin n’a mai ţinut doă 
^ille ! Când m’am redesceptat, lugubrul cortegiu dispăruse ; 
eram aşezată 5n cămăruţă şi pe patul meii şi înconjurată 
de tóté rudele şi amicele mele care ’m! dau pe întrecute 
fellü de fellü de îngrijiri şi se uitau spre mine cu spaimă 
şi curiositate. La căpătâiul meu se afla un medicii şi afară 
în curte şi pe stradă se audea unü sgomotü ca acella ce se 
aude In apropiere unul roiü de albine. Bëutura ce înglii- 
ţissem nu fusesse arsenic ci opium care më adormisse în loc 
d’a me ucide. Se vede că vërul meii ghicisse în parte gân
durile melle şi înlăturase nenocirea printr’o glumă. Vestea 
învierii mele se lăţi în totti oraşulă, şi pe lângă toţi acei 
ce assistasse la ridicarea mea d’a casă spre a fi dusă la 
înmormêntare, se adunasse şi altă lume într’ună numeră 
atât de considerabilii în cât nu mai era cu putinţă d’a cir
cula cine-va pe stradă. Astea le aflaiü mai târdiă.

„Trecu, peste amënuntele desceptări! melle, peste lacrëmile 
de bucurie ce vërsâ mama, verisórele şi amicele melle, precum 
şi peste sgomotósa veselie ce produsse în lume astă înviere; 
îţi spuiü numai că îndată ce’mî am venit în fire te-am 
căutat cu ochii pretutindeni şi nevë<|êndu-te am întrebat 
unde esc! sl daca ai mai venit?

b

— A venit, îraî rëspunsse mama, dar nu sciü ce s’a 
făcută.

— Trämite sä’lü cheme şi rogă-lă să vie ma! curênd, (Jisseiu 
eü radiosä de bucuria ce simţeam aflând că te-ai întors şi 
infiorându-më de desperarea ce de sigur ţî-a causât mór
tea mea.

„Bucuria nu fu de lungă durată, căci persona ce fusesse 
trămissă să te caute, veni înapoi cu vestea că nu te-a găsit 
nicăiri : nici a casă, nici la cancellarie şi nici pe la locuri 
pe unde mergea! de obicinuită.

„Intriastă timpă sosi nóptea; te lasă să judec! singură 
ce nópte petrecuiă. A doua di trămeseiă din cjor! să te 
caute iarăşi, dar in locu-ţî sosi ună Domnă forte mult re
voltată în contră-ţ! care ’mî spusse că se numesce Alexán-
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dru Calomirescu şi care ’mï băgă în inimă unü cu ţi tű ma! 
ucigător de cât opiul ce bäusemü ; ellü më vesti că aï fu
git cu soţia lui Elena şi v’aţî dus nu se scie unde.

„Aşi fi voit din totü suffletulü să më sinucidă iarăşi, 
dar nu mai era cu putinţă d’a pune mâna pe otravă 
căci mama şi rudele melle më supraveghiaű de aprópe. In 
curênd recunoscuiü singură că am făcut bine de n’am luat 
astă hotărîre desperată, căci aflaiü prin tatăl D-tale, căruia 
îî scrisesseşî, enigma dispariţiuneî D-tale, loculü unde te 
allai şi causa care te-a îndemnat a merge să te jertfesc! 
pentru patrie.

„Cum aflaiü astă scire îţi mărturisesc am simţit o bucu
rie nespus de mare căci m’am încredinţat că încă më iu
besc!, şi lără să mai stau o clipă la îndoială, m’am hotărît 
d’a alerga după tine. Aşa dar fiind forte mult ajutată de trece
rea D-luî Alexandru, care venea la mine în tóté filele ca să afle 
scirî noi, am dobândit unu locu de soră de caritate la spitalul 
şi independinţa, am sburat la Turnu Măgurele. Pe drum am 
fost însoţită de D-nu Alexandru, care s’a făcut ca şi mine 
sanitar, pentru că allasse că şi femeia sa este în partea lo
cului şi vrea s’o găsească şi să se convingă despre culpabi
litatea sau inocenţa eî şi a D-tale.

„De acolo am mers la Muselim-selo, apoi laMecica, pe urmă 
la Plevna şi de acolo informându-më că fac! parte din expe- 
diţiunea pornită spre Rachova, ne putênd urma colonele 
care trecusse, căci drumurile nu eraü sigure, ne-am întors 
înapoi la Turnu, apoi la Slatina, pe urmă la Craiova şi în 
fine laBechet de unde am sosit abia adineaori.

— Dar pe Alexandru ce Tai făcut?
— Nu m’a părăsit o clipă; pe când eü luam informaţii 

pentru d-ta, ellü lua pentru un voluntar a nume Cosfică 
Onescu, sub numele căruia presupunea dënsul că s’ascundea 
socia sa, şi, cu cât dobëndea mai multe informaţiunî, cu 
atât se întrista mai mult şi cu atât ardea de dorinţa d’a 
afla şi mai mult.

— Unde l'aï lăsat?
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— Afară cu restul infirmierilor ; trebue să vie aci in-. 
curînd căci îl chiaraă serviciul ; iată-lu.

XXII.

P c d é p s a .
In acelü minut intră în baracă unu omü torte palidă, cu 

pârul mare; cu barba nerasă si neîngrijită, îmbrăcată, în 
haine de sanitară civilă, cu brasardul cu crucea roşie la mâna 
dreaptă şi în mâna stângăcii o sticlă plină cu apă. Ast om era 
numai umbra, numai plăsmuita imagine a acelui fericită 
Alexandru Calomirescu, a acelluî om plin devigóre şi sănă
tate care altă-dată 'era veselia încărnată.

Cam tot în acelă minută începu să se misce şi rănitul care 
era culcat in patul d'alâturea de patul lui G-eorge, acel ne
norocit tîriăr care era condamnat la morte, si să cérá cu o voce 
de totă stinsă :

— Apă, apă.
Aurind astă voce, Alexandru tresări, se apropia de patulă 

sufferindulul şi îndată ce ’1 zări se redemă de unu pată 
vecină lăsând carafa să’i scape din mână şi scóse din piept 
un ţipătu sfâşietor.

Elisa alergă şi ea spre rănit luând dupö mescióra de la 
căpătîiulă patului lui George un pahar cu apă şi’lă apropie 
de busele celui însetat. Vëdônd si ea astă figură palidă şi 
mai mdrtă, scóse si dînsă ună ţipătă de surnridă şi murmură:

— Femeia din strada Rumeóra.
Alexandrii viinduşî în fire se apropie de pată, îngenuche 

lângă elă, luă în mâinele sale ardötóre alba si îngheţata 
mână a murindului care atdrna pe marginea patului, o lipi 
de sinul săă şi o acoperi cu lacrëmï şi sărutări strigând :

— Eleno, Elena mea cea iubită.
La aiKjul astor cuvinte, murindulă descinse ochii, se uită 

lung la Alexandru, apoi îşi roti în juru-î privirea sa înflă
cărată de friguri, scóse din pept un ţipet de bucurie şi de
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îndată că ve(Ju lângă patul eî pe acei ce o înconjura a- 
propiă de buse mâna ce ţinea pe a sa şi depuse pe ea' 
unu ferbinte sărutat. După aceia murmură cu ochii înecaţi 
în lacrëmï :

— Er tare, er tare, că mult ’ţî am greşit.
— Te ertu din totă inima, rëspunse Alexandru cu tran

sport; numai fâ-te bine, însânëtosiazâ-te mai curénd.
— Nu mai e speranţă de însănătoşire, Alexandre, rëspunsse 

murindul cu o voce stinsă ; mórtea deja circulă, prin 
vinele melle. Am fost forte vinovată faţă cu tine. 
pedepsită, nu mö plâng. Mai nainte d’a muri însă sunt .datore 
a’ţî spune că George nu eculpabilă, ci où. numai eu; iată 
pe cine iubeşte el şi pentru cine a venit aici ca să moră, 
adaose densul arătând pe Elisa ; vë cunoscü pe ţoţî, D-(Jeă în 
ultimele momente ’mî a dăruit o luciditate complectă;
.eî sunt inocenţi, eî se iubescă. Numai eu sunt culpabilă căci 
gelosia m’a împins pênë la crimă.

Alexandru, George şi Elisa rëmase împetriţî de sur
priză şi se uitară cu mirare la aceia care’şî adunasse 
în gură tot suffletul ce! T mai rëmàsese în corp spre a pu
tea vorbi.

— Asemeni sunt datore, Alexandre, adaose ea din în ce 
mai animată, ca să’ţî (Jicu într’ast moment solemnă câte-va 
cuvinte care te vor răni, sunt sigură, dar care póte ’ţî vor servi 
drept o bună lecţiune în viitor. Escîbună, generosă, iubitoră, 
îacî totă pentru femeia ta, chiar maî mult de cât trebue, 
dar aî, saă mai bine aî avut ună defectă, dragul meă: ’ţî aî 
négligeât prea mult femeia; ’mî aî acordat prea multă libertate 
şi te-aî încrecjut prea multă în mine, te aî ocupat mult de 
afacerile care să'mi procure lucsulu şi fastul în care am 
trăit, dar m’aî lipsit de tinerele r0sfăţărî de care inima 
mea era setosă. Eă n’amă fost viţi<5să, te-am iubit la începută, 
dar ca orî-ce femee am avut o imaginaţiune poetică. Vëdênd 
că între ilusie şi realitate e ,atât de mare diferenţă, că ’ţî 
petreci maî tot timpulû lucrând şi că mie imî acor^î forte 
puţină atenţiune, am început să cuget rëü, să visez 
o viaţă conformă cu aspiraţiunile mele şi să cată aiurea
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•distracţiele ce’mï lipseaü. Distracţii am găsit, dar numai 
pe George Tarn iubit şl elü ’raï a résistât, căci iubea pe 
alta saü mal bine iubea amiciţia ta. Atunci am simţită şi 
eü ce e amorulü şi de ce e capabilă o femee cănd iubesce; 
ea pote deveni sublimă saü criminală dupö împrejurări saü 
dupö chipul cum e sădită în inima sa astă pasiune. întâm
pinând obstacole am voit să le înlătur şi neputênd cu bi
nele şi cu influenţa graciilor mele şi nici prin rugăciuni saü 
ameninţări, atunci am alergat la intrigă şi crimă. V’am 

’ trămis la Tergovişte şi, prin omenii mei pe care’! am plă
tit cu banii daţi de tine, v'am reţinut acolo atătea dile şi 
v’am otrăvit, pe George de două ori şi pe tine o dată, nu 
ca să muriţi dar ca să suferiţi şi să nu puteţi pleca. In- 
tr’ast timpü m’am apropiat de Elisa, am făcut’o să cază 
în cursa mea, să te crăză pe D-ta George că esc! culpabil, 
pe când îţi dai toate ostenelele ca să ajungi la mult dori- 
tulü résultat, şi o aduseiü în stare d'a-şl răpune zilele. Tocmai 
când o väijuiü mortă, atunci remuşcarea îmi sdrobi inima 
şi leşinaifi ; dar după ce mă desceptiü şi iarăşi te vëduiü, 
pasiunea se reaprinsse şi mă îndemnă a schimba tactica 
şi să cercü a dobăndi prin bine aceia ce nu putusem câş
tiga prin rëü.

„ Te-am oprit George d'a te ucide şi te-am îndemnat 
d’a merge să mori pe câmpulü de rësboiü, dar te-am înso
ţită şi eü. Am părăsit casă, copil şi bărbat nu cu gândul 
d’a te ajuta ca să mori, ci cu intenţiunea fi lângă D-ta, 
d’a te ocroti şi apăra, d’a te însoţi şi urmări pe faţă şi 
într’ascuns, şi la primejdie d’a mă pune între D-ta şi inórte 
cu speranţă că la casü d’a te scăpa, să potü reuşi a te 
face să te înduioşezi d’atâtea sacrificii şi póte să te înduplec 
a’mî acorda, daca nu iubire, celü puţin o scântee de recu- 
noscinţă.

„Eü vedeam bine că’ml perdeam timpulü în zadar, că 
nu’ţî plăcea nici compania nici sacrificiele mele şi că te sileai 
din puteri d’a mă evita ; de aceia ca să nu te contrariez am 
început să te evit şi să te ajut de departe cu banii de care
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•dispu neamă şi pe care’! cheltuiam numai pentru casări u- 
şurez traiul ö.

„Eu vedeam că vrei să mori, dar de multe ori am depăr
taţii mórtea de lângă D-ta, expuind (Jilele mele, maïcusémâ 
în simulacru de luptă de acu trei sëptômânï. Yëcjênd că 
vrei să iei parte în espediţia Rachovei, m’arn dat cu desă- 
verşire afund, dar prin amicii ce dobândisem în corpul oficeresc, 
căci banii ce cheltuiam atrăsese asupră-mi privirile tuturor, 
am putut obţine unü post de infirmieră în secţiunea de 
ambulanţă ce însoţea expediţiunea şi te-amă urmărită de 
departe.

„Când a început lupta şite-am zărit în cele d’ântâiă rân
duri ale rësboitorilor, m’am prefăcut că aşiă vrea să aduc răniţi 
după câmpul de resbel şi prin exemplu şi promisiuni am 
înduplecat pe tovarăşiulă meă de targă să înaintede până 
la spatele D-tale. Elă a plătit cu viaţa acestă devotament, dar 
eă am avut fericirea d’a më pune la timp între D-ta şi 
revolveru miralaiulul care s’a descărcat de douë orî în
peptu-m! şi care de sigur te ar fi omorît.

„Ce s’a petrecut în urmă nu sciă, scîu însă că raneîe 
mele sunt mortale, că simţă puterile că më părăsescă şi 
că mai am în corpă abia un pică de viaţă. Nu më plâng ; 
D-(Jeă a făcut bine ce a făcut, a pedepsit crimă şi a con
servat viaţa aceluia ce poate fi folositor ţSreî şi iubitei lui. 

Adio fiinţe ce am iubitAdio lume Ale
xandre iartâ-më..............

Elena încetă d’a vorbi, şi după aceia îşi lipi capulă de 
peptul Iu! Alexandru care sta în genuche la marginea pa- 

’ tulul şi o coprinsese in braţe şi o strângea cu tinereţe. După 
aceia închise binişor ochii, scósse din pept un lung suspin 
şi remase ne mişcată. Alexandru credînd că oboseala a 
adormib’o, depuse pe frumosul păr al prea iubite! şi prea 
ingrate! salle soţii un duios şi ferbinte sărutat şi'lă aşeză bi
nişor pe pernă, dar cum îl lasă din mână, capulă cădu după 
pernă ca cum ar fi fost ne însufleţită. Elena era inortă !
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XXIII.

Coud iisiu ne

Rachova fusese luată, eroica luptă, de la Schit pusese pe 
góná restul duşmanilor care mai avusese cutezanţa d’a se 
mai mësura cu" Românii, şi dupé Radio va veni rândul Plev 
nel şi ală Sraârdanului ca sâ aducă la nemurire gloria ar- 
miilorú Române.

George de la Bechet fu transportată la Craiova şi de a- 
colo la Bucurescî unde ’1 căută Elisa cu totă tinereţea şi 
îngrijirea unei fiinţe ce iubesce, şi după ce se făcu bine fu 
licenţiat din armată şi se cunună sub costumulă sëü de 
miliţiauă cu iubita sufletului lui. x\dî nu e pereche mai fe
ricită ca ei ; de câte-orî se întoarce de la cancelarie elu 
găsesce în pragul porţii pe Elisa lui în braţe cu unicelulă 
lom. Viaţa lom este unu lanţă nesfârşită de dile vesele 
şi fericite.

Alexandru n'a lăsat pe Elena să dacă în pămentă străin, 
ci a dus’o ca s’o îngroape în cimitirulă de la moşia sa, 
unde lină pluton de miliţieni a făcută onorurile militare 
Amazonéi de la Bachova. Ea nu stătu mult timp singură în- 
tr’acel cimitir, căci peste un annă Alexandru fiind minat 
de nisce sufferinţe mai mult morale, bóla cea mai ane- 
voe de vindecat s’a grăbit d'a se duce după soţia sa în lu
mea vecîniciei.
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