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I.
Maia lui.T-'

Numai poporul nepriceput i (Jicea : „Maial.* 
Tillul oficial al acestei serbări arangiale de socie- 
Uxl.ea »atletico-lilharmonieă,* din Bidinescï era: aex- 
eursiune colegială.*

Xoi insă recunoscând adevărul vorbei latine: 
*Yox populi. vox dei* şi supunêndu-ne deci in loi 
de-a-una voinţei poporului suveran, vom continua 
a dice »maial* eu lôle că lucrul despre care vor
bim nu se inlîmplase in luna lui Mai ii, care lună 
prin Bidinescï este forte ploiosă. — ci pe la sfir- 
situl lunei lui Iunie séu a Gireşarului.

Locul ales pentru „maial* era aprôpe de oraş, 
inlr'o pădurice de stejar pe un plaiu fruiîiOş. Nu era 
un ,maial*vcum am dice obştesc, ci mai mult o petre
cere familiară intre membrii societăţei filharmonice, 
ceia ce se pul ea recunosce prea bine din toaleta 
cea simplă ce făcuse acel plain destinat pentru 
petrecere.

O preajmă compusă de nisce ţăruşi bătuţi in 
pămănt peste care se întinsese un fir de sforă drept
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: barieră călră cei nechemaţi, şi un arc cu dimen

siuni (orie miel, (ormànd inlrarea in acea prejmă 
destinată pentru jocurile .şi dansurile linerimei invi
tate, elă in ce consta tblă toaleta locului de petre
cere. Mulţi, se găsiră care se facă o critică înverşunată 
acestui arangiament, dar tocmai publicul contribuitor 
adică acea parle dintre maialişlî. care ar li fost 
mai in drept a striga, primi tôle de bune si so 
arunca cu voie bună in braţele plăcerilor, fără «le 
a scruta löte cu amănuntul din (ir in fir si din per- 
in păr.

Musiea resuna. cupele se goleau, vinul curgea 
părech'iTe să invêrleau. banchet ăl ont căni au şi stri
gau, era o serbare plină de o veselia sgomoloasă 
in care păcatul cel mai mare să traducea prin o 
beţiă prea generală.

Beţia era de două feluri, beţia «le vin. şi beţiă 
de simţământ. De prima nu merifă să ne ocupăm, 
ca poeţii ce pretindem a fi. dar cu atât mai mult 
ne vom ocupa de a «loua.

Intre maialişlî era şi un tănăr, strein după 
töte aparinţele, căci nu-lfi vedeai vorbind de cftt 
numai cu un singur amic, er pe unde trecea, lumea 
privea «lupă el. Decă s’ar fi uitat după el numai

i
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b- mal i oanele cn (ole marl, alunei train putea con
sidera acesta ca un semn cared eristic pentru ne- 
cuîioscinhi personeî sale prin Ridinoscl. Chiar nicî 
alunei nu s ar (i complectat aceste semne caracte
ristice, observând ca nu numai inalronele il urmăreau 
cu ochii, dar .si bicele lor. căci lenerul inerila aten
ţiunea din parlea sexului încântător. Inse si 1 >ărba- 
ţil .se uitau după el. decî Irelmia se fiă strein. In 
adever eroul nostru nu era llîdinesceanî, venise de 
prin ungurime se vodă si el o dală mai mulţi Ro
mâni la o lallă. ceia ce nu putea, vedea in părţile 
de unde se trăgea el.

Dar si avea ce vedea, căci o petrecere mai 
naţională de cât acestă. se fi umblat cât e lumea ' 
şi pământul, ifar Pi pulul afla. Inima i se sbălea 
de mulţămire. cr ochii i se desfătau privind llori- 
celele, care «le oare mai IVumuse din cununa «lan- 
sălorelor.

Dar din tute llorilc una i remase la inimă, 
dovadă ca Severin Dor. — numele eroului nostru, — 
era un teuer cum se cade si aşedal, ér nu un amăgitor 
lluslurat si inoredut.

Acea Hore printre lele. Olimpia Dode, merita 
cu toi dreptul de a li alesă dintre mulţimea celor
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i lalle flori. Ea nu numai cä inlnmea cele trei-dceï 
de fruinsele, cerule de la o femeia, adică nu numai 
ca era inallă, una. cu përul supli re, doue, cu ochit 
mart, frei, cu buzele rumene, palm, cu dinl-it (ia de 
fildişî. cinci si cu Inie cele lalle 2ö daruri care mai 
suni. in urmă, dar mai avea şi o căulălură blinda, 
un ris argintiu, şi o fală alâl de atrăgălore, incâl. 
ver-cine s’ar li nilul, la ea, ar fi trebuii să se ina- 
moreseze de ea, decă n'ar li lost angajai in altă 
parte.

'

c

Severin o urmărea cu ochit stând printre pri
vitorii dansului. Olimpia dansa şi slmra adeseori 
pe dinaintea lui Severin, care nu mai putea de du
rere. inima sa era străpunsă de săgelele amorului.

Din in ti mp la re II ie Mogoşan, unicul amic ce avea 
Severin prin acest loc, conoscea familia Dodescilor, 
adică pc muma OlimpieT ba era chiar mai de aproape 
legat de aceasta familia, după cum vom vedea mai 
la vale, si astfel se intimplă de iş vedu Severin peste 
curënd visul cu ochit. El adică fu présentât de llie 

.Domnei Varvariţa. Dode şi fiei Domniaei Domniso- 
rei Olimpia Dode.

Presentaţiunea avusese lot^ in préjma de dans 
pe timpul unei pause. Este dar natural şi förie
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asceptat de löte amabilele nés Ire ceti tore, ca Seve
rin ceru si obţinu de la Olimpia primul vals care 
urma a se juca. Cum începu musica o prinse de 
mijloc si părechia admirabilă şi admirata sburâ prin
tre şirurile jucălorilor.

Piimul dans cu un anger adorat. Suvenire 
copleşitore nu năvăliţi cu atâta putere asupra-mî 
căci peptul meu nu este alai de spaţios pentru a 
vă da loc încăpător. Mă inecaţî, aşa precum copilul 
răsfăţat inăcă pe muma sa cu sărutările sale prea 
căldumse. Voi toţi, cari aţi gustat vr'o dală fe
ricirea fără de semăn, voi scîţî ce va să tjieă de 
a sbura cu adorata sa in sunetul armonios al unei 
music! incàntatôre, pe covorul verde al pădurei in 
aerul limped şi balsamat cu dulcele profumurl ale 
primăverei : voi seiţî ce va să dioă, de a ţine pe 
ea. pe idolul vostru, prinsă de talia ei sveltă, de a simţi 
bătăile ini mei ei agitate pe peptul vostru dilatat de feri
cire, a simţi resullarea ei imbătătore, şi (luxul şi reflu- 
xul de căldură şi răcălă prin degetele ei palpitânde de 
plăcere. Aduceţi-vă a minte de acest raiu al tinerţelor 
vostre ş’apoi veţi sei şi voi se apreţiaţî extasul în care 
căduse Severin Dor prin dansul fermecător. In 
urmă mai jucft şi cu altele, dar acest, joc era numai



un chin pentru el, o jertfa adusa buneî cuviinţei, 
şi acelei slieli neexplicale de cave se împle inima 
celui ce iuhesce penlru prima oră, şi-care Iu si- 

' lesce de a ascunde dinaintea ochilor profani taina 
fericiri sale. .Iaca si cu altele, inse mai mult şi mai 
des cu Olimpia.

Stete ca vr’o doue ore in acest, raiu de fericire. 
Apoi de o dală se sparse dansul. Lumea începu 
a së împrăştia. Mumele felelor obosite de sarcina 
cea grea pe care o exercitaseră până acum iu ca
litatea lor de garde «le dame. zorea pe fieele lor a 
veni la masă, căci pe lingă ostenelile limciiunclor 
îş mai tăcuse datoria şi aerul cel aspru al pădure! 
şi provocase "aceia forne, care numai la un mâini 
te pôle cuprinde.

Severin remăsese lângă Olimpia, mut. consternat, 
bilbăind că te o frasă fără înţeles timpii de in (ricoşat ui 
gând, că acum. acum va suna ora do despărţire, 
dorind din tot sufletul de a mai prelungi dulcele 
momente, dar (ară curagiu de a exprima prin cuvinte 
aceslă dorinţă ferbinle. Olimpia din partea ei mi
jise ochit şi resfoia o dalbă floricică, făcându-sé 
că nu aude provocările destul de pronunţai e şi adese
ori repetate ale mumei sale cocoanei Var vâri ţa Uode.

i *
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Acesta coconii îs luă de o dală seina. O a- 
mică a ei. cocorul Varvara, mai ageră de ochi. 
se vede Irôba de căi cocoana Varvarifa. o Irăsese 
de mâneca rochiei, şi i .şoptise ceva la urechiă. Co
coana Varvarila la acésla. tăcu un semn afirmativ, 
si inlorcèndu-se cu fala radiosă (]ise citiră Seve 
rin Dor.

— Domnule doctor. — Severin era medic. — 
Iaceii-ne onôrea, — aie! zimbi cocöua Varvarila. 
— de a lua parle la masa ce vom improvisa aicï 
pe erbă verde la rădăcina acestui stejar.

Severin la acostă invitaţiune neascepială se 
conlusiâ cu lotul. Se înroşi precum se inro.şesce 
o fêla mare. când i lac! un compliment, ingănă 
vr’o doue cuvinte fără înţeles, dar se grăbi a da 
braţul Olimpiei in semn. că primise invilatiunea.

Societatea coconet Varvarila se puse in miş-
Cocôna Varvara, care era cu acea societate, 

îmboldea pe muma Olimpiei, şi i şoptea
care. 
mereu o
neîncetat, la urechi: dar şoplele coconet Varvara 
sunt in ttocmai ca si rigă tile altui muritor, .şi déefi. 
Severin ar fi avut urechi pentru all ceva de căi. 
pentru cuvintele Olimpiei ar fi putut audi, că co- 
côna Varvara o felicita pe cocôna Varvarila. de
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ginerele frumos şi bun pe care mi-lft găsise lam 
ne sam prin pădure.

Severin inse nu asculta la aceste vorbe, ci 
ţinând pe Olimpia de braţ. măiia cu dânsa o con
versa tiune forte interesantă pentru ei amândoi dar 
cu lotul insipidă pentru ver7ce alt murilor, căci ei 
vorbeau de timp, de crbă verde, de nulele sérelui, 
de căldură şi de alte lucruri ce le erau la îndemână, 
dovedind prin alegerea mat eriei de con versa Mime, 
că Iotă întreţinerea lor nu era alta de cât ceia ce 
exprimă atât de bine o vorbă româuescă ce dice : 
0vorbă se fia.'

£rftş se deschiseseră porţile raiului pentru aceste 
doue inimi tinere: eăcî Olimpia, după cum all pu
tut deja înţelege, împărtăşiţi simţiinentele lui Seve
rin. Perdup prin plaiuri mai (orice, dabia obser
vară că cocônele întinseră un covor pe erbă verde, 
ăr pe covor o pân'/ătură fie masă pe care aşedasera 
felurite mâncări şi multe misei icuri.

Cocôna Varvariţa Iu silită a provoca de doue 
ori pe Severin şi pe Olimpia, ca se se aşefje si ei 
pe covor, căci ei nu audiră prima provocare, fiind 
tare cufundaţi in contemplarea naturei. „Vorbă 
se fiă.c
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Mâneară cu toţii, care eu mai umilă, care cri 
mai puţină poftă. Paharele începură a circula cu 
vioiciune, conversai iu nea së généralisa şi se in lin se 
loi mai departe Irecènd prin apostrofări repetate 
ele la covorul coamei Varvariţa, pe la cocönele 
dimprejur!. începură: ospelările de la un covor la 
altul. închinările in diferite sănătăţi, din ce in ce 
ciocnirile de pahare deveniseră mai dese, ér privi
rile asupra lui Severin şi asupra Olimpiei se repe
tară din ce in ce mai des şi mai indiscret.

Aceştia nici nu băgară de semă că ajunseră 
obiectul interesului general, atât. erau de preocupaţi, 
bieţii: Severin de piciorul de puiu fript ce ţinea in 
mană, Olimpia de o bucăţică de prăjitură din far
furia ei. 3 Vorbă să fia/'

Timpul nu se oprise in sborul său, «lin contra 
Surele descrisese cercul seu pe bolta auria si reversa 
acum ultimele sale radie roşatice, colorând grupele 
intinse pe érbu verde cu un carmin admirabil, şi 
(taurinei frunza cea fragedă a maieslosilor stejari. 
Musica dele semnul de plecare. Era timp de a să 
inlorce a casă, lie care la vétra sa. Săs sculară 
unii după alţii, intre toţi şi Severin şi cu Olimpia, 
căci nu putură, cum ar fi dorit, să rămână ei singuri
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acolo, deci merseră şi ei şi ocupară un loc printre 
şirurile ce se formaseră ele plecare. Se arangiase 
plecarea in ronduri, doui eâle doui. adică părechiă 
de părechiă. Severin vecjènd că lie care cavaler 
oferă damei sale braţul sëu prinse inima in dinţi şi o- 
leri si el braţul sëu Olimpiei, care-lu primi cu un 
zi m bel ângeresc pe buzele ei de roze.

Nu seim să ve spunem cum pelrecură ei pe 
drum. căci prin imbuîzéla cea mare iî perduserăm 
din oelu; nu vë asceplali dară a alia acum de la 
voi oonversaţiimea lor; chiar decă am li fost in 

* stare a remânea lingă ei, nani li pulul, aude nimic, 
căci maialiştit făpeau un sgomol al ăl. de mare şi 
difus: unii câni au, alţii chioleau, alţii şuerau, incâi. 
d’abia mai pul earn distinge prin vuetul general so- 
uurile musieei mililare, care cânta un marş.

Societatea era animată, aşa, precum trebuie 
se fiu o societate care se reinlornă de la o excur- 
siune colegială.

Pe o muche a délului care se înalţă deasupra 
. oraşului : şi care presinlă o privelisce admirabilă, 

maialiştit după un vecinii obiceiu, së aşezară cari cum 
soseau, pentru a ţine prima şi ultima staţiune pe 
calea cătra casă.
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Su. ne oprin dar si noi puţin aicî.
Este o sera din acele seri ale căror Fruinsele 

te despăgubosce pentru indurarea a inii şi inii de 
Furi uni. o seră plină de farmec, versând in inima 
contemplatorului o linisce. o mullămire supralnméscâ.

Sôrele apusese deja. firmamentul inlreg era 
senin, ca o cupolă azuria, preserată cu nenumë- 
rale stele sclipitbre. er luna plină şi maiestuoasă 
sc> ridicase d asupra marginei spre răsărit şi reversa 
lumina ei Feerică suflănd leite obiectele cu o colore 
tandră argintia. Spre drépia se înălţa un deal mare 
ca o cortină de verdeţă, ér la pulelc acelui deal să 
întindea oraşul, încins de murii cei vechi si apröpe 
decădufl. ridicaţi încă din acele timpuri pe când 
turcii năvălea asupra creştinilor. In stradele ora
şului mil şi mii de lumini, ca nisce steluţe picate 
de pe holla cerului, ér trecătorii .stăruind care iu 
eălrou şi luptâiidu-se cu greutăţile vieţei.

Cât erau de Fericiţi acei ömeni cărora li -era 
dai a privi acum de pe culme la atâta Frumseţă, 
(iă chiar pentru scuite momente, scutit! de miseriile 
cjilnice. Dar din lot! cei Fericiţi nu era nici unul in 
acel grad ea Severin si Olimpia. Ei gustau ade
vărata fericire, acea Fericire care nu este incă
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desevdi*şiiă, până la a cărei desăvirşire mai este 
un singur* pas. dar un pas sigur, impedeoal doar 
numai de un obstacol care piere de sine un pas. 
impiedèçat numai prin spaţiul timpului.

Astfel credeaii cel pul in nu numai Severin şi 
Olimpia dar lol.T care începură a se interesa de 
sortea lor. Inse vai, menirea cea plină «le misteriî 
le reservase încă multe greutăţi. de care in acest 
moment nu se temea nimeni. PerdulT in visuri 
dulci privitorii toţi- câţi se aşezară pe astă culme, 
uitaseră de realitate, când se nudi «le o dată sonu- 
rile musicei, resunftnd «lin vale. Ecoul armonios 
soose pe cei mai cumpătaţi din domeniul visurilor 
aducèndu-le semnalul, că glöia maialistilor sosise 
deja dinaintea porţilor oraşului, şi reanim ţendu-le 
că şi denşil trebuia să mergă acasă. Ei la aiului 
musicei săriră deci ca electrisaţl iu picere şi o por
niră de vale.

Severin dede eras bluful Olimpiei. Cura să 
ve descrim simţirile de care fură agitaţi pe acesta 
scurtă cale. Ni-ar trebui aprope tot spaţiu ce ni-am 
produs a întrebuinţa pentru intréga nösträ naraţiu
ne de fală, decă am voi să vă spunem cu deamă- 
iiuntul diferitele lase de emo ţi une la care fură e

s>
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supuşi. Nu schimbară mai nici un cuveni impreună 
şi toluş li se păru, ca ar fi petrecu! o sumă de 
capitole deliciose dintr’un roman ceresc când so- 

, şiră in şed.
Aici iï ascepta o noue suprisă plăcută. Tine

rimea proiectase a termina serbarea dilei prinlr’un 
ultim şir de dansuri pe terasa promenadei de după 
zidurile oraşului, care proiect Iu acceptat şi executat 
indală cu acel avânt, ce predomină la asemenea 
ocasiunî.

Se înţelege, că Severin .şi cu Olimpia luară 
parte la acele dansuri, uit And cu totul de lumea 
din pregiurî.

Tocmai când se allau in mijlocul unui cadril, 
së aucji de o dată un vuet mare. Sunau clopotele 
a incendiu, strigăte de spaimă .cutreerau din töte 
părţile aerul: Arde, foc, arde!

Acest strigăt înfiorător imprăştiâ intr’o clipă 
tötä societatea. Fugiră cu toţii, care unde putu. 
Invălmăsala era atât de mare in căi Severin, pană 
së bage de seină, perduse pe Olimpia din ochi şi 
nu mai fu in stare a da de urma ei. Spre com
pletare nefericire! nu scia in ce parte se o caute, 
căci nu scia unde şade.

23
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Rătăci prin stradele oraşului, când intru târziu 
iî veni ideia de a merge Ia locul desaslrului, ere 
cjènd că de-a colo va da mai lesne de urma căutatei.

întrebând pe un trecător, unde arde. primi 
respunsul, că alarma ar fi lost nemotivată, fiind-oă 
nu ar arde nicăiuri.

Barim d’ar fi fost un foc straşnic, — dise Se
verin in egoismul infricoşat al amoresaţilor şi merse 
la hotel unde şedea.

n.
A «loua (ţi.

A doua 4* Severin së scula des de dimineţă. 
Nu putuse së dörmä nici un pic. Olimpia şi erăş 
Olimpia eia gândul sëu necontenit. Aici o vedea 
pe covorul mole de sub stejar, colorată de radele 
sörelui asfinţind şi de căldura unui pojar secret ce 
îş reversa reflexul sëu puternic prin ochii ei, aici 
©răş i së părea că simte resufiarea ei profumată 
şi talia ei sveltă prin vertegiul unui vals ameţitor. 
Atât una cât şi cea laltă din vedenii nu era de

!

I
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căi o fantasmagoria a spiritului seu inferbintat. Sé 
scula pentru a sorbi vr’o douë picături de apă 
dintr’un pahar, apoi erăş se culcă, incercànd érâs 
mii şi mii de năluciri in visurile sale descepte.

In tine se lumină de dL Severin nu-lă 
mai răbda in pal. I.ş făcu toaleta şi o porni de-a- 
dreptul pe terasa de după didurile oraşului, unde 
jucaseră a seră ultimul cadril.

Cât i së păru de trist acel loc, care îl incăn- 
l ase al ăl. de mult cu vr’o câteva ore mai nainte.

Locul in adevër nu era trist, tocmai din con
tră. Acum dimineţa la lumina dilei era mai frumos, 
mai radios. Surele imprăştiase spre răsărit valurile 
de céfë, care prin locurile munlose predece adese
ori in dile de veră răsăritul ei, şi cu splendoare 
maiestuosă lucea in marginea depărtată a lirma- 
mentului, purpurificând jos in oraş verfurile pro
eminente ale edificiilor mai nalte. Linisce complectă 
domnia jnr împrejur, numai ciocârlia lăuda din 
înălţimea eterului atotputinţa creatorului.

Severin nu era insë dispus a gusta deliciurile 
unei dimineţi de veră. el căuta urmele Olimpiei, şi 
vai, in nesipul terasei, nu putea deosebi nimic, nu 
putea cunösce cu siguranţă locurile pe care le

23*
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consacrase ea. călcându-le cu adoratele ei picere, 
Privi in jur, parcă ar li asceptat s'o vecjă venind 
din yt*o parte. Apoi ér îş cji.se, că chiar décâ 
ar avea obiceifi de a a petrece pe aicT idolul seu 
lotus ar li lucru deşert de a o ascepla aşa de di
mineţii.

Se duse. Merse perdut prin gânduri, umbla 
rătăcit si se pomeni pe nesciute in pădurea de ste
jar unde se serbase maialul. Locul care erï resu- 
naşe de veselie si de sgomotul petrecerilor, aslădl 
in adevăr era trist. Mulţimea lumei călcase érba 
şi golise pământul de podôba sa frumosă, de glia 
cea verde. Mai ales in prejma, unde să dansase, 
era acum, in locul covorului delicat, un cerc de pâ
ment prăfos.

Severin resimţi o mare tristetă la aceslă pri- 
velisce cu totul naturală. Kemase trist şi să in- 
törse. Era melancolic bietul liner, cum sunt. loţ.T 
pe cari i muncesce dulcea tirăniă a primului amor. 
Dar tot îş rupsese o ramură verde de pe stejarul 
la a cărei rădăcină şeduso eri cu Olimpia. Merse 
cu ochii ţintiţi pe foia de stejar şi cu. peptul plin 
de dor şi de oftări.

Ajunse eruş in oraş. Altul in locul seu ar ft
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alergat să găsăscă pe amicul seu llie şi së-lü întrebe 
de locuinţa Olimpiei. Severin inse avea o rară deli
cateţă de inimă. Lui i s’ar fi părut, că ar defăima 
sân ţen ia simţimentului său, décft ar vorbi cu vr’o 
fiinţă omenéscâ despre idolul seu.

Intru aceia înaintase r}ioa. Era călră amécjï, 
si slradele pline de lume. din care, parle is ve
dea de munca lor, ér parte de plăceri. Severin se 
intîlni cu mulţi din cei care fuseră la maial. Care 
cum il vedea ii zimbia cu un aer de bnnă voinţă. 
Ha o coconâj renumită prin Ridinescî, de limbută, se 
opri iu cale Ia vederea lui Severin, şi il opri şi pe densul.

— Bună (jioa domnule doftor. — i dise lim
buta cu un aer dulce zimbilor, — cum ai odih
nit după maial — la aceste cuvinte clipi din ochi. 
privind drept in lăţa lui Severin cu o căutătură 
care părea ca o rază de foc ce voiesce a pătrunde 
şi a nimici tot ce i se opune.

Mulţumesc domna mea, — răspunse Severin 
cam suprins şi silindu-să a găsi o frasă banală cu 
oare se completese respunsul seu.

Dar limbuta nu-i dete timp, căci (Jise clipind 
mereu din ochi si nepărăsind nici măcar pentru 
un rnonent zimbirea ei dulce:

I

I
!



— Am vëdut. pe cineva, care era lot atât (ie 
incantal a de mai al ca şi Domniata.

— Pe cine. — întrebă Severin cu inima în
doită, presimţind inse cu Iotă acesta indoială şi cu 
tôtà mirarea sa despre strania purtare a acestei 
cocône, presimţind, dicem posibilitatea unei fericiri.

— Décâ vreai să o vedi, dute in grabă pe 
promenada de după cjidurl, — cu aceste cuvinte 
së depărta cocôna salutând pe Severin forte afabil 
şi intr’un mod protecţionari

— Pc promenada de după cjidurî? repetă Se
verin îna.şiiialemente şi së grăbi a ajunge cu un 
minut mai nainle acolo. De şi cocôna afabilă nu 
pronunţase nici un nume, lotuş era convins, că nu 
vorbise de alt. cineva de căi de Olimpia. Purtarea 
acestei cocône, care se amestecase int.ro trebă de
licată tractându-o pe stradă, era destul de neouviin- 
ciosă. Severin inso in bucuria sa nu găsi nimic 
necuviincios in procedarea limbutei. Grăbi pe pro
menadă. Ajunse, o străbătu cu paşi febrili şi sosi 
până la acel capei, de la care incepe coborişul pe 
nisce cărări in zigzag, tară să (i vëcjut pe cine 
căula. Së opri puţin pentru a resulla, când de o 
dată vë(|u pe ultima serpentină pe Olimpia cu muma
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ei şi cu un linei mergônd spre oraş. 0 luà de a 
dreptul pe povârniş in jos. dar până a ajunge la 
murii oraşului, Olimpia si cu societatea ei perise. 
së percluse prin uliţi.

Ce decepţiune amara pentru bietul lenër. Las’ 
că adversitatea faptului in sine era desiul pe mih- 
nit ore, dar Severin cu totă sciinţa şi cultura sa 
înclina puţin înspre superstiţiune, deci acest ă ingî- 
nare a norocului i së păru cu un semn reu pre- 
vestindu-lă că va fi nefericit, in amorul seu. Ce 
ţi-e de om când ii orbesce gelosia. Da. Severin 
era gelos de acel tinër. pe care-lù vëduse in socie
tatea Olimpiei, dai* pe care nu-lü recunoscuse, së 
vede Iréba. căci deçà l'ur ti recunoscui nu ar li
fost gelos.

II cuprinse o adeverală desperaţiune. Melan
colia, acest, fantom negru, care së incuibâ atât. 
de lesne in inimi simţitdre. robise totă firea lui 
Severin. Kl perdu ver ce simţ de plăcere, penjènd 
ancora speranţei. Nu mai resimţi nimic, nici fôme, 
nici sete. nici ostenéla, nici căldură, cu tôle câ-lü 
trecuseră sudorile, nici frig, cu töte că i se clăn- 
ţineau din când in când dinţii. Gu un cuvent 
mai simţia nimic. Merse in Hotel, cu gândul de

nu
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a face preparativele pentru a pleca cu un minut 
mai in grabă. Ajun? in odaia sa in loc de a pune 
in acţiune gândul seu. së arunca pe un scaun şi 
privi cu ochii imbolbah in sec. Stete aşa minute, 
un euarl de oră, ba pôle o oră intrégâ, fără altă 
mişcare de cât a capului pe care-lrt clătina din 
când in când.

l)e o dală tresări, se scula şi dise:
sNu voi. nu pot së plec. fără s'o fi vedul 

încă o dată/
Cu aceste cuvinte eşi eră.ş din Hotel şi începu 

a cutreera stradele din nou.

III.
Vasili? şi Muica.

Printre maialiştî şi anume in societatea cocô- 
nei Varvariţa. pe lingă alţi, de cari nu ne putem 
interesa mai de apröpe. era şi Domnul Vasilie Pizmă 
şi cu nevasta-sa, dömna Ninica, care era o soră a 
cocönei Varvariţa. Astfel dar Domnul Vasilie Pizmă 
era cumnat cu muma Olimpiei.
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Trebuie să n«; ocupăm mai de aprôpe de a- 
cest domn şi de soţia sa. căcî ne vom inlîlni mai 
adeseori eu Domnialor in decursul inlimplărilor, 
la a căror urzire va avea o parle bună mai cu sémâ 
Vasilie, in calitatea sa de intrigant, ce era el din fire.

Vasilie Pizmă in momentul in care i facem 
cu nos cin ţa, este un bărbat ca de 40 an« mic de 
stal. fiind puţin cocoşat, chior de un ochiu cu barba 
n cioc. om învăţat, medic de meserie, .şi forte vă- 
dul. eăct era orator pasabil. In RidiuescI trecea 
inse de orator bun. cum dice vorba ceia: „in satul 
cu orbii, chiorul stăpînesce.'

Cât despre simţimentele sale. 0-1 Vasilie Piz
mă este mare naţionalist, cel puţin după cuvintele 
sale, ér căi. despre fapte, Dumnecjeu le scie, noi 
numai alât am vădut, că a primit bucuros ori ce 
post, chiar de la duşmanii naţiunei sale —

Dûmna Ni ni ca soţiă-sa este lungă cât o (Ji 
de post aşa dară mai înaltă de cât 0. Valisie. 
Vărsla ei cam de 30 ani sunaţi, insă eu töte astea 
nu o au părăsit/o încă graţiiie, fiindcă nici 
le-a părăsit, aducêndu-le cultul cuviincios, cu păr 
fals, cu dinţi prepuşî, cu dresuri, pe scurt cu töte 
mijlôcele toaletei.

ea nu
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Ninica se mării ase după O. Vasilie din ade
vărată inclinaţiune, căcî el pe alunei nu era incă 
chior, şi fiindcă era hun dansator, bun ourlesan, 
care scia s’o incânle cu vorbe care de care mai 
deşerte, măgulind vanitatea ei. Dar mai cu seină o 
aprinsese cu o poesie a sa. forte duiôsa, bine sca- 
denciată. tare bine rimată, şi care era făcută anume 
pentru ea. căci literile de la inceputul fiecărui vers 
compunea numele ei.

Astfel Ninica ii luase de bărbat, pe Vasilie, 
-trăind ôre care timp bine cu el, până i se urî de 
vorba sa prea dulcegă. până ce nu mai făcu haz 
de vechia poesiă, pusă in provaz de aur si atîrnată 
in salonul lor.

fncet.nl cu încetul cocôna Ninica începuse a 
deveni mai prelenţiosă, a cere variallum dilnice in 
plăcerile ei, si fiind-că praxa doctorului Vasilie nu 
era incă atât de întinsă, pentru ca să pötä dispune 
de mijlöcele bănesci trebuineiöse, dar totuş destul 
de întinsă, adică praxa, pentru ca să-i remână des
tul timp Ninicei, in care să i se urasca de vieţa 
conjugală, o apucă pe căi strimbe. Vasilie prinse 
de veste şi voi să-şî încerce autoritatea sa, dar o 
păţi cât de reu, căcî intr’una din (jile, Ninica. scôsâ
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•lin răbdări prin infrunlările sale, arunca cu o far
furie in el si i strică un ochiü. Sermanul Dr. Va- 
silie deveni chior, dar acest ren avu şi un bine, 
căci de Ia aceslă intîtnplare dure roşă, vedea numai 
pe jumătate, şi avênd grijă de a întrebuinţa ochiul 
său cel bun numai afară din casă, ér cel stricat 
a casă, nu mai avu prilej de superare casnică.

Cu atât mai bine vedea Ninica. Ochii ei i
sticleau in cap ca ochit unui şierpe.

Nu este dar mirare, că vefjuse relaţiunea c*e 
se urzise la rnaial intre Severin Dor şi intre Olim
pie Dode.

O văijuse şi o constatase cu ciudă, căci D-a 
Ninica avea pretenţiunea exagerată, că lie-eare 
strein de consideraşiune s’o curlenescă mai intâiu 
pe densa, şi numai după ce nu va mai face ea haz 
de el, să-i fiă permis a se ocupa de alta.

Severin Dor insă nu o băgase in seină, deci 
oăcjuse in disgraţia l)-ei.

, Vasilache* ■— <Jise a doua cji la dejun, călră 
soţul ei, „Vasilache, me lern că Doctornl cela de 
ert, streinul cela, are de gând să să aşetje aici la 
Bidinescî.

^ Aş ! nu orei}/ replică Vasilie inverlind ochiul
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seu eel sănătos, eu iu(.éla, ceia ce făcea toi. de-a- 
una, cànd era allerat prin ceva, ,nu cred, căci ce 
ar face aici un al treilea medic român.*

,C.e ar face ce n’ar face* dise Ninica cu un 
zi nil) et fals pe buze, , lotus va remânea aici pe 
cât. sein.6

J)e unde iţ ivine aceslă sciinţă.* intrebâ
Vasilie.

JJe la cei doi ochï ai mei sănătoşi* respunse 
Ninica. Eri la la maial n*a mai şovăit de de lingă 
fata Varvariţei. *

J o fi plăcut fatas observa Vasilie.
,Ha o fi audit de zestrea ei. 0 fi vrun calic, 

care n’are cc mânca p’a casă, şi a pornit in lume 
sft-şî caute vr’un adăpost.*

, Astea sunt numai presupuneri draga mea,* 
obiectă Vasilie.

„Nici de cum* susţinu Ninica. Varvariţa a 
şi-început, să vorbescă de rochia ce-şî va face la 
nuntă, aşa dară să gândesce cu seriosilate le mă
ritişul fie-si.*

*D’aicï nu résulta, că s’o dea după acel strein *
dise Vasilie.

Tocmai după el vrea s’o dea, mi-a spus ou
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gura ei. când veniam aséra a casă, şi loi. o dală 
mi-a spus, că cu zestrea ce va da Olimpiei, va pu
tea să trăiască aici, chiar decă n'ar area nici o 
praxa doftorul cela.*

Acostă împărtăşire nu i veni bine lui Vasiiie. 
El şi până acum se lupta destul de greu cu neca
zurile vietei. N'avea multï patienţi, cu tote că 
era medic tot atât de bun, ca şi colegii sëi nemţi 
de prin oraş; dar prin Bidinesci. românii credeau, 
că românul nu pöte fi nici o dată aşa de inveţat, 
ca un nemţ şi astfel mai töte familiile române, a- 
veau medici nemţi, er nemţii de p’acolo, nici prin 
vis nu se gândeau, de a lua un medic român.

Astfel I)-r. Vasiiie trebuia să së mulţamescă 
cu slaba clientelă de prin familiile înrudite cu el. Ear 
acum era ameninţat a perde o parte şi incă cea 
mai bună, din clientela sa de ore ce era vorba, ca 
së intre in familia Varvariţei, pe care o tractase 
el până acum, un alt medic, pretinsul ginere Seve
rin Dor.

Acostă afacere era destul de seriôsa pentru 
Vasiiie, era cestiune de pâine, una din cele mai 
ardinte cestiunî, dintre câte au agitat vr’o dată. nu 
pe Vasiiie numai, dar intréga lume flămândă.
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Së puse pe gânduri bietul om.
Ninica mai spuse câte töte, dar Vasilie nu era 

in stare de a asculta cu luare aminte la vorbele ei.
El se gândea aiurea. începu a së chibzui, 

décà n’ar fi vr’un mijloc pentru a depărta acea 
concurenţii prostă.

Nu putu da de nici o ideiă salutară, dar se 
decise a încerca ori ce mijloc.

Acum î.ş aduse aminte, că avea së facă o vi- 
sită, tocmai in casa Varvariţei, căci allase că fiica 
ei mai mică, Lucreţia ar li puţin cam indispusă: 
d’aceia nici nu fusese ea erî la maial.

Dr. Vasilie îs luă pălăria şi şi o porni la cum-

!

nată-sa.

IV.
IIie şi Iiiirreţia.

Lucreţia nu era nici de cum indispusă, cel 
puţin in privinţa sănătăţei sale, dar avuse o mică 
certă cu — Ilie, amicul cela al lui Severin, care-lü 
presentase după cum seim pe acesta cocönei Var-
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variţfi, şi eure dar a fost causa cunoscinţei sale cu 
Olimpia.

Despre sfada ini re. Lucreţia şi Ile trebuie să 
vorbim mai pe larg.

Ilie Mogoşan, acesla e numele deplin al per
sonagiului din cestiune. era un tenor ßidinesceari, 
advocat de meserie şi ca de vr’o 30 de ani.

Chiar din cjioa de când deschisese cancelaria 
sa de advocat, luase firma decisiune, de a së căsători 
şi a lua pe Lucreţia Dode de soţiă, căci i plăcea 
tare de ea, şi ei de el.

De alunei trecuseră aprôpe 20 de luni si llie 
incă nu-.şî putuse executa intenţiunea sa.

Nu vor fi voit părinţii, vor crede gingaşele 
cetitöre. dar së inşelă astă data.

Părinţii lui llie nu se opuneau, de öre-ce nu 
mai trăiau, ér cocöna Varvariţa mama Lucreţei, 
— tata i murise, — n'avea nimic in contra lui llie.

Şi totuş atâta zăbavă?
Să spunem pe scurt pedeca. căci nu merită 

ca së excţvăm mai mult timp curiositatea cetitôrelor 
prin ace&tă pedecă neinsemnată, dar nedelătu- 
r abilă.

i

Cocöna Varvariţa nu voia o dată cu capul
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să-sî mările lata mai mică, adică pe Lucreţia până 
ce nu şî-a măritai, pe (ala cea mai mare, -adică 
pe Olimpia.. Aşa o cerea datina consacrată in 
decurs de mai multe vcicurî prin Bidinescî, şi co- 
cona Varvarila n’ar fi păcătuiI cu nici un preţ in 
contra unei dai ini atât de sânte.

llie si Lucreţia erau dar puşi pe asceptale. 
Se aflau in cea mai proslă stare in care pol se 
ajungă doue inimi tinere, care să iubesc. Nu este 
dară de mirai, dăcă llie se silea a eşi din acesta 
slare, căutând in Iote părţile un ginere pentru 
Olimpia.

i

!Olimpia era destul de frumosă. bine crescută, 
din familia bună, si cu zestre, prin urmare n’ar fl 
fost lucru greu de ai găsi un ginere, dăcă n’ar fl 
făcut ea dificultăţi.

Olimpia inse avea o ideiă fixă. voia să se mările 
de amor. Până acum inse nu să amoresase de
nimeni, şi nici nu putea să să amoreseze: căcî ea 
cerea multe şi nenumărate calităţi de liţ un Jinër, 
calităţi, pe care numai eroii de romaiiiP'î le pol 
întruni in sine. Junii de prin Bidinesc«*, pe care 
iî cunoscea prea bine, nu corespundeau in nici o 
privinţă cu pretensiunile ei. Despre acăsla să con-
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yinserä, nu alâl junii, ca llie Mogoşăn, care së 
încercase in zadar de a-i incăldi fantasia ei pentru 
pro toga ţii sei.

,I)ar pe Petru l ain cunoscut, pe când era 
băiat, de prăvălie şi vindea măsline, ş’apoi cum 
pot iubi eu pe un băcan şi incă pe un om cu nu
mele Petru.c

*Pe lacob îl sciu de când era student şi umbla 
cu cisme rupte şi avea vestminte murdare, — pe 
cutare aşa, pe cutare ér altmintrelea şi astfel avea 
cătc o obiecţiune in contra fie-cărui canditat de 
insurätöre.

Olimpia iş formase un ideal după chipul şi 
asemănarea celor descrişi de romancierii renumiţi. 
Era-»incă prea linëra pentru ca së părăsăscă acest 
ideal, cu töte că densa in altă privinţă, së putea 
numi o fétu forte amabilă şi cum së cade.

ţ)icem in altă privinţă, par’că păstrarea unui 
ideal ar fi un defect. N’am voit nici de cum să 
susţinem acesta. Din contră, noi credem, că omul 
care n’a avut nici un ideal, şi mai ales lela 
care n’a visat la lucruri mai inalle de cât acelea pe 
care le vede împrejurul ei şi in töte c|ilele, 
merită o sorte mai bună, şi mai vêrtos nu meri-

nu

24
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lă de a figura ea eroină a celei mai simple 
novele.

Din punctul de vedere al nostru trebuie dară 
së numim pe Olimpia perfectă in töte privinţele şi 
së lăsăm pe ilie şi pe Lucreţia së tiă de altă părere.

Cu o di înainte de maial Ilie venise in o dis- 
posiţiunc forte veselă la Lucreţia.

— In line, — exclamă el — cred că vom 
mărita pe Olimpia.

— Cum aşa? — intrebă Lucreţia, cam poso
morită. căci avusese ore care diferinfe cu mama-sa 
in privinţa toaletei pentru maial. Mamă-sa voia 
së mérgâ gătită, pe când Lucreţia susţinea, cu mult 
tact. că nu s’ar cădea unei fetiţe, ba nici chiar unei 
dömne, de a merge împodobite in pădure. Şi Olim
pia era de părerea soru-si, inse ea era mai domolă 
la fire şi nu së iritase prin pretenţiunele cocönei 
Varvariţa. Lucreţia, care era mai iute, së mfhnise 
fôrte lare şi era rëu dispusă chiar şi in acest mo
ment.

— Cum aşa? — întrebase cu sprâncenele 
încruntate, pe Ilie, care i adusese o scire atât de 
înveseli tore.

— Ètâ, am primit o epistolă de la un amic*
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al meu, Severin Doru, un medic finer, prin care 
më anunţă, că va veni sé ia parte la maialul nostru. 

— Şi cred«, că acesf medic i va place 0-
limpiei. ?

— Nu numai că cred, dar suni pe deplin 
convins. Dar ce ai dragă, de esc! atât de rêu dispusă? 

— N’am nimic. Pôle că nicî nu voi merge
la raainl.

— Nu me spuimènla. Tocmai la acest ma- 
ial se nu mergi, de la care nu voi putea lipsi eu?

— Puteţi së mergeţi şi fără mine!
— Nu glumi dragă in acest mod, că me dôre. 

Eu trebuie să merg chiar in interesul nostru. Mai 
bună ocasiune de a interesa pe Olimpia pentru un 
lïnër nu să pôle găsi. La un maial totă lumea 
este mai aplecată a vedea lucrurile in un mod poe
tic. Amorul liind cea ma sublimă poesiă, preferă 
locurile desfătate şi cred, că Olimpia nu va putea 
së résisté la atacul ce i se prepară de astă dată 
in condiţiunele cele mai potrivite cu firea ei ro
mantică.

— Cu töte astea puteţi merge şi fără mine. 
— încă o dată dragă Lucreţiă, nu më contra

ria, nu-mî strica voia cea bună, de care am lipsă
24*
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pentru a aduce lucrurile Ia un bun stupit. Ku voi 
merge intru intimpinarea amicului meu. Trenul 
sosesce la trei ôre. Cam pe Ia pairii vom veni 
amêndoi la maial.

— Ce, tu n’o sa vil cu noi impreună — ex
clamă Lucreţia iritată şi mai tare prin acesta scire. 
— In acest cas sunt. serios decisă a nu me duce, 
cu nici un preţ.

— Bine dragă — <Jise llie. care vecfu că nu 
va fi in stare a së înţelege cu Lucreţia, şi temên- 
du-së ca nu cumva din acest incident să së nască 
vr’o sfadă mai seriosă intre ei. 
nu mai vorbim despre acestă. pôte că până mâne 
îţ va trece supërarea şi-ţi vei lua séma. Sper că 
totuş te voi găsi la maial. — Cu aceste cuvinte së duse.

Noi seim msë, că Lucreţia së (ênu de cuvent. A- 
fectănd spre scusa ei o indisposiţiune. nu merse la maial.

i
bine dragă, să

V.
€ocëna Var var iţa.

Dr. Vasilie sosi la cumnată-sa tocmai in mo
mentul când cocöna Varvariţa şi cu fiă-sa Olimpia 
erau gata së mérgâ. însoţite de Ilie Mogoşan, puţin
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in preumblare pe terasa de după zidurile oraşului
Acesta preumblare fusese proiectată de Ilie in 

coenţelegere tacită ou Olimpia, care fusese informată 
de Lucreţia după povaţa logodnicului ei.

Mai nainte de a vă spune scopul urmărit din 
partea lui Ilie prin acestă preumblare, trebuie să 
luăm act despre împăcarea sa cu Lucreţia. Era 
iute Domniaei. adică cocon iţa Lucreţia, së supăra 
degrabă şi in asemenea momente nu mai scia de 
nici un reson. Dar mânia ei nu ţinea nici o dată 
mult timp. Astfel şi acum. Décâ ar fi avut oca- 
siune de a së intîlni cu Ilie incă o dată după con
vorbirea ei cu el, la care am asistat şi noi, s’ar fi 
dus şi ea la maial, dar astfel persistă in hotărîrea 
ei 6rbă, pentru a nu ceda de voie bună. Insë 
căinţa i veni forte iute, chiar in momentul după ce 
plecase mumă-sa şi sorà-sa. I păru rëu de incăpâ- 
ţinarea ei chiar de atunci, şi incă cu mult mai rëu 
după ce afla de petrecerea cea frumösä, despre care 
i povesti Olimpia puţin şi Ilie fôrte mult.

Së mângăiâ cu una. Asta era prospectul 
cel bun ce avea Ilie in privinţa planului seu de 
a mărita pe Olimpia după Severin Dor. Së înţelege 
că Lucreţia fu indată gata a-i da ajutorul ei intru
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urarea intrige) începute. Astfel o îndemnase ea 
pe muraă-sa şi pe Olimpia së ésâ puţin la aer, şi 

_să oferi a sta a casă spre a vedea de menagiu. 
Hie voia së provöce o intîlnire intre cocona Varvariţa 
şi Severin Dor, pentru a i da acestuia o ocasiune 
binecuvântată de a face o visită in casă,

llie observase prea bine pasiunea născândă 
in inimile lui Severin şi a Olimpiei, dar observase 
toi o dată şi sliéla lui Severin şi voia să-i vină in 
ajutor cu töte mijlôcele erlale.

Seim că planul lui llie nu reuşi de astădată, 
căci Severin venise pe terasa de după ziduri tocmai 
in momentul, când cocöna Varvariţa cu Olimpia şi 
cu llie intrară in oraş. si seim încă, că tocmai 
acesta preumblare era p’aoi, păci să aibă urmări 
funeste, de Ore ce. Severin muncit dc pe o parie 
de săgiţile jalusiei, ce i se implantaseră in inima sa 
la vederea Olimpiei iu societatea unui bărbat, Or 
pe de altă parte de şOptele superstiliunei. oare-i 
cobea a ren — voise së plece.

Să revenim insë acum la Doctorul Vasilie, 
care sosi, la .cumnată-sa tocmai in momentul când 
erau së ésâ pe uşă cocOna Varvariţa, Olimpia şi 
cu llie. Acestă preumblare neobicTnuită il puse
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pe gânduri. Apoi vë<}ênd pe Lucreţia in deplina 
sănătate, pe când la visita sa de a seră o găsise 
cu ochii umflaţi şi cu f'erbinţală, së minună şi mai mult- 

Se incercâ a descöse pe Lucreţia.
— Im pare bine — cjise el — că le-ai res-’

s labilii aşa de grabă, cu tôle că n’ai voit asérft, să-ţi 
scriu nimic. Da, da. — adaugă el clătinând din 

medicina sufletescă este loi de-a-una cu

-

cap.
elect mai sigur şi mai bun, de căi cea din spiţeria. 
Aveţi vr’o bucuriă in casă?

— Cum vil la acestă ideiă. nene Vasilie — 
intrebâ Lucreţia. înţelegând îndată inlenţiunea doc
torului, şi nevoind së trădeze nimic, căci o simţire 
secretă i cjicea. să se feiescă de acest om.

— Apoi nu ţi am spus — respunse doctorul 
Vasilie, — că numai o bucuriă a fost in stare a 
te vindeca in aşa grabă mare.

— Nu sciu care din doue să lie mai adevă
rată, bôla mea de ieri séu insănătoşarea mea de 
asiădî, — observă Lucreţia cu voce gluraeţă.

Doctorul vë(Ju că nu pôte së alle nimic de la 
Lucreţia, şi se duse cu mult mai ingrijatprecum venise.

Noroc, că n’avea multe visite de făcut, căci 
cu capul sëu plin de griji şi de temeri, ar fi putut.
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prea lesne së comită mari greşeli la scrierea re
cel elor__ —

Cocônn Varvariţa se intôvse cu Olimpia si cu 
nie Mogoşan tocmai la timpul prăndului. llie Iu 
oprit la mesă, care decurse in tăcere, ca să nu 
()icem in trisleţă. Numai Lucreţia era bine dis
pusă, cei lalţî, dar mai cu sémă Olimpia stetea pe 
găndurî şi aceste gânduri nu erau nici de cum 
voiôse. Cei lalţî, dar mai cu semă Olimpia spe
raseră cu siguranţă că vor intîlni pe Severin şi 
neimplinirea acestei speranţe o implu cu fel de (el. 
de presimţiri oare de care mai melancolice, 
cocôna Varvariţa era superată tot din acest ă causă, 
superată dar nici de cum mîhnilă. Hie in line era 
necăjit de nereuşita planului seu.

Lucretia se încercă a aduce puţină vieţă la 
mesă vorbind despre societatea de Domnişore ce 
era să së adune după prăndi acolo la ele, şi mân
gâind pe Olimpia, că amicele i vor aduce de bună 
semă vr’o scire despre tînërul galant a cărui cunos- 
cinţă o tăcuse erî la niaial.

Olimpia se superâ la acesta şi së sculă de la 
mésa, pretecslànd o durere de cap, in realitate insë 
ca së nu isbucnéscâ in plâns.

Şi
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Sfirşitul mesei fu inca si mai trist dccăt 
începutul ei. Ilie so duse să-şT vetjă mai inti\i 
de cancelarie, căci o cam negligase şi avea mult 
de lucru, dar îşi propuse, că după sfirşirea treburilor 
celor mai urgente, să caute pe Severin şi să stea 
cu seriositate de el in afacerea sciută. Promise 
Lucreţiel de a veni cătră seră in societatea de dom- 
nişore, unde aveau sö vină mai mulţi tineri din cei 
care fusese ert la maial.

— Păcat — dise ea, — ca Domnul Doctor 
cel strein nu ni-a făcut inca visita sa, ca să ni-iù 
aduci şi pe el.

— Ba (Jeu, — observă cocöna Varvariţa, — 
ore nu ni Tai putea aduce llie. —

— Nu sfi cade, — respunse acesta, — ş’apoi 
nu cred, că l’aş putea îndupleca să vină. Nu vedeţi 
că s’a sfiit, de a veni la visita, de cum s6 viă la 
societate.

— Ori cum — îl întrerupse Lucretia, care 
avu o ideiă, — adu-ltt pană la porta nösträ, cătră 
sără când vei veni la noi. —

llie iî promise acésta şi să duse.
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Societatea <lc «lomiiiçôre.

Severin Dor cutreerase a doua oră stradele, 
merse in sus merse in jos, dar nu se mai intîlni 
nici măcar cu cocon a ceia bunăvoitore, care iî 
semnalase inaintea prânzului présenta Olimpiei pe 
promenada sciută.

Alergând astfel o sérnâ de vreme fu in line 
apucat de sfârşeli de la inimă. Nu era de mirai. 
Bietul băiat nu mâncase nimic de la maial, .si seim. 
că atunci nu fusese in o disposiliune care së li 
permis së aibă grijă de stomacul sôu.

Nici acum nu şi-ar fi adus aminte de fôme 
dai* fiindu-i toi o dată şi sete, së duse in hotelul 
■sëu şi ceru ceva de mâncare.

Ghelnëriï së minunară forte tare de purtarea 
sa. Rai* li se intimplase, ca unul din pasagerii ho
telului să ceră de mâncare cătră cinci öre, pe câtă 
vreme in acel oraş totă lumea prândia la două
sprezece, şi cina la şepte.

1 aduseră ceva remăşiţe.
Severin se puse să guste a silă din bucate.
La acesta ocupafiunc fu surprins dellie Mogosan.
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— Ce Dumnezeu — exlamă acesta — dar 
de vreme ai flămâncjit, ori de untul cel mare te-ai 
apucat érâç së mănânci?

Severin până acum, de extasiai, ce era, nici 
nu băgase de séma, că a eşit din ordinea îndati
nată. Numai la aceste cuvinte ale amicului sëu 
observă, că iotă dioa o perduse in alergări deşerte 
şi că umblase fără cap.

— De ce nu Tarn cercetai pe Ilie — së în
trebă el acum in sine. — Prin ei aş fi putut să 
më aproprie mai sigur de ţinta mea, fără să ine 
dau cătuş de puţin de gol.

De şi nu-şt 4*se Severin acésta tocmai cu 
cuvintele ce am reprodus, dar, cam acésta era cu
getul sëu la vederea lui Ilie. Astfel nu rëspuuse 
nimic la întrebarea lui.

Ilie surprins de acéstâ tăcere, îl privi mai de a- 
pröpe şi fu puţin cam neliniscit, de aspectul lui Severin: 

Faţa i era palidă, liasă, ochiî cercuiţî, përul
vil voi u.

— Ce ai; esc! bolnav? — întrebă el acum 
ingrijat. ocupănd un scaun lingă Severin.

— Nu me simţ prea bine, — respunse el, —? 
dar nu sunt bolnav.
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Asta va ti
şi causa de nu te-ai arătat la eîocôna Varvariţa...

La aceste cuvinte Severin se înroşi şi plecă 
capul, apoi liAndn-şî curagiu ingînfi cu vocea in-

Ai recit, pôle en la maiat.

treruptă.
— A.ş fi mers bucuros... dar... credeam că

şi apoivoi părea inoportuni venind aşa curênd 
nici nu seiam unde şede ....

Ilie să cunoscea la ômenï. scia së lîlcuéscft 
diferitele afecţiuni, mai cu sema să pricepea intru 
ale amorului, de öre-ce nu de mult încercase şi et 
peripeţiile acestui simţimeut divin. Vedea deci, că 
Severin dedese cu mâni si cu picure in cursa pe 
care i-o linsese, vedea că era înamorat de Olimpia. 
Totul mergea de minune, căci şi fala să trădase 
prin o sută şi o raia de semne, care de care mai 
apriate, că-i apucată de dorul ceresc. . .

— Nu sciai unde şăde — replică el acum 
frecându-şT mânile — bine efioî. erï la despărţire 
am fost. fluşturaţl prin alarma falsă de foc. Uecă 
ai isprăvit, cu mâncarea şi n’ai alt nimic de făcut., 
vină cu mine, să-ţî arăt unde şede. Eu ine duc 
tocmai acolo in societate. —

Severin erăş se inroşi, acum insă de plăcere*-I-
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Inima i se înveseli la gândul, că va vedea cel puţin 
unde sade dorita sa.

Plecară.
Pe drum ii spuse Severin Jui Ilie, că cătră 

prândiu mergând pe terasa de după cjidurî, i se 
păruse că vëtjuse pe Olimpia şi pe cocôna Varva- 
Hţa in societate cu un tin er.

Nu së răbdase bietul băiat, trebui să-sT uşu
reze inirna, prin încercarea ce tăcea astfel pentru 
a afla cumva cine era acel tînër. Nu-lù întreba 
pe Ilie, ferescă Dumnezeu, era prea delicat pentru 
a (ace o asemenea întrebare, dar avu ca o presim
ţire. că llie-lu va desluşi in acâslă privinţă.

Aseeptarea sa nu fu deşartă, după cum a putui 
soi şi amabilele ce ti lore, care îş aduc prea bine 
aminte, că tocmai Ilie fusese cu Olimpia.

El i-o spuse lui Severin, ba i descoperi incă 
cumcă el şi pôle chiar şi societatea sa, sperase de 
a-lu intîlni.

Acesta scire preschimbă de o dată disposiţi- 
unea lui Severin; din trist, şi melancolic ce fusese 
deveni vesel şi fericit; presimţirile sale funeste së 
prefăcură in speranţe dulci.

— Nu voi lipsi de a-mî face mâine visita la
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cocôna Varvariţa — <iiso el cu vocea Iremurândă 
de emoţinne.

— Ktă casa Domniaeï — replica llie. arëtând 
locuinţa acestei cocône.

Severin câni A cu ochii casa de Fericire, el o 
vëtju. dar fu cuprins de mirare, câcï la o feréstrô—

Dar së vedem ce së petrecuse in interiorul 
acelei case, pentru ca së înţelegem mai bine scena 
ce va urma.

încă de 1a. palm ore începuseră a se aduna 
domnişorele la societate. Veniseră mai in tăi suro
rile Pipirig, Elena şi Maria. Amôndouë amabile, 
amêndouë culte, cetite. Cea mai mare, Elena, 
mai mică de stat, dar bună declamatôrà. cea mai 
mică Maria, mai naltă de stat, dar bună dănsătoră. 
Elena vorbea tot de poesii d’ale lui Alexandri. Bo- 
litineanu şi incă ale unui necunoscut; necunoscut 
insă numai de lumea mare, dar forte cunoscut prin 
Bidinescï in general şi in special in casa Domnului 
Pipirig, pe care o cerceta junele poet Pricopsea cu 
nume, de öre-ce părea a se interesa, de D-ra Elena.

Apoi sosiră D-rele: Opopoi Catinca Forte sim- 
ţitore, séu cum së cjice sentimentală; 'Punea Sofia 
care ridea in veci şi incă altele vr’o Irei séu
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patru, lot. fetiţe grenlile, boboeelele societăţei din 
Bidinesci.

Peste puţin intrară unul după altul şi tinerii 
Procopsea poetul, Greţescu. fiu de bancher, Coclean, 
care trecea in ochii sei proprit, de cel mai frumos 
şi mai neresislibil june din tot oraşul, Ghichitul bun 
glumeţ, şi încă vro doi trei.

Conversaţ.iunea se incinse. Vorbeau toţi şi 
iote despre maial. Maria Pipirig era încântată de 
un vals nou, Catinca Opopai ofta, Solia Tunea ridea 
mereu, fără de a sei pentru ce. Greţescu feciorul 
de bancher trata töte lucrurile de bagatei, Coclean 
i.ş răsucea mustăţile şi arunca pe fie care moment 
câte o privire in oglindă spre a-şî vedea chipul 
seu iubit, Chichitu făcea la glume, Elena Pipirig 
inse, să incercase in nenumărate rêndurï a declama 
<jea mai nouă inspiraţiune a lui Pricopsea, care 
la răndul său murea de năcaz, căci societatea nu 
era dispusă a asculta la d'astea. In fine, profitând 
de o mică pausă, ce obveni in convorbirea generală 
Elena incepu cu vocea vibrătore :

La Elena:
Resunaţî strune, cântaţi-I slavă.

— Strune .slavă — întrerupse Greţescu. ce 
cuvinte mojice.
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— Taci !-il opri Chichitu, — taci, să auijim 
cu ce cuvênt va fi rimai slavă.

Sofia Tunea së puse a ride de resuna odaia. 
Elena Pipirig se superâ de foc. Së retrase. Nu 
voia së mai scie nimic de acesta societate pröstä. 
Pricopsea, poetul era turbat de mânia, voia se 
părăscscă indată societatea, dar Elena îl reţinu ; ea 
spera, că mai lâr<}iu, când vor veni omeni mai 
cu minte, totuşi i va succede a declama aceia poe- 
siă, adresată cătră densa.

Petele casei, Olimpia şi Lucreţia de la un 
timp incôce, nu së mai mişcaseră de lingă fereslră.

Olimpia privea din cănd in când gânditore, 
séu cum am (Jice, pansivă prin geam. Lucreţia 
insë era in o alteraţiune necurmată. Când së uita 
prin geam, când apoi së pleca spre urechile soră-si 
şoptindu-i cu multă stăruinţă ceva. Olimpia së 
roşa şi gesturile ei trădau o speranţă sfiiciosă.

— Së sciî, că o fac, së sciî — i şopti acum 
Lucreţia erăş.

— Nu së cade ! să n’o faci te rog — respunse 
Olimpia cu vocea năbuşită, dar ochii ei o făceau 
de minciună, căci păreau a cere cu bucurie, ceia 
ce refusau buzele ei.
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— Di* c<î s<5 nu sè ca<Jă — replica Lucreţia. — 
Pentru ce atâtea (asăne. mai ales deeă va veni 
eu llie.

— Dar e strein, nu putem să ne arătăm aşa 
de dégagea te faţă cu el, — ce va crede?-— ingănă 
Olimpia.

Cieclă ce va voi. o fac. de sigur o fac. 
Dar de ce vor li zăbovind atât?

In acest moment Lucreţia se opri. Privise 
erăs prin geam şi zărise pe llie la coltul stradel, 
venind, după cum seim cu Severin Dor.

Ètâ-i - exclamă ea, grăbindu-se a des
chide geamul.

Olimpia se roşi Cras, apoi se ingălbini. Privi 
in giurul ei cu o expresiune de grôzü. Societatea 
până acum nu observase nimic.

Luereţia seose capul pe feréslrà. Aerul pros- 
pël. care intra in odaiă atinse pe Gatinca Opopoi 
eea simlitöre. ea se inl6r.se decî şi vè<Ju pe Lucre- 
ţio plecată afară.

— Ce-i? cine vine? — întrebă ea, căci cu 
fotă sentimentalitatea ei nu era lipsită de puţină 
curiosilale.

Şi pentru a li mai sigură de desluşirea cerută
25
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grăbi la terestră, după ea Idle domnişdrele, eàeï 
in privinţa curioşiiăţeî domnia destulă egalitate 
inlre ele.

— Ali, da — exclama Ca linca Opopoi — 
Doctorul interesant de eri.

Solia Tunea erupse la aceste cuvinte intr’un 
riset. cu hohote mult mai palrundëtôre. de cât acele 

• pe care le scotea de obiceiu.
Elena Pipirig zimbi, spera că va veni si Se

verin in societate si că atunci se va (ace puţină 
linisce, căci dinaintea unui strein vor li cei lalţî 
mai genaţî, ea inse se va profita de ocasiune pen
tru a declama poesia sciută. Maria Pipirig bătu 
in palmi, cjicend: bravo, vine faimosul dansator.

Dar ele töte se inghesuiră la fereslră .si sco
seseră capetele lor una peste altă. Numai Olimpia 
se retrăsese, palidă şi tăcută.

Tineri! alergară la cea lallă lerestră şi pri
veau şi ei pe ştrădă, dar fără sé li deschis gemurile.

— Domniseră Olimpia, — clise Chichiţă — 
D-ta nu esc! curiosă să-ţî ved! pe cavalerul de erî, 
or! vine sus, şi vreai să-Iu primesc! la uşă? —

In acest moment së auch vocea Lucreţiei tji- 
cênd prin feréstrâ spre stradă:
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— Asa lârcjiu veniţi, de când vë asceptăm ! — 
Vë spusesem că Severin fu cuprins de mirare 

când privise la casa cocönei Var vâri fa. căci vëduse 
la terestră cele multe capete de Domnişore, scöse 
una peste alia.

Acum când aucji apostrofarea Lucreţieî, së 
in törse spre tlie. cerênd cu ochit explicarea aces
tei scene.

— VedI cât. sunt de nebunatice fetele nost re, 
si mai cu sémà Lucreţia, logodnica mea, care a 
vorbit. Cred că nu vei lua in nume de rëu pur
tarea ei, si vei veni cu mine in sus. ca së nu o 
dai de ruşine dinaintea intregei societăţi? —

— Nu sciu — ingână Severin, care era bun 
bucuros a së profita de acâstă ocasiune bine ve
nită, — dar D-ra Olimpia, şi Dômna Varvariţa, ti 
vor ele învoite cu venirea mea? Nu le vëd la Terestră.

— Fiitörea mea socră va fi ocupată prin bu
cătărie, ér Olimpia e mai domolă, mai sfiiciösä, d’a- 
ceia n’o vedt la geam. Cât despre învoirea ei cu 
présenta Diale, poţi să fi sigur. —

Severin nu së mai opuse. Merseră amêndoi 
in societatea de Domnişore. La aproprierea lor spre 
pôrtà, fetele së retraseră de la ferâstră.

25*
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— Vin vin, — strigară tôle.
Olimpia se roijimâ de un scaun. I se făcu 

negru dinaintea ocliilor la acesta scire. Dar recule- 
gàndu-sè din löte puterile iş veni in lire loomai când 
se deschise uşa, dând intrare lui Seherin şi lui llie.

VII.
Jocul proverbelor.

Severin Dor Cu présentât socielătel. care-lü 
primi cu multă călduţă, numai Olimpia părea rece.

ţ)icem părea, căci in adevăr ea simţea o fe
ricire alăl de mare. iucăi iş perdu tot cumpătul.

Dar nici Severin nu să alla in o slare mai 
bună. $i el era tăcut, slingaciu.

Societatea se liniscise de o dată. Kie-care
aseepla desvoltarea lucrurilor.

Elena Pipirig Yëdênd acăstă disposiţiune atât 
de propice ’pentru inlenţiunele ei, începu a Inşi 
şi <}i.se:

— Cred, că acum nu ne va displace, ca să 
a scul laţi poesia D-lui Pricopsea.
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Nu se găsi nimeni, care să-i respuntfă, căcî 

risul Sofiei Tunea nu së putea lua drept respuns» 
de ore ce ridea mereu.

Elena Pipirig reîncepu decî:
La Elena.

Hesunaţl strune, cântaţi-i slava 
Căci mai frumosă ca ea şi »nai....

— Slabă — o întrerupse (iret.escu, după o- 
biceiul seu ®de a lua in ris tôle ce nu s’aiingeau 
de bancheriă.

— Ba ou glavă — obiecta Chichitu, — căcî se 
rimétjâ mai bine :

Sofia Tunea ridea de resunau casele.
Elena Pipirig deveni galbinft ca céra, poetul 

Pricopsea roşu ca para focului
— Hai Mario să mergem — cjise Elena cătră 

soră-sa cu vocea inecată de lacrimi.
— Poftiţi, ve voi conduce eu până a casă — 

erupse Pricopsea tremurând de necaz.
La aceste cuvinte se făcu o resvrălire inlrégâ 

in societate.
Fetele së ridicară de pe scaune şi impresorară 

pe cele douë surori, ér feciorii merseră să-I vor- 
béscâ lui Pricopsea.
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Vë rog, vë rog, să nu vë duceţi, — implora 
Lucreţia speriată, că prin acesl. incident së va. 
sparge societal en şi că acesta va avea urrnărî rele.

— Cum së ve duceţi — adause llie. — Vom 
incepe jocul proverbelor si tocmai l)-v. së lipsit! la 
acel joc, care scit! cele mai (ruinöse proverbe.

— Déca më iubesc! — (jise acum .şi Olimpia cătră 
Elena Pipirig, — stai, nu te du, nu ne strica societatea.

— Nu ti prost — şopti Ghidului la urechile 
lui Pricopsea, — remâneţ! aicï. Déca vë duceţi, o să-lî 
stric şi eu rostul cu represenlaliunea dramei tale.

Acesta ameninţare a lui Chicliitu avu efectul 
dorit. Pricopsea scrisese o dramă pe care o pre- 
sentase la direcţiunea teatrului naţional din Bucu- 
rescî şi care i se respinsese.

El voia së arête lamei, că aceia direcţiune 
nu înţelesese drama sa, si isbutise a îndemna o 
societate de diletanţi, ca s’o reprisinte la Bid in esc!. 
Be la aceslă representaţiune ascepla stalorirea ne- 
murirei sale, căci era convins că publicul va li 
exlasiat de frumseţa opului sëu, şi că töte scenele 
romăne, aflănd de succesul miraculos, së voi* bate 
in capete — de la mic pan’ la mare, de la trupa 
migrălore de sub direcţiunea junelui Neghiobcscn.
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pftnà la teatrul naţional din HiieuretM după dra
ma sa.

Cliicliitu i-ar li putui, strica in adevăr rostul,, 
de ore-ce el era acela, care dispunea de scena pe 
care aveau se joce diletanţii drama lui Pricopsea.

— Ură Hienă — dise el dar -- gluma, ce-i 
drept, a löst necuviincios«, dar s’o ignorăm. Nu 
merită să con tronăm pentru acesta o societeteintregă.

— Bravo, bravo, strigară tinerii, loti cu ex- 
cepţiunea lui (ireţescu. Şi l)-sörele aplandară iote, 
ér Soţia Tunea ridea de se prăpădea.

începură acum jocul proverbelor. Lucrelia 
propuse că Klena se inergă inlăi afară, i dete pro
lia ca s’o îmbuneze.

Ktă procedura la acest joc.
Un membru al socielăţel ese afară, 

propune un proverb compus tocmai din atâtea cu
vinte, căli membrii sunt in societate. După ce s'a 
învoit societatea asupra proverbului së chiamă per
sona exchisă, care adresă de-a rândul câte o în
trebare. cătră tie care persană din joc. Persôna 
întrebată trebuie să respundă indală si este datore 
a aplica de a rândul câte un cuveni din proverb. 
In tine trebuie să së ghicescă proverbul din partea

Altul
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respectivului l.)ecă nu ghicesce dă un gagiu. Toi 
asemenea sunt datore a da câte un gagiu töte persönele 
care nu vor fi vëspuns indală. séu vor fi respuns rëu.

Elena Pipirig eşise dar afara.
Pricopsea fu provocat sÔ propună un proverb.
El acceptă, cad acum i veni rondul să lo- 

véscâ in Greţ.escu. 1 Preparase deja pentru acest 
scop un vevsuleţ. Éta-lu:

I)e-ar avea un car de banî,
Ce (olos décà-i ţigan.

— Bravo, — strigară éràs tinerii cu totil şi 
erăş cu singura escepţiune a lui (îretescu. care iş 
muşcă buzele, dar tăcu, ca se nu së dea de gol.

Elena Pipirig fu reeondusă in societate.
— Nu eseï şi I)-ta de părere — se adresă 

mai inlâiu cătră Coeleanu — că grăsimea la porc! 
së pref.uesce mai tare.

Altă lovitură pentru Greţescu.
— Ba da — respunse Coeleanu resucindu-şl 

mustăţile — de-ar sei loff porcii acesta, n’ar ride 
de cei slabi.

— Forte bine — aprobă Pricopsea.
— Hi, hi, —■ ho, ho, ha, ha, resuoă din 

oolţul unde şedea Sofia 'Punea.



398

— Ce ni face decă ai avea mai multă inirite 
in glavă. — in I re bă acum Klena pe Chichitu

— N’aşa vea nimic in contră— respunse acesta. 
— Ho, ho, — hi, hi, ha, ha, resună erăş din 

colţul Sofiei
— Cum iţ place acest joc, — intrebâ Elena 

pp Severin. Acesla era cufundat in alte gânduri, 
re tăcea prin eliseiu, căci şedea lingă Olimpia şi 
avea din rând in când ocasiune. de a se atinge 
de haina ei: şi la rëndul sëu era al ins adeseori de 
suflarea ei profumafă. şi săgelat la inimă ici colea 
prin o căutătură din ochii ei blajini.

— Forte bine — respunse el deci acum 
— fragiu, gagiu, — strigară cu toţii, — tre

buiţi se dai uri gagiu, căci n’ai răspuns bine, n’ai 
aplicai cuvântul un, care este la rând.

Severin dele lanţul sëu de aur drept gagiu. 
Elena stete acum puţin pentru a-şl combina 

cuvintele, adică cele douë dintăiu. căci despre al 
treilea scia, oă trebuie să liă un. Apoi merse la 
Caii nea Opopoi cea simţilore séu sentimentală des
pre care se cjicea că-I curtenită de Greţescu şi o 
intrebâ:

— Ce-ţT place mai bine mintea séu banii.
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D-ra Opopoi sc simţi atinsă si tăcu, decï to 
condamnata să dea un gagiii. In locul ei striga 
Sofia 'Punea:

,Un cav de bani! dar şireta mai eseî Kleno, 
hi,hi, ho. ho, lia, ha. cum de-ai ghicii aşa de grabă:

Cei lalt! se superară pe Solia, câ nu-şl putu 
ţine gura, şi o condamnară a da un gagiu.

— De-ar avea un car de banî — dise 
Elena Pipirig privind cu inl.enl.iune spre (îrelescu, 
— bine am nimerii, cuvintele dintâi? —

— Ce folos decă-i ţigan — complecta 
(Ireţescu cu dispreţ, şi fu şi el condamnai a da un 
gagiu.

Chicitura era deci terminală, acum urma a 
doua parte a jocului, adică rescumpărarea gagiurilor.

vm.
Primul Nărui al.

Ultima raţiune, scopul final, esenţa tuturor 
jocurilor de societate intre juneţa din BidinescT, 
ei*a lot de-a-una rescumpărarea gagiurilor. Orî-ce



T

395

joc s’ar li întreprins, — spiritual, ca jocul provcr- 
belor séu nespiritual, ca — dar ce ni va servi 
numirea, fără descrierea lor, in sfirşil tôle jocurile 
n aveau all scop de cât sl.ringerea de gagiurî pentru 
a li rescumpërate.

Severin Dor — nu asisase incâ nici o dală la o' 
execuliune de aceslă natură, el dară nu puse 
nici un preţ pe procedura, ce îs luase începutul. 
Ou atât mai fremêntal. era restul societăţii, in 
asceptarea — dulcelor pedepse.

Olimpia, mai cu seină abia mai pulea resulla. 
Ka ))leca ochit in smerenia, ca o miresă inainte 
de a li dusă la allai’. Senul ei fraged era in o 
palpilaţiune penibilă.

— Cu gagiul din mâna mea ce se va iniimplâ? 
— strigă acum Mie Mogosan, care luase un gagiu,, 
si-ltt ascunsese in mână.

— Se facă puntea — respunseră unit.
— Së facă puntea — aclamară cei lallt.
Orel eseu să facă puni ea! — clise acum llie, 

arătând gagiul, pe care-lu dase acest bancher greţos.
Cunoscî acesta penitenţă? intrebâ Chichiţa pe 

Severin Dor, pe când se făcea preparativele exe- 
culăret din partea lui llie.
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— Nu, respunse Severin.
—r Sä-li-o explic, — urma Cliichitu. — Ëlâ 

fa luatu inlài pe Greţescu, care este dator a res- 
eumpöra gagiul şi l'a pus cu spatele de părete. 
Acum Greţescu va (Jice că vrea së facă un pod, şi 
că-i trebui cutare lucru, bună oră scândură. Ilie-lö 
va întreba „cine să fiă.* el va numi o domniseră 
care va fi datoră a veni şi a se pune faţă cu el, 
acéslâ Dra va chienia tot cu aceiaş formalitate pe 
un t.înër, care se pune cu spetele spre Oră; tinërul 
ărăş o Dră şi aşa mai departe, până nu mai sunt. 
părechi in societate. După ce sau aşeejat töte per- 
sönele in acest mod, llie va 4»ve. ,acum voi găti 
podul,c una, doue, trei* numărând trei va da in 
pălmî, atunci tinerii sunt datori a së intôrce si a 
săruta pe domnisörele care le stau in dos; peniten- 
ţiarul, stând cu spatele spre părete, va trebui drept 
pedepsă — să sărute păretele. —

Severin remase uimit la acéstâ explicare. Cre
dea, că n’a infeles bine.

— Cura, penitenţa së termină prin sărutări? 
— I)a, şi lucru cel mai plăcut pentru noi este, 

eft din alegerea ce fac !)-rele, putem cunosce pe cine 
preferă fie-care din ele mai mult, — respunse Cliichitu.



397

Cum aşa, intrebft Severin ou lotul
perplecs.

— Apoi de, ele tote sciu, că vor fi sărutate 
de acela pe care-lu chiamă.

— Aşa! — făcu Severin, — bine (jicT, căci 
cel chemat se intôrce şi sărută pe acea care l’a 
chiemat. Bine clici....

Chiemările incepuseră deja. Severin tremura 
de frică şi de asceptare. I era frică să nu fiă 
cumva provocat de vr’o alia D-ră, şi ascepta se 
vedă decă Olimpia îl va numi pe el. Simţea că 
întregul seu viilor, că soi tea, că fericirea sa atirnă 
de la acel joc destul de frivol.

Apoi erăş dorea să fiă chemat de altă Dră, 
pentru ca së remănă mai bine nedecisă sortea sa, 
de căi să să decidă in contra dorinţei ferbinle a. 
sufletului seu.

Jocul inainta mereu, dar înainta cu mult prea 
incet pentru Severin, şi pentru Olimpia, care şi ea 
dorea, când së liă chemat Severin de altă, când 
să nu fiă chemat.

Së aşedară apröpe töte părechile, şi numele 
Olimpiei nu fusese incă pronunsat.

Acum se provocase Lucreţia, ea numi pe llie.
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h el. el. in line chiemă pe Olimpia, si ea — cu vo
cea apröpe stinsă şopti numele lui Severin.

Sortea era decisă.
llie dete semnalul.
Mai töte leliţele fugiră, numai Olimpia ea 

singură, rentase pe loc. I lipseau puterile? Credea 
ea că Severin nu va sei că trebuie să o sărute, 
ori dorea acest, sărutat? Nu seim! Seim numai 
că Severin se intörse si depuse o fragedă sărutare 
pe buzele delicate ale Olimpiei. Ambii fură elec- 
trisaţl de primul lor contact intim. Nici el, nici ea. 
n’au sciut. nici o dată ce sa mai petrecut in a- 
cea séra.

I

EI n’a sciut cum a ajuns a casă in hotelul 
sëu, ea n’a sciut cum s’a pomenit in patul ei virginal.

IX.
Carina.

Severin nu dormise iotă nöplea. Imaginele 
de fericire care de care mai sedueätöre, care de 
care maif ermecàtôre nu-i dedau pace. Cănd inchi-
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dea ochii, o vedea |>e dènsa in splendorea cea dulce 
cu care fantasia inimilor tinere impresoră tot-de-a- 
una pe fiinţa adorată. Vedea surisul ei ingeresc, 
vedea ochii ei blajini, guriţa ei — ah, acea guriţă 
de pe care sorbise nectarul fericirei. Sări in sus, 
merse la terestră o deschise si privi la lună. la 
cerul preseral. cu miliardele de stele, oflă, şi privi din 
nou pană când fu luai de fiori. Aerul recoros. care 
precede reversatul zorilor îl pătrunse. Se intörse 
éràs in paf şi adormi tocmai când prima racjiă a 
aurorei incepu a colora in depărtare cupola auria a 
cerului

Când se desceplâ. sări cu amcndoue picerele 
din pat. Era di deplină. Vuetul difus ce venea 
de prin curtea hotelului, de pe stradă, la audul 
seu. i anunţa, că era târdiu. Se imbrăcâ degrabă; 
i era frică së nu intârdiese cumva, căci avea de 
gând să-şi facă visita oficială la eocona Varvariţa 
şi se ceră pe Olimpia de soţie.

In puţine minute îş termină loaleta de gală, 
puse mănuşi şi merse pe slradă. Aici vëtfu că prea 
së grăbise. Nu era de cât la dece öre, ér visitele 
mari nu së pot da de cât după douë-spre-dece. Până 
atunci mai avea douë öre, douë eternităţi. In ce 
mod să le petrecă ?
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Iş aduse aminte, că nu fusese încă la casina 
română din Bidinescî. şi se holări a merge acum 
acolo, să-şi petrécà linii «ui. până la visita, cu lec
tura jurnalelor.

Ce deceptiune îl a scop ta pe Severi u. Kl cre
dea, că oraşul Bidinesei, reputat de opuJenl şi cu 
o populaţiune désâ de Bomăuî va dispune de o 
casină, deçà nu mai splendidă, «iar col puţin lot 
atât. de frumosă, ca cafenelele publice «lin oraşele 
mari.

. Insă acésla asceplare a sa fu forte inşelată. 
Chiar exleriorul caselor iu care se alia casina nu 
era nici decum atrăgător: apoi curtea era atât «ie 
murdară şi scara atât de neingrijilă iu «*ât i sè 
părea lui Severin, că merge in visuinca unui ovreiu. 
cum i se intimplase de vr:o «loue ori. in Iimpui 
studiului său, pentru a-sî zălogi ceasornicul.

Seim că Severin era cam superstiţios. As
pectul desplăcut ce i se presinta aici, i păru ca iul 
semn rău pentru întreprinderea cea însemnată pe 
care o intenţiona el.astădl. Voia să să intôrcà de 
pe scară, dar apoi se gândi, că interiorul casinei 
i va risipi, prin comfortul seu, morositatea repentină 
de care fusese apucat acum.
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Interiorul easineï insë. corespundea pe deplin 
cu esleriorulu seu. Nisce odăi mii iţele, rău dispuse, 
cu tavanul jos, eu lereslriî mici, fără ventilaţiune, 
prin urmare infectai de fumul ciubucelor şi de res- 
piraţiunea visitătorilor. Mobiliariul din dile bătrâne, 
amestecai cu unele piese uoue.

Severin era cu lolulu desamâgil. Trecu din o 
odaia in alia. Mici un om. afară de un băial ne- 
pieplănat. Acum intră in o a treia odaiă. Aici 
erau mai mulţi Domni împrejurul unei mese; jocau 
in cărţi. Severin voia să se retragă, dar unul dini re 
jucători îl vediu şi-lu recunoscu: acest jucător era 
Doctorul Vasilie, care se sculă indaia de la mesă 
şi merse intru inlimpinarea lui Severin, inoepënd 
a lace onorurile easineï.

— Nu corespunde demnităţiel oraşiului nostru, 
— dise Vasilie.
Am si stăruit mai mulţi dintre membrii, ca să eşim 
din aceslă murdărie, dar bàtrëniï ne fac o opo- 
siţiune inversunală. nu voiesc, o dată cu capul, să 
părăsescă acesle localităţi, pe care le-a îndrăgit, de 
care ii legă mil si mil de su veniri.

- Apreţiuesc şi eu pietalea — observă Se
verin. — dar numai cănd e bine inţelesă.v —

şi am putea avea alte încăperi.

20
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— Asä die şi eu — adhéra llie; apoi adau.se 
— nu poftesc! să iai parle la un mic ,Ierbii*, Irate 
colegă.

— Nu. Domnule colegă, — response Severin 
cu o voce, care irăda o aversiune adâncă, — nu
voiescii să le reţin de la dis tracţiunea Dtale, le rog 
reocupă locul Dtale la mesa do joc. —

— îţ mulţumesc prea mull pentru delicateţa. 
Dtale, dar nu lin nici de cum la acea di sl racii une. cum 
îţ. place a numi jocul de cărţi. Prefer toi. de-a-una 
a-mi petrece in alt mod. şi deeă nu-ţt sunt neo
portun, te rog a accepta societatea mea.

Vasilie nu spunea deplinul adevăr. Kl s’ar 
fi întors bucuros la mesa de cărţi pentru a se fo
losi de vena cea norocösa de care dase in astă 
dimineţa, el dar ţinea la acea ,distractiunec : in 
acest moment ţinea inse mai mult la societatea lui 
Severin, căcî spera a se orienta şi a se lamuri asupra 
intenţiunilor sale.

— Décâ-tï este tot una, le-aş ruga se trecem 
in altă odaiă, — (Jise Severin, — căci nu-mï place 
nie! măcar a privi la jucători de » Ierbii*.

— Bucuros — respunse Vasilie, — poftesce 
in cabinetul de lectură. Trebuie că ai prins o ură
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forle mare asupra acestui joc. — dise el acum după 
ce intraseră in acel cabinet.

— Da, o ură neimpăcăbilă, —respunse Severin.
— Curios lucru — observa Vasilie, cam distras, 

căci acéslà descoperire îl împlu cu o satisfactiune 
secrelă. Dase de un punct de unde vedea un orizon 
nou pentru planurile sale. care după cum seim. de 
o cam data nu tin tea u la alt nimic, de căt de a-lu 
opri pe Severin, ca să së stabiléscâ in Bidinescî. 
Decă ura intru atâta jocul de Ierbii, atunci nu putea 
să-i placă in societatea acelui oraş, nu putea să-i 
convină a deveni membrul unei familie; in care
chiar__  Nu-şi termină acéstà reflesiune, se opri
aici, căci trebuia să së convingă despre gradul acelei 
aversiuni; trebuia să afle decă in ade'vër era deslul 
de mare, pentru a clădi pe dënsul temelia machi- 
natiunelor sale.

— Curios lucru, — repetă el deci — nu mi 
s’a intîmplal. ca së aud din gura unui bărbat, unui 
tînër umblat prin lume asemenea declaratiune. Trebue 
că tî-a adus vr’un rôu mare acest jo<, de ţî-a putut 
insufla alăta ură.

— Da. un rëu de care nu voi uita nici odată 
— afirmă Severin cu un aer trist.

26*
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— îm pare reu, décfi prin întrebarea mea am 

atins (ar’ de voie o cordă sensibila a inimeî Dtale. 
Dar (jeu nu-mî pol. esplica, cum se pole, ca un joc 
de cărţi se producă asemenea impresiune, cum pare 
a fi produs asupra Dtale.

Severin sedus prin timbrul de sinceritate ce 
sciuse a da Vasilie cuvintelor sale. şi fiind deja in 
o dispositiune melancolică, cjise oftând: Multe lucruri 
sunt pe lume care cer explicare. Dcca aşi sei, că 
le interesesă, ţî-as spune pe larg de unde-mî vine 
acest ă ură.

— Mai incape indoielă? 
clama Vasilie.

— Ascept cu nerăbdare să-mi spunî.
Severin stete puţin pe gânduri, apoi începu.

se grăbi a ex-

x.
Istoria lilieci.

— Noi Românit, cari trăim printre o popii- 
laţiune mai desă de Unguri avem unu sëmliu mai 
pronunţia!, avem o iubire mai caldă pentru na-
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lionalilalea nosträ, de cât Komâniï de prin aceste 
părţi, la care eu nu găsesc acea excluşi vi I ale. care 
domnesce pe la noi. Nu-i vorbă şi pe la noi avem 
destui renegaţi, pôle mai mulţi incă de căi cum aveţi 
Dv. ~l)ar asla-i un lucru natural, este re.sull.nlnl 
excenlrilăliei nôslre. —

— A fost de lipsă ca să premii, acesta, pentru 
ca să li-se prestate in lumina adeverală. naraţiunea 
ce voiesc a-lî face. —

— Ku suni orfan din versta mea de 14 ani. or
fan si de lată şi (le mamă. Am fost crescutu de . 
fratele meu mai mare, cu numele Hornul. K1 se 
însurase numai cu vr’un an înaintea morţi tatălui 
nostru .şi luase o unguraneă de soţie. Acest pas 
al sëu milinise pe lată-mou. şi accelerase mori ea 
sa. Suferea de o bolă lenla. care in urma mîh- 
nirei sale deveni acută şi i rupse fără de vreme 
firul vleţ.ei sale.

Frale-ineu resimţi cu multă durere acesta 
perdere, dar in altă privinţia n’avea să se plângă 
de căsătoria sa. Cumnată mea lulcia era o fiiinţiă 
destul de bună, forte frumosă şi din părinţi cu stare. 
Trăia bine cu frate-meu, se iubeau, căcî se luaseră 
de amor.
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. N’avură copii. Acăslă lipsă durerosă o re
simţea frate-meă mai puţin de căi nevastă sa. El 
me avea pe mine, care de şi nu-i înlocuiam pe de
plin un copil al seu, dar lotus i preocupam sim
ţirile sale in acăslă privinţă. Din ce mergea, Iulcea 
devenea loi mai nemulţămilă. Casa ei i se părea 
prea liniştită. In oraşul nostru este puţină societate 
şi chiar din acesta era eschisă lulcia prin mări
tişul ei. Ungurii rupseseră relaliunile cu densa ér 
Romanii o considerau de străină .şi nu o primeau 

_ cu bucuria. Cu timpul lotus adună lulcia o mică 
societate împrejurul ei, o societate — de jucători 
şi juca lore de ferbli.

Da început nu să opuse frale-meu. Din contră 
i părea bine, că nevastă-sa găsise puţină dislractiune. 
Dar aceslă dislractiune deveni incetul cu încetul o 
preocupaţ.iune şi la cele din urmă — o patimă.

Eu părăsisem deja casa fratelui-meu, adecă 
nu mai o locuiam in conlinuu, mă aflam la uni
versitate in Viena. De-o-dafă — mi veni scirea, că 
ceriul ar ti împlinit dorinţa cea fierbinte a fralelui- 
meiî, deveniiă cu mult mai fierbinte de când nu 
mai eram eu in casă, că adecă cumnată-mea Iulcea 
să află. in fine in posiţiunea in care mai îş luase 
speranţa de a mai ajunge.

■
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N Ascii un băiat.
fi |»olT închipui. bucuria lor.
La botez a Irebuit să viu şi eu a casă. ßra 

o veselia nespusă, o banchetare sgomolosă. o pe
trecere dulce. ţf

Studiile ine reclamau. Me intorseiu erăş la 
Viena. De a casă im venia toi soiri bune. Aureliu, 
aşa-şi lxjteza.se băiatul, se desvolla de minune, era 
sănătos, viguros, progresa in corp si in spini.

Iuleia trăia numai penlru copilul ei. Casa ei 
nu i sé mai părea tristă şi liniştită, acum era vieţă. 
era bucurie inlr’Onsa. O găsit de lot schimbată pe 
limpid vacanţielor. pe eare-lu petreceam a casă.

tn al doilea an inse constatai spre mirarea 
mea. că .1 uleia reslabilise socielatea ei de ferbliştî, 
care se desfiinţase cu un an mai nainle. Aureliu 
mergea acum pe al treilea ană. el nu mai reclama 
acea îngrijiră continuă cu care trebuesc impresoraţ.I 
copilaşii, pana ce nu pot. âmbla si nu pot vorbi.

Inlorcerea cumnale-mi, la plăcerile ei de mai 
nainle, me puse puţin in uimire. Consialai cu durere, 
că patima ei de joc egala, deeă nu întrecea cbiar 
iubirea ei de mumă. Simţii, că şi frate-meu era 
nemulţumit cu aceslă stare a lucrurilor. Adese-orî
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aveam ocasiune a-lu audi cum .să încerca a o pune 
pe cumnată-mea la cale. Dar l.ôl.e cuvintele sale 
fură in deşert, spre nefericire, cu lotul in deşert.

Severin se opri aici. puţin: părea ca a ajuns la 
partea cea durerosă a naraţiune! sale.

Ilie. care ascultase cu mult. interes, si cu o 
at.ent.iune încordată, nu îndrăzni a-lu întrerupe.

După o mică pausă Severin reîncepu.
Cele urmalörc să pelrecură in lipsa mea. Ku 

me întorsesem la Viena şi le allai mai in urmă.
Cumnată-mea Iuleia devenise forte nepăsătore 

eătră fiul ei Aureliu. care era un odor pentru 
frate-ineu. El suplinea ingrigirea de care era 
lipsit copilul seu prin patima cea orba a mumei lui. 
care ajunsese de a petrece mai tôle serile in so
cietate de cărţi.

In o cji de ernă. Romul era silit a merge in 
afaceri inlrun sal învecinat, inse voia să se in turcă 
eătră seră. înainte de a pleca, o rugă pe Iulcea 
să nu părăsescă casa şi copilul până nu va veni 

Tulcea i-o promise cu jumătate gură, căci 
tocmai eu o sera mai nain le percluse mulţi bani 
in Ierbii şi era decisă a merge cu ori ce preţ pentru 
a-şî inlorce paguba.

el.
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Romul zăbovi pe drum ceva mai mult. lulcea 
nu voi să mai ascepte, să duse Ia jocul ei de cârti, 
părăsind pe Aureliu sub îngrijirea unei servi tore.

Acesta servilere, o ungurancă, së profită- de 
lipsa stăpânilor, pentru a se întâlni, cu aman
tul ei. Adormi pe Aurel si së duse, crecfënd, că 
copilul va dormi pănă së va intörce ea. Ser
vil 6rea stinsese luminarea şi aprinsese lampa de 
nöple. Aureliu dormi puţin, apoi së desceplâ. Chie- 
mă pe lata. cliiemă pe mama. cliiemă pe servilorea. 
Nici un respuns. începu së plângă. Plânse cât 
plânse, apoi se scula din pat şi së apucă se caute

v
pe tata si pe mama prin odaia. Lampa nu dedea 
de cât. o lumină slabă. Aureliu luâ o luminare .şi 
o aprinse la lampă ca së vécja mai bine.* Copilul 
neîndemânatic, cum sunt toţ.I copil la o verstă 
atât de fragedă ca a lui Aureliu, se atinse de lla- 
căra lămpi cu degetul şi se fripse; la acesta, aruncă 
luminarea, care se aprinsese deja, cât. colea, apröpe 
de perdeaua ferestrei. Flacăra incepu së consume 
o scândură din podinl, şi së apropiâ incelinel dar 
continuu de terestră. Băiatul fu cuprins de groză. 
voi se fugă pe uşă dar aceslă era inchisă cu cheia, 
alergă la terestra cea laltă, o deschise si incepu să
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ţipe.
perdeaoa de la feréstra cea laltă luà loc. şi se con
suma in un momenl. incindënd si lemnăria dim
prejur.

Curentul de aer al.ilà Macara şi mai la re.

Aureliu, sërmanul copil. ţipa, sbera si răcnea. 
(Geamurile de la feréstra. care ardea sè spărseseră 
cu trosnet, flăcările eşeau afară, dar cu flăcările şi 
fumul, astfel încât Aureliu era cel puţin ferit de 
a se ineca, dar cu alât mai tare crescea periculul 
de a li ars.

Servilörea tocmai in acel momenl se inlorcea 
de la întâlnirea ei amorosă. Vedènd văpăile la te
restră se ingrozi, îş perdu capul şi in loc de a 
alerga inlru scăparea copilului, fugi, strigând: 
,ajutor, arde, foc*. aI.as' sé ardă!* diceau ungurii, 
că arde la român.

»Las’ se ardă* cliceau românii, că arde la
unguroică.

»Dar copilul! more copilul !* striga servilörea. 
»bas’ se mörä puiul de român* diceau ungurii. 
»Las’ së moră puiul ungurenceT* rjiceau ro

mânii.
— Dai din cap, Domnule Pizmă, nu 1,1 vine să 

cre<jî, că să află omeni alât de incăinitî, pentru a
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rerusa in momentul primejdiei supreme ajutorul 
•or din consideration! nationale. Să vede că 
nu sei iincă. ee va se dieă fanatismul, fiind-că 
le-a ferit, ceriul de a-lft încerca. Atât românii 
cât. si ungurii erau duşmani casei lui Romul, causa 
indărjelei lor sâ trăda prin respunsul ce dedeau 
servit.örei, care striga mereu intru ajutor. Da, până 
la acel punct, deplorabil ajunsese populaţiunea or
bita de fanatismul national.

Aureliu era încă la Terestră şi striga, acum 
striga inse cu vocea răguşită, dar toi mai striga, 
semn. că-.şl era încă. in fire.

Servilörea alerga ca nebună, smulgăndu-şi 
perul, şi vaelăndu-se....

Frale-meu avusese Iotă diua o presimţire de 
unu rău, de o nefericire mare. El venea in fuga 
cea mai mare a cailor sei a casă. Intrând in oraş 
audi alarma de foc, căci in fine lotus së găsiseră 
omeni, care fără se intrebe de naţionalitate alergau 
la potolirea focului.

Nu ţinu mult şi Romul aflase că ardea chiar 
la el. Iţ poţi închipui .spaima sa. 
seu gând, ,mână‘ primul sëu cuvènt, si : >inână* răcni 
el încă odată, cu Iote că trăsura mergea, ca fulgerul.

I

! ,Aureliu' fu primul
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Cu càl să apropria mai mult de casele sale 
cu atât devenea mai nerăbdător.

J)e bună seina se va ii dus 1 ulcea la afu
risitul joc de carii. — se gândea in sine. — Va 
fi lăsat casa pe mànile servitdrelor. har Aureliu, 
Aurelia. — se întreba el îngrozii.

Ajunseră in fine. Când se opri trăsura si 
hurducal.ul ei. Romul aucji. seu credea că aude, 
vocea văelălore a copilului sëu. In curie încă nu 
era nimen. Văpaile care eşau din fereslră, dedeau 
destulă lumină, dar Imnul invălea cele lalle purii 
ale casei, aşa încât Romul nu putea vedea pe Aurel, 
care încă loi era la terestră, şi scotea din când in 
când un lipet răguşit. O suflare de vënt risipi acum 
puţin, miorii de fum si Romul dări. pe fiu-seu la 
terestră.

— Vai — răcni el. apoi sburănd din trăsură, 
ajunse in doue sărituri la uşă. urca scările luând 
tot câte trei trepte, ajunse Ia uşa odăei cea în
chisă, o sfărâmă cu o singură lovitură de picior si 
alerga fa copilul său. Re Aureliu il părăsiseră pu
terile. căcjiuse in leşini. Romul îl luâ in braţele 
sale vigurose si voi să să inloreă pe unde venise, 
dar vai. focul apucase deja uşa care ardea cu
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flăcări. Nu mai era cu putinţă a eşi p’acolo. Alla 
cale de cal l'erêstra nu mai era. Hornul alerga acolo, 
mesura cu ochii înălţimea şi se infioră, căci sări
tura de acolo ar li l'osl prea periculosă:

»Scaii! aduce-l,i o scară !‘. sbieră el din töte 
puterile căl.ră omenii, care începuseră a se aduna 
prin curte.

Alergară vr’o doui inşi, ca se aducă scara.
Ibericului devenea tot mai mare. Odaia ardea 

lolă şi flăcările începeau a se apropia şi de Terestră, 
Romul fu silit a să urca pe Terestră pentru a se 
feri pe sine, pe copilul seu de pojar. Hainele sale 
începură deja a se pîrjoli, şi omenii cu scara încă 
lot nu veniau. Acum. acum in line sosiră, puseră 
scara la zidul caselor spre ferăslră. dar vai, era 
cu mult prea scurtă.

,0 largă'5 racni-acum Romul apucat de gröza 
disperare!. Dar nimen nu-lfi inţielegea. N’avea in 
cotro. Romul trebuia se sară cu Aurel din fereslră, 
dăcă nu voia să liă consumaţi de loc. In acest 
moment zări in trăsura sa, — care remasese in curte, 
după ce să luaseră cai, ca s’aducă o tulumba, — 
păturile de cai.

— Luaţi o pătură din trăsură, şi ţineţi-o
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oa së sar pe ea. strigă .el acum. De astă claia in- 
tenliunea sa fu inţielesă. Patru bărbaţi viguroşi 
ţinură pătura de câte-şi patru colţuri, Romul se 
opinti, st rinse pe Aurel mai bine şi sări — sbură 
spre pătură, căcju pe ea. dar unul dintre cei care 
o ţinea, scăpă colţul şi Romul alunecă jos.

Un ţi pet de spaimă esi din pepUirile asisten
ţilor. Romul nu lăsase pe Aureliu din braţe, nici 
chiar acum după ce căcjuse la pământ. unde stetea 
lungii si lără simţire.

îs frânsese un picior. Aureliu scăpase fără 
nici o vătămare, insă era leşinai........

Iulcea nici in astă seră n’avusese noroc in 
ierbii, perduse apröpe toţi banii ei. l)e-o-dată i 
veniră patru sepii, lucru rar, o carte dintre cele 
mai mari, dar — Dta care pricepi acest joc, l.rebue 
să sciï mai bine, de cât. mine, care nu-lü cunosc. — 
Din inlîmplare şi cei lalţî jucători aveau cărţi bune, 
astfel së incinse o luptă înverşunată, un joc mare. 
Care de care da şi cerea mai mult in mai mult. 
Së5 adunaseră sute de fiorini in joc. Iulcea së 
aprinsese, tocmai scotea brăţalele ei. ca se le arunce 
in farfuria, cerênd de o dată suma cea mai mare 
ce së putea cere, doue séu trei sule de fiorini. 
Tn acel moment së aucji alarma: ,Arde, foc*.
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Jucătorii de cărţi erau alât de preocupaţi, 
încât nici unul nu luă in sémâ aceste strigăte. Unul 
dintre ei, era tocmai gala se dea suma cerută, 
când de odată sbierâ cineva, , Domna lulcio, îl, arde 
copilul, focul e la Dia.*

dulcea înmărmuri la aceslă scire ingrozitôre. 
Aruncă cărţile cât colea, apoi erăş. par’că îs lua 
seina, stele un moment mută, căscă de vr'o doue 
ori gura, fără a li in stare de a dice un cuvent, 
in tine cjise spre spaima asistenţilor, cari remaseră 
cu lotit impel rill şi căutau cu uimire la apucăturile 
lulcei : »Dai. ori trag banii.*

— Den Im Dumnezeu* exclama acum cineva, 
se lăsăm cărţile şi se mergem la foc. doar de vom 
mai scăpa copilaşul/

— Să mergem, — ţipă lulcea, — dar am 
avut patru sepii, patru sepii"

Irilaţiunea jocului, potenţată prin vestea înfri
coşată. iî luaseră minţile.

Cumnată-mea este incă şi astăcjî in casa ne
bunilor. unde repetă neîncetat ,patru şepţl, patru 
•şepti* frate-meu a remas şchiop de un picior, cir 
nepotu-meu Aureliu, n’a putut suporta crâncena 
alleratiune pe care o indurase cu ocasiunea sinis
trului — a murit după o lăngecjire îndelungată.
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Êlü de ce me ingrozesce acesi joc de cărţi, 
si êta de ce nu-ml niai place a casa la noi, si de 
ce am jurat vecînică ură acelora care exagereză 
simţul naţionalilăţei până la ura neimpăcată călră 
naţionalităţile slreine. şi in (ine elă, de ce-mt (Jic 
lot de-a una, că D-deu, së me terescă de un amor 
călră o *fetă de ném strein, căci acel amor ar tre
bui să lia. séu din partea mea, seu din partea ei 
asa de mare, in cât së stingă simţurile cele mai 
fragede, sădite prin dai inele sacrale ale copilăriei 
in inimile nöstre, incàt së năbuşescă şi së stingă 
cu lotul iubirea nobilă călră mimul nostru; ar tre
bui cu un cuveni, së ne Iacă renegat pe vr’unul 
dintre doi. Ear decă amorul nu ar avea acesiă 
putere, atunci eleclul sëu ar fi şi mai rëu : ar fi 
desbinarea vieţei conjugale, de care să ne le reşcă 
ceriul, chiar decă n’ar avea acele urmări funeste, 
pe care Ie-a avut căsătoria frate-meu.

XI.
Uneltiri.

După ce-şl exprimase Severin in ast mod con- 
vincţiunile sale, tăcu.
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Tăcu şi Vasilie, parca.a fi înduioşai: părea 
numai dar nu era. El îş încorda fotă înţeleginţa 
sa. pentru a sé profila cu dibăcie de bogatul ma
terial. pe care-lft părăsise Severin la discreţiunea 
sa, in profilul planului seu celui egoist.

— Eu — dise el. in line, bar Domnului, îram 
avut se suport nici cea mai mică durere pornită 
din aceste sorginţî, şi totuşi sunt de acei aş părere 
cu l)ta. Nimic mai urii. de cât o femeie care jôcà 
in cărţi, şi încă jocuri liazardöse. Acesta o sciu 
din experienţă, căci, durere, pe la noi s’a încuibat 
acest rău. el există, chiar in senul familiei mele. — 
Cuvintele din urmă le disese rar şi apăsat, arun
când pe furiş o privire asupra lui Severin pentru a 
vedea efectul lor.

— Soţia Domniei laie? 
cu compătimire.

— Si sofia mea. dar mai cu semă soră-sa. 
Varvarifa Dodeî...

— Dômna Dode? nu se pôle: — exclamă 
Severin cu un gest de surprinsă durerosă.

— Ba vai, se note şi incă prea să pote, — 
afirmă Dr. Vasilie cu o voce lamentabilă.

— Dar va fi jucând numai din când in când,

întrebă Severin

27
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de petrecere, nu ca sărmană lulcea? — intrebâ 
acum Severin cu o strania insislinţă.

— Nu îndrăznesc a afirma, că jocul de cărţi 
şi anume jocul de fcrbli ar fi in slave a o duce 
până le nebunie, dar dăcă s’ar inlimpla cumva nu 
m’ar prinde mirare. —rjise la asia Dr. Vasilie. — 
Ce ai pentru D-cjeu. — se întrerupse acum, îl. este 
rău? te prinde frigurile, de tremuri aşa

— Nu am nimic, — response Severin, care 
fusese in adevăr apucat de spasme nervöse, la a- 
cestă descoperire funestă, — naraţiunea ce ţi-am 
făcut mi-a iritai nervele, dar va frece, cum voi 
e.şi la aer. —

— Te voi conduce până acasă şi-ţi voi scrie 
o poţiune record ore. —

— Jţ mulţămesc, Domnule colegă, im cunosc 
natura, puţin aer prôspéf mă va restabili indală. — 

— Totu.ş im vei permite a te conduce până 
in strada * %, pană acolo avem una şi aceia.ş cale.

— Secji in acea stradă, întrebă Severin cu 
interes, căci tot acolo şedea şi adorata sa Olimpiă. 

— Nu, dar am să fac o visită la cumnată-mea
Dode. —

— Este cineva bolnav — întreba Severin speriat.
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— Nimen, pe câl scia. — respunse Dr. Va
silie, — insë fiind doctor de casă am lnal obiceiul 
a merge din când in când si nechiemal. acolo.

Vasilie nu spunea adevërul. El rtu mergea 
nechiemal seu fără interes nici o dală la cocon a 
Varvarila. Nu spunea adevërul câl in privinţa mo
tivului visite! sale ér cât despre visita insăş era decis 
a o face, căci voia să spună cât mai curând cum- 
nale-si despre aversiunea ce avea Severin călră 
jocul de cărţi pentru ca s’o in ţări Ic prin acesta in 
contra lui.

— Ve<}î că mi-a trecut — (Jise Severin după 
ce coboriseră amândoi scara şi eşiseră pe stradă. — 
Aerul curat, — după cum ţi-am spus. — este 
celmai bun remediu pentru mine in asemenea 
caşuri.

Nici Severin nu vorbise acum adevërul. căci
atacul ii trecuse incă mai de nainte, din momentul 
când audise că Vasilie voiesce së mérgâ la Dömna 
Mode, îs aduse aminte, că şi el plecase de a 
casă anume cu acela.ş scop şi së intrebase, că .ce 
să facă acum, după ce aflase acea împrejurare ne
fericită despre muma Olimpiei sale; Severin înce
puse deja a numi pe Olimpia — a sa.

27*
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Yasilie nu răspunse nimic la observarea lui 
Severin. Merserä vr’o căţî-va paşi in facere. Va
silie urzia mereu la intriga sa, potrivind in sine cu
vintele prin care se aţiţe mai bine pe cumnată-sa 
in contra lui Severin, ér acesta chibzuia ce se facă. 
Së mérgà si el la cocon a Varvarita, së mai per
siste in decisiunea sa. de a-şî lega sortea cu Olim
pia acum după ce atlase de patima tiitôrei sale 
sucre, orï sa părăsăscă inlenţiunea cu lotul, ori se 
mai amène decisiunea până va ti aliat starealucru- 
rilor mai de aprope. —

Amorul séu n’ar li putut avea acea putere, 
peoare o avea in adevăr, dăcă el ar li fost gata 
chiar de acum a rumpe de o dala, in urma des- 
coperirei ce făcuse, relaliunele sale cu casa eocôneï 
Varvarita. a părăsi aşa fără încercare speranţele 
sale daurite. Gröza de o relaţiune cu o jueätöre 
de cărţi era fôrte mare in inima sa, dar mai mare 
si mai (are era amorul seu.

Să decise pentru araênare, sêu mai bine dis, 
pentru incercare şi execută indată decisiunea sa, 
dicènd :

— Ce crecjî, Domnule Pizmă, decă i s ar po
vesti Dômnei Dode sortea sărmanei Iulcei, nu
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sar lăsa urc de nefericitul obicei il do a juca in 
cărţi.

Acostă întrebare il surprinse forte lare pe
Vasilie.

— Cum vil la acăslă ideiă Domnule Dor, 
şi eu ce scop me întrebi acesta? ingînâ el cam 
déconcentrai, căci vorbele lui Severin i stricase 
tot conceptul, pe care il avea tocmai gata pentru 
convorbirea cu cînnnată-sa.

— De ce să mai lin taină un lucru, care şi 
aşa este destinai a deveni notorie, — respunse Se
verin cu vocea emoţionala. — Am de gând să mă 
căsătoresc aici, si să cer pe Dra Olimpia Dode de
soţie. —

— Multă onôre pentru casa cumnate-mi, — 
dise Vasilie care să reculesere. cu o voce dulcegă, 
— dar cât pentru pasiunea ei, sciu de bine că nu 
se va putea, stinge prin o simplă naraţiune, fiă cât 
de copleşitore. — Inse nu cred că acostă pasiune 
a cumnate-mi, te va retine de la pasul ce ţi-ai 
propus a face. Mijlocul cel mai simplu de a scăpa 
de colisiunî. ar fi, să le stabilescl in altă parte.

Acest mijloc i să părea şi lui Vasilie cel mai 
simplu pentru a scăpa de concurenţa ameninţătore,
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şi să mira numai, cum de nu .se gândise mai cu— 
rând la el.

— Sfatul Dtale ar (i (orie bun, decă nu i s’ar 
opune doue impregiurări, — respunse Severin. — 
Mai inlăiu nu voiesc să practise/ a casă la noi. 
In alt oraş n'aş avea nici un sprijin şi sei prea 
bine, că un medic are la început -mare necesitate 
de sprijin, mai cu seină un medic însurat, deci 
suni avisai, a me stabili in acel oraş de unde mi 
voi lua soţia. Dar presupunând obiar, că nVaş putea 
decide a-mî alege in allă parte câmpul meu de ac
tivitate, cred! Dla, că fiind depărtat, aş putea trăi 
liniscif, având mereu gândul la nefericita patimă a 
socre-mele. Nu, Domnule colegă, mijlocul Dtale ar 
fi numai un paliativ, ér nu un leac tămăduitor. 
Mai bine voi încerca mijlocul meu.

— Adică voiesc să o aduci pe cumnată-mea 
prin vorbe acolo, ca să părăsesoă plăcerea ei — 
observă Vasil ie. — Mai sciï. pôle că vei isbuti. 
Inlru cât aternă de la mine, suni cu plăcere gala 
a le ajuta. Te-ai înţeles deja cu cumnată-mea.

— Nu respunse Severin, tocmai acum voiam 
să-i fac visilă, si să pe ţese pe Olimpia.

— Afacerea este una din cele mai delicate
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— dise acum Vasile cu putină sfieală, — şi eu îl: 
suni. prea necunoscut, rieacă însë, me ai onora cu 
încrederea Dlale. aşi vorbi eu eu cumnală-mea.

— Mî-aT lua o mare şi grea sarcină de pe 
suflet — exclama Severin inoànlal. de aceasla pro
punere.

— Dar de condiţiunea Dlale, nu a să-i pome
nesc nimic, ori să-i pomenesc? — întreabă Vasile 
cu un zimbel. fals pe buze.

— De care condiliune?
— Să se lase de jocul de carii?
— Condiliune? Nu sein deacă acest cuvent 

exprimă bine simţirile mele. Im pare că nu ar ii 
cuviincios a vorbi de eondiţiuni din parle-ml... 
la acesta oeasiune.. inse...

— Toluş ai dori, să li fixat in aeeslă privinţă, 
înainte de a le lega.

— Da, asia o doresc şi in acest sens cuveniul 
condiliune este forte bine ales. căci este o condi
liune pentru fericirea mea.

— In lot caşul voi atinge dorinţa Dlale. nu 
voi insista inse prea mult asupra ei...

— Da. da, pentru ea să nu valcmî cumva 
pe Dômna Dode.
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— Si peni ni că. la cele din urmă. toi uş vei
abstrage...

— Nici de cum, liind-că n’aş putea, chiar 
dc aş sei că ar trebui să mor.

— 0 privire din ochii blajini ai Olimpiei va 
topi olëlul. cu care credi că ţi-aî impresorat inima.

— O privire din ochii dulci ai Olimpiei ar li 
in stare a inë mâna in focul cel mai crâncen, dar
nu va putea nici o dată face, ca să nil de pro
misiunile sacre ce mi-nm făcui; pe care le cunosc! 
si Dta, şi pe cari le repeţesc acum incă o dală.

— Voi stărui dară. a arangia lucrurile astfel, 
ca să nu ia un sfërsil. tragic — (Jise Vasilie lot cu 
acel zimbel fals pe buze. — Poftim de intră, am 
sosit la telul nostru.

Severin fu cam alarmei prin cuvintele din urmă 
ale lui Vasilie. Acum pentru prima oră. in 
tot. decursul inlrevorbireï sale cu cl avu ca o 
presimţire despre falsitatea lui Vasilie. hèschidonâ 
uşa care ducea in apartamentele I Mumei Dode, îş 
propuse a supraveghia de aprôpe pe acest om, căruia 
din nefericire, se descoperise; deja prea tare.
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xn.
Visit*.

Corona Varvarila nu era nie! de cum sur
prinsă de visita lui Severin, mai lare o surprinse, 
că venia cu cumnatul ei Vasilie.

Coccma Varvarila pofti pe visitatoriî ei in 
salon. Trecuseră prin odaia in care erau Ielele. 
Olimpia la vederea lui Severin deveni roşia şi pleca 
ochit, er Lueret.ia zimbi cu un aer triumfal.

In salon deschise cocôna Varvarila eonserva- 
tiunea cu câteva observări asupra timpului, cu acele 
frase slereolipe şi banale, care servesc lot de-a-una 
de introduct.iune la convorbiri unde persönele séu 
n’au destul spirit pentru a vorbi despre all ceva, 
seu sunt atât. de preocupate, încât de slielă nu sè 
indur a atinge indată corda adeverală.

Oöcöna Varvarila cunoscea prea bine scopul 
vi si tei lui Severin, căcî Lucreţia i spusese löte cele 
petrecute cu oeasiunea societate! de Dornnişore. Ea 
insă, se înţelege, nu putea deschide vorba.

Vasilie ar li dorit firea mult sô-i vorbéscâ 
cuinnate-si intre patru oclit, mai nainle, până 
ira apucat să-i spună Severin dorinţa sa; ér acest

I
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clin urmă dorea despre o parle sk së in relegă mai 
înlăiu cu Octavia, despre alla inse. nu voia să lase 
pe Vasilie singur cu Dömna Varvariţa.

Lucreţia, sburdalnica, se pusese la uşa salonului 
şi trăgea cu urechia. Putea se aiujă iota con ver
sa liunea căci acea usa remăsese crepală.

Stetea cu degetul pe buză. aruncând din când 
in când câle o privire, mişelcă. asupra Olimpiei care 
şedea fără mişcare, ca o slatua de marmură, pe 
scaunul ei. Aeesle priviri păreau a dice : „elă mo
mentul solemn, in care se va decide sortea la, 
acum... acum ... resună vorba cea mare —

Lucreţia ascepln mereu la uşa, asceplâ un 
minut, asceptâ doue. Privirile ei nu mai exprimau 
alt nimic de cât nerăbdare. In fine se uri şi voi 
să se retragă. Făcând uri pas spre acest scop. se 
atinse de uşă care produse puţin sgomol. Lucreţia 
se speriă, dar nu-şi perdu cumpetul. Penlru a evita 
descoperirea necuviinţei ce făcuse, — ascultând pe 
la uşă, — st* resolvi şi inlrâ in salon.

— Am dorit prea mult — cjise — să-i mul- 
ţămesc Dini Doctor Severin Dor. pentru com- 
plesanţa Dsale de erî. si să-lii rog toi odată de erlare, 
dec-ă fără voia Dsale. prin apostrofam mea. Tain

il
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adus in societatea nôslrà. Cred — adause ea acum, 
adresându-së «Ură mumă-sa, — că nu vë conturb 
in vr’o afacere.

Severin borborosi câteva cuvinte neinteligibile 
de plăcere, de onôre etc. Cocôna Varvarita nu scia, 
să se supere, seu să së bucure de présenta Lucretieî, 
numai Vasilie sein îndată ce së facă.

— Cred că scumpul meii coleg — clise el — 
ar audi mai bucuros din gura Olimpiei, mulţămirile 
care-i aduci Iu Lucreţio. Hogă-lu să mergă cu line 
in cea laltă odaiă, ca amendoue impreună. Olimpia 
şi (ai line să-lii împăcaţi decă este cumva superat. 
La cuvintele din urmă surise.

— O, decă Domnul Doctor nu dispreţiuesce 
societatea nostra, noi, adecă Olimpia şi cu mine 
îl vedem bucuros, — së grăbi a respunde Lucrelia.

Cocôna Varvariţa aruncă o privire- desapro
bă! ôre asupra lie-si

Severin era in cea mai mare nedumerire. 
Simţea, că Vasilie voiesce să remână singur cu 
Dômna Varvarita. Décâ i ar succede lui Vasilie 
acestă intenţ.iune, apoi urmările ar fi fôrte funeste 
pentru fericirea sa. Să refuse erăs nu putea nu-ltt 
laşa buna-cuveninţă, nu-lü lasă inima. îngerul pă
zitor al amorului său i dele o ideiă bună.
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— Decă im permiteţi — «lise el cu o rară 
présenta do spirit. — më voi duce si voi aduce pe 
Dna Olimpia in mijlocul nostru, ca sa ia parte şi 
ea la conversa (lunea noslră. Cu aceste cuvinte së 
sculă si trecu in odaia cea lai ta.

In adevër acesta era cel mai bun mijloc pentru 
a scăpa din impasul neplăcut.

Dar omul propune si «leul Cupidon dispune.
— Domnişoră! — dise Severin intrând in 

odaia unde şedea Olimpia pe un scaun. — Dom
nişorii — <Jise el, apoi fu apucat de o sfiéla stra
nie. Nu së indura a o provoca, aşa de odaia să 
vina cu dônsul iu salon.

— Domnule — rcspun.se Olimpia, schimbând 
la feţe, in asceptarea unei deelaraţiunî decisive din 
partea lui Severin,

Dar cum să ve reproducem întreţinerea acestor 
doue fiinţe candide. Dicem întreţinere. căci decă 
am cjice conversaţiune nu ne am exprima bine. 
Amanţii nu conversez in atari momente, nu vorbesc, 
nu articuléza cuvinte căci limbagiul uman nu este 
încă in stare a reproduce senţiementele delicate şi 
deliciôse a lor doue inimi nevinovate, şi mişcate prin 
puterea miraculosă a primului amor. Cuvintele ar-



ticulate suni înlocuite prin limbagiul ochilor, prin 
gesturi, prin oftări, prin palpilărî.

Olimpia şi cu Severin percurseră intrăga scala 
a einoliunelor sacrale ale unui amor iertai, termi
nând cu strângerii de mâni şi culminând in pre
schimbai acelui fluid voluptos, care zace in cule
gerea primelor sărutări, luate şi dale cu o ardôre 
mutuală.

Intimitatea acestor doue inimî era consacrată 
prin acest gagiu eteric preschimbat intre ei.

— Vei li a mea! Olimpia îngerul meu! — 
exclamă Severin.

— A ta ! — şopti Olimpia.
Cu încetul i veni lui Severin resonul. îş aduse 

a minte de temerile sale,le împărtăşi şi Olimpiei 
cu resuflarea comprimată de emoţiune, şi poveşti 
istoria lulcei.

Olimpia se inliorâ şi să întrista ....
— De ce ai intrat aici — întrebă Dômna 

Varvai’ila pe Lucreţia, după ce esise Severin din 
salon.

— Doar v’am conturbai — întrebă Lucreţia 
— Nu ne-ai conturbat — răspunse acum Dr. 

Vasilie, — căci incă nu începusem. Dar acum
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mi-ai face o mare plăcere, decă le-ai duce .si ai 
reţine pe Doctorul Severin in cea lailă odaia in 
societatea vostru.«r

Lucre ti a, după cum seim. nu se incredea iu 
Dr. Vasile Pizmă, ba chiar se lemea de inlenţiu- 
nele sale răutăciose. ■ La simţi şi acum instinctiv, 
că el urmăresce vr’un scop vătămător intereselor sale. 
şi së decise a i së opune din Iote puterile ei.

— Mamă — r}'se ea (^ec^ acum — eu tocmai 
d’aceia am intrat aicî, pentru a-i da Doctorului Se
verin ocasiune, ca së vorbescă singur cu Olimpia.
Cred că n'am greşit şi că-mî vei permite ai lăsa 
singuri.

— Nu sciu. déoâ se cade asemenea lucru, — 
observa Vasilie.

— Să më ierţi, Domnule cumnate, —replică 
Dömna Varvariţa, care era puţin cam ţifnosă, şi 
nu pulea së sufere critici şi observări, — să më 
ierţi, cât despre cuviinţă, asta-i tréba mea a sei, 
ce së cuvine .şi ce nu, in casa mea. Şed! aici 
Lucreţio, — sfirşi Dömna Varvariţa sentinţa ci.

— 0, o, se grăbi a exclama Vasilie, — nu 
le supera cumnăţică dragă, eu n’am voit së me 
ating cătuş de puţin de repulaţiunea casei Dlale,
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din contră, te-am apëral lot de-a-una, şi chiar adi 
dimint':iă in contra acestui Doctor Severin. —

— Aha, — cugetă Duc re ţi a — etă că şi-a 
dai in petec, seiain eu, că na venit de flori de 
mër. nenea Vasilie.

— Mai apëral in contra Doclorului Severin. 
Cum, cc fel. nu inţeleg. Decă m’ai apërat. trebuie 
să fi fost atacată. Nu cred, nu së pôle, nu cred.

— Alacată şi ineă serios — replică Vasilie.
— Eu atacată — intrebă Domna Varvariţa.
-- Şi incă de Doctorul Severin — adause 

Lucreţia, care resimţea necesitatea de a combate 
pe Vasilie — ce aserţiune nepotrivită ! Ar fi venit 
el acum in casă la noi, decă ar nutri ură séu rău
tate eătră noi!

— Gălră voi! — exclamă Vasilie. — Dar 
ce le amesteci in vorba noslră, şi’m schimbi cuvin
tele mele. Eu nam dis, că Severin ar avea vr’o 
rëutate eătră voi, ci am (jis, că a atăcat pe mu- 
mă-ta. Ori ce dicî cumnată, nu-i atac decă cere, 
să le laşi de jocul de cărţî, căcî altmintrelea nu 
va lua pe Olimpia de nevastă. —

— Ah, ah, exclamă Dômna Varvariţa, — 
cere Domnialui să mÔ las de jocul de cărţi, căci

I
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aUininlre nu va lua pe Olimpia de nevastă, 
e întrebarea, déca. i voi da-o. Cine este Domnialui.

I )ar

ş’apoi de unde scie că. joc; in cărţi, doar nu suni 
o cartoforă, ca să-mî fi mers vestea pană in ţera 
unguréscâ. —

— He hună seină i va li spus nenea Vasilie . 
— observă Lu ere lia care Par fi spini ecal cu ochit, 
decă ar fi pulul.

— Aşa-i, eu i-am spus. — se grăbi a afirma
Dr. Vasilie.

— Frumos prea frumos din partea Dumitale, 
— observă Démna Varvarila cu o voce sécA.

— Dar ascépla să audt — o întrerupse Va
silie. — se audt de ce i-am spus. M’am inlilnit 
cu el la casină. unde vedèndu-ne. cum jucam un 
Ierbii, a voii s8 fugă de noi. parcă ar fi dat de 
ciumă. Eu nvam luai după el. căcî aşa mi sé 
(acea datoria, ca unui membru din comitelui easi- 
net, ce suni. Fam poftit se-şt petréca cu noi, dar 
el a dis, că nu pôle suferi a aurii măcar de ferbli. 
de cum a lua insus parte la acel joc. Din vorbă 
una altă am aflai de la el că voiesce să-ţt ceră 
pe Olimpia de soţie, dar numai cu concliţiunea, 
adică decă-i vei promite că le vei lăsa de jocul de
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cârti.
milieT mele să se flea acestei patimi înjosi 16re. deci 
si Domna Mode is va schimba năravul, déca voi 
deveni ginerele el. — aşa im (Jise el.

— .locul fie cărţi patimă injositore. aşa a dis 
Domnia lui, — orupse Dömna Varvarila cu indig- 
iiaţiune. — Adică, ine mimesce pe mine pătimaşă 
şi cu nărav si cjice că suni. înjosită. Ce indrăznelă, 
ce obrăznicie! si pe un asemenea om îl sulei* la' 
mine in casă !... Ale duc să-i spun părerea mea 
in fată.

— „Nu pot suferi, ca vruri membru al fa-

— Marnă dragă — se rugă Lucretia speriată, 
şi se sculă de pe scaun ca s’o oprească de a rnei- 
ge in odaia cea lată. unde şi plecase.

— Lasă-me — sbioră Doamna Varvarita si 
mai iritată prin această împotrivire, şi smulgăndu-se 
din bral.ele fie-si întră in odaia învecinată.

Lucretia aruncă o privire de ură nespusă asu
pra lui Vasile, — care remase pe scaun şi-şi freca 
manile de bucurie — apoi merse iute după mumă-
sa .. .

— De căle orî am rugat şi noi pe mama să 
se lase de acel joc urii, — dicea Olimpia tocmai 
in momentul cănd deschise Dômna Varvariţa uşa.

28
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— Aşii — sbierà aceasta eşindu-şi din lire 
la aiului acestor cuvinte, cari părea a continua îm
părtăşirile lui Vasile —aşa! — si rigă ea fără nici 
u consideraţi une, v?ali pus aici, ca sä me vorbiţi 
de rău, Inimos lucru. —

Severin sărise de pe scaun si privea uimii la 
muma Oclaviei: ea inse, Oclavia bieala fală. era a- 
lât de speriată, alai. de consternate, incăt nu găsise 
piliere a se scula si ea.

— Domnule Severin, — se ruga Lucrotia. care 
intrase indală după muma sa, cu manile împreunate 
si cu lacrimi in ochi, — te rog. nu i-o lua in nume 
de reu, mama este aliluia in conlra DomnieMale 
prin nenea Vasilie. Mama sè sapera lesne, dar e 
bună de inimă, liu-i aşa mamă. — se adresă ea 
afinii cătră Dômna Var vâri ţa, — că ii, pare reu 
de iu lela Dlaie.

— Eu? fe reşcă Dumneijeu. n’atn a ţi tal pe 
niinen in conlra stimai ului meu coleg — «lise Vu>- 
silie din uşa salonului.

— Este drept séu nu, că voieseï să-mi puni 
condiţiunea de a nu mai joca in cărţi, — întrebă 
Dômna Varvariţa, puţin mai domolită.

— Dömna mea, — voi se incépa Severin.
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Olimpia iT lăiâ vorba. Iminenţa perieolnhii ii 
rédedese curagiul. pe ea re-Iii percluse in primul mo
ment.

— Mama. dragă. — disc ea eu pieptul pal- 
pilănd. — Domnul Severin Dor. s’a logodit eu mine 
şi eu main logodii eu el. Cred eă vei binecuvânta 
pasul nostru, şi eă. pentrn fericirea noslră. vei 
simţi de a aduce o schimbare in obiceiurile Dlale 
de pănâ acum__

— Aşa dar toluş este vorba de condiţiunT...
— Nu. — condiţiunT nu voiesce a-li face ni- 

meuT, mama dragă. — urmă de a se ruga Olimpia, 
— dar déçu vei asculta la cele ce-ţ.T voi spune, 
singură vei recunôsce dreptatea noslră.

Şi Oclavia se puse a enara cu o elocinţă rară, 
cu un loc admirabil, cu cuvinte pàlriincjétôre, istoria 
sérmaneï lulceî, pe care o audise cu câteva momente 
mai nainte din gura ginerelui ei.

Pana şi Vasilie, cel cu inima pestriţă, fu ă- 
adènc mişcat, prin depingerea minunată a acelei 
tragedii, pe care o cnnoscea deja. şî pe care o cu- 
noScein şi noi toţi din gura lui Severin.

Cu atât mai mare efect produse asupra Dômnei 
Varvariţa. Care avea o inimă duiôsa şi impresionabilă.

eon-
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— Vô promit. că mi me voi mai atinge nici 
odată de cărţile afurisite — exclamă ea in primul 
extas cu lacrimi in ochi.

Felele ei o imbraţoşară cu foc. Severin i să
rută măna cu emoţiune.

— Ce desnodare fericită — (Jise acum Vasilie 
cu vocea dulcegă, — ce bine im pare, că familia 
vôsfra a câştigai un membru atât de distins, precum 
este Domnul coleg — cu aceste cuminte se duse, 
căci nu mai avea ce se caute in mijlocul acestor 
persône, inlrunite acum in deplină intimitate.

XIII.

Temeri.

— Ne-nu poftit Domna Varvara pe astă 
seră in societate la Domniaei — cjicea Olimpia 
oftând.

— De ce oftezi, — intrebâ Ilie Mogoşan, — 
destul aţi petrecut, in preună, tu şi cu Severii^! 
Puţină variaţiune este bună, să mai eşiţi şi voi o 
dată in lume! Ori sunteţi geloşi unii de alţii! —
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— N’are penl.ru ce să liă gelosă Olimpia «le 
— observa Severin — .si nici im cred,nune,

că esle. precum nu suni nici eu de ea. —
— Am ollat? — întrebă Olimpia cu dislrac- 

ţiune. — l)eeă am oftai mî-am Irădal. lără voie 
temerile mele.

— Să pole să liî gelosă — exclamă Lucreţia, 
— le-as compătimi, decă ai li si încă in asemenea 
grad. —

— Xu-i vorbă de gelosiă. — replică Olimpia, 
— ci «le o presimţire funestă. care mă preocupă 
mereu. Mî-e IVică. că mama va uila de promisiunea 
ei. si că va juca in cărţi la coco na Varvara, nnde de o- 
biceiu sè inlmnesce societatea de jucători şi jucălore.

— Aceslă temere o am şi eu — afirmă Lu- 
creţia, — dar. de şi mî-e deslul de neplăculă. nu 
me nelini.şlesce de loc. —

— Adică, cred! că să va stă pi ni mama, — 
întrebă Olimpia. — şi nu va juca. —

— Ba nu cred. inse chiar decă ar uita de 
promisiunea ei, ce rău ar fi, — observă Lucreţia.

— Un ren mare. un rău nespus — dise Se
verin cu faţa seriösä, — căci ar fi o pedecă grea 
pentru fericirea mea. —
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— l.)oar iiu voiescï să clici — in Ire ba II ie. — 
că ai strica din acest incident, logodna. —

— Asta irani voit să cjic. dar...
— Are dreptate Severin. — adause Olimpia, 

— ce train am avea. decă ar trebui să purtăm 
necurmat grijă după mama. Şi eu sunt pe deplin 
•învoită, ca se nu ne căsătorim, pană ce nu ne vom 
convinge pe deplin, ca mama s?a lăsal cu toiul 
de cărţi. —

— Ar ii mai bine. decă mi ne-am duce iu 
acea societate, — observă Lucreţia.

— Asia nil să pôle, nu trebuie să o con- 
trariăm pe mama. — response llie, — căci ar li 
mai ren, s’ar supera. —

— Nici eu nu sunl.de părere, ca s’o. reţinem 
,pe mama din lolă societatea. — Severin. — 
Astădii sar putea dorn. la alia ocasinne inse nu 
sar mai putea şi aşa arii cu alai mai rău. Mc voi duce 
chiar şi eu. cu Iotă aversiunea mea in contra căr
ţilor, ine voi duce, ca să (im cu tol.il de faţă, la 
prima încercare a mamei. Présenta nostru o va 
reţine pôle, aducèndu-i a minte de promisiunea 
Domniael. începutul osie mai greu. să sperăm, că 
nu va sucomba la prima ocasiune.
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— Am o ideia, — exclamă Hie.
— Ce ideiä — întrebară cei la|(T.
— Nu v’o spun, dar este o ideia buna, 

«sie o ideia care n’are all scop, de cal de a con
tribui In vindecarea mamei de patima ei, decă cumva 
nu va fi deja vindecata, de ceia ce me indoiesc fôrle 
tare, căci un obiceiu nu së desradacinéza aşa de 
lesne, prin o singura naraţiune. —

— Si nenea Vnsilie este de asia părere — 
observă Severin. — .şi el im rlicea, .că marna nu 
së va vindeca prin o simplă naraţiune, chiar cât 
de tristă şi de mîhnilorc ar ii ea. Dar încă şi eu 
mc lem, că părerea acésla să nu lia drépta.

— Nu ne spui planul leii. — întrebă Lu- 
oreţia pe llie. — căci idea la trebuie să liă vr-un 
plan. —

,
?

— Nu vi-lu spun, il veţi alia de seră la co- 
cona Varvara, decă va reuşi, cr decă nu. alunei 
nu-Iu veţi alia, — respunse llie. —

— Să vede tréba. că nu le prea incretjl in
idea la, — observă Severin.

— Ideia este forte bună. — afirmă llie, — 
inse nu suni papă, ea să fiu nefalibil. —

— N’ain pnlea să-ţT dăm mâna de ajutor la
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executarea idei laie, — së informă acum Olimpia 
cu mult interes.

— Nu, fenVau slinţil. Fete nu se pol ames
teca la asemenea lucruri, cart sunt odiôse chiai1 şi 
pentru bărbaţi. —

— Dar sciî, că sunt tare curiösä, (lise
Luereţia.

— Curiositatea este un defect — - respunse 
Ilie glumind..— trebuie să le lecuesc de ca şi în
cep prin păstrarea celui mai absolut secret in pri
vinţa planului meu. —

— Un résultat aï dobândii, deja cu planul teu, 
— observă Severin. — căci in asceplarea desco- 
perirel loll vom asista, decă nu cu plăcere, dar cu 
interes la societate de astă seră. care de allminlré
ar li fost 0‘ mare sarcină pentru mine.

— Si pentru mine afirmă Olimpia.
Acesta intre vorbire avuse loc cu vr o done (file 

in urma acelei prime visilei memorabile a lui Se
verin in casa Domne! Varvariţa.

Societatea la cocôna Varvara, despre care să 
întreţinuseră cele doue părechl era opul lui Vasilie 
Pizmă, care së uneltea mereu, de a. strica logodna 

. lui Severin. Kra convins, că Domna Varvariţa së
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va apuca de curţi, mai ales decă va li îndemnaţii 
la acesta, precum iş propusese el a o îndemna cu 
meşteşug şi pe liplîl.

!
!

XIV.
Sorictatea «I© ©o©«m©.

( Io côn a Varvara nu era neam cu cocôna Var- 
variţa. Kle erau numai bune amice cu aceleaş 
aplecări şi cu egale obiceiuri. Amendoue sleteau 
pe coma socielatei. dar cocôna Varvani së alla in 
o posiliune mai proeminentă decât cocôna Varvarila. 
Numele ei adică al cocônei Varvara resuna ma* 
pulemic prin straturile societatei, graţiei voeci sale 
celei pâtrunrjëlôre, a excentrilăţilor sale, a indivi- 
dualilaţoi sale mai pronunţiale.

Cocôna Varvara nu era veduvă dar stabili
mentul ei conjugal totuş purta firma ei, lumea o 
cunoscea numai pe Domniaei, astfel incât nici n’am 
putut slalori cu deplină siguranţă numele soţului 
ei, elă causa, de ce nu suntem in stare să vi-liî 
spunem.

J

y
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Gocôna Varvara purta ceia ce se nuraesoe 
prill Bidinesci o mare*. Adică avea un mo
biliar scump, şi dispunea de luxul unei curăţenii 
perfecte, care eslc eu mult. mai rar, de cât cum ar 
crede amabilele cel itère. In adevăr, perfecta cură
ţenie este un lux, si de ca ne sfiim a o numi aşa. 
este, că cuveniul lux. in limbagiul obştesc, se fo- 
losesce numai in acel sens care semnifică un vi tiu, 
pe când luxul curăţeniei este una din cele mai stră
lucite calităţi ale unei leinet. I£tă luxul pe care 
am dori de alu vedea in casa lie-cărei cocône, si 
care conslituă o adeverală podobă, scumpă ca şi 
cele laite, dar mai cu seină scumpă prin munca, 
prin atenţiunea, ce trebuie să-i aplicăm in continuu. 
A dispune de luxul curăţenii este dar un adevărat 
merit al femei, de care pôte li mendră cu drept 
cuvănL mai mândră de cât de acel lux de haine, 
de lucruri scumpe, pe cari şi le fiole procura ori 
care femeiă cu banii agonisiţi de părinţii ei. séu 
de bărbatul ei.

Gocona Varvara nu dispreţuia insă nici un 
fel de lux, căci era trufaşă şi pecătnia prin trufia 
ei in contra bunului gust.

Tot ce era mai scump, era mai bun, lot cc
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era mai bătător la ochi, era mai frumos, élfi in 
doue cuvinte descrierea gustului Dei.

Odăile erau töte încărcate cu mobile care de 
care mai extraordinare, arangiale Iară pricepere, 
fără sistem, fără gust. Albumurî scumpe, cu folo- 
grafit proste sl.el.ea pe mesele din salon, fie-care 
scaun era acoperii cu câte o brodăric, păreţi! jur 
împrejur plin! cu cadre, arangiale fără nici o re
gulă. puse in lumină falsă. Inse scaunul, care în
cepea se cânte un mars, când te puneai pe el, era- 
representantele cel mai caracteristic al ideieî, care 
predomnise la împodobirea acestei case.

Locuinţa era spaţiosă. compusă din mai multe 
odăi. dar cele mai mic!, mai rău dispuse, erau des
tinate pentru usul de Iote dilele si cele mai spa- 
liöse. mai luminose, cele din fala sorelui erau re
servate pentru (Iile marî, peat.ru petreceri, si steteau 
închise folosite numai de patru, cinci ori inlr’un 
an. Decă se inlimpla să dea vro inésâ cocöna 
Varvara, alune! ospeţii nu încăpeau in odaia des- 
tinală pentru acest scop, căc! era prea mică. Trebuia 
să se l.inijă mesele in mai multe odăi.

Hidinesceniï insë nu sè scandalisai! căluş de 
puţin de acesta, căc! şi ei tot! avea acela.ş aran-
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ginmen l, ba chiar in că. mai prost, pe la ei a 
casă.

Km spre inserata. Cocôna Varvara luna ca 
o furtună prin odăi. Sbiera aici, striga colea, răc
nea dincolea şi înfrunta pretutindeni. («eamurile 
zuruiau in conlinun de vibraliunea produsă prin 
organul ei puternic.

Inse nu strigase de géba. Tote lucrurile* emu 
lucii; nu se vedea nioăiurî nici macar un (ir de praf.

Societatea ce avea să se inlrunescă la coco na 
Varvara era o societate disn de «lame. Aplicăm 
cuvântul 3disăc liind-că ea se numea numai aşa. 
dar era in adevăr o societate mixtă de dame şi 
de bărbaţi, inlrunilă cu tainicul scop de a se cultiva 
faimosul , Ierbii*.

Cocöna Varvara şi cu parlisanele ei, nu se 
emancipaseră incă de sub legile bunei cuviinţe. 
Păstrau forma cu iotă sănlenia, şi aşa dară nu ar 
fi cutezat nici o dată a polii la un joc de cărţi. 
Hipocrisia lor le oprea chiar de a invila bărbaţi, 
fiind-că, societăţi cu barbaţî, se făcea, numai la 

, evenimente mari, in fie-care casă la doui, trei arii 
o dală.

Ele chemau numai pe coeonole la o calea.
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Bărbaţii venea apoi lard iu sera, ca in l.recăl, ca se 
conducă pe soţiele lor a casă. 0 parle se şi ducea 
cu nevestele, ér cei cu gustul de cărţi, remăneau. 
pănă spre <]iuă. după cum era .şi jocul, mai cu in
teres. séu cu mai puţin interes.

Cea dinlâiă coconă care veni era Klena Dèmba, 
ppleerilă de ,postea lîidinescilor*. căci vai mult le 
place Bidinescenilor a polecri pe lie-care om. Dar 
coco na Hiena Dèmba merita pe deplin poleera ei, 
căci nu se putea întâmpla nimic, fără să li aflat 
densa mai inlâiu. ér tôle svonumrile pornea din gu
riţa Doinniaei.

— Sărul manile -— ijise postea — pardon 
Douma Hiena Dèmba, intrănd iu odaia. Ha adică era 
mai mică de ani de cât Dömna Varvara şi trebuia 
deci, să-i arete respeclul cuviincios.

— Bună sera dragă — respunse cocöiia Var
vara. sarulàndu-o. — şetjl dragă. Dar Petre va 
veni, să te ducă a casă?

Petre éra soţul Doinnei Dèmba, unul dintre 
; acei bărbaţi, care juca bucuros in sume mari, d’a- 

ceia së interesa cocöna Varvara de venirea lui.
Posta — pardon, Dömna Elena Dêmbu navuse 

limp a respunde, căci sosiră de o dală mai multe
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cocône si se încinse Iar de veste o eon versaţi une 
atât de vivace şi sgomolôsa incftl îl. parca, că s’a 
întrunii, din nou salvalörele capitolului de faimosă 
memoria, pentru a scapă eraş vechia Roma prin 
vigilenţa lor.

Frémetul ţinu vr’o câteva momenle şi se li- 
nisei apoi incelnl cu încetul. Roşia. — pardon. 
Domna Rien îi Dêmba isbutise a predomina cu vocea 
ei, dar mai ales cu soirile ei cele interesante, vuel.nl 
general.

F/a vorbea cu mull loc. dar tot o dală şi cu 
multă slielă seu cum am dice, cu precauţiune, căci 
ochişorii ei să invărleau mereu iu cerc. şi când 
intra cineva să oprea, până ce vedea cine esle, 
pentru a urma apoi cu un zel şi mai mare. Să 
vede trcba că vorbea de cineva, care era aseeplal 
in aceiaş .societate, şi care potea veni in fie-care 
moment.

In adevăr povestea de cocona Varvariţa. seu 
mai bine rjis de ginerele ei, Severin Dor.

— Aşa den, inehipniţi-ve obrzăniciă lui. — 
repel à ea acum cu faţa roşie de emoţiune, — vo- 
iesce së-o oprăscă de a mai juca in cărţi. —

— Ar li o prăsi & dăcă s’ar supune voin-
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iei sale. — observ A Niniea. solia iui lb*. Vasil ie 
Pizma — ce ginere mi-ar fi acela, «are să-inî pună 
mie asemenea condiţiunl. —

— Ba den e obraznic — afirmă cocôna Varvara.
— Şi ce-i mai frumos, — continua Elena 

Dèmba, Vămui ţa i-a promis, ca se va lăpadă He 
jocul He carii. —

— Se pole! exclamară' vro eăteva voci de-o-
Hală.

Da, aşa die cliiar şi servilôrele Hin casă
— response Plena.

— Este Hrcpl, — conlirmft Niniea; — sein 
«le la Vasilie. căci a fost. He faţă.

— Aşa-i, — .o întrerupse postea, pardon, 
Elena Dèmba, He frică, ca să nu-i ia alt-cineva 
soirea cea fminosă «lin gură. — că Severin i-a 
spus Varvaritei o povesce înfiorat dre. —

— Adică să mă ierţi — obiectă Niniea, — 
nu ebiar Severin a spus povestea Varvaritei, ci el 
a spus’o mai inlăiu Olimpiei, şi asta apoi a re
peta la l.’o mume-si. —

— Tot una, ori cum ar li, dar o poveste s’a 
spus, şi incă o poveste at&t. He infricoşată incăt 
plângeau toţi cănd o aiujeau, .şi Varvarjta s’a jurai

3
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mire hohote, cit nu se va mai alinte nici o dalii 
île cărţi. —

— Me mir apoi. — observa coco na Varvara,
— cum de mi-a lăsat vorba că va veni.

— Pôle se va duce. pana să începem jocul,
— (Jise una.

— Ori pôle vrea să ne op reşcă pe iote tie a 
mai juca, — observa alia.

— Ga deu. numai una ca asta nu se va in- 
inlimpla, — exclamă cocôna Varvara.

— Mai sei. déca nu ne va l’a et; să plângem 
şi noi. spunëndu-nc acea povesle. — dise Elena 
Dèmba.

— Ba. că nu o vom lăsa se spună—replică 
cocôna Varvara.

— Eu inse aş vrea s'o sein, — obiectă Ninica.
— Şi eu. .şi eu. şi eu — diseră mai multe 

vocî de o dată. Făr de veste să făcu inse o linisce 
cumplită. Varvariţa intrase cu Ielele ei. Olimpia şi 
Lucret-ia in odaiă.

Olimpia era tristă. Lucreţia posomorită, cocôna 
Varvariţa rău dispuse. înainte de a porni de-a casă. 
avuseră ele intre ele o mică sladă. Cocôna Var
variţa din vechiu obiceiu. pusese bani in portofoliu.
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Olimpia observase acosla şi îş permise a i aduce* 
a minte inume-si de promisiunea ei: dar cocona 
Varvariţa s6 făcuse pară şi foc ,că doar nu a 
ajuns sul» epilropia fie-si, şi că pôle face ce voiesce 
dar mai vèrlos pôle sö ducă banii ei unde i place*' 
şi allele de-al de astea. Căi. in privinţa jocului de 
cărţi nu se pronunţă: se vede Iréba că se sfia de 
a se lepăda pe faţă de cuvènl.ul dat.

Olimpia cu minte, nu insislâ mai mult: tăcu 
şi Lucreţia, cu Iote că ar fi dorit să-şî spună sica 
părerea.

Tôl e ! role erau dară preocupate de alic gân
duri la intrarea lor in societate, căci altmintrelea 
ar li observat tăcerea repentină ce se făcuse in 
mijlocul coeônelor si ar fi înţeles că sa vorbii de ele.

Cocôna Varvara imbrăţişâ de a rêndul. mai 
in Uliu pe cocona Varvariţa, apoi pe Olimpia si in 
fine pe Lucreţia.

— Inlr’un ceas bun, inlr’un ceas bun. — 
dise cocôna Varvara, — inlr’un ceas bun, — re- 
petă corul feminin, urând aslfel, ca logodna Olim
piei, să să fi săverşit intrun ceas bun, fericit.

Apoi erăş să porniră valurile conversaţiunei. 
Së formară grupe diferite, care discutau asupra

29
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evenimentelor celor lroi (Iile din urma. 
mai multe cercuri prepondera inse cesliunea cocô- 
nei Varvariţa si a ginerelui ei.

— Ore veniva ginerele — se intre bara unele. 
— Nu cred — răspunse cineva.
— De ce se nu vină — exclamă altă.
— Cal e de palidă sărmana lată — şopti o

In cele

bëtrôna.
— Şi cu ocliiî plănsî — adause alia.
— Nici Lucrelia nu pare bine dispusă, — 

observă Ninica.
Cocon a Varvara luase pe cocona Varvariţa 

la o parte căci Domniaei avea o inimă verde şi 
nu se putea răbda a lănui ceva.

— Ksle drept — o întrebă — că ginerele 
leu le-a oprit a mai juca in cărţi.

Cocona Varvariţa se făcu ca para Ibcolui.
— Cine ţi-a spus una ca asia? — întrebă

ea cu indignaţiune.
Ninica băgase de seină, că Varvarele au în

ceput a discuta cesliunea cea interesantă, .şi se 
grăbi a profita de ocasiune, pentru a auiji din gura 
Varvariţeî cum stau lucrurile şi cum s’au petrecut, 
căci Vasilie i spusese unele, dar nu Iote, le înşirase
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cu rupi ui. aşa după obiceiul bărbaţilor, nu clin (ir 
in păr, cum sciu să povestescă numai (emeile.

Când ajunse Ninica lingă cele doué cocône. 
Varvariţa elicea:

— Iotă lumea o spune, eau chiar şi Ninica. —
— Ce se (iă — inl.rebă acesta.
— Nu ne-ai spus, că Varvariţa s a jural, a 

nu să mai atinge de cărţi — replică cocöna Varvara.
— Déca a mintii. Vasilie, — care a fost de 

de faţă. — (lise Ninica. — apoi mintesc si eu.
— l.ticeai inse, — ol)servă Varvariţa adre- 

sându-se cătră cocôna Varvara, — că ginere-meu. 
m’ar ii oprit să mai joc in cărţi.

— Apoi! nu le-a făcut el să te juri, — răs
punse Varvara.

— O căi despre jurat, nu-i drept, — replică 
Varvariţa. - am dis numai că nu voi mai juca 
in cărţi, dar n’am jurat. Déc& all (i auijil şi voi 
isloria jalnică, care este pricina de urăsce intru 
alai ginere-meu jocul de cărţi, şi voi aţi fi «şa-

— fttă tocmai ce voiam să aucl şi eu — cjise 
acum Ninica, --te rog spune-ne acea istoriă. —

— Te rugăm să ni-o povestesc! — strigară 
tôle cocônele din prejur, care veniseră una căle

!

29*

I
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una së aveulie la conversaţi unea acestui cerc. in 
cave së trai a ceşti unea de di.

Varvariţa se apucă së spună povestea luleei. 
Ea insë nu era inspirată de nici un simtimenl mai 
inall, deci naraţiunea ei nu putu produce efectul 
pe care il exercitase din gura Olimpiei.

— l-oflim — dise cocöna Varvara după ce 
terminase Varvariţa. — cărţile së li fost de vină, 
la acesta nenorocire! Servilörea. blăslămată de ea 
— a Cosi de vină!

— Asa-i. aşa-i — repetă corul si indală së 
incinse conversa ţi unea de predilecţiune a cocônelor. 
despre rëulalea servil orelor. Care de care se în
trecea a së représenta de vid inia a acestor fiinţe 
fără suflet, fără ruşine şi fără câte alto löle.

Cocöna Varvariţa së căi in sine de slăbiciunea 
ce arëlase cănd së grăbise a promile fără pricină 
că nu va mai juca in. cărţi, şi së decise, a revoca 
in public şi prin fapt chiar aslădl acea promisiune 
proslă: adică së hotărî a juca in cărţi. —

Hai, bai. mult e până ’n raiu — pană ’n iad 
i numai un gard. şi ălâ-i spart — dice Românul.
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Planul executat.
I
■ Olimpia şi Lucreţia sleleau de o parle. Nu 

P ii lean şi nn voiau se ia parle la conversaşi unea 
coamelor. Nu puteau, căci erau fele şi nu li se 
cădea să se amestece in vorba muierilor, nu voiau 
căci erau preocupate de gânduri grele.

Olimpia tremura de frica asceplărei. presim
ţea că mumă-sa îs va călca cuvèntul şi prevedea 
un viilor plin de nefericire, căci, vai. vieţa fără 
de Severin era o vieţă lipsilă de ort ce bine, plină 
de mîlmire, de Irisleţă şi de jale. Severin nu putea 
să-si încredinţeze de solie pe fiica unei jucălore 
de cărţi.

?

— Aslădî, numai aslădî de s’ar pulea slăpîni 
mama. — cugeta neincelal Olimpia.

Inima Lucreţiei era plină de temeri, să 'îngri
jea «le inlenţiunile lui llie, i era frică de un scandal 
provocat prin executarea acelui plan pe carc-lft 
amintise, că Iar fi concepul intru oprirea coconet 
Varvariţa de la jocul de cărţi. Acel plan de l*ar 
fi cunoscut, ce bine ar fi fost. 
li pulul fi veselă, dé că era ren, Par li putut povăţui

Decă era bun ar
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pe Hie, şi Par li pulul opri de la executare. Dar 
asa .... era rău.

Spre fericire, chinul ei nu dura mull, căci 
peste curènd sosi llie eu Severin. Y'cniră mai de 
vreme de căi cum era obiceiul prin Bidinesci.

In societate se Iacii linisce. Cocbnele amu
ţiră ca de obiecei in présenta unui strein.

începură unele a vorbi cu Severin despre timp 
altele despre maial. altele despre oraş. încetul cu 
încetul se porni (iras conversaţi unea şi Lucreţia 
profitând de risipirea atenţiune!. care se concentra
se până atunci asupra celor doi tineri, il luă pe llie 
la o parte.

— Pentru Dumnctjeu i şopti ea cu mare stă
ruinţă; — spune-mî. ce ai de gând a face. Spu
nem» să sein. căci mi-e temă să nu comiţi vro 
necuviinţă, se nu se ini împle vr’un scandal, să se 
supere mama pre line. şi să ne siriei şi viitorul 
nostru. —

— Liniscesce-te di*agă — respunse llie zim- 
bind, — nu sö va inlimpla nici un scandal. Mama 
nu e amestecată nici de cum in planul meu.

— Dar bine, nu vreai s’o opresc! de la joc — 
inlreba Lucreţia supărată dc indărătnicirea mirelui ei.
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— lia da. inse nu më voi adresa pentru a- 
véstn de-a dreptul entra. l)-ei. — replica Ilio — 
nam «le càl. së spun vr’o doue vorbe Homnei de 
casă. si mT-am ajuns scopul.

— Şi eu vorbe poţ i val ama. — observă Lu-
I

erei ia.
— Vorbele mele nu vor vălăma pe nimen. 

Vină cu mine de ascullă. ca să le Iiniscesct. — 
cu aceste cuvinte mei’se spre cocona Varvara care 
era incurcală cu nisce cocöne inlro conversaţi- 
nne despre dulceţuri, compoturi si alle lucruri 
scumpe d7ale cămărel.

Lucretia së luă după el.
— Sărul măna cocona Var vară — cjise llie 

cănd lu aprope de dômna casei.
— Hună séra llia.ş — răspunse cocona Var

vara cu multă afabilitate. — Ce did, n’am putea 
së incepem? Sein că joci numai de nevoe, dar 
până vor veni coi lalll, ne putem apuca de un 
mic Ierbii.

— Tocmai in privinţa acesta am voii să-ţi 
spun ceva. — replică llie cu o fală ingrijală.

— Ce ai — întrebă cocona Varvara alarmai ă 
prin lisionomia lui llie.
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— Nimic, n'nnr nimic. — response acesta, 
întorcând ochit împrejur in semn. că nu pôle vor
bi intre atâtea urechi. Coeöna Varvara înţelese, 
indală acest semn si dominând silual.iunea cu acel 
Iaci minunai inăscnl unor femei dise ricjênd :

— Dar sei, că esc! posnaş Ilie. erai să me 
bagi in gröze cu lala D-Iale speriată.

Apoi îş urmă conversaiiunea despre murălurt 
dar nu o întinse pănft la rocht,— unde ar li ajuns 
negreşit, decă ar li pulul dura încă pul in limp. — 
ci sß furişă pe nesimţite inlr’un coli. unde se re- 
trăseseră Ilie şi Lucrelia. pentru a o ascepla, căci 
se inleleseseră cu ochit despre acesla.

—• Ge-i Ilie, — inlrebâ acum cocon a Varvara.
şoptind.

— Un lucru forte neplăcut, — respunse acesta 
vorbind şi el incetinel.

— Spune de. — lăcu cocôna Varvarila cu 
un gest de nerăbdare.

— Aslădî din intimpjare am avut putină 
trebă la poliţie începu Ilie.

La cuvêntul poliţie fata cocônei Varvara së 
Avea un respect (ôrle mare de poliţie şi depăli.

tôle autorităţile civile.
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Nu-i plăcea nicï së au elfi cuvcnf.ul .polii ie.
— Şi.... întrebă cocon a Varvara cu resu- 

llarea năbuşim.
— Şi din inlëmplare am aucfil, că Domnul 

comisar a dai. o poruncă, care le privesce pe Dla?
— Pe mine — exclamă cocona Varvara în

grozită, — ce pôle avea polilia.cn mine.ee ames
tec am eu cil poliţia?

— Aşa me întrebam, şi eu, — continuă llie. 
— când am audit numele Dtale din gura comisa- 
sarului. şi am tras cu urechia. ca se aud despre 
ce este vorba. —

r

— Ki bine, si ai auriii. — intrehà ccoônà 
Varvara devenind toi mai palidă.

— Am audit, së înţelege că am amjit .şi este 
prea bine, că am puiuţ autji, căci te pol feri de o 
neplăcere, ba de un necaz mare.

— Spune dragă llie, se rugă cocona
Varvara..

— Spune, — adause şi Lucreţia. care abia 
apuca se audă unde vrea să esă llie.

— SÖ vede trôba, că le-a denunsal cineva Ia 
poliţie — continuă llie, — adecă a făcut arătare, că 
se va juca hazard in casă la l)-la, .şi comisarul ^
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dedea locmai ordin, sa-1T calce casa şi sc vë prin
dă Ja joc.

Vai — exclama coecma Varvara, — ce 
Cum se scap. spune-mî iubitule, cum seruşine.

scap; ce së tac, ca se opresc pe poliţia, se nu-mî
vină in casă.

— Nu-o mai poll opri. de a veni dar o poli 
scote cum va intra, deeă vei avea grija, ca in astă 
séra së nu jöce nimen in cărţi la D-la.

Bine di ci bine diet — o Hă coco na Varvara 
eu lotul consternată şi eşi apoi afară pentru a se 
reculege puţin.

Jiiicrelia era uimită si era mândră de genia
litatea logodnicului ei.

— îţ garantez — (.lise llie eălră Lucreţia, — 
că in astă seră nimen nu va juca in cărţi aice.

Acum reintră coco na Varvara erăş. Veniră 
.şi vro câţiva dintre Domni.

Goconâ Varvara presentâ pe Severin Dor mai 
intăiu Domnului Boronan. comersant de frunte su
pranumii Gurasatului. căci el domina toi oraşul 
prin organul seu puţin cam răguşit dar puternic. 
Vorbea de lănă si de piei, dar mai mull de politică 
înaltă. îl mai presenlâ D-lui Bantofescu rentier,
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care trăia din venii ui capitalelor sale imprimiutate 
cu trei la sulă— pe lună: nu uită a-ltt recomanda 
si Dini Curcă, amploiat dar toi o dată întreprin
zător de lei de fel de speculaţiunl.

Coco na Varvara, sub alte împrejurări, n’ar li 
observai cu atâta slriclelă regulile polifieT adică nu 
s?ar li îngrijit de presenlarea acesta, ci ar li lăsat 
in voia intîmplărel pe öspel.il D-ei. sigură fiiind, 
că se vor cunosee. deeă vor voi. şi ar li grăbit să 
el al )leze jocul ei de predilecl iune.

AslăiJT inse se lerea. după cum seim. de acest 
lucru, deci alese mijlocul presentărei ca se încurce 
pe Domnit in con versaţi une.

Linele dintre dame zoreau să se pună la mesă 
cu cărţi, aceslora le respunclea cocôna Varvara, că 
istoria lulcei tot ar li impresionat-o mai tare, de 
cât cum ar ti crecjul. chiar densa la început, şi că 
i-ar li trecut pofta de a juca in cărţi.

Domnul Doronan demonstra cu organul său 
polemic greşala ce comisese guvernul prin inliiin- 
ţarea de carantine in contra l:\nel, arăta in mod 
convingălor că întregul oraş se va prăpădi, decă 
nu se va slobozi lâna, şi deveni pară de foc, gală 
de a întreprinde lupta in contra ori cui — cănii

?
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do o dală. fiind in culmea exlnsului seu se opri. 
se ingălbini şi fileu.

0 guriţă dulce pronunţase urmălbrele cuvinte:
— Boronane, ér le apucă tuşea cea rea. decă 

vei mai striga aşa. —
Aceste cuvin le eşiră din guriţa consorlei Dlui 

Boronan, .şi produseră acel efect minunat, căci Bo- 
ronan se lemea de tuse şi de consecinţele ei, cari 
după părerea Domniei sale suni: oftica şi morte, 
— ca de munca vecînică.

Severin era forte încântat de încetarea acestei 
argumentări sgomolôsc, care nu-lu interesa căluş 
de puţin şi voia să se furişele lingă Olimpia sa, 
când fu oprit de rentierul Pantofescu, ca re-Iu întrebă 
despre imbrăcăminlea sa. la ce eroilor şi-a făcut 
hainele şi la care cordonier seu pani olar ghetele. 
Nici aceslă temă nu era interesantă pentru Severin 
dar n’avea incălrou, Irebuia să stea de vorbă cu 
acest Domn, până ce veni Domnul Curcă care i 
propuse, se întreprindă amândoi in tovărăşie un 
stabiliment de băi reci, cu care nemţii au început, 
să facă minuni, nu alai. cu privire la curele sever- 
şite cât mai cu seină cu privire la banii adunaţi 
prin acele cure....
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Domnii după cum vedem îs mai petreceau, 
cum iş petreceau, dar demnele începură se casce, 
si nu së opriră nici chiar când së puse Domna 
Ninica la pian şi incepu se cânte pe „ Dălcescu 
murind.*

1

Olimpia şi Lucreţia erau fericite. Lucreţia i 
spusese Olimpiei, in ce mod isbutise llie a impedeca 
in astă soră jocul de cărţi.

Demna Ninica sfirşise cântecul .Dălcescului* 
si intonase Jlora Soverinului* fără de a anima 
câluş de puţin societatea, căci era sătulă si prea 
sătulă de acesle dôuë melodii pe care le audise 
neincelat de vr’o doi ani incöce din gura Ninichei.

Vedènd in fine cocönele că nu-i nici un rost* 
de cărţi, începură a se interesa, decă Ic-a venit 
servilorele, care se le conducă pe a casă ér cele 
cu bărbaţi, începură a întreba decă n’ar fi timp 
së mergă a casă.
„ Aceslia erau in voiţi, căci cocôna Varvara, 

penlru a desfiinţa societatea cât mai curênd, nu 
adusese pentru Domni nici măcar ceaiul obicinuit. 
Bărbaţilor le era deci föme.

Socielalea së sparse. De la poliţie nu venise 
nimeni, şi cocôna Varvàra începea deja a ehibzui,
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Cil ôre nu v;i li losl înşelata «lin pari ea lui llie, 
cănd îiudi pe cineva bătend Iii uşă. Ka slin.se în
dată luminarea. Barba Iul ei dormea deja. n'audi 
deci bălaia la uşă : Mai baiu o dală apoi se făcu 
linisce. Acum cocôna Varvara era încredinţată că 
venise poliţia. In realitate sê inlorse.se llie. pentru 
a-i spune, eă poliţia venise tocmai, oănd se ducea 
societatea, şi d’aceia numai urcase la Dei. Dar ne- 
deschicjendui uşa, şi vedènd, că se face întuneric 
in odaia, iş frecă manile dicènd : Cocôna Varvara 
crede de sigur, că sunt de la poliţie, nu va descoperi 
dar nici o dală minciuna mea, şi in loc de a se 
supăra va li in veci reciinoscălore călră mine.*

!

XVI.
Xouë temeri.

(iraţiă solicit .adinei lui llie să şi bolărîse diua
de nuntă.

Decă am dis cjioa am greşit, trebuia să dieem 
(jilelc de nuntă, căci in adevăr- se bolărîseră doue 
Dumineci, una pentru nunta lui Severin cu Olimpia.
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şi ;t doua pentru Mie cu Lucreţia. Tinerii ar fi 
voii sa se cunune in una şi aceiaş Duminecă, dar 
coeôna Varvarifa l'u in conlră, ,nu o bine. şi nu 
e bine. — dicea Dei, — de cale ori s’au cununat 
mai multe părechl iu una şi aceiaş di. a fosl ne- 
fericite, tôle, nu numai una, ci Iote.*

Din acesta părere nu. o pulea scôte nimen.
Severin şi cu Olimpia ar ti voit s’o mai în

cerce puţin pe coeôna Varvarita, să mai ascepte 
se vedă decă cu altă ocasiune, nu va cădea in 
ispită, căci in societatea la coeôna Varvara nu 
jucase nimen in cărţi, prin urmare nu së scia, decă 
in caşul când sar li jucat, ar li putut résiste len- 
laţiunel.

Ilie insă susţinea că intréga societate din Di- 
dinescT, dar mai cu semă cocönele, s’ar (i tămăduit 
«le patima loi’ de cartoforiă prin istoria Julcei, care 
se respândise in löte cercurile oraşului.

Omul nu crede nimic mai lesne, de eût ceia 
ce doresce inima sa. Astfel crerjură dară atât Se
verin cât şi Olimpia in convertirea cocônei Var
varila, cu tôle că nu avea nici o dovadă despre 
intôrcerea ei.

Lucrurile ajunseră deci la preparativele pentru
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cununie, când fură de-o dală întrerupte prin o scire, 
care i veni lui Severin.

Cunuiată-sa lulcea murise in casa de nebuni
la Sibil.

Dina cununielor se amâna, din acest, incident 
de doliu, pentru sése septemanî, căci nu s’ar fi 
cădul. ca Severin se ignoreze mörtea in casa fraţe- 
«ëu mai mare, şi cave-lu crescuse.

llie era disperai. Şese scplămânT de veră, 
pe trecu le din partea cocônei Varvarila la băile din 
Brădesci. unde avea obiceiu a se duce in toii anii 
şi unde nu cunoscea alia distract iune de cât jocul 
de cărţi, elă perirea complectă.

Severin plecase la Sibiî pentru a asista la 
înmormântare, dar së decisese să së intorcă si së 
mergă .şi el cu familia Dode la Brădesci.

Distrugerea frumosului edificiu ridicai, cu a- 
lăla dibăcie din partea lui llie era neevitabilă.

Severin merse la Sibiiu. dar nu së intôrse 
indală, ci in locul seu sosi o epistolă, prin care 
arëta, că va petrece vr'o câteva (Iile acolo, pentru 
a visita exposiţiunea naţională, şi poftea pe cocöna 
Varvarila, ca së vină şi Dei cu fetele, să vecjă a- 
cea expositiune.

i
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Pijlineseenil sei mu despre acéslft întreprindere 
naţională, dar nu să prea interesau de densa, 
căci cei care s’ar li pulul interesa vedusera alte 
exposiliunl, la Paris, la Viena, şi prin urmare li 
se părea lucru de ris. a se osteni la Sibiirt pentru 
a cerceta o sesimonositură, o parodie de exposili- 
nnef cum să exprimau ei.

Cocöua Varvara mai cu seină, care fusese la. 
exposiţiunea de la Paris, era capul contrarilor, ér 
cocona Varvariţa ţinea mult la părerea coeönei 
Varvara, deci şi densa vorbea < u dispreţ fie acéslft 
întreprindere naţională şi invitarea Iui Severin de 
a \*isiia exposiţiunea i se păru pocită.

— lia ce frumos ar mai li. décft am merge 
cu toţii Ia SibiiTi. — dise Ilie, când atlase despre 
propunerea lui Severin, căci spera, că prin voiagint 
)a exposiţiune va cădea estimp cercetarea băilor şi. 
va aduce scăparea din pericolul cel mare.

— Să lăsăm Hrădescil, penlni acest voiagift,
. — exclamă cocöna Varvariţa

— La H răci esc! ne mai putem duce şi altă 
dată, dar la exposiţiune nu, — observă llie.

— Ce lucru mare şi acea exposiţiune, — re
plică cocöna Varvariţa. — am vă<}ut destule.

I

30
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— Dar nici una naţională. — obiectă llie.
— Că şi va li un lucru «lemn de vălul — 

dise cocöna Varvarita.
— Cum să nu liă. — response llie — ce, 

oar’ nu este inieresanl. a vedea progresul naliunei 
pe terenul industriei: ş’apoi mai interesant de a 
le întâlni cu românii si româncele din cele patru 
unghiuri ale Icrei: a compara diferitele porturi iu 
toaletă. —

Acest din urmă argument fu decisiv.
Morseră la Sibiiu. Cocon a Varvariţa cu Ielele 

ei si cu llie impreună cu —• cocöna Varvara, căci 
si D-ei së înduplecase din îndemnul balului care 
avea să se dea la Sibiul iu decursul exposiţiuneî.

llie era cu voie bună, Lu ere fia mullămită, 
Olimpia fericită. Cocöna Varvara făcea mereu la 
comparaliuni ini re voiagiul l)-ei de acum şi intre 
acela pe care-lü întreprinsese la Paris.

Exposifiunea i së păru cu lotul prostii. Lu
crurile expuse forte de rend. Acasă la D-ei avea 
mai frumöse divanurt mai (ruinöse şifoniere şi mese, 
de cât cele care së vedeau pe aici. ş’apoi cât des
pre manufactele terancelor. vëcjuse destule.

Dintre töte çbiectele i plăcu un costum naţio-



•H>7

-nal femeiese care tocmai nu merit a atenţiunea cu
noscătorilor, căci nu era un tip original ci o mo
dificare nereuşită a unui costum de ţerancă pentru 
usnl unei dame de salon. Cocona Varvara îl cum
pără cu un preţ nemăsurat. îl cumpără din două 
considera ţiu ni : una ca-i plăcea, alia fiiindcă scia, 
că numele cumpărătorului va figura in Iote jurna
lele românesc!.

Cât pentru liai, nu mercerii, căci Severin nu 
putea, Lucreţia fără Olimpia nu voia se mărgă, 
llie nu insista tiind-ca uu simţea nici o plăcere in 
privinţa balului.

hăcă ar li seini urmările ale acestei disposi- 
ţiunî, ar ti stăruit din Iote puterile şi ar li isbuiil. 
de a indupleca pe Lucreţia şi pe cocona Varvarila 
la cercel a rea balului.

Cocöna Varvara allăhd de holărîrea acesta 
se tăcu pară şi catran. Ea venise la Sibiifi cu sin
gurul gând de a vedea balul şi acum să nu i să 
implinăscă pofta? Ea singură nu voia să mărgă. 
Harem de ar li aflat mai curând, dar i să spuse 
tocmai in aceiaş di când era să să dea balul. Nici 
nu vorbise mai nain te despre bal, căcî cercetarea 
acelei petreceri i să părea atât de naturală incul

30*
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nu-i venise prin cap de a së informa despre inlen- 
liunele celor lallt iii aceslă privinţă.

— Deçà sciam una ca asia, nici nu veniam 
cu voi la Sibiiü. ci me duceam la Brădescl. — 
dise supëralà căl.ră cocöna Varvariţa.

— Im pare rëu. că it-am stricai pofta. — 
respunse cocöna Yarvariţa — dar cum de nu ne-ai 
pomenit nimic despre bal. Acum deçà ne-am hotărî 
së mergem ar li prea lârdiu, căci nu sunlem pre
parate.

— Ai putea se mergt cu llie, deçà n’ar fi 
întreprins tocmai aslădî o cxcursiune la Turnu-roşu 
— observa Lucreţia.

Să Yë ia d . ... strigă, cocöna Varvara înfuri
ată, — eu plec mâne de-a-dreptul la Brădeci, unde 
m’ascéplà Domnialui. — Astfel obicînuiă së numéscà 
cocöna Varvara pe soţul Dei.

— Nici pe noi nu ne mai reţine nimic aici 
— respunse cocöna Vai-vâriţa, — vom pleca cu 
toţii la Brădescl. —

Când së inlörse llie de la Turnu-roşu nu mai 
avea nict un mijloc pentru a schimba decisiunea 
fatală.

*

Plecară la Brădescî.
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xvn.
Ji» Bràdcscï.

Avea téta dreplaleà Pomnialui, adică soţul 
cocönei Varvara, tie îş alesese Brădescil de loc de 
predileetiune unde pelrecea tjilele cele eälduröse de 
véra. Avea dreptate, căci o posiţiune mai pilorésca 
un aer mai sănătos şi mai aromatic, nu putea găsi, 
de ar li colindat töte băile de renume.

Pe povârnişul unui deal impresoral de cei 
mai frumoşi brarlî din lume se ridic vr’o sută 
,şi mai bine de case, care de care mai elegante, 
mai cochete şi mai frumdse. Cărări întreţinute cu 
cea “mai mare îngrijire in deplină curâţeniă, un ton 
degagial. dar decent in societatea de ôspelï, o climă 
temperată, astea töte făcu din BrădescI un cuib de 
fericire pentru toţi aceia, cari se pot lăpăcla de gri
jile, de patimile, de preocupaţiunele lor din lumea 
cea mare, şi care mai' pot găsi in dulci reverii, in 
visuri line, inspiraţiune sublime.

Severin era încântat, el se credea in raiul 
lui Mohamed. Sosiră in o cji senină la BrădescI. 
Olimpia il purtase prin töte locurile, urcase la di
feritele bel vederi, mergeau mână ’n mâna şi sorbeau 
cu peplurile dilatate aerul balsamul.
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Spre seră voim se esă éras in pădurice. Se
verin. Olimpia. Ilie şi Lucrelia, dar când i propu
seră coconet Varvariţa, I )-ei pretextă o indisposiţiune, 
le dise să morgă ‘in salonul de cură şi să-o lase 
pe D-ei singură, ca să se odiluiescă.

Ilie, care simţise că cocômi Varvara făcuse 
un proiect cu cocôna Varvariţa, era neliniscit. Ar 
(i voit să-i decidă pe cei lalţl, ca se stea a casă, pentru 
a reţine pe cocônele de la jocul de cărţi la care 
aveau de gând a se pune după temerile lui Ilie, 
dar nici Severin şi nici Olimpia nu voim se accepte 
propunerea sa. Ilie nu mai insistă, căci îs (Jicèa 
el, că şi aşa nu va li in stare a impedeca pe co
ronele lot de-a-una şi iu Iote dilele de la patima 
lor. şi dăcă nu vor juca aslăcji vor juca mâne, 
reni s’ar fi putut pole amâna, dar stinge. — nu.

Merseră deci in salonul de cură unde era o 
vieţă forte veselă şi animată: grupe de ospelî in o 
parte, in alte părechî singuratice, dincolea o fami
lie, aici câte un soli tai-, contemplau luna, ascultau 
la musică, conversau, oftau, glumeau, cu un cuvent 
îş petreceau şi să simţeau seu cel puţin păreau cu 
toţii fericiţi.

Numai Ilie î.ş versa şoptind temerile sale in 
sufletul Lucreţiei şi o neliniscea si pre densa.
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Severin vorbea lot in versuri. Olimpia asculţi 
perd u I ft in valurile de fericire, cu un zimbet dulce 
pe buze. si i inlorcea cu delicateţa stringerile sale 
de mână.

Visau cu ochit deschişi, dar vai, pesle curenţi 
se desceptară la realitatea urîlă.

(and se inlörserä a casa, găsiră pe eocôna 
Varvara şi incă vr’o doue Cocône şi vre-o doi dômnl 
jucând la ferbli cu coco na Varva'riţa, care së ruşina 
puţin la vederea lui Severin şi inginâ ceva de vre
me lungă, că n\n putut refusa pe eocôna Varvara, 
şi allele.

Severin simţi ca un cuţit la inimă la acesta 
descoperire, Olimpia tresări din reveriile ei, Lucre- 
tia se mânia, numai llie iş păstră firea. El asceptase 
cu sigur una ca asta. şi faţă cu faptul împlinii i crescu 
curagiul. Jură in secret, că va lecui pe eocôna 
Varvariţa chiar de ar sei, că nu sar mai inlôrce de 
la HrădescT.

Severin s’ar li dus incială de la băi, decă nu- 
i ar fi fost milă de Olimpia şi — de propriul sëu 
amor. S’ar li dus, căci ceia ce începură cocönelein pri
ma seră o continuaseră din sără ’n sërfi. ba incepură a 
feriţi şi nopţile, apoi şi dimineţele jocului de cărţi ^
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Era lucru scandalos. Bietul Severin së pră
pădise. Amorul sëu ajunsese la un grad aUU de 
mare. in căi. ar li Irecul. cu vederea patima fiitô- 
rci sale sôcre. décâ ai* li fost in slare de a o scusa, 
şi ar li scusat-o. decă nu s’ar ti dai jocului de cărţi, 
cum am dice in public.

Toţi ospeţiT din băi vorbeau de ele. când e- 
sau vro dală la musică pe promenadă. Cei vechî 
le arëla celor noi veniţi, şi istoria lui Severin .şi 
a Olimpiei era cunosculă de toţi.

— l)écâ mi-ai da oeasiunc. ca se vin in a- 
tingere mai de apröpe cu aceste cocône. — dise 
intro (Ji, un ospe nou venit, cătră llie. cu care 
făcuse cunoştinţă. şi cu care vorbise despre istoria 
notorieă, — as încerca o cură cu liil.ôrea söcra 
Diale, dar nu ’ ar trebui să scie, că sunt scama
tor. —

— Dta esci dar vestitul scamalor Herman, 
— întrebă llie. — numele ţi Tain cunoscut, dar 
n’am sciul că esc! identic cu renumitul artist. — 

— N’ai sciul. fiindcă n’am spus la. nimen. 
Am venit la.Brădescî pentru ca së ine repausez 
de ostenelele ocupaţiuneî mele. Ici, colea, lot mai 
fac in cercul de amici câte o prestidigaţiune. pentru
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a nu perde exerciţiul, dar in public nu m’am dal 
pe Lain, si le rog să păstrezi secretul chiar in in
teresul Dtale. căci cura dlic, ini-ar plăcea să încerc 
cura mea cu cocôna Dode. —

— Cât despre discreţiunea mea poli se fi con
vins. si lot aşa despre recunoscinţa mea. decă ai 
bine voi să-ini vii in ajulor. Ku mi-am bătui des- 
lul capul, ca să găsesc vr’un mijloc, dar cu cât 
mă gândesc mai mult. cu atât văd, că m’am legat 
la un lucru neputincios, când m’ani jurat, că nu 
voi merge de aici, până ce nu voi vindeca pe mama 
fidanlatei mele de patima ei nefericită ...

— îin pare bine. că le pot ajuta, ca să-ţi 
implinescT jurământul, — (jise acum Herman, — 
căci mijlocul meu va fi cred, insolit de un efect 
complet. II voi putea încerca la prima ocasiune 
dar mai inlâi trebuie să mă presintecjï Domne!. 
Apropo, are trăsura ei proprie, căci o văd adeseori 
in ecuipagiu particular. —

— Nu, trăsura nu este a Dei, ci a altei Dömne 
a Domn ei Varvara.

— Dăcă nu mă insei şi acăslă Domnă jocă
in cărţi.

— lia este, aş putea <}ice, rădăcina răului. —
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— Atunci va trebui se aplic şi asupra Dei 
cura mea. cred că nu vei avea nimic in contră. — 

— Nimic; cu alai mai mare va ii bineface
rea Dtale.

— Elă dar lucru inţeles, me vei présenta 
acelor Domne. —

— Gu cea mai mare plăcere, lnsë déeâ mi-e 
permis a li curios, le-aş rugă să-mî spui planul 
Dtale.

— Bucuros, căcî şi a.şa im trebuiesce pentru 
tot caşul un martor, care së dovedésca in lume, 
că n’am avut inlenţiunl rele. apoi va fi chiar de 
lipsă, să-mî vini in ajutor. Elă dar ce voiesc 
să fac.

Şi scamatorul Herman se apucă de i desco
peri planul şefi.

— Minunat. — exclamă llie plin de bucurie, 
— ved că esci un om de geniu. —

îţ mulţămesc penlru elogiul Dtale. dar ascéplfr 
să-lă merit. Urma alege.
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XVIII.

începutul curci.

lini musică pe promenada din pădure. Iu 
pavilon se aşedase colonele de cadril. Severin cu 
Olimpia si llie cu Lucre ţiu jucau vis-a vis. Erau 
veseli.

Ce së inlimplase. Ce lucru prefăcuse tristeţa 
lor in voie bună. Nimic nu së inlimplase. Ra<ja 
cea slabă de speranţă, care străbătuse in inimile 
lor din promisiunea acelui scamator, fusese de a- 
juns a produce acesta schimbare. Dar speranţa 
lor nu së redima numai pe o simplă promisiune, 
ci era mai bine fondaiă, căci Herman së pusese 
deja la lucru.

Chiar in acest moment şedea cu eoconele la 
mésa de cărţi, unde le ţinea de vro câteva <jile in 
coce in o iritaţiune complectă, fâcêndu-le së cîştige 
şi së pcirriă de la un moment la altul, sume con
siderabile.

Olimpia începuse deja a së îngriji de săuăta
ica mume-si, care slăbise prin efectul alteraţiimei 
continue, dar llie o liniscise. spunêndui, ca acestfi 
era anume provocată din partea aliatului lor. ca o
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pregătire la lovitura decisivă, şi că nu va mai dura 
mult timp.

Amiciî noştri dansau dară şi nu trăiau tie o 
cam dală decăt pentru present, uilànd cu lotul de 
lemerile lor.

.locul dura cât dură, apoi se sparse lot o dală 
cu încetarea muşi cei.

Părechile porniră .spre casele lor.
I’e drum llie së intâlni cu scamatorul Herman, 

care i lăcu semn, că are să i vorbésca. 
llie se grăbi a merge cu el.
— l.)ioa decisiune sJa apropiat, mâne cbiar 

ne vom încerca norocul, — dise Herman.
— In fine — exclamă llie, — bar Domnului ; 

numai de am isbuli.
— Töte sunt pregătite. Am avut grijă de 

töte, tocmai ca şi când aş da o representaţiune 
dinaintea unui public dificil. Am consultat baro
metrul meu, care nu m’a inşelal incă.nicî o dată. 
Mâne va fi un limp tocmai precum ne trebu- 
iesce. Coeonele sunt invoile a face excursiunea ' 
cu mine şi cu amicul meu, pe care fam iniţiat in 
secretul nostru. Vrei veni şi 1)1 a tai amicul Dtale 
in urma nostră, dar aveţi grijă se nu sosiţi nici
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prea curând, inse nici prea tânjiu Ia locul sciut. 
căci deoă al.T .sosi prea curènd, am perde efectul, 
ér prin o întârziere prea mare s’ar putea infimpla 
.vro catastrofă, cftcî de, — sunt femei, şi îţ spun. că 
vom avea mâne o furtună grea. —

— Sciu ora. respunse llie, — şi voi regula 
mersul Irăsureî nost re, -ca şi când ar li un tren.

— La plecare së fi de faţă — mai dise Her
man. — pentru ca să-lT pol da instrucţiuni, dâca 
va (i de lipsă. Cu aceste cuvinte së duse Herman, 
părăsind pe llie in frigurile asceplăret.

A doua <ji de dinii netă, calésca cocônei Var- 
vara stetea gata de plecare dinaintea locuinţei D-ei.

Coco ne le Varvara şi Varvariţa. — scamatorul 
Herman şi cu amicul sôu, — llie, Severin, Olimpia şi 
Luc re ţi a erau împrejurul trăsurel.

— Aş avea poftă să merg si eu cu Dvôslrâ 
la ZmeurescT, — (J‘cea — n’ai vera lu cu 
mine Severine, să luăm amândoi o trăsură.

— Bucuros răspunse Severin, — căoT şi aşa- 
n’am vëdut incă băile de la ZmeurescT.

— Vom veni şi noi după Dstră, — së adresă 
acum llie căt.ră cocôna Varvariţa, care tocmai sâ 
urca in trăsură.
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— La revedere dară, — response acesta.
— La revedere, decă vom găsi in grabă vr’un 

birjar, — adause Hie.
— Dar pe noi ne lăsatt aicï? — întrebă

I iUcreţia.
— Voi nu sun teii pregătite — obiectă coconit 

Varvara. —
Asta ni-ar mai lipsi — së gândi in sine — 

vină şi tetele! Nu-i destul că voiesc să ne ur- 
nrărescă tinerii şi să ne strice rostul ? Présenta lor 
ne va impedeca de la joc. — Apoi dise ărăş cu 
vocea tare. — Felele nu pot veni şi n’ar li galant 
din partea cavalerilor de a le lăsa singure. —

— Bine diet IJomnă — aprobă Severin, — 
•vom reraănea si noi aici. —

— Adio dară şi la revedere de seră — 
<Jise acum cocöna Varvara încântată, că a scăpat, 
aşa de lesne de însoţirea neplăcută şi impedecă- 
lôre a tinerilor.

— Adio, şi la revedere pole la Zmeu reset, —
— fjise Ilie.

Cocôna Varvara voia së mai obiecteze ceva,
— dar nu putu, câcî trăsura së pusese in mişcare.

— Ce tînër nesuferit. — dise acum cocôna
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Varvara eătră cocöna Var vâri ţa — vrea să së vîre 
cu sila intre noi si se ne strice hazul. Décit va 
veni la ZmeurescT nu vom putea juca partida pe 
care am întrerupt a seră aşa de vreme.

— De asta me lern şi eu, — observă, cocöna
Varvariţa.

— Décft sei am una ca asta — continuă co
cöna Varvara, remăneain mai bine la Drădasct.

— îm permite-li a v6 face o propunere — 
irit robă acum Herman.

— Cu plăcere, respunse cocöna Vavara.
— Ce diceţî la ideia mea, adică să continuăm 

părlida întreruptă chiar aici in trăsură?
— Ideia Dtale este minunată, este picantă, 

mß invoiesc, dar cum. să facem? exclamă cocöna 
Varvara. ~

— Cum se facem — întrebă şi cocöna Var
variţa.

— filă luăm un covor, îl întindem peste pi- 
cerele nost re şi astfel formăm mésa 
Herman.

replica

— Bravo — exclamă cocöna Varvară.
— Dar cărţile? — întrebă erăş cocöna Var

variţa.
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— Cărţi am eu la mine in buzunar — res
ponse Herman.

— Şi mai bravo — exclamă cocôna Varvara.
Se puseră la joc.
La incepui. cocônele cîsligau mereu, adunaseră 

fiorinii cu miile, şi'nu băgaseră decernă, că ce
riul se întunecase de o dală şi că incepuse a picura.

De la prima picătură de ploie părea că no
rocul ar li întors foia.. Cocönele perdeau, dar rnai 
cu semă cocôna Varvara in vro că leva Iure de 
joc îş dase lot cîşligul si incepuse a da deja din 
banii Domniaei.

Acum observară plôia.
Voiră se oprescă trăsura penl.ru a ridica co

şul, dar cocôna Varvariţa dise:
— Numai încă tura asia sJo facem, apoi pu

tem să ne oprim.
Cei lallt se invoiră. In acea tură lupta urina 

intre cele două cocône. Varvariţa ceruse in urmă 
, o sumă alai de considerabilă, in cât Varvara nu 

mai avea a*âţt bani. ca se intörcä.
— Ce faci soro. dai şi mai cerT, séu trag banii, 

— intrebà cocôna Varvariţa.
— Dau şi mai întorc incă o dală pe atât — 

<)ise cocôna Varvara aprinsă.
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— Soûle dai* banii — obiectâ. Varvariţa.
— N’ain, îl. reman da lore — respunse Varvara.
— Hanii vorbesc! — replica Varvariţa.
— Ce. nam alâl credit la line? — exclama

Varvara.
— Ba. tu ai credit dar cunosc părerea Dlui 

in ăceslă privinţă. — respunse Varvariţa, — el 
dice, că datoriile de joc. iran valöre dinaintea lege!.

— Asta-i drept, — se grăbi a observă Ber
man. căci i venise momentul de a se pune in ac
ţiune. — dar da li - i vr’un amanet.

— Ce amanet să-i dau? întrebă Varvara.
-- YYim giuvaer. vr?un ceasornic.
— N’am la mine. —
— Daţi-i (lai* Irăsura şi caii..
— Ce ideiă. —
— Dai, ori trag banii — dise acum coeûna

Varvariţa.
— Ba se nu Iragî, că dau, să vedem decă 

n’ai vrut să ine bagi numai in groze — sbierâ eo-
côna Varvara.

— Bine. primesc trăsura şi cu caii in va- 
. lôrea sumei, ce ai se dai şi elă trei aşi. —

— Eu am numai trei crai. —
31
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— Trăsura este a mea. ai aud il. Janos, — 
strigă acum. Varvaril.a că Ira visit iu.

— Da, până una alla'este a ei. — afirma 
cocöna Varvara vizitiului, care făcuse nisce ochi 
mari la acesta scii’e.

Plôia devenise loi .mai desă, Varvarila porunci 
acum visiLiului së tragă coşul. Visiliul ascultă de 
noua sa stupină.

—r Vom urma acum noi trei jocul? —intrebâ
Varvarila.

— De ce. numai noi trei. — observă Her
man. Decă îm permite Dömna Varvara, o voi îm
prumuta cu o suină, pentru ca să-şi urmeze jocul. —■ 

— Primesc Domnule şi it mul lumesc. — dise 
Varvara. încântată că i së dă ocàsiunea de a së 
revanşa asupra Varvaiilei, cătră care prinsese o 
ură nemărginită.

.Jocul merse inainle. Cocöna Varvara nicï 
nu cîştiga. dar nici nu perdea, cocöna Varvaril.a 
perdea insë mereu si in tine ajunse şi ca de a pune 
in joc caii şi trăsura, pe care it câştigase cu vro 
câteva minute mai nain te. . Perdu.

— Vë rog së spuneţi visiLiului. că trăsura 
este a mea, — dise Herman zimbind.
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— AucJI mëi lanos, striga cocöiia Varvara cu 
plăcere. — trăsura este a acestui Domn. nu mai 
este nici a mea, nici a coconet Varvarita, l)-lui 
este singurul stapèn. —

— Şi acum, — urmă Herman. — bine voiţi 
a ne face puţin loc. in fund, şi a ve aserja aici, 
căci am stal. destul pe acest jeli necomod. Ni 
s’au încleştat picerele, nu-i aşa amice.

— Aşa-i, afirmă amicul.
— Sciţi că nu prea sunteţi galanţi. — dise 

cocona Varvara cam speriată.
— Galanţi negalanţî — replică Herman cu vo

cea brutală, — aşa voiesc eu, deci treceţi dincöce. — 
— Asta-i mojicie, — strigă Varvarita, — după 

ce ni-aţl luat banii, să vă mai bateţi şi joc de noi.
— Opresce la nos, stai — sbieră acum Her- 

.man. — cocon ele vreau să se dea jos.
Trăsura se opri.

XIX.
i’ata.sirota şi inciicevis

— Să ne dăm jos — ţipară amêndouë cocône, 
— să ne dăm jos! aici in mijlocul drumului, —

81*
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dise cocöna Varvara. — in plöiä, in furtună. Gluma 
Diale Domnule este prea prostă. —

Herman scosese ceasornicul şi se uitase la ceas. 
— Haideţi, eşil.î. — dise cu o voce aspră. — 

timpul a i nai nia I. nu mai pol intârcjia. -
— lanos, — strigă cocon a Varvara, — aju

tor. vrea să ne omôre!
— Vai, vai! —sô lament à cocöna Varvariţa. 

— scracele de noi ! —
Herman o apucase şi o imbrăncia alară, pe 

când amicul său o scotea pe cocöna Varvara.
Visitiul remase cu gura căscată pe capră si 

nu scia ce să facă.
— Mână, — i răcni Herman.
Trăsura porni de o dată cu iul.ăla.
Gocönele erau pe sosea, derangeate, speriate.

consternate.
Varvariţa plângea cu hohot, Varvara tipa. răc

nea şi îş frângea mânile.
Ploua de versa, (’.crini era negru, invëlit cu 

norî ca de muşama jur împrejur. Tunetul durduia, 
fulgerul şerpuia luminând pe momente peisagiul po
somorit. cu o licôre lugubră. Nici o urmă de lo
cuinţă. seu de vr’o fiinţă umană.
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— Vai. vai, — së laments Varvariţa, — ce 
pecale au cad ul. pe capelele nöstre, de trebuie sft 
inurirn de o morte alàl de ingrozitdre.

— Jurământul. — sbieră Varvara, — jură- 
mêniul leu de a nu mai juca in cărţi, pe care Tai 
ofticat, ni-a. venii pe cap. Tu esc! de vina, decă 
vom peri aicï pe drum....

— N’ai'n căleai nici un jurăihent, — dise 
Varvariţa. — dar Iu. de ce ai oprit pe gincrit mei 
ca să vină după noi. Decă nu iî ai fi oprii nu 
s’ar li întâmplat acesta. —

— O - - prea curai ft lectoră, sfftnfft nftscätöre 
de Dumnedeu, mAntuilorea lutitror păcatelor şi a lor 
mole, induraiă de rioi. elă il făgăduiesc, că nu raft 
voi atinge nici o dală in vicia mea de afurisitele 
de cărţî.

Un I raznei grozav păru a lua aci de jură
mântul ei.

Varvara së făcu galbenă ca môrlea si cu măna 
trcîiuurândă îş făcu cruci peste cruci. •

— Sfântă născătdre de Dumnedeu. indură-te 
de noi. rjise si ea, — scapăne din acéslft primejdia 
că nici eu nu voi mai juca in cărţi, căi voi trăi 
in lume.
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S.e rtudi un nou durduit, părea că lună. dar 
lotus era un viiet diferii de acela care venia din 
ceriul mâniat.. Grescea din ce in ce şi se apropia.

Era trăsura lui llie, care venia cu Severin 
pentru a scăpa pe söcra lor împreună cu prietina ei.

Sosiseră tocmai la timp, nici prea eurend nici
prea târdiu.

Gura era săvârşită şi era o cură radicală, 
după cum se dovedi in urmă.

Gocônele din Bidinescî de la acest evenimenl,
iu urma influinţeî exercitate de Varvarele, se lă
sară de .jocul «le cărţî.... —

Intre cele doue sfinte Mărit, adică intre diua 
Adormire! şi a Nasceriï iş serbară: Severin cu Ö- 
limpia intăi, apoi după o săptămână llie cu Lu- 
creţia nunta lor.

Lui l)r. Vasilie Pizmă nu-i venia nici de cum 
la socolelă, căsătoria lui Severin, insă trebui să 
inghită nodul.

Soţiă-sa Ninica, ar ti murit şi ea de ciudă, 
déca nu s’ar li intern plat se aibă un curtezan nou.

Poetul Pricopsea o păţi urli cu drama sa; să 
representase şi fusese — fluerală.

De atunci renegă naţionalitatea sa .şi se făcu 
neamţ, cu numele Brück hopsa.
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Despre cele laite persône pe care le-am în
tâlnii in decursul acestei naraţiuni, cronica oraşului 
nu ne-a însemnat nimic, deci trebuie se presupu
nem că au remas in starea in care ilara cunoscut.

D-ra Tunen ride si acum, déca n’a murit cumva.




