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CĂPITANUL BOPÖTA

LUI NICOLAE ŢIN CU

I

Era un palat după înfăţişare : patru ca
turi înălţime, două faţade, dând în două 
străzi diferite bine pavate şi cu împrejurimi 
frumoase. Fiind otel însă, avea mansarde 
şi în multe din ele se răsfaţă calicia lucie 
sau mizeria viţiului.

Pe la orele 8 jum. de seară, un individ 
urcă a lene cele 94 trepte ale scărei dos
nice care duceă la mansarde. După greu
tatea cu care se miş^ă, după moţăiala ca
pului său ce păreă ptis pe nişte teluri u- 
zate, după împleticirea picioarelor, puteă 
prea bine să-l învinovăţească cine-va că 
luase în depozit căte-va ocale de vin sau 
de bere.
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După ce la iie-care suciturft a scării se 
opri ca să răsufle un minut, individul a- 
junse in sfârşit la capătul ei, de unde în
cepea o sală lungă şi strâmtă. In aceasta 
se deschidea o mulţime de uşi, aproape 
de-opotrivă depărtate ,unele de altele şi 
purtând de-asupra lor^nişte numere albe 
pe plăci de tablă neagră.

Lămpi proaste şi rău luminătoare, aşe
zate din trei in trei uşi, iti invoiau să 
vezi pe unde calci şi numerile odăilor.

La lumina fumegoasei lămpi din capul 
scărei putem a ne da oare-care socoteală 
de chipul individului ce urmărim. Este 
bărbat tânăr, cu mustăţi lungi castanii, în
covrigate ca coada purcelului şi ras de cu
rând. Pare un chip ordinar, cu aerul do- 
bitocesc, poate unde e şi beat. Straele-i 
sunt curăţele,” dar in'jj neorânduială. Pălă- 
ria-i neagră e înfundată d’un pumn sau 
de vr’o altă apăsare şi îndesată pe ceafă, 
ceeace lasă să i se vadă un colţ de păr 
creţ lipit de fruntea lui nu tocmai mare.

După ce se opreşte şi se reazămă de pe
rete, priveşte cu ochii rătăciţi şi roşiţi de 
oboseală şi beţie, înaintea lui, şi gâfăe su
ghiţând. Buzele lui par’că alcătuesc oare 
care vorbe, însă nu reuşesc a le face să 
fie auzite şi înţelese. In urmă se mişcă 
până la odaia cu numărul 5 şi apasă pe
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clanţă. Uşa nu se deschide, de oarece cheia 
nu’şi făcuse datoria'. Individul ’şi-aduce a- 
minte, se scormoneşte prin toate buzuna
rele şi termină prin a găsi cheia, a o vâri 
in broască şi a deschide uşa. Intrarea lui 
se face printr’o cădere pe brânci.

— Uite-al dracului ce e ăla... cum imi 
dă un picior... franţuzesc !.., mormăe indi
vidul şi, râzând un râs neghiobesc, se a- 
pucă de gardina patului şi se ridică.

Lumina slabă din sală il iacii să vadă 
cutia cu chibrituri şi să poată aprinde o 
lampă fără glob, ce costa poale 1 franc.

Căldura eră înăbuşitoare in odaia cea 
strâmtă pentru un om bun treaz, dar pen- 

' tru el care suilecase cine ştie căte litre ori 
halbe ?.

îşi duse repede mâna Ia gât, îşi smulse 
gulerul cu cravata, mai mult rupându-le, 
îşi aruncă pălăria, se învârti căscănd gura 
şi holbând ochii ca şi cum era să-şi dea 
sufletul, asfixiat, şi puse mâna pe o sticlă 
cu apă, pe care o duse la gură.

Apa era caldă ; ii udă insă gâtul şi-i 
dădii par că o leacă de suflet. In urmă, se 
aruncă şi deschise fereastra mică şi lun- 
gueaţă a mansardei.

Afară, abia se înserase, căci eră prin 
Iunie. Ziua fusese ca un cuptor ; seara ză
duful te făcea să căşti gura la üe-ce mo-
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ment şi să te uiţi spre cer ca găinele căncl 
beau apă. Aerul ce pătrunse dar în odaia 
hirtitalui nostru tânăr nu fu de loc răco
ritor ; totuşi, pării că-i uşurează greutatea 
capului. După câte-va momente adormi îm
brăcat, cu fereastra şi cu uşa deschisă şi 
cu lampa arzând.

Tocmai pe la vre-o 11 ceasuri, un alt 
locatar, trecând la mansarda sa şi văzând 
uşa şi fereastra deschise, intră in odaia 
celui ce dormia visând.

—Iar a furat luleaua neamţului !... mur
mură acesta ; şi ia te uită cum a adormit, 
nebunul, de puteâ să’l găsească toate jun- 
ghiurile din lume !.

închise fereastra, îi stinse lampa, şi, după 
ce puse cheia de cea l’altă parte a uşii, eşi 
trăgând-o după el.

La No. 6 eră odaia lui.
După ce’şi aprinse o lampă frumoasă de 

faianţă, cu glob şi c’un obroc de carton 
roş făcut de mână, tânărul acesta, treaz 
cum se cade, se desbrăcă şi se aşeză la 
la masă ; apoi se puse pe gânduri.

Să ii avut 25 de ani. Eră bălan, cu o- 
chii albaştri de coloarea peruzelei, cu barba 
tăiată ascuţit şi cu mustăţi mici cc nu 
prea arătau bună-voinţă d’a creşte. Pe 
chipul lui deştept şi plăcut era o paloare 
ce spunea suferinţa morală sau boala cor-
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pului ; privirea lui, arătă nemulţumirea de 
el şi de lume ; spatele lui, cam adus puţin 
la umeri când stă jos şi chiar când umblă, 
arătă sau slăbiciunea şirei spinărei, pro
venită din cine ştie ce abuzuri, sau deprin
derea de a stă plecat când citeâ, scriă ori 
când lucră la cancelarie.

— Sunt prea nenorocit, ori... nu mai 
ştiu cum să zic,—cugetă el începând să’şi 
facă o ţigară... Muncesc până dau în not 
şi de geaba ! Tocmai când hai-hai să cred 
că înaintez, că fac un pas spre mai bine, 
mi-apucă altul înainte... Dacă îmi iau inima 
în dinţi şi voiu să protestez de nedreptatea 
ce mi se face, sunt ameninţat cu trimiterea 
să mă pl mb ; dacă tac, s.mt uitat; dacă 
trec în altă funcţie, o iau d’a capul... Rău 
la vale, rău la deal.

începu să se preumble mâhnit prin o- 
dae şi cu ţigara neaprinsă între degete.

— Ah, rău e omul fára sprijin în ziua 
de azi !.. strigă el bătând cu furie din pi
cior. Toţi cunoscuţii promit şi nici unul nu 
îndeplineşte, dacă nu e interes de politică 
la mijloc... Ce să fac ? Cum s’o iau ?.. Su
ferinţa o să mă mănânce fript !..

Se lăsă pe pat cu desnădăjduire şi, după 
ce stătu până târziu pe gânduri, suflă în 
lampă şi se culcă.
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II

Cum se deşteptă a doua zi, pe la orele 
6, deschise fereastra; în cate-va minute im- 
brăcându-se, se aşeză la masă şi începu să 
citească.

Aeest tânăr se numea Teodor Elefterescu- 
Cârapeanu. Cunoscuse de la vârsta de 13 
ani nenorocirea ; luptase alăturea cu muma 
sa pentru susţinerea lor şi a doui copii 
încă,— muma cusând omenesc până noap
tea târziu, el dând lecţii pe la copii şi scriind 
caete d’ale conşcolarilor pe 50 bani caetul, 
compus din 10—20 foi.

Terminând liceul, veni în Capitală cu 2 
scrisori de recomandaţie în buzunar la două 
persoane ce puteau să’l sprijine. I se dădu 
in adevăr, alte recomandaţii de la acestea, 
şi, după vre-o două săptămâni de du-te 
vino de la cutare la cutare, capătă un post 
de copist la un minister. Teodor se înscrise 
apoi la Facultatea de litere.

Liniştea sufletului insă eră departe d’a 
o avea, căci aceea a trupului îi lipsea. 
Din 94 lei pe lună trebuia să trimită fa
miliei câte 30 franci cel pu in... Apoi, nu
mai cu 64, cum trăeşte un om căruia ii 
trebue o hrană substanţială, îmbrăcăminte 
şi locuinţă, pe lângă a te atâtea amănunte 
ale vieţei, care, lipsind, lipsa lor e atât de 
simtită?
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Se schingiui pe el, se lipsi de multe, trăi 
in mizerie, dar nu lăsă pe cei d’acasă, 
cari, dacă nu cereau, Teodor ştia apoi că 
sărmana lui mumă nu putea să acopere 
cu dureroasa ei muncă toate trebuinţele 
unei case, fie ea cât de modestă !

Suferinţa era pentru dânsul dar umbra 
trupului ; sufereă pentru el ; suferea îndoit 
pentru muma şi pentru fraţii lui.

Şi apoi îl mai înzestrase natura şi exem
plul părinţii.r c’uti caracter mândru, fără 
a ii obrazn c, cu stăpânire de sine, cu răb
dare şi cu stăruinţă la lucru, cu demnitate 
ca om şi cu simţul cinstei.

Puţin comunicativ, din pricină că era 
neîncrezător şi neexperimentat, ceea ce’l 
făcea să se păzească de prietenia or cui, se 
purta, ca tânăr bine crescut, cu politeţă 
faţă cu cei de-o potrivă, cu respect rezer
vat faţă cu superiorii.

N’aveâ nimeni să-i impute ceva ; şi toc
mai pentru aceea nu era bine văzut. Cei 
mari şi cei măricei vor să’ţi găsească de
fecte pe 1 tru a avea ocaziunea să’şi 
superioritatea şi să auză din gură’ţi scuze 
ori linguşiri. Mai ales linguşirea şi după 
ea slugărnicia, sunt iubite de lumea noas
tră civilizată, in care caractere ca ale lui 
Teodor devin din ce in ce mai rare.

Adesea ori cei mai răutăcioşi cătau să-i

rate
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găsească nod în papură. Teodor cu politeţa 
sau cu respectu-i obişnuit, ii puneă la loc 
numai de cât.

După un an, văzând că în mai multe 
rânduri se făcuse cate un loc vacant şi că 
alţii trecuseră îna’ntea lui, se duse să vor
bească cu şeful diviziei.

— Da... d-ta lucrezi bine, îi zise acesta: 
însă... n’a s'áruit nimeni pentru d-ta...

—Cum ? făcu Teodor înmărmurit... Tre- 
bue stăruinţă, hatâr, iar nu dreptatea me
ritului stabilit, dobândit ?

Şeful diviziei îl privi lung şi’i zise c’un 
ton sec :

— Vom avea în vedere la o nouă vacaţă...
Această avere in vedere nu mai fu avută, 

şi Teodor alergă la protectorii lui, — cel 
puţin aşa îi numea el.

Protectorii îl primiră, unul cu :
— Vino mâine ;
cel-l’alt mi :
— Vino porvâine.
După o săptămână de vizite necurmate, 

cu amânări neîntrerupte, Teodor îl lăsă 
în pace.

Intr’o seară, află de la ferne ea ce făcea 
serviciul odăiţei sărăcăcioase in care locuia, 
că’l căutase un tânăr cu mustăţile mari, 

t şi că acesta îi lăsase o hârtiuţă.
Teodor intră şi găsi pe masă o cartă de
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vizită cu numele : Victor Cărbuneanu.
— A, făcu el,— pare-mi-se că e colegul 

meu de cancelarie care-mi vorbeşte mai 
ca oamenii 1 Ce m’o fi căutat ? Cum a 
aflat că stau aici ?.

Apoi, adresându-se femeei :
— N’a zis c/o să se întoarcă cum-va 

mai târziu ? o întrebă el.
— Ba da, domnule, mâine dimineaţă.
A doua zi primi vizita colegului.
— Aşa-i că te miri puţin, d-le Câmpene, 

de vizita me ?
— Mă mir, dar îmi place, d-le Cărbu- 

nene, căci nădăjduesc să ne împrietinească 
d’acum. Iţi spun drept că purtarea d-tale 
faţă cu mine tot-d’auna mi-a făcut o bună 
impresiune ; şi cu toate acestea, cu carac
terul meu sfios şi cu firea mea puţin co
municativă amânam pe zi ce merge o le
gătură de cunoştinţă mai apropiată între noi.

— Eu ţi-am analizat firea şi caracterul 
şi mi-am propus să rup gliiaţa şi să încep 
cu prietenia şi chiar printr*un serviciu ce 
doresc să'l primeşti...

După ce se aşeză pe scaunul ce i-1 înainta 
Teodor, Cărbuneanu urmă :

— Nici cu conorăşenii d-tale nu prea 
eşti în legătură...

— Rezerva o socot mai bună cu toţi,— 
răspunse Teodor.
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— Foarte bine ; eu cunosc însă vre-o 
câţi-va şi mai ales p~: unul ce’ţi ştie de 
aproape poziţia. De la el ani aflat cat eşti 
de strâmtorát ; de aceea, prezentând.-mi
se ocazia să mi se propue o lecţiune într’o 
familie, şi pentru că eu pe lângă saFriu 
am bani şi de acasă, — o să te rog s’o 
primeşti şi să mergi chiar azi cu mine ca 
să te prezint, căci de vorbit am vorbit. 
Familia dă 50 lei pe lună.

Adâncea tins def binele cefi se*făceâ, Teo
dor să ridică şifstrânse mâna lui Cărbu
neanu cu căldură.

D'atunci data of prietenie strânsă între 
el şi Cărbuneanu, adică tânărul de la ca
mera No. 5.

III

Victor Cărbuneanu era ceea ce se nu
meşte un velcran al facilitaţii, sau mai bine 
un student ce tărăgănează mulţi ani cu 
studiile până să termine o facultate şi a- 
dese ori uită d’a o mai termina.

Era băiat cinstit, dar ii plăceau chefu
rile, pentru care cheltuia tot ce’i rămânea 
di:: paralele de pe o lună, după ce-şi plă
tea cele de strictă trebuinţă.

Era funcţionar de minister, primind 140 
iranci, bani 50 ; avea totdeauna meditaţii
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două sau trei şi i se trimetea şi d’acasă
150. Locuinţa o avea proastă ; hainele bu-
nişoare ; masa prea bună şi petreceri cât
de dese. Cheltuia si el ; adese ori ins 

• * ’petrecea bine fără'să deslege punga, căci 
ştia să se lipeascăjde prieteni ; şi apoi era 
vesel, glumeţ, bun şi dorit la chefuri. Unde 
lipsea el, cheful n’avea~farmecul lui, căci 
nu se află verva lui Vie*or. Coco ele l’ad- 
mirau şi nu’i dau răgaz, deşi, regulă ge
nerală, pururea erau jucate pe degete de 
dânsul. Această calitate îl făcea cu atât 
mai plăcut femeilor ; ele sun destul de c :- 
rioase.

Dacă se potrivea in păreri la multe dis
cuţii cu amicul său Teodor, acesta nu’i în- 
voia lui Victor să’l ducă cu el la petreceri 
beţivăneşti : asupra acestui punct nu că
deau nici o dată la înţelegere.

— Nu-ţi deslegi punga, fii sigur, îi zise 
odată Victor ; haide însă, şi nu te vei căi.

— Nu merg, chiar aşa fiind lucrul, căci 
nu voiu să fiu ridicol. Toţi vorbesc, toţi 
râd, toţi sunt dispuşi... la petreceri ; eu 1T0 
să pot fi vesel, pentru că firea mea nu mă 
lasă, şi cei mei ncolici sunt tot-d’auna ex
puşi satirelor. Toţi pot să zică şi sunt în 
drept a zice : de ce-a venit domnu ăsta 
dacă nu s’amuză cu noi ? Nu e aşa, Vic
tore ? Spune...



N. G.Râdulescu-Niger .14

— Ai dreptate... Ori cum, cearcă si tu 
odată să mergi şi vei pierde poate melan
colia asta a ta.

— Bine... vom vedea... Am să cerc.
Intr’o seară, Victor trebuia să petreacă 

la prietena unui prieten. Amicii amicilor 
noştri ne sunt şi nouă amici de multe ori. 
Teodor nu putu să scape de astă dată. 
Pană se codi el să se îmbrace mai cu di
chisuri, pană iar, aci să se lase, aci să 
meargă, se lăcură ceasurile 9, aşa că, in
trând la domnişoara Mărginăşescu, invita
ţii erau adunaţi toţi în păr, şi nerăbdarea 
în combinaţie cu teama că Victor putea 
să nu vie, să citea pe feţete tuturor.

Un ura ! general isbucni din piepturi când 
Victor apăru după amicul său.

— Doamnelor, domnişoarelor, domnilor 
şi domnişorilor, îucepù el cu un aer de o 
seriozitate comică, vă mulţumesc profund 
de simţimântele d-voastră manifestate prin- 
tr’un animalic urlet, şi vă rog să primiţi 
asigurarea deosebitului meu respect. Ve
selă adunare, reîncepu el după ce-şi suilă 
nasul, prezint indulgenţei .şi prieteniei ge
nerale pe amicul meu, tânărul Teodor E- 
lefterescu Câmpeanu, care suferă de me
lancolie şi de timiditate. Nădăjduesc că 
fie-care din d-v. îşi va da silinţa d’a face
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din iubitul meu amic un om de lume... 
Ura, copii !.. Bachus fie-vă în ajutor !..

Un ras omeric, însoţit de aplause, aco
peri ultimele vorbe ale oratorului, după 
care, domnişoara Mărginăşescu, atinsă de 
calităţile „melancolie şi timiditate“ ale lui 
Teodor, se grăbi a’l luă pe lângă sine, fără 
să facă gelos pe prietenul d-sale.

Numărul persoanelor sexului pocit se 
urca Ia 8 ; al persoanelor sexului frumos 
la 6 ; adunarea era completă deci. O masă 
se aşeză cât clipeşti din ochi şi lumea nă
văli să-şi ia locul.

Petrecerea ţinu până la orele trei de di
mineaţă. Teodor băuse mult, căci nu fu
sese lăsat in pace. A doua zi i se făcii rău, 
şi declară prietenului că nu va mai lua 
parte la nici o petrecere de acel fel. Vorba 
ce dădii fu ţinută, şi de atunci erau trei 
ani aproape.

Teodor citi până la orele 10, când, vrând 
să’şi facă o ţigară, auzi bătând în perete.

— A, s’a sculat Victor şi mă cheamă !.. 
murmură el ; şi după ce’şi Picii şi aprinse 
ţigara, intră la prietenul său.

— Bună dimineaţa, ’i strigă acesta a 
lene.

— Plecăciune multă, sugaciule, — răs
punse Teodor. Frumos îţi şade... par’că 
eşti un mort..., aşe ţi-e faţa de pierită...
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— Fie, c’am petrecut de minune, neică 
Toadere. D’a-l’altă seară la 10 şi până a- 
seară la 7 am chefuit la bordeiu...

— Mă miram eu de ce eri dimineaţă o- 
daia ta eră goală şi patul neatins. Iţi spun 
drept, Victore, prea o faci de oaie cu che
furile şi asta ’mi dă o rea idee de tine.

— Nu tace nimic ; şi-apoi... o să treacă 
şi asta, răspunse Victor râzând. Acum e 
vorba de alt-ceva. Ascultă, Toadere, lot 
eşti tu fără noroc in Bucureşti,— vrei să’l 
dai naibei şi să te duci in provincie, bună
oară... in Brăila ?.. Tu ai lăsat cartea pcn- 
ru că împrejurări grele de familie to?au 
ilil s’o laşi... Cariera deci, în ori-ce ramură 
e activitate ţi-ai forma-o, pentru tine va 

i indiferent, destul să’ţi aducă bani mai 
mulţi şi ceva sigur...

— Mă duc, răspunse Teodor. Cum însă, 
in ce calitate?..

— Uite : o casă mare ce face comerţ cu 
grâne are trebuinţă de un casier la sucur
sala sa din Brăila. Se cere o garanţie, dar 
persoana ce le va recomanda are atâta tre
cere că va face să iii primit. O să iii plă
tit bine, anume cât, nu ştiu încă ; dar lo
cul e sigur.

— Bine, Victore, să cerc şi aci. M’am 
mutat pân’acum în două ministere ; să trec 
şi la ceva care nu depinde de guvern şi
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poate viu nemeri. Cum însă ai dat peste ?...
—Cu familia cu care am petrecut prima 

parte a nopţii d’a-l’aliă eri să găsea şi d-1 
Feloniadi, comersant din Brăila. Eu i-am 
picat tronc la inimă numai decât şi, zor 
nevoe, îmi propune să merg la Brăila în 
postul de care-ţi pomeniiu. L’am rugat să 
mă ierte, căci nu pot, de vreme ce studiez, 
— vorbă să fie că târg se face —, şi i-am 
vorbit de tine, lăudându-te că întreci pe 
Solon în înţelepciune. Grecul, când a auzit 
că-i pomenesc de Solon, s’a pornit să-mi 
vorbească şi el de Fochion, de Aristide, 
de Leonidas, de Botzaris şi de alţi viteji 
naţionali, iar la urmă mi-a făgăduit că va 
(ace tot pentru tine. Azi la 12 prânzim a- 
mândoi cu el la Iordache, in Covaci.

— Intre pahare cu vin, multe se spun 
şi se făgăduiesc... Eu n’am nădejde...

— Ei, d’asta mi-e necaz pe tine... Tot- 
d’auna te indoeşti, d'âceea nu ieşi nici o- 
dată la capăt bun,— ii zise Victor.

La orele 11 şi jumătate, amândoui prie
tenii intrau la birtul lui Iordache din Covaci.

IV

Intre cunoscuţii lui Victor Cărbuneanu 
era şi un căpitan de infanterie, anume Ro- 
potă, originar din Iaşi, cu părinţi ce stă

2
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foarte bine şi cari se bucurau de o repu
taţie mare de onestitate. Căpitanul însă 
eră un puiu de ştrengar şi cheltuitor că 
leafa nu-i ajungeă nici măcar o săptămână 
din lună. Astfel eră silit să strice multe 
file de hârtie şi să arate multe nevoi pen
tru ca bătrânii să-i trimită bani fără să 
se manie. Datorii făceâ in toate părţile ; 
la croitori, la cismari, la spălătoreasă, la 
birt... Fiindcă era însă pişicher de frunte, 
ştiă să’i mulţumească pe toţi, cu vorbe in 
toate zilele, şi cu bani din Paşti in Crăciun.

In dimineaţa în care Victor şi Teodor 
vorbiau în mansardele lor, căpitanul Ro- 
potă se gândea ce festă să mai joace afu
risitului de cizmar care avea obrăznicia să’l 
viziteze prea des şi la a cărui vizită se aş
teptă atunci chiar.

— Vasile !— strigă el pe soldat.
— Ordonaţi, să trăiţi, d-le căpitan! strigă 

ordonanţa intrând şi salutând.
— Arătalu-s’a nasul neamţului, cizmaru ?
— Nu, să trăiţi !
— Dac’o yeni, să-i râzi şi să’l pofteşti 

spunându-i că l’aştept cu nerăbdare. Ai 
înţeles ?,

— înţeles, d-le căpitane, să trăiţi !
— Acum, stânga ’nprejur..., marş !
Vasile soldatul ieşi după comandă. Se 

cam miră de ceeace îi poruncise căpitanul,
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dar pe urmă clipi din oçhi, zicându-şi :
— Iar vr’o ghiduşie d’a d-lui căpitan ! 

cunoaştem noi...
Nu trecù mult şi intră în ogradă un in

divid cu mutra de neamţ, subţirel ca un 
cremviirşt, tăbăcit ca o piele de gheată, cu 
nasul roşu şi lung, cu o tichie pe creştetul 
capului, cu un şorţ de piele dinainte şi cu 
nişte papuci-panlofii de piele groasă în pi
cioare. Intre dinţi ţinea o pipă pe care o 
trecea când la 
gurii.

— A-ha, iacă d-1 maistru ! — strigă cu 
veselie Vasile, care nu eră prost de fel şi 
înţelesese pe căpitan. D-1 căpitan te aşteaptă 
d-le Schuster, şi mi-a zis să te poftesc în 
casă cum te-oi vedeă.

Neamţul nu s’aşteptâ la aşa primire, şi 
se opri locului nedumerit.

—A, ia!... făcu el cu pipa între dinţi... 
Tomnialui şteapta la mini... Gut... Iu fiutar...

Soldatul ii introduse şi se dădu la o parte.
— O-ho, bună dimineaţa, maistre Schus

ter ! Ii întinse mâna, îl pofti jos şi urmă 
apoi :

— Ce mai taci? bine?
— O ia... slava tomnului, iu tare cum 

un calapod !..
— O s’o duci multă vreme atunci. îmi 

pare bine. Nevasta, copiii, sănătoşi ? Am

reapta, când la stânga
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auzit că-i grea iar cucoana d-taie ?.
— O, nu inca... abăr este nătejtea la 

tumneaei !..
— Bravo, auzi maistru naibi !.. Da mă 

rog, stai jos... şi-mi spune cat îţi datoresc.
— A pa, un pagatel... şumătat’ mie ti 

franc !
—Cum ? numai atât ? exclamă căpitanul. 

Ei, apoi dacă-i aşa pot dar să mă culc pe 
o ureche... Vasile, ia cinsteşte pe maistru 
c’un absint... c’un...

— Oh, nein... ich tanghe... freu mai pine 
un pere !..

— Auzi Vasile, ci-că maistru vrea o bere ; 
aleargă in colţ la berărie şi cere o sticlă... 
Voiu să ciocnesc cu d-ta, maistre, de bu
curie că am datorie mică la d-ta şi c’o să 
mă pot plăti peste câte-va zile...

— A pa... nu-i grepit la mini... nu-i gre- 
pit !... răspur.se neamţul cu ilbs...

După ce băii bere cu Schuster, şi după 
ce’l asigură încă odată de grabnica achi
tare, acesta porni încântat.

Ajuns însă la colţul stradei, neamţul se 
opri, îşi schimbă pipa in stânga gurii, se 
gândi puţin, clătină din cap, se lovi apoi 
peste tichie şi mormăi :

— Terteifel, abăr asta este păcălitul* !.. 
Ai dat la mini un pere ca să nu dai pa- 
rali... O, ba-ba ! muine fiu inc’odată...
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Şi îşi urmă drumul.
Abia pornise neamţul şi veni ovreiul 

croitorul, un individ cu mutră vicleană şi 
slugarnică, gras şi afumat la faţă ca o slă
nină, c’un bust prea mare pentru picioa- 
rele-i scurte şi subţiri ca două cozi de 
târnuri.

Pe acesta căpitanul îl primi ceremonios 
şi mândru.

Ştiu cărui motiv datoresc vizita d-tale, 
d-le Şneidermăn, şi’mi pare bine că de 
astă dată vei află ceva plăcut... O să-ţi 
număr vre-o 300 franci din datorie...

— Nu e mult, d-le căpitane, căci dato
ria trece peste o mie de franci, dar... pri
mesc cu mulţumire...

— Vasile ! strigă căpitanul.
— Ordonaţi !.. răspunse soldatul intrând.
— Caută in buzunarul tunicei şi dă-mi 

portofelul ăla de marochin roşu...
Soldatul căută în zadar vre-o câte-va mi

nute.
— Ei, la dracu, dar nu l’ai mai găsit 1.
— Nu, d-le căpitan, să trăiţi...
Căpitanul se ridică, ia tunica, vâră mâna

in buzunar, şi, cu cel mai mare serios po
sibil, rămâne gânditor, neliniştit şi mur
mură...

— Curios... Aseară eră aici în buzunar...
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Căută sub perină, apoi în sertarul scri
nului şi de odată exclamă :

— Aleargă, Vasile. A-da, mi-aduc a- 
minte, l’am uitat în tunica cea nouă... ştii 
tu unde, Vasile... la cuconiţa... Du-te şi-i 
spune să mi’l dea.

Vasile se cam codea. Căpitanul urmă :
— Afară numai dacă d-1 Şpeiderman nu 

se prea grăbeşte... Cuconiţa mea şade toc
mai... sub Dealul Spirii şi, de lângă minis
terul de războiu până acolo... e o bună bu
căţică...

— Atunci rămâne pentru mâine,— răs
punse ovreiul cam strâmbând din nas.

— A, nici de cum... Astăzi după prânz— 
căci prânzesc la ea, — mă reped pozitiv 
pe la prăvălia d-tale... Aibi încredere... în 
mine...

— O, prea multă ! — făcu ovreiul,— şi 
salutând ieşi murmurând : văd eu că e 
păcăleală, dar n’am ce-i face...

— Dobitocule, ,îi strigă căpitanul, lui 
Vasile ; — trebuia să ieşi numai decât şi 
să te duci în bucătărie. Tu nu te pricepi 
cum să poartă cine-va cu creditorii.

Se îmbrăcă apoi şi se duse la birtul lui 
Iordache, unde eră sigur să întâlnească pe 
Victor Cărbuneanu.
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V
In timp ce se îmbrăcase, plănuise o festă 

de jucat cizmarului şi în aceasta trebuia 
să fie ajutat şi de Victor.

Căpitanul eră cunoscut ca ghiduş.
Pe când se află în Iaşi, tată-său, săturat 

de a’i tot da bani, îl dete intr’o zi pe uşă 
afară, strigându-i :

— Te-am făcut om mare, ai ajuns că
pitan, economiseşte-te, băete şi dă’mi bună 
pace, că am două fete de măritat ca mâine.

Atunci ghiduşul de Ropotă le joacă o 
festă bătrânilor. Aceştia aveau o icoană 
mare îmbrăcată cu argint, reprezentând pe 
Sf. Nicolae.

Eră tocmai în ajunul zilei acestui sfânt. 
Căpitanul intră în odae seara, desbracă i- 
coana şi se duce de vinde argintul la un 
argintar ; apoi vine şi se culcă.

Când bătrânii dau să se închine la i- 
coană, dimineaţa, după venirea de la bise
rică, rămân înmărmuriţi : Sfântul Nicolae 
eră gol puşcă !..

După ce ţipă şi scoală toată casa în pi
cioare şi după ce se încredinţează că nu 
hoţii au călcat casa şi-au desbrăcat pe 
Sfântul, căci ar fi furat şi alte lucruri, — 
bătrânul se loveşte peste frunte strigând ;
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-- Nicu ne-a făcut pozna!.. Alergaţi de’l 
sculaţi şi mi’l aduceţi pe sus.

Căpitanul Nicu auzise zgomot şi râdea 
de murea, sub plapumă, când veni o slugă 
să’l cheme.

Trecù în halat şi’n papuci in odaia pă
rinţilor şi le sărută mana făcându-se chi
nez de pricina pricinei.

— Bine, mă Nicule, ce-ai avut cu Sfân
tul Nicolae de l’ai desbrăcat şi tocmai de 
ziua lui?— strigă bătrânul mânios.

Căpitanul privi uimit la icoană, apoi zise :
— Uite frate... Va să zică visul meu a 

rost aşa... Inchipuiţi-vă că mi-a venit astă- 
îoapte Sf. Nicolae în somn, aşa cum e pe 
coană şi mi-a zis : băete, de mult n’am 
acut minuni... Tu n’ai parale, leafa nu-ţi 

ajunge, tatăl tău nu îţi dă nici el, că de, 
bătrânii nu ered celor tineri că le trebue 
multe ! Eacă, eu iti dăruesc hainele mele... 
Sunt de argint, vinde-le la vre-un argintar 
şi cumpără-ţi ceva cu ele... Atunci şi-a 
desprins frumos straiele, mi le-au lăsat in 
aşternut şi a fugit, fără să mai aştepte 
mulţumiri şi poclomente ca oamenii...

— Şi tu ce-ai făcut cu îmbrăcămintea ? 
— întrebă bătrânul cam râzând, cam cu 
mânie...

— Am vândut-o după porunca sfântului...
— Ia ascultă, Nicule, ţi se trece acum.
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dar să nu mai Iaci una ca asta, că nu 
mai vezi para chioară de la mine, — îi 
zise bătrânul, şi urmă a-i da regulat, cât-va 
timp, cate 5 sau 10 napoleoni pe lună.

Tot în acel an la Paşte, bătrânul Ro- 
potă nu mai voi să’i dea 300 franci, ce’i 
trebuiau căpitanului pe de-asupra, pentru 
a’şi face un rând nou de uniformă.

—Lasă că vă fac eu alta,—cugetă Nicu.
In scara când erau gata toii să se ducă 

la biserică pentru înviere, bătrânul stărui 
de fiul său să-i însoţească.

- N’am haine curate, răspunse el su
părat.

Ei, nu mai face copilării, că mă mâh
neşti...

— Bine, o să viu mai târziu atunci.
Bătrânii cu amândouă fetele lor porniră 

in trăsura casei, azistară la slujba biseri
cească până în sfârşit, dar pe Nicu nu’l 
zăriră.

Gând să se sue în trăsură ca să vie a- 
casă, îl văd pe capră, alăturea de vizitiu, 
înfăşurat într’o rogojină şi închinându-se...

Zilele Paştelui nu fu vorba de cât de 
noua bazaconie a căpitanului. Bătrânul su
părat foc însă făcu să’l permute în Bo- 
t oşani.

Acolo legă in curând prietenie cu so- 
cictatca aleasă şi, surprinzând secrete d’al

e
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cucoanelor, se puse pe jucat alt soiu de 
feste.

Aşâ, îmbrăcat în costum femeesc, se 
duse în locul unei cucoane la o întâlnire 
ce hotărâse dânsa unui locotenent.

Aceasta dădii naştere unui duel, care 
ieşi in rău ofiţerului inferior.

In urma unei invitaţiuni la bal care 
sună ast-fel : «... vă rog să mă onoraţi cu 
compania d-voastră...», căpitanul intră seara 
în salon în capul companiei sale de soldaţi, 
ceeace provocă o veselie mare.

Fâcù pe un boer bătrân să se creadă în
drăgostit d’o fată tânără şi Ja întâlnire îi 
trimise pe nevastă-sa, din care pricină mai- 
mai să se divorţeze septuagenara pereche.

Cea din urmă şi cea mai boacănă, care 
provocă permutarea lui, e aceasta :

Se făcuse un obiceiu ascuns că, la ca
zarmă, veneau adesea căte-va cuconiţe de 
o cinste echivocă şi se puneau urduc belea 
pe capul ofiţerilor.

— Lasă că vă scap cu, — le zise Nicu. 
Chemaţi-le voi, pe toate, peptru astă-seară 
şi lăsaţi-mă să fac ce-am plănuit.

Intre 10 şi 11 ore, cuconiţele sosiră şi 
intrară în odaia în care chefuiau adese-ori 
cu ofiţerii inimii d-lor.

O companie de soldaţi se află pusă pe 
două rânduri, ofiţerii cu săbiile scoase în-
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tre soldaţi, iar la uşă, un individ numai în 
cămaşă de noapte pe corpul gol.

— Ah, iertare doamnelor, strigă el ri- 
xlicându-se repede ; iertare, căci n’am cra
vată la gât !

In acelaş timp îşi ridicase cu iuţeală 
poalele cămăşii pană sub bărbie.

Tablou IU
Goliciunea lui Ropotă şi râsul tuturor 

le ruşină, dacă nu Ie spăimântă şi Ie făcii 
să fugă ca potârnichele. De atunci nu mai 
dete nici una pe la cazărmă.

Lucrul ajungând la urechea colonelului, 
toţi ofiţerii fură pedepsiţi pentru faptul că 
primiseră femei la cazarmă. In’urma aces
tei pedepse, căpitanul Ropotă mijloci să fie 
permutat in Bucureşti, unde se afla de vr’un 
an şi jumătate.

L’am lăsat îndreptându-se către birtul 
din Covaci. Cum zări pe Victor la o masă, 
însoţit de Teodor şi de un individ ce nu 
intra in numărul cunoştinţelor lui, 
propiâ şi salută serios.

se a-

VI

— O, salutare, Nicule ! strigă Victor de 
cum văzu pe căpitanul Ropotă.

Căpitanul îi strânse mâna, salută numai 
pe Teodor şi voi să se aşeze lângă Victor.
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- - Permite-mi Nicule, să-ţi recomand pe 
d. Feloniadi, mare comerciant din Brăila... 
D-nul căpitan Ropotă, — adaose apoi în- 
torcându-se către comerciant.

D-nul Feloniadi, venit in ţară la vârsta 
de 7 ani, vorbea bine româneşte. Totuşi, 
avea oare care particularitate in intonaţia 
cuvintelor sau în pronunţia lor. Aceasta, 
treacă-meargă. In convorbire însă cu cine
va, patria depărtată eră tot-deauna amin
tită cu mult foc ; n’o mai văzuse de când 
venise in România, dar îi lăudă groaznic 
de tare frumuseţea, bogăţia şi vitejia.

Ga mutră, eră plăcut ; ca vârstă, între 
40-45 ani ; ca poziţie socială, însurat, lată 
a două fete mari şi bucurându-se de un ve
nit de 60 mii franci pe an, cel pirin.

Gând intrase căpitanul Ropotă, comer
ciantul eră gata să înceapă povestirea po- 
ziţiunei ce avuseseră părinţii lui in Grecia.

După ce căpitanul cerii lista şi alese pri
mul fel de bucate, d. Feloniadi incepii :

— Dar, scumpii mei prieteni, părinţii 
mei erau foarte bogaţi in orăşelul Corinth... 
Aveau oi multe şi făceau comerţ întins cu 
peşti de mare...

— Bogaţii proprietari din Grecia au pă
duri întregi de măslini, de portocali, de 
lămâi..., zise căpitanul Ropotă...

— O, da, da... şi părinţii mei aveau...
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A, Ellada, patria mea, are atâtea produc- 
ţiuni frumoase !..

— Mă prind c’a dat vre-o epidemie peste 
peştii din mare şi vre-o secetă peste por
tocali şi măslini, de vreme ce au părăsit 
părinţii d-voastră o ţară aşa de scumpă şi 
mănoasă... Păcat, o ii pierdut mult bătrâ
nii ! —zise căpitanul cu cel mai firesc ton.

— O, da, da... răspunse repede Feloniadi, 
tuşind din pricina unui ardeiu roşu... Al 
dracului ardeiu... La Elada ardeii erau mai 
puţin iuţi ca aicea...

— Ştiu. am constatat şi eu asta...
— D-ta, d-le căpitan ? ai fost p’acolo ?

' — Da, răspunse Ropotă, şi nu mai mult
de cât acum doui ani... Lucru care m’a 
impresionat mai tare a fost mulţimea ca
tarilor... Bogată ţară, ce’i drept... Şi nu 
m’am hrănit, cât am petrecut acolo, decât 
cu ţări, cu măsline, cu icre... de mi se a- 
crise... Carnea, foarte scumpă... Când o 
vede scumpii d-voastră compatrioţi ii a- 
apucă sughiţul...

Feloniadi incepii să se uite cam curios 
la căpitan, căci ii părea că eră luai peste 
picior, fără ca Ropotă să fi avut aerul.

— Am făcut cunoştinţă cu un loghiota- 
tos de p’acolo, care, când află că sunt ro
mân, strigă : A, bogată ţară !.. Calic să fii, 
lipit, să întruneşti insă calitatea de-a fi
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strein, şi te îmbogăţeşti ca prin farmec .. 
Şi eu o să plec în România să fac avere... 
Dar de ce, când veniţi la noi însă, vă lău
daţi tot Eluda în care mureaţi de foame? 
— Ram întrebat eu.— Pentru patriotism, 
răspunse c’un ifos dobitocesc, acel loghio- 
tatos.— Foarte bine... Dar de ce criticaţi 
ca rău tot ceea ce e în ţara în care v’aţi 
îmbogăţit ?.. întrebaiu. Onorabiluljîmi în
toarse spatele atunci...

Feloniadi îşi scărpina nasul... Pricepuse 
acum pe căpitanul. Vedea apoi pe cei doui 
tineri civili râzând pe sub mustăţi, şi nu’i 
venea la îndemână de loc. Căpitanul ii 
întrebă :

— Poţi să răspunzi d-ta, d-le Feloniadi, 
la întrebarea ce am adresat-o în Ellada tâ
nărului d-tale simpatriot ?..

— Nu... adică da !.. îngăimă el... A... 
iaca şi friptura, strigă el apoi... văzând că 
servitorul punea talerul cu puiu fript pe 
masă.

Victor privi pe căpitan cu un aer ce zi
cea : l*ai frecat de ajuns, lasă’l acum !

Pană ce isprăviră de mâncat cu toţii, 
glasul grecului nu se mai auzi, decât când 
plăti, cerând voea d’a li in socoteala lui şi 
prânzul căpitanului.

Feloniadi plăcuse pe Teodor şi'i dăduse 
toată asigurarea că va stărui pentru el la



Căpitanul Ropotâ 31

casa de comerţ «4m Brăila. Şi fiind-că eră 
să plece în acea seară, atât Victor cat şi 
Teodor îi făgăduesc că’l vor petrece la gară.

Astfel, eşind din birt, se despărţiră.
— Am să-ţi cer un serviciu, Victore, i se 

adresă căpitanul după ce se depărtară de 
Feloniadi.

— Care anume? întrebă Victor.
Căpitanul Ropotă îi spuse în câte-va cu

vinte ce avea in el în gând să facă şi ce 
rol trebuia să joace Victor.

— Caraghiozule, exclamă acesta, după 
ce Ropotă fini.

— Mâine pe la 10 cel mult să vii dar 
la mine...

Fără îndoială, şi se despărţiră şi de
căpitan.

Victor şi Teodor se duseră la cancelarie.
Erau 9 trecute când cizmarul neamţ in

tră, după două zile, pe poarta casei căpi
tanului Ropotă.

Ferestrele din spre curte erau deschise ; 
neamţul se opri înmărmurit şi-şi scoase 
luleaua din gură. Vasile soldatul ieşi toc
mai atunci, bocindu-se ca o muere de ma
hala.

- Vai de mine şi de mine, că muri bu
nătate de căpitan.

— Şe spui la tumărta?.. murit tómn 
chepitan ?.. abăr asta nu se poate.
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— Ba se prea poate... Eaca, intră şi vezi... 
Vai de mine şi de mine L

Neamţul intră cu o spaimă plină de res
pect, luăndu-şi tichia de pe creştetul ca
pului.

In adevăr, o masă lungă eră în mijlocul 
casei, şi d’asupra un trup omenesc, aco
perit c’un cearşaf curat alb. La capul 
mortului ardea o lumânare de ceară, pusă 
intr’o sticlă neagră pentru vin.

— Abăr chind ai murit la tom niai ui ?... 
întrebă neamţul pe soldatul care se bocia, 
dându-şi mereu mâna pe Ia gură si apoi 
pe la ochi...

— Uite, ast’noapte pe la 3... Trebite să . 
vie doctorul acuş... O să fie şi el... ca şi 
d-ta... plin de mirare... Of, of, of, d-le că
pitan !..

Prea cinstitul Schuster eră atins la suflet 
de plânsul soldatului, ai căruia ochi erau 
foarte uzi pe-margini. Totuşi nu’i venea 
par’că să crează şi inima îl trăgea să des
copere pe mort la faţă... I se păru într’un 
rând că cearsafui se cam mişcă la picioa
rele şi la pieptul mortului... Nu putea li 
însă altă pricină de cât vântul care da 
năvală din când in când prin fe estrele 
deschise.

Tocmai se apropia de masă, când iacă 
intră Victor ca o furtună.
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— Ce-am aflat? strigă el, — şi se opri
mut.

Aşâ’i, d-le do:*tor... Aşă’i... Săracul d. 
căpitan 1...

— Sărmanul meu prieten... zise Victor şi 
se apropia de masă acoperindu-şi faţa cu 
amândouă mâinile...

Şuster nu mai putu de milă şi cu la- 
crămi la coada ochilor eşi mormăind :

— Tumnezeu să erte la el... Iu iert şin- 
sute ti franşi...

Cum eşi din curte, căpitanul sări şi res
piră lung, apoi întinse mâna lui Victor.

-•—Al cioarelor neamţ... nu’i venea să 
crează, zise el râzând. Apoi, întorcându-se 
către soldat adaose : bravo Vasile, m’ai 
plâns de minune...

Peste câte-va momente nu mai fu urmă 
de moartea închipuită a căpitanului; iar 
el cu prietenul ciocneau două păhărele de 
mastică.

După trei zile, Teodor, trebuind să plece 
iu Brăila, orâuduise un mic chef la căpi
tanul acasă. Acesta, dispus să cheltuiască 
şi el, cumpărase de la o băcănie mai multe 
mezeluri şi venea acasă cu un băiat de la 
prăvălie (lupă el...

La un colţ de stradă, se pomeni cu d-1 
Şuster înaintea lui. Căpitanul voi să treacă,

3
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stăpânîndu-şi râse la mutra ce făcuse neamţul 
când îl zărise.

Cizmarul il apucă de mâneca tunicii 
insă...

— Fe rog, tomn chepitan... ai infiat la 
tumăr-fostru ?..,

Căpitanul îl privi cu cel mai firesc aer 
nedumerit din lume.

— Ce pofteşti, prietene ? îl întrebă.
— Cum şe poftesc ? abăr iu sint Schuster 

şismaru... Tumăr-fostru nu-i mort... tai pa
rai i...

— A !.. strigă Kopolă cu lacrămile în ochi. 
Pricep... Mă iei drept sărmanul frate-meu, 
pe care l’am îngropat acum două zile...

— Şe încropat, chind eu led ehe eşti 
tumăr-fostru !..

— Nu, nu, jupâne... nu ; răspunse cu 
jale şi descurajare căpitanul.. Bietu frate- 
meu eră geamăn cu mine şi d’aia semăn 
eu cu el ca două picături de... bere... Uite, 
— adaose apoi in torcând u-se către băiatul 
de prăvălie, — am târguit ca să’i fac de 
trei zile, ştii, pomană... Poftim, să’ţi dau 
şi dumitale câteva prune şi sarmale... sfârşi 
el oftând...

Neamţu privi lung la el, apoi la băiatul 
de băcănie şi porni bombănind.

La masă, in acea seară, primele pahare, 
de unii sorbite până in fund, de alţii gus-
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täte numai, făcură pe toţi să strâmbe din 
nas, se miroase paharele şi să se uite cu
rios unii la alţii.

— Ce dracu are vinu ăsta ? — strigă 
Victor, căutând o sticlă ca să-şi toarne un 
pahar pentru a analiză particularitatea vi
nului.

— Ce să aibă alt, răspunse căpitanul, 
decât că, în Joc de vin, v’am servit puţin 
oţet...

— O! O! O! - făcură vr’o câţiva şi 
mai ales coconiţele care erau de faţă.

— Proastă glumă ! — strigă una, tăcând 
pe supărata... . «

— Nici de cum, coconită. Viarh servit 
oţet pentru trei cuvinte: 1) pentrer ca să 
preţuiţi bunul după rău ; 2) ca să dau 
exemplu bărbaţilor că femeea frumoasă e 
ca vinul şi nu trebue lăsată să se oţetească ; 
şi 3) pentru că strepezeşte dinţii şi face 
economie la mâncare ospătătorului.

— Atunci te iertăm, zise un comesean
râzând.

- Pentru cuvântul al doilea mai cu
seamă, — adaose o coconiţă, dându-şi ochii 
peste cap in semn de cochetărie originală.

Teodor fu prea vesel, pentru caracterul 
său obicinuit. Scrisoarea ce’i trimisese Fe- 
loniadi ii anunţase că locul ce eră chemat 
să ocupe era să’i aducă mai mult de 3,500
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lei pe an, cu perspectivă de a avea şi mai 
mult pe urmă.

Petrecerea de adio finii până la ora 3 
după mezül nopţei.

VIII
Brăila e unul din cele mai frumoase o- 

raşe ale ţării, atât ca misiune, fiind un port 
mare, un agent preţios al comerţului, cât 
şi ca orânduire a străzilor, drepte şi bi
nişor pavate acum in urmă. înainte de răs- 
boiu, când se şi petrec cele ce istorisim, 
oraşul eră foarte voios, căci se bucură de 
dreptul d’a fi port liber, intr’o ţară nu 
:ocmai liberă ; apele Dunărei gemeau în 
Dort sub greutatea vaselor streine cari luau 
productele ţărei ; mii de muncitori işi câş
tigau cu uşurinţă hrana in port : 
aceste făceau ca şi petrecerile familiare să 
fie mai însufleţite, mai dese, mai dorite.

Populaţia este foarte amestecată, ca in 
orice oraş unde perspectiva de câştig e mai 
sigură. Grecii, ovreii şi bulgarii sunt cei 
mai numeroşi.

Teodor eră foarte emoţionat cu cât tre
nul se apropiâ de Brăila. Când cineva se 
află la începutul unei carieri nouă, ideea de 
necunoscut, deşi in faţa unei prevestiri de 
bine, produce totd’a-una iu noi oare-care

toate
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sensaţiuni, din care, nerăbdarea d’a se vedeă 
mai curând in rânduială, e cea mai mult 
simţită.

D-l Feloniadi, cu tot obiceiul d’a-şi a- 
mestecă eroii patriei la fiece ocazie, eră 
prietenos şi dispus adeseori să facă bine. 
In persoană deci se află la gară, şi primi 
cu multă tragere de inimă pe Teodor, zi
când u-i :

— Aveţi o cameră rânduită înadins pentru 
d-voastră la mine acasă ; cred că n'o să 
mă refuzaţi.

— Prea multă bunătate, d-le Feloniadi, 
pentru care nu sunt in stare d’a vă puteă 
mulţumi.

- O, ce se potriveşte!.. O-să faci apoi 
cunoştinţă cu femeea mea, un suflet bun, 
dar cam iute... A, când se supără, eu tac 
şi’mi cat de treabă !... Ăsta e leacul d’a 
face pe cineva să’şi astâmpere mânia... 
Fetele mele, Elpida şi Sofia, sunt foarte 
capriţioase şi mândre foc... de poziţia lor... 
Iarna trecută, la un bal, le-a curtat nişte 
tineri, de !.. inteligenţi dar săraci, ca tinerii 
noştri cei mai mulţi care îmbrăţişează func- 
ţionarismul... Au fost foarte degrabă puşi 
la distanţa care să le pue ’n vedere că nu 
poate aveâ vre-un efect stăruinţa lor.

Teodor privi la Feloniadi cu îndrăsneală. 
Era un avertisment pentru dânsul vorbele
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acestea, sau numai obiceiul d’a flecari, pro
priu atâtor oameni ce’ţi vorbesc numai de 
dânşii, de afacerile lor, de familiile lor.

— A, d-şoarele erau foarte in drept să 
facă aceasta ! răspunse Teodor c’un uşor 
zâmbet ironic. Probează că au... caracter... > 
că au cunoştinţa poziţiunei înaltă ce o dă 
educaţia distinsă şi.... mai cu seamă.... a- 
verea...

Feloniadi, fără a aprofundă înţelesul cu
vintelor lui Teodor, esclamă :

— O, da, mai ales averea !... Averea mea 
e foarte mare, tinere prietene... Şi acum 
pot să’ţi spun că locul d-tale e la casa 
noastră de comerţ, şi că trebuia să mă sfă- 
tuesc cu asociatul meu pentru a-ţi da acest 
loc de casier.

Teodor se grăbi a’i mulţumi ; dar en
tuziasmul bucuriei sale se micşoră. Ar ü 
preferat par’că să lie locul acela in altă 
parte, iar nu chiar în propria casă de co
merţ a lui Feloniadi. Se simţiă sub greu
tatea unei umilinţi de care nu putea să-şi 
deă seamă atunci. Gând văzu că nu e poftit 
în acea seară să fie prezentat, ca oaspete, 
d-nei de gazdă, şi că i s’aduce masa de 
seară în camera pregătită pentru el, sub 
cuvânt că familia aveă prea mulţi invitaţi 
la masă, putu să’şi explice umilinţa de 
care se simţiă apăsat. î
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— Ca funcţiouar al casei lor de comerţ, 
mă consideră, se vedé, îiitr’o poziţie prea 
jos pusă faţă cu ei. Le voiu arătă însă şi 
eu ce înseamnă un caracter, punând, faţă 
cu mândria lor egoistă, mândria mea de 
om cu demnitate ce ştie să respecte şi să 
se respecte... îşi zise Teodor şi se culcă.

Casa de comerţ eră aşezata pe strada 
“ Silistrei ; iar familia Feloniadi locuia a- 

proape de piaţa poligonală; La ora -5 de 
dimineaţă fu în picioare, tânărul nostru ; 
îşi scoase din cufăr un fand de haitié cu
rate, se îmbrăcă şi, aşteptând să se scoale 
d. Feloniadi, se aşeză Ia fereastră. '

Camera ce i se dăduse se află la catul 
al doilea, dând în grădină. Deschise geamul 
şi respiră cu nesaţiu răcoarea parfumată 
ce’i màngàià faţa. Printre copâçii din fund 
putu desluşi cataifurile numeroase ale co
răbiilor de pe Dunăre, poleite de .razele 
soarelui ce răsărea atunci. Atins de ptiye- 
lişte, uită în ce loc se află. La firea şa rhe- 
lancolică eră destul să vază, sau ,să " simţă 
ceva duios şi plăcut, pentru a cădeă înţr’o 
reverie ce’i mistuiă orele c’o iuţeală’ ne-
spus^- .... •

Astfel, el nu zări o figură tânără |i fru
moasă, în camaşă de npaptè ; humai'. . ridi
când perdeaua de la una clin 'ferestrele ce 
cădeau mai in faţa ferestréi.la cáré sţă vi-

39
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sànd. Alba apariţiune se dădu înapoi, de 
cum il zări. Văzând însă nemişcarea lui, 
se tupilă după o parte a perdelei şi se puse 
să’l observe cu o curiozitate arzătoare.

Pe faţa albă a fetei, pe care odihna 
nopţei pusese un drăgălaş roş natural, 
nimic nu eră strein: aer fecioresc, timidi
tate şi modestie înăscute, frăgezime şi gin
găşie ; in priviri, pe lângă curiozitatea mo
mentului, nimic alt decât bunătate şi 
vioiciune; pe buzele subţiri formând o gură 
mică, nimic decât un zâmbet, care arăta 
că examinarea noului sosit nu eră in defa
voarea lui.

Câtă schimbare însă intre copila atunci 
deşteptată din somn şi între copila ce a- 
păreă printre oameni, în saloane, c’o mân
drie aristrocratică imitată, c’un zâmbet 
ironic adesea sau c’o seriozitate despreţui- 
toare ! Lângă aceste colori tari, nefireşti, 
frumuseţea ei luă strălucirea rigidă a smal
ţului sau strălucirea ţipătoare a aurului 
prea mult frecat ; iar frăgezimea, timidi
tatea, modestia şi gingăşia se pierdeau, în
tocmai cum nuanţele slabe se pierd împre
jurul unei colori generale care face să iasă 
în relief o figură.

Elpida, fica mai mare a familiei Felo- 
niadi, astfel eră. După ce privi vre-o zece 
minute pe Teodor, îşi petrecu o haină de
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dimineaţă şi deschise fereastra. Teodor tre
sări, privi într’acolo şi se retrase, fără să 
aibă curiozitatea d’a se mai ivi la fereastră.

Elpida aşteptă, pândi, căci voiă să aibă 
atenţiunea celui căruia dânsa îi dăduse 
prea multă. Aşteptarea îi fu zadarnică. Cu 
ciudă trecù atunci în camera surorei sale, 
neştiind cum să-şi explice această indife
renţă, tocmai in nişte momente când el 
putea să o privească fără să fie considerat 
de obraznic.

Foarte sigură de admiraţiunea ce insuflă 
şi mândră de frumuseţea ei, Elpida totuşi 
murmură :

— De sigur că m’a privit, dar nu 1’am 
putut zări eu.

Pe la opt şi jumătate, d. Feloniadi intră 
la Teodor, care tocmai beă cafeaua ce i se 
adusese cu puţin mai înainte.

— Bună dimineaţa, tinere ; ai dormit 
bine ? Cum ţi se pare la noi ? îl întrebă" 
Feloniadi.

• — Mulţumesc, d-le Feloniadi ; am dormit 
ca in raiu, căci un raiu, ce e drept, este 
casa şi- grădina ce aveţi... Cu toate acestea, 
de m’aşi vedeă mai curând aşezat în atrl: 
buţiile ce ’mi-aţi hotărât, şi intr’o odae...

— Tinere amice, la biurou mergem acuţii; 
pentru odaie, o să te rog s’o ţii pe aceasta 
papă la întoarcerea noastră de la băi, căci
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poimâine cel mult plecăm la Marienbad şi 
Karlsbad. In timpul acesta te vei deprinde 
cu órásul, îl vei cunoaşte, îţi vei face pri
eteni şi lesne vei găsi o cameră care să ’li 
convie. Ne-ram înţeles ? Salariul d-tale va 
ii, de o cam dată, de 250 franci pe lună. 
Casierul de mai ’nainte n’aveă decât 200; 
— am ţinut socoteală dar, eu şi tovarăşul 
meu, de garanţiile d-tale morale... Acum, 
să mergem.

Peşte o săptămână Teodor eră cu totul 
iniţiat in ce se cereà delà el, iar Feloniadi 
prea mulţumit de priceperea noului său 
casier.

IX

C’o zi înainte de plecarea familiei la băi, 
Feloniadi prezintă in fine pe Teodor femeei 
«i fetelor sale. Shoşia lui din primele mo
mente nu făcu o tocmai bună impresie, 
dar, întrebat apoi despre capitală, vorbi 
desluşit, iac îi un fel de proces năravurilor 
şi termină prin a multămi cu multă demni
tate de îndatorările ce ’i face familia.

Vorba îndatorări sună rău Ia urechile 
cucoanelor, care aşteptau să fie linguşite 
şi să primească prea plecate şi prea su
puse mulţămiri. Rămaseră cu ideea că e 
un mojic, că trebuiă să lie un mojic ce
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nu învăţase încă a se purtă cu lumea 
mare...

Felele mai duceau şi altă impresie: că 
le privise prea fără uimire, ca şi cum fru
museţi rare de felul lor el întâlnise la tot 
pasul. Mojic, mojic !;.., ar ii vrut însă ca 
frumuseţea lor să primească şi delà dânsul 
tributul datorat, de admiraţie.

La epitetul de mojic, ele mai adaoseră 
dar şi pe acela de nesimţitor.

Teodor nici visă de felul im presiunii ce 
făcuse ; şi apoi, chiar de l’ar li ştiut, nu 
s’ar ii turburat de loc : destul că îşi ţinuse 
demnitatea. In sine eră mulţămit.

Scrise o lungă scrisoare lui Victor, delà 
care primi un foarte laconic răspuns. Eră 
în firea lui d’a petrece mült şi a seri puţin 
prietenilor şi părinţilor.

Singura petrecere o găsiă Teodor în a 
se preumblă, in apusul serei, cu barca pe 
Dunăre, ori la grădina de pe malul flu
viului şi la aceea d’afară numită de popor : 
molament.

Lucră delà 9 dimineaţă pană pe la 5 şi 
(5 seara, având un mic interval de odihnă 
şi pentru masă la amează. El, omul poe
ziei, căci o simţiâ şi o iubiă, dacă n’o puteă 
aşterne pe hârtie, această confidentă a sim- 
ţimânlelor şi păstrătoare veşnică a cuge
tării omeneşti, — el, zic, să vedeă cu ăiirul
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trecàndu-i printre degete, cu regele mizeriei, 
vanităţilor sau aşa zisei fericiri. Când în- 
chideă seara casa şi plecă să se plimbe, 
îi treceă pe din’ainte cifra aurului ce în
casase in cutare sau cutare zi ; cifra îi a- 
rată cantitatea, şi atuncea îşi zicea :

— Câtă lume, care moare de foame, sau 
câtă lume, care cu o minimă parte din a- 
ceiaşi bani ’şi ar împlini o dorinţă sfântă, 
n’ai fi fericită dacă ar puteă avea a mia 
parte ce am primit azi... sau eri !..

Atunci îi păreă rău că se află in aşa de 
aproape atingere cu un puternic rege, fără 
să poată avea favoarea de a’l primi in bu
zunarele sale cu cinstea cuvenită.

Eră pe la jumătatea lunei August. Stând 
pe un scaun la cofetăria Modernă, ii pării 
că recunoaşte, intr’un ofiţer, pc Ropotă.

Se ridică şi alergă după el, strigându’l. 
Căpitanul se întoarse.

— He, bravo, eacă-te !... M’ai văzut cel 
intâiu... De-aseară am sosit in Brăila şi 
mâine aveam serios de gând să te caut...

Teodor, vesel că a întâlnit o cunoştinţă 
mai veche, al căreia caracter îi eră cu
noscut, strânse cu bucurie mana căpita
nului.

— Vino să iei cevă, colea, împreună cu 
mine, îi rosti el.

— Sunt aşteptat la masă la o rubedenie
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de departe, unde ani şi tras în gazdă, — 
răspunse Ropotă. E apoi şi o văduvă tâ
nără pe acolo, care are poate trebuinţă de 
o grabnică consolaţie bucureşteană... Şi fi
indcă noi, militarii, suntem cei mai înda
toritori monştri din lume, înţelegi că... Hai, 
nu vii cu mine ? O cunoştinţă mai mult 
nu strică, şi apoi avem timp mai lung de 
vorbă. Nu te mai codi şi vino !

Teodor primi, şi, pe cale, povesti felul 
cum petrece de la venirea sa în Brăila.

— Eu, — zise căpitanul, — am făcut o 
bazaconie care ’mi-a pricinuit permutarea 
aici. Nu ştiu de unde dracu aduse Victor 
într’o seară pe un popă, intre două vrâste, 
să petreacă cu noi. Eu il imbăt cum şade 
bine românului, şi’l conving apoi să se îm
brace cu straele mele milităreşti. Trans
format aşă, de semăna cu dracu, il por
nesc cu câţiva din prieteni să ia aer pe 
uliţi, iar eu, îmbrăcat cu hainele lui care 
miroseau a tămae, m’am dus de am pă
călit pe doui popi de la biserica sf. Vi
neri, că’i chiamă grabnic la mitropolie 
sfinţia sa vicaru... Pe urmă, m’am dus la 
preoteasa... şi zău, nu m’am căit... Preo
teasa era o hanţuşcă de femee care n’a 
ţipat de fel când a luat. seama că nu-i 
tocmai părintele... Ceea ce n’am prevăzut, 
e că prietenii, beţi şi ei turtă, lăsară singur
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pe bietul popă. Trecând un maior cu birja 
şi văzând aşa nostimă figură de căpitan, 
la lumina lunii, opri birja, se dete jos şi 
mi’l trimise la garda pieţii. A doua zi se 
desluşi lucrul, şi eu primii zece zile arest, 
iar ieri ordinul de plecare la Brăila.

— Cu ghiduşiile d-tale, căpitane, o să te 
pomeneşti într’o zi că ai cutreerat toată 
ţara, zise Teodor râzând...

— Ei, şi ? Să trăiască capul, belelele 
curg ca ploaia... De n’oi face un cara- 
ghiozlâc într’o zi, a doua zi mă doare capul 
şi mă •mănâncă nasul de îmi vine să fug 
ca boii loviţi de streche.. Bani e vorba 
cum să găsim ! — zise el d’odată... Per
mutările astea disciplinare mă cam coslă... 
Am scris, nu e vorbă, tatii, că de nu ’mi-o 
trimete imediat 300 fr. cel puţin, mă arunc 
într’o luntre şi mă duc, fără vâsle şi pa
şaport, tocmai la Ţarigrad. De frică să nu’i 
se înece bunătate de odor ca mine, lata 
de sigur că o să’mi trimită... Unde ai zis 
că şezi ?

— La d-nu Feloniadi, de o cam dată...
— A, la domnul cela cu eroii şi cu 

măslinele patriei?... Are nevastă frumoasă, 
fete frumoase şi cu ceva bani in numerar?..

:— Cât despre fele, da, sunt prea frumu
şele. Bani iar trebue să le fi dând de a-
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juns, pentru că averea i se urcă la un mi
lion şi ceva...

— Bărr 7... e o cunoştinţă preţioasă a- 
tunci... Să mă prezinţi, dragă amice, că 
’mi-a intrat in cap ideea de â mă înrola 
şi eu în cadrele armatei permanente a cor- 
noraţilor...

— La întoarcerea delà băi... vom vedeă... 
răspunse Teodor cam încurcat ; căci, cum 
să prezinte pe un om intr’o casă în care 
abia pusese piciorul şi cu care ştim în ce 
fel de legături se află !

Ajunseră in sfârşit pe bulevardul Maicei 
Domnului şi căpitanul făcu pe Teodor să 
intre intr’o curie strimtă, urmăndu-1.

Vre-o doi dulăi alergară cu dorul d’a 
croi hainele musafirilor. Dar îndată se re
pezi o femeiuşcă tânără, sburdalnică şi 
drăguţă, pe care Teodor o bănui să fie vă
duva pomenită de căpitan.

Era cucoana Cate rina Bănulescu, văduvă 
în adevăr, la vrâsta de 27 ani, părând 
numai de 19 şi locuind cu unchii săi, d. 
si d-na Părjoleanu, rude d’al noulea neam 
cu părinţii lui Ropotă.

Tânăra nemângâiată se opri puţin con- • 
fuză la vederea unui necunoscut ce însoţea 
pe verişorul ; dar apoi ii făcii o reverenţă 
amicală şi’i introduse în salon.

După un sfert de oră, în care timp se
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făcuseră recomandaţiile trebuitoare, familia 
trecu la masă. Cat ţinu îndeplinirea acestei 
reguli, fără excepţie de contravenire în 
viaţa mecanicească a omului, — văduva 
nu ştia cum să-şi împartă vederile şi ser
viciile faţă cu verişorul şi cu plăcutul pri
eten al acestuia.

Se vorbi de multe intre tineri, d. Păi 
joleanu şi văduvioara. D-na Părjoleanu 
ţinea la moda turcească d’a mânca şi a , 
tăcea. Din una alta, se ajunse şi la familia 
Feloniadi, pe care o cunoşteau rudele că
pitanului.

— D. Feloniadi e un mare comerciant, 
un om bun, dar farfara, — zicea Părjo
leanu.

— Cucoana d-sale e o mojică speriată 
de ceeace a ajuns, şi fetele c’o educaţie 
lustruită, prin care insă se străvede fumu
rile mumei lor, — ziceă văduva.

— Eu nu’i cunosc încă de ajuns, — răs
punse Teodor cu rezervă.

— Eu cred pe jumătate din ce-a zis 
unchiu, şi pe sfert din cera zis verişoara,
— zise Ropotă, făcând totuşi văduvei un 
compliment graţios.

Văduva îi răspunse printr’o mişcare 
din cap drăgălaşă ; in ochi avea insă o 
căutătură ameninţătoare, al cărei înţeles 
numai căpitanul putea să-l priceapă.
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Noi am traduce-o priti :
— Nu mă contrari â, că’ţi resping curtea...
A doua zi, pe la 8 dimineaţa, căpitanul 

Ropotă intră la Teodor.
Pe când se plimbau prin grădină, Te

odor il întrebă :
— Ce ’ti face verişoara cea nostimă ?...
— Ce nostimă, prietene ? Zi : încântă

toare... Am petrecut o noapte din cele mai 
delicioase, cum n’am petrecut lângă nici o 
femee până acum !

— Ce fd, s’a predat cetatea aşâ de 
curând ?

— In lipsă de proviziuni, ce era să 
facă ?

— Aşa ’s femeele : uşoare, zise cu amă
răciune Teodor.

— Sunt uşoare numai când vor a li... 
Dar fiind-că vor tot-d'a-una, ajungem tot 
la vorba la... strigă căpitanul râzând.

— Asta e rău, pentru că nu ştii în care 
să ’ţi pui credinţa... zise Ţeodor gânditor.

— Cel mai bun lucru e să nu ’ţi pui 
in nici una. Eu aşâ fac şi am dus-o bine.

— Va să zică un suflet mai statornic 
decât al d-tale să ’şi ia nădejdea d’a gustă 
un amor... mai serios..., un amor care să 
ţie mult... o viaţă întreagă chiar !

Căpitanul să opri şi-l privi lung.
— Haida-de !... Dac’ai fi d-ta acel şufletj
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te-aşi plânge... Şi, pentru ca să iiu sen
tenţios o singură dată în viaţa mea, află, 
prietene, că nimic nu ţine pentru veci, 
fiindcă nimic nu e vecinie ; omul moare, 
amorul moare ; omul să schimbă : copil, 
tânăr, bătrân ; amorul are şi el trei vârste : 
se începe prin indiferenţă, creşte prin focul 
simţurilor, şi îmbătrâneşte prin dezgust... 
Ţine-mă, prietene ! strigă Ropotă d’odată. 
Din mine a eşit, mă rog, atâta filosoiie ? 
Ţine-mă, că de m’o află Academia, mă 
fură... cu sabie cu tot...

După câte-va momente de tăcere.
— Frumos lăcaş de traiu are domnul 

cu eroii şi măslinile patriei !... Acum să’i 
văd şi păpuşele, şi voiu aviză la timp 
asupra ideei d’a mă însura cu o parte din 
averea lui... plus o păpuşă pe d’asupra... 
Astfel dar, la revedere, prietene.

— Ieşim împreună, căci sunt 9 fără un 
sfert, ora mea de biurou.

— Aşa, scumpul meu, modiiică-ţi ve
chia tăetură a hainelor, a hainelor sim- 
ţimântelor trainice în amor... Ori cearcă 
mai de vreme ca să te convingi de tre
buinţa tăieturei ce e la modă in generaţia 
actuală, încheiă întrevederea căpitanul Ro
potă.

El o luă la cazarmă ; Teodor la biurou, 
foarte preocupat.
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X

In petrecerea zilei orele par a trece mai 
uşor; în suferinţi par a trece mai greu. Cu 
toate acestea timpul îşi face meseria de 
măturător secular al zilelor omeneşti, fără să 
se grăbească azi mai mult ca eri şi fără 
să ia în seamă suspinele celor nemulţă- 
miţi.

Astfel, pentru Victor Cărbuneanu zilele 
se scurgeau în chefuri de tot felul, Iară 
grijă de ziua de mâine şi fără regrete 
pentru zilele trecute.

Pentru căpitanul nostru şi pentru fru
moasa lui verişoară d’a noua mână, zilele 
erau lungi şi nopţile prea scurte.

Pentru Teodor Elefterescu-Câmpeanu, şi 
ziua şi noaptea, cât sta deştept, era o mo
notonie complectă, din care ar fi voit să 
iasă. Dar ca om pururea nemulţămit de 
sine, n’aveă puterea, spiritul de hotărire, 
şi deci, vorba ceea, nu eră nici în car 
nici în căruţă, nici în teleguţă. Cam picau 
ochii lui pe verişoara căpitannlui ; dar ea 
îşi avea pe verişorul, şi Teodor nu vroiă 
să tragă clopetele in zadar, de vreme ce 
leturghia amorului o făceâ alt preot al 
Venerei...

Intre acestea, ultimele zile ale lui August 
trecându-se, familia Feloniadi îşi anunţă
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sosirea din Viena, unde se oprise să mai 
petreacă câteva zile.

Atunci Teodor se gândi a’şi căuta o ca
meră mobilată şi fâcù -vorbă despre a- 
ceasta în biuroul lui. Comptabilul ii şi fă
gădui să’i găsească el şi într’o dimineaţă 
îl însoţi la o rudă a acestuia, care îi dete 
o cameră bine mobilată, cu serviciu şi ca- 
feaoa de dimineaţă pentru plata de 50 lei.

Ruda comptabilului, o feinee între două 
vârste, avea ca moştenitori ai averii sale 
pe aceasta şi o nepoată, fetiţă veselă şi 
modestă, care petrecea mai toată vremea la 
respectabila sa mătuşă.

De cum sosi Feloniadi, Teodor mulţumi 
încă odată de ospitalitate şi se mută in 
noua-i locuinţă de pe strada Municipali
tăţii.

Camera sa avea o fereastră la pod şi 
alta in curte ; aceasta venea in dreptul u- 
nui pavilion de lemn peste care viţa de 
vie se răsfăţa cu roadele sale ce da in 
copt.

Bătrâna Pelopidi sta mai mult in casă, 
căci picioarele îl erau vecinie umflate ; lu
cra te miri ce şi mai nimic ca să-i treacă 
vremea, ori citea cărţi greceşti. Copila, gin
gaşa Olimpia, lucra in pavilion când eră 
timpul frumos.

Ea nu strălucia prin vre-o frumuseţe
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strigătoare sau prin vre-o regularitate de 
trăsuri proprii frumuseţilor clasice, ci nu
mai 'prin acel neexplicabil vin’o-n-coace 
care'Ma întregei sale figuri o expresiune 
de nemărginită dulceaţă şi curăţie. Invă- 
ţaseTpuţin, dar la vârsta ei de 16 ani ne
împliniţi promitea o bună şi inteligentă 
feniee^ca silică.

Timp de vre-o săptămână Teodor putu 
in de ajuns s’o observe şi s’o judece. Iar 
ceva din lăuntrul său era par’că smuls şi 
atras in spre ea. Olimpia începii repede 
să’i placă şi să dorescă a o vedea.

Inlr’una din zile Feloniadi se apropie de 
Teodor, pe când aceasta închidea casa şi 
se grăbia s’o tundă la locuinţă.

— Eşti, pare-mi-se, puţin cam ingrat, 
d ie casier... Nu găseşti şi d-ta ?

De ce ? făcu el c’un aer brusc, căci 
fusese smuls din gândurile lui.

— Să fii atât de puţin grăbit a ne vizita 
după două săptămâni de la întoarcerea noa
stră?.. ii zise cu mult parapon Feloniadi.

— In adevăr merit o aspră sentinţă de 
mustrare, d le Feloniadi... însă... cu oare- 
cari circumstanţe atenuante.

— Te aşteptam pentru diseară, căci cu
coanele vor să te aibă şi la masă ; venind, 
vei fi ertat.

- La masă ?... făcu el mirat. Repede 
însă isi schimbă aerul si adaose : cu ulă-
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cere. Mulţumesc doamnei Feloniadi de a- 
tenţiune.

Familia Feolniadî lua masa de seară în
tre 7 şi 8 pe timpul verei. La G jum. Teo
dor, după ce dăduse o raită p’acasă şi ză
rise pe Olimpia, porni şi intră mai întâiu 
în cabinetul lui Feloniadi şi cu acesta 
trecù pe terasa casei unde se aflau cucoa
nele.

D-na Feloniadi, răsturnată într’un iololiu 
se îndeletnicea cu curăţitul unghiilor, ope
raţie ce se repeta de trei patru ori în 
cursul unei zile.

Elpida citea, fără să priceapă tocmai 
bine cele scrise, ca şi cum ar fi fost sub 
stăpânirea vre-unei nerăbdări. Ori de câte 
ori auziâ câte o fâşiitură de frunze, sau 
zgomotul deschiderei vre-unei uşi, tresăria 
şi se uita repede spre poarta grădinei ori 
în sală, prin uşa deschisă în lături.

Sofia mai puţin frumoasă ca sora ei, dar 
mai simpatică, fiind că nu se împăuna cu- 
aerele grozave ce’şi dă Elpida, — croşeta, o 
cupaţie care aveă un farmec deosebii pen
tru ea.

Când Teodor intră, Elpida tresări vă- 
zându-1 şi obrazul i se acoperi c'o roşaţă 
arzătoare.

— A, eată’l în fine pe d-nu 
putù opri să nu strige.

Luându-şi seama cu repeziciune insă, îşi

f nu se
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muşcă buzele, îşi pironi ochii pe carte şi 
nu’şi isprăvi vorba.

Teodor salută pe d-na Feloniadi, şi pen
tru că aceasta ii întinse mana, el o duse 
cu respect la buze ; apoi se înclină înain
tea fetelor, fără să pară c’a dat vre o a- 
tenţie strigătului şi aerului încurcat al 
d-şoarei Elpida. Totuşi era mirat în sine.

După ce obicinuitele banalităţi fură ter
minate, Teodor începu a se scuză de mult 
vinovata sa tăcere faţă cu datoria ce aveă 
de îndeplinit faţă cu familia Feloniadi.

— Această vină,—termină el, provine şi 
din puţina sociabilitate a caracterului meu.

— Pentru d-ta, atâta de tânăr, e foarte 
rău lucru acesta, zise d-na Feloniadi.

— Şi cu atât mai rău, urmă d-nu Felo
niadi — cu cât trebue să’ţi faci şi un vi
itor casnic pe lângă cel ce’ţi asigură tre
buinţele vieţii... Modul cum lucrezi la bi
rou probează, d-le Cam pene, că ai cunoş
tinţa cea mai deplină a datoriilor impuse 
de serviciu şi pentru aceasta trebue să’ţi mul
ţumesc. Prin zelul şi prin răbdarea d-tale 
trebue s’ajungi departe şi o s’ajungi ; însă 
pentru asta trebue să te cunoască lumea, 
şi nu te poate cunoaşte până nu te vei a- 
propia de dansa. De aceea, şi eu şi nevasta 
n\ea, ne-am gândit să te scoatem din mo-
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notonià vieţei ce duci... Nădăjduesc să nu 
fim refuzaţi...

Teodor eră încurcat. El ştia bine că nici 
un eiect nu e fără cauză în ori ce întâm
plare. Şi când efectul se pare cuiva curios, 
neaşteptat, cauza trebuie să fie şi ea destul 
de puternică destul de motivată. Nu zelul 
şi conştiinţa datoriei erau cauza acestei 
prietenii, cauza acestui interes subit ce-i 
arăta familia Feloniadi, ci alt ceva mai a- 
proape de pielea ei, altceva de care Teo
dor nu’şi putea da seamă, dar de sigur 
care stă in legătură cu ceva egoist.

Ast-fel numai s’ar fi putut esplica şi pă
răsirea aerului de mândrie al cocoanei şi 
al fetelor, faţă cu el, aer care-i faceâ greu 
la inimă.

- Multul interes ce’mi purtaţi mă a- 
tinge d-nă şi d-le Feloniadi, şi căutând a 
mă tot îndatora mă veţi pune în poziţie 
d’a nu mă puteâ nici odată achita de bu
nătatea dv. prietenească, zise Teodor.

— Şi vă temeţi d’a ne rămânea puru
rea dator, d-le Çàmpene V grăi Elpida, a- 
bia ndicându-şi ochii spre el.

— Nu, din potrivă, d-şoară ; d'aceea 
voiu profita de buna dispoziţiune a pă
rinţilor d-v., pentru a le promite q încer
care serioasă din parte’mi ca să mă dez- 
băr de multe părţi găsite ridicule ale ca-
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racterului meu. Cu modul acesta vă voiu 
datora complectarea civilizărei mele 
ciale. E bine ca să fim gata pentru toate 
împrejurările.

Elpida privia cu ciiidă la Teodor.
S’o explicăm.
Toate greşelile şi insultele le poate ierta 

o femee, afară de aceia d’a se şti fru
moasă şi trecută cu vederea de acela de 
care ea vreă cu ori ce preţ să fie văzută 
şi măgulită.

Din dimineaţa când Elpida văzuse pe Teo
dor abia sosit, ii plăcuse puţin. Acesta, 
dându-i puţină atenţie, în urmă o miră şi-i 
puse un cui in inimă, pe care îl simţi, 
cât timp stătu la băi, fără curmare. în
toarsă, voi cu ori ce preţ să auză din gura 
lui o vorbă frumoasă la adresa ei. Pentru 
aceasta trebuia insă a’l face să viziteze fa
milia cât de des. Aprobarea o ’şi dobândi 
de la mumă-sa, pe care Elpida o mlădia 
repede tot-d’auna ca să-i împlinească ori 
ce capricii.

Ce doriă cucoana, eră o poruncă pen
tru Feloniadi. Invitarea lui Teodor la masă, 
şi cele ce expuserăm, se explică dar.

La masă* Elpida se aşeză lângă Teodor, 
servindu-1 cu multă îngrijire şi căutând 
să-l facă să vorbiască.

Teodor vorbia,—răspundea întrebărilor

so-
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fetei dar nu puneà interes să-i placă sau 
să nu-i placă. Eră rezervat, indiferent.

Şi pentru că nu o făcea intr’adins, nu 
pricepuse încă ce ferbeă în inima Elpidei 
şi ce rost aveau privirile ei aţintite cu 
mult foc adese ori in ochii lui.

După trei zile când vizită Teodor din nou 
pe Felioniadi, găsi numai pe amândouă 
surorile. Elpida sări degrabă intru întâm
pinarea lui, şi, în urma câtorva vorbe 
schimbate, facù semn SofTei să iasă.

— Scuzaţi pe Sofia, — zise Elpida, — 
căci are ceva de făcut în camera de lu
cru ....

— Regret că nu’mi face şi d-şoara So
fia plăcerea d’a lua parte la convorbirea . 
noastră, însă o rog să nu să jeneze...

Sofia se retrase făr’a zice vre-o vorbă, 
ci numai înclinăndu se. Ea cunoştea inten- 
ţiunile Elpidei.

— Aţi început, cum văd, să păşiţi pe 
noua cale ce v’aţi hotărât s’o străbateţi,— 
grăi ea zâmbind. Aceasta mă bucură...

— Da ?... întrebă Teodor. Sunt măgulit 
că luaţi parte şi d-voastră Ia opera între
prinsă de părintele d-voastră, adaose el. Şi 
pentru a schimba vorba, urmă : pe d-nul 
şi d-na Feloniadi voiu aveă mulţumirea 
să’i văd ?

— Vizita d-voastră nădăjduiesc că va fi
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alai de lungă in cal să vă regăsească şi 
d-lor, revenind acasă. Afară numai dacă 
urâtul nu vă va coprinde, silit de împre
jurarea să convorbim amândoi...

— Urâtul mă coprinde, d-şoară, numai 
când mă aflu singur. Cu o a doua per
soană găsesc totdeauna de vorbit, răspunse 
Teodor.

Elpida îi aruncă* o privire crucişă.
— De cate ori se întâmplă că o a doua 

persoană ne face să căscăm !... zise ea pri
vind fix pe Teodor ca să’l constrângă şi 
prin vorbe şi prin privire a’i adresa în 
sfârşit un compliment.

— Depinde, răspunse el cu încăpăţi-

Ea, auzind acest răspuns, se îngălbeni.
— O face intr’adins ; vrea să zică, vrea 

un fel de luptă... îşi zise ea. Prea bine, o 
să lupt. Ce are insă pe mine V.

După puţină tăcere, ea luă vorba.
— De sigur că o să începeţi a căscă, 

d-le Câmpene. Eu nu pot hrăni o convor
bire...

— Născând-o o şi veţi hrăni-o d-şoară. 
Eu sunt monoton, insă... a mea e vina; şi 
nu-i nădejde să iau curând forma tine
rilor spirituali de salon.

— De ce vă acuzaţi, când aveţi bun 
simţ şi toate calităţile celelalte ?... Poate

nare.
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vă lipseşte buna voinţă d’a le întrebuinţa., 
zise Elpida c’un ton luător in râs.

— D-voastră cum credeţi ?• Vă fac ar
bitru purtărei mele, dacă e firească sau...

— Dacă e premeditată, mai cu seamă, 
nu e aşa ! urmă ea apăsând pe cuvinte cu 
intenţie. Socot mai de grabă că e această 
din urmă.

— Cum, credeţi adică ?...
— Da, că o faceţi într’adins, d le Câin- 

pene ; alt-fel, cum să’mi explic atăta ră
ceala faţă... cu mine, de exemplu, care nu 
v’am dat motiv pentru aşa lucru ? zise El
pida c’un ton de imputare.

— Răceală eu ? strigă Teodor c’o pre
făcută mirare. Aţi luat respectul meu, de 
sigur, ca atare.

— Respect... da, cuvântul e bine ales 
pentru a închide incidentul, ca să zic aşa, 
dintre noi, dar nu pentru a lămuri purta
rea d-voastră. Fie, ştiţi să vă scăpaţi mă
car in aparenţă d’o situaţie critică, zise El
pida c’un râs forţat.

Trecând apoi la altă ordine de idei, con
tinuă convorbirea pe un ton amical, vesel 
ca şi cum nimic nu s’ar fi întâmplat.

Când Teodor plecă, după întoarcerea 
d-lui şi d-nei Feloniadi, Elpida îl petrecu 
pană la uşa ce da in curte şi, intinzându-i
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mâna, îi şopti mai tare şi zâmbind ironic* 
— Nu uitaţi că respectul, fală c’o femee 

tânără, şi în felul cum l’aţi luat d-v. astăzi, 
poate fi considerat ca lipsă de atenţie, ca 
nepoliteţă... lucru foarte periculos pentru 
un tânăr, de salon.

— Sunteţi un excelent Mentor, d-şoarăr 
Acesta fu unicul compliment, cam luător 

in râs şi el, făcut de Teodor, Elpidei.
— Te voi învinge ! murmură ea,j;privind 

in urmă-i. Apoi intră în casă, plănuind.

XI

He, calimera, kinél... strigă căpitanii
Ropotă.

— Călimerasas... A, d-ta in Brăila? răs
punse d-1 Feloniadi, privind curios la că
pitanul care îl întâmpină c’o formulă de 
întâlnire prea amicală, pentru doi oameni 
ce se văzuseră un ceas intr’o singură zi.

— Va să zică m’ai cunoscut, d-le ?... zău 
ţi-am uitat numele, zise căpitanul.

— Feloniadi— răspunse intrevorbitorul ; 
dar şi eu ţi l’am uitat.

— Atunci, suntem cfit ! Mă numesc Nicu 
Ropotă, căpitan, precum mă vezi şi per
mutat aci, de vr’o lună şi jumătate.
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— Eşti cam... original. Nu găseşti ?
— Da, aşa ’mi spune toată lumea. Ei, 

dar cum mai merge cu eroii patriei ?
— D-le căpitan, te salut, zise Feloniadi 

serios şi supărat.
- — Stai, frate, nu le mania. Aşa-i firea 
mea, în colo sunt bun creştin, pe sabia 
mea ! In această calitate, doresc din inima 
să fac cunoştinţă cu familia d-tale întreagă, 
dacă se poate... chiar şi cu cea din Elada.

— Bine, voiu vedea... cu plăcere,— răs
punse Feloniadi ca să scape de el.

— Nu vrei? Hai că o să mi-o recomanzi 
fără voie?... Te prinzi cu mine pe o ladă 
de portocale ? pe o putină de icre negre ?

— Eşti un caraghioz ! ii strigă Feloniadi 
jumătate rizând, jumătate mânios şi plecă.

. — Până în trei zile sunt prieten cu toţi 
ai casei, îi strigă el şi porni la ruda sa, 
pe la care nu dase de vr’o săptămână.

Văduva îl primi cu aerul paraponisit ; 
căpitanul se iacii că n’o pricepe, şi ii în
tinse mâna.

— Aşi, nu, sunt supărată foc !... Auzi, 
d’o săptămână !... — zise ea retrăgându-şi 
mâna.

— Afaceri de regiment, dragă, ce vrei ? 
răspunse Ropotă serios.

— Ba minţi. Mă înşeli cu alia... îi zise 
ea înaintând ca o pisică alintată. Ah, da-
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c’aşi şti, ţi-aşi scoate ochii ! strigă ea apoi 
cu îndârjire.

— Aceasta nu m’ar împiedică decât să 
nu mai fiu militar ! răspunse Ropotă ri- 
zând.

— A, vrea să zică tot mă’nşeli ?...,
— Linişteşte-te, verişoară,— e tot brună 

ca şi tine.
D-na Bănulescu rămase mută, încre

menită roşie apoi ca una din colorile na
ţionale şi cu scântei de mânie în ochi, îi 
aplică o palmă peste obraz şi ieşi.

— Eaca frate ! strigă el, frecându-se pe 
obrazul ce suferise răzbunarea verişoarei. 
Noroc că n’a fost aplicată în faţa frontului! 
îşi zise el râzând, căci atunci eră... un a- 
devărat afront.

— Da ce are Caterina, Nicule, de plânge 
in odaie dincolo ? întrebă d-na Pârjoleanu, 
mătuşa lui, intrând cu umbletul cadenţat 
al raţei leşeşti.

— Ce să aibă, mătuşică, decât că ’i-am 
tot dat ceva şi că de acum nu vreau să-i 
mai dau.

— Cum, ce i-ai dat ?... Ce fel vine asta ?...
— Intreab’o pe ea... Pân’atunci, dacă vrei 

să-ţi mai calc in casă, mătuşică dragă, fă 
toate chipurile să mă prezinţi, peste trei 
zile, fără doar şi poate, la d-na Feloniadi. 
Azi avem Joi... Duminică să fiu prezentat,
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ori mănânc pe toţi Grecii din Brăila ca pe 
o farfurie de saladă cu ţiri.

— Glumeşti, Nicule?
— Să ferească Dumnezeu... Fă cum ştii, 

mătuşică, dar Duminică să se facă treaba. 
Altfel ţi-am spus ce fac... Puiu Dunărea în 
starea de asediu. Şi-acu, mă’nchin cu sărut 
mâna; adânci închinăciuni lui unchiu. Ca- 
terino, măngăie-tc, dragă ; a mai păţit’o şi 
alte cucoane...

Apoi ieşi rizând. Opri o trăsură ce tre
cea şi dete poruncă să-l ducă in strada Mu- 
nicipalităţei.

— Acasă i d. Elefterescu-Cămpeanu ? în
trebă căpitanul delà poartă pe Olimpia care 
ieşise auzind trăsura oprindu-se.

— Nu ; dar trebue să vie peste câteva 
minute, răspunse copila.

— Aşi putea să-l aştept in odaia d-lui ?
— Da ; poftim, zise copila.
Căpitanul plăti birjarului şi intră in sală, 

apoi in odaia lui Teodor, condus de Olim
pia. Voind să se retragă, după ce căpitanul 
intră, acesta o opri c’un gest rugător :

— Vă rog, d-voastră sunteţi d-şoara O- 
limpia, nu e aşa ? întrebă el.

— Da, răspunse copila roşind.
— îmi pare bine că vă cunosc şi în per

soană, d-şoară, căci, după spusele amicului 
meu vă c unó aş team deja.
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Olimpia, mai roşie, plecă capul în jos, 
murmurând ceva, neînţeles însă, şi voi să 
iasă.

— Un moment, d-şoară, vă rog, în in
teresul d-lui Teodor... Mă recomand : că
pitanul Nicu Ropotă din regimentul I de 
linie. Luaţi loc vă rog, afară numai dacă 
n’aveţi ceva urgent care să vă reclame;..

Olimpia, auzind că vrea căpitanul să-i 
vorbească in interesul lui Teodor, se puse 
pe muchea unui scaun cu sfială şi tot cu 
ochii in jos.

.— Teodor, incepii căpitanul, aprinzând 
o. ţigară, e foarte bun tânăr şi cu mare 
viitor. E sentimental ca un cavaler din 
veacul de mijloc, şi cinstit cum n’ar putea 
fi un ovrei nici un minut pe zi. Iubit de 
vre-o tânără şi drăgălaşă, d-şoară, ca d-v. 

..ar fi cel mai fericit om din lume. Şi în- 
chipuiţi-vă că iubeşte ca Romeo pe Julietta, 
dacă’aţi citit sau văzut acest capo-d'operă... 
extraromanlică.

Se opri aci observând printr’un nor de 
fum pe Olimpia. Eră roşie ca unele mere 
domneşti, şi par’că şedea pe ghimpi de ru
şinoasă şi de turburată ce era.

— D-şoară, reîncepu căpitanul ridicân- 
du-se şi venind in dreptul ei, dar mai de
parte ceva,—d-şoară, eu sunt sincer şi mai 
puţin codaciu ca iubitul meu prieten. Vă

5
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mărturisesc* dili puiuea Ilii. Că Vă iubeşte 
şi că dorul lui cel Măi scUmp este să vă 
ia de soţie cât de curând. Faceţi-J până 
atunci fericit, prin a-i mărturisi şi d-voa* : 
stră că’l iubiţi, pentru că eu ghicesc ade^ 
Vărul şi ’l spun, dacă Teodor îl ghiceşte 
şi-l tace... Să-i spun din partea d-voas* 
tră că..».

Uşa se deschise şi Teodor intră, rămâ
nând încremenit. Olimpia dădu un uşor 
ţipăt şi fugi acoperindu-şi fala ruşinoasă,' 
dar zâmbitoare, cu amândouă mâinele.

■— De-i asta, căpitane ? întrebă Teodor 
serios.

— Ţi-am pledai cauza cu 35° Réaumur 
de căldură. I-am spus fetei că ţi c dragă, 
şi am făcut-o să spue şi ea că-i eşti drag.. 
Alt-fel, tu codaciule Şi neiscusitule in amor, 
ai ii tărăgănit lucrurile până la Rusalii.

Teodor privea la el, aci să râdă, aci să 
se mânie..! Cu căpitanul nu puteai insă să 
te mânii, ci numai să râzi şi cu dragă i- 
nimă încă.

In urmă. chestiunea se limpezi şi Teodor 
pofti pe căpitan s’o plece mai de grabă 
ca să vază fructul pledării lui, fără multă 
întârziere.

Căpitanul plecă, rugându’l, că de nu’l va 
prezenta mătuşă-sa la Féloniadi, să-l pre
zinte el, ca să-şi ţie cuvânta dat acestuia.

Teodor căută \)e Olimpia.
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XII

Gingaşa Olimpia cea cu ochii ca marea 
liniştită şi cu părul ca jeul, iubia lainic 
pe Teodor, cu neştiinţa caracterului său 
curat, blând şi statornic. Ii plăcea să-l vadă 
fără să şi dea seama de ce, şi’l vedea, tre- 
saltând sub farmecul unei adânci plăceri.

Dar când căpitanul grăbi intr’un mod 
brusc desvăluirea acestei taine, Olimpia se 
găsi într’o aşa de complexă stare sufle
tească, in cal farmecul desvăluirei se perdu 
mai in întregime.

Ivindu-se Teodor, ea găsi mijlocul ca să 
fugă şi să se retragă în odăiţa în care dormia 
când rămânea mai multe zile la mătuşe-sa. 
Teodor intră mai întâi la bătrâna, socotind 
că o va găsi. Schimbă câteva vorbe cu ea şi 
se grăbi să iasă. Alergă de aici în pavilion. 
N’o găsi.

E în odaia ei de culcare, se gândi 
Teodor. Cum să mă duc ânsă acolo ?... 
Treime cu toate astea... Hai să fiu mai
curagios, măcar acum...

Odăiţa Olimpiei venia aşezată-aşa, că tre
buia să treci prin bucătărie, prin sala de 
mâncare şi apoi să ajungi acolo ; sau din 
odaia in care sta bătrâna, prin salon, şi 
apoi la Olimpia.

Teodor alese drumul dintâi. Trimesese
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pe bucătăreasă la coteţ, spunăndu-i c’au 
scăpat nişte păsări cărora le dase el dru
mul, şi se strecură în sala de marcare. In 
vârful degetelor s’apropiâ şi-şi alipiu rechea 
de uşa din fund. I se păru c’aude un uşor 
suflat de nas şi suspine. Atunci crăpă uşa 
şi intră.

Când il văzu Olimpia, sări.
— D-ta aici ? şopti ea speriată.
— Nu te teme, Olimpio, exclamă el. 

Explicându-mi căpitanul motivul convor- 
birei cu d-ta, am căutat să le văd cu ori-ce 
preţ. Nu sunt intru nimic vinovat de fap
ta căpitanului, care e un ghiduş de frunte, 
amestecându-se ca dracul in toate fără 
să-i prinzi de veste. Regret foarte mult ce 
s’a întâmplat, şi nu din alt punct de ve
dere de cât că taina sufletului d-tale a 
fost siluită d’un străin, ca să se desvălue 
in dauna modestiei şi ruşinei care sunt 
nişte frumoase podoabe ale d-lale... Dacă 
aşi ii desvăluit-o eu, nu e aşa că nu ai ii 
fost supărată? Nu-i aşa că noi nu mai 
suntem străini unul faţă cu altul? termină 
Teodor apropiându-se de Olimpia, care se 
uita la el pe. furiş şi zâmbind.

— De ce te găsesc plânsă? Din pricina 
lui? Ţi-a făcut rău?... Iartă’l, Olimpio, te 
rog, iartă’l numai în consideraţia că a rupt 
stavila timidităjei dintre noi... care... cine
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ştie cât ar fi stat. Mă iubeşti, nu’i aşa? 
Spune, adaose el apoi.

Şi luânclu-i o mână o duse la buze.
— Da... murmură ea ascunzându’şi o 

parte din obraji cu batista, căreia de mult 
’i rodea un colt.

— Eşti de o frumuseţe şi de o bună
tate fără margini, Olimpio, îi şopti Teodor, 
sărutându-i mâna, ce o uitase fata în mâi- 
nele lui. Iţi mulţumesc ; te voi iubi şi eu 
totdeauna, dar nu voi fi pe deplin fericit 
până nu te voi avea de nevastă. Vrei să 
fii nevasta mea, Olimpio ?..

Din toată inima, răspunse Olimpia cu 
căldură.

O sărutare pe o obraz fu mulţumirea lui 
Teodor, apoi sfârşi zicându-i :

— Nădăjduesc să nu mai fii aşa de sfi
oasă cu mine. Timpul răcindu-se, in pa
vilion nu ne mai putem întâlni şi~sta de 
vorbă ; vino, te rog cât de des, în camera 
mea ca şi la un frate.
N Apoi eşi. In acel moment, fericirea de 
care era cuprins da figurii lui o expresiune 
aşa de plăcută, că d-şoara Feloniadi ar fi 
rămas uimită şi c’un ghimpe mai mult în 
inimă.

D-şoara Elpida Feloniadi aştepta a doua 
zi vizita lui Teodor, pe care o credea mai 
mult ca sigură. Lunga şi amicala convoi;-
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bire cu el, apoi cuvintele din urmă schim 
bate cu ocazia petrecerii până la uşă, le 
credea un pas destul de înaintat. Când o 
fată iţi dă atâta tărâm de înaintare spre 
ea, trebue să iii dobitoc prea afară din 
cale, ca să stai pe loc.

Elpida ştia că Teodor numai dobitoc 
nu putea fi ; văzând insă că trei zile trec 
şi că el nu vine, întrebă pe tată-său dacă 
nu e bolnav. Ea tot nu voia să creadă în- 
tr’o atât de mare indiferenţă a Iui, fală 
cu dânsa.

Aflând că e sănătos tun, fu cuprinsă de 
ciudă nervoasă care o făcu să plângă chiar.

— Doar de iubeşte pe alta, — murmură 
ea în fine. Ori-cum aceasta nu Far împie
dica de a fi galant cu mine... Nu ! el îmi 
face în ciudă... Ce e drept, am făcut o ne
socotinţă mare... Trebue să-mi ţin presti
giul... Stai, că-ntorc eu foaia d-le Teodor...

Erau 2 jum. când o trăsură intră în 
curte .şi trase la uşa principală. Ea aducea 
pe d-na Pârjoleanu şi pe căpitanul Ropotă. 
Elpida cunoscu pe cucoană dar pe căpitan 
nu ; acesta ’i aţâţă curiozitatea mai ales 
că il găsi cu mină bună, şi, dându-şi un 
praf de pudră pe obraz ca să nu i se 
cunoască fâţa udată de lacrimi, se coborâ 
în salon, unde erau introduşi deja musafiri i

Căpitanul Nicu Ropotă îi fu prezentat
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După un sfert de oră, dma Feloniadi şi 
fetele erau sub farmecul guralivului şi ve
selului căpitan. Părea că le cunoştea de 
cine ştie cată vreme. Apoi politeţea lui mă
gulitoare complecta buna opinie ce înce
puseră a’şi face câte trele de dânsul.

După o jumătate de oră căpitanul eră 
in stare să’şi dea o bună socoteală de ca
racterul cucoanei şi al ficelor sale.

Când intră Feloniadi şi îl văzu, rămase 
cam uimit în prag. Apoi întinse mana că
pitanului, râzând şi zicàndu’i cu ton de 
curată prietenie :

— Haide, văd că pe d-ta nu trebue să 
se supere cine-va

Explică femeiei sale şi fetelor paraponnl 
ce avusese pe căpitanul, dar intr’un chip 
aşa că eşi el mai vinovat dc cât căpitanul.

— Nu eşti bun advocat pentru propria 
d-tale cauză, — ii zise râzând Ropotă. Am 
cşil eu cel mai puţin vinovat, pe când 
contrariul e adevărul adevărat, căci ’mi 
permisesem glume faţă cu d-ta când a- 
tunci le văzusem pentru întâia oară şi abia 
de câteva momente numai...

Umilirea aceasta, de şi ironică şi făcută 
pe un ton glumeţ, plăcu lui Feloniadi ; îşi 
reţinu musafirii până pè la orele patru, — 
când amândouă părţile ’şi ziseră la reve
dere, mulţumită fié-care în felul său.
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Din convorbirile diferite din acea vizită, 
Elpida reţinuse aceasta că Ropotă căpitanul 
cunoştea in de aproape pe Teodor. îşi pro
puse dar, ca la întâia ocazie, să încerce a • 
afla de la căpitan dacă Teodor e înamorat 
sau ursuz, pricini din cari să poată rezulta 
pentru dansa indiferenţa lui.

După vre-o patru zile, fiind sărbătoare şi 
căpitanul întâlnind pe Feloniadi, fu poftit 
la masă de acesta, şi luat mai-mai cu 
sila.

In timpul mesei, Elpida aduse vorba de 
Teodor, ceea ce făcuse pe Feloniadi să vor
bească de binele ce făcuse tânărului, şi pe 
cucoana să se plângă de nerecunoştinţa şi 
de uitarea în care îi lasă.

— Bietul Teodor, exclamă căpitanul,- îl 
învinovăţiţi d-nă de nerecunoştintă !.. Vă a- 
sigur că nu e capabil d’aşa ceva ; îl în
vinovăţiţi de uitare, vă asigur insă că a- 
ceasta îşi are un puternic motiv, pe care 
îl înţelegeţi.... în deajuns. Pentru caracterul 
lui posac, poetic— cum voiţi să’l numiţi,— 
e destul un aşa simţimânt, la care încă 
să i se răspundă intru câte-va, ca să’l facă 
să uite nu câte-va cunoştinţe, ci lumea în
treagă... Cu toate acestea, îl voiu mustra 
eu...

— De prisos ! îl întrerupse d-na Felo
niadi, care observase gălbeneala feţii El-
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pidei. Omul fericit, adaose ea apoi cu 
ironie, e cel mai egoist, nev rând să ştie 
de cât de el şi de fericirea lui... neturbu
rată. Vă rog chiar să nu-i ziceţi nimic, 
d-lè căpitan, căci ar semăna o impunere 
din partea noastră, şi suntem prea mândri' 
pentru a impune prietenia noastră bine 
făcătoare d-lui Câmpeanu, mai ales.

Convorbirea luase o faţă curioasă. Că
pitanul observa figurile cu atenţie, fără să 
aibă aerul însă.

— Bun, murmură el, e ceva pe aici ! 
Dragostea lui Teodor produce nemulţumiri, 
Eată nişte împrejurări bune pentru jucat
o farsă.

Ochii atunci i se opriră pe Elpida care 
căzuse pe gânduri.

— Asta-i cu pricina ! conchise el.

XIII

Căpitanul Ropolă ocupa două odăi : una 
mare pentru el şi un iatac pentru solda-» 
tul lui Vasile, de care nu se despărţise. 
Locuinţa lui era pe lângă Piaţa Săracă.

Două zile după vizita din urmă de la 
Feloniadi, Ropotă chemându^şi ordonanţa, 
ii zise :

— Ascultă, soldai : astă-seară nu ies 
d’acasă. Dacă s’o întâmpla să vie q cocoa-
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îmbrăcată cu negru, să n’o laşi să intre; 
dar să nu faci prostia să-i spui că eu ţi- 
am dat porunca asta. Auzi ? m’ai înţeles ?

— Am auzit, am înţeles, să trăiti !
— Dac’o face mofturi, cocoana, şi-o vrea 

să dêa busna înăuntru, fă-te ruşinos şi. te 
apleacă la urechea ei, apoi şopteşte : d-1 
căpitan, nu e singur. E cu spălătoreasă ; 
îi dă cămăşile de vre-un ceas şi mai bine.

Soldatul pufni de ras, ştergându-se la 
nas cu dosul măinei drepte.

— Vezi de pufneşte de râs şi atunci, gogo
mane, ’i zise Ropolă răstit.

— Nu, să trăiţi ! O să-i zic că-i daţi şi 
pantalonii, ştiţi, ca să pară rufe mai multe... 
răspunse Vasile ieşind.

— Ei, mi-e drag ticălosu ăsta de soldat 
şi pace ! Nu e prost, nu e prost de fel, 
murmură căpitanii aprinzându-şi o ţigară. 
Apoi se aşeză la biurou şi începu să scrie 
cu mâna stângă.

Abea trecu un ceas de când căpita
nii se tot deprindea să scrie mai binişor 
cu mâna stângă, când auzi o trăsură o- 
prindu-se la poartă. Se ridică repede a- 
tunci şi trase zăvorul, apoi puse ca para
van in dreptul lămpii un flutur mare cu 
aripile întinse, susţinut de un picior subţire.

Imediat auzi ciocănind în uşe.
•— Imbecilii,—murmură căpitanul; lip-
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seşte de la post !
— Eu sunt d-le căpitane, se auzi glasul 

lui Vasile. A venit d. Teodor, si auziţi, 
ci că ’l primiţi?

— A, tu eşti Teodore ? strigă Ropotă 
şi, trăgând zăvorul, deschise uşa.

Teodor intră cu zâmbetul pe buze.
— Da ce ai păţit de te-ai încuiat aşa 

de vreme, d-le căpitan de linie ? întrebă 
Teodor stràngàndu-i mana.

— Pentru raţiuni puternice... cu fuste. 
Inchipueşle-ţi că, după verişoara, am dat 
peste o prepeliţă de baltă, care, după zece 
zile de amor, pretinde s'o iubesc pen
tru vecinicic, să n’o înşel cu nici o femee 
şi să petrec toată ziua, cat n’am treabă, 
lângă dânsa. Ah, ce de sentimentalism, 
prietene dragă!... Dacă aşi fi stat să mă 
ţin de toate înşir’te-mărgăritele unor ase
menea siincşi de virtute şi amor, trebuia 
să am o mie de vieţi vecinice şi un harem 
mai mare de cât al tuturor sultanilor tre
cuţi şi viitori ! Din fericire, nli-am ţinut 
bine firea.... Şi ca să mă scap de jandar
mul cu fuste, dădusem lui Vasile un or
din oare care... Să lăsăm insă aceasta. Tu ce 
faci ? Casta ta columbă ce zice? Ţi-a vorbit 
şi ea de amor vecinie şi nesfârşit?...

— Iubite nene Ropotă, Olimpia va fi o 
bună femee casnică, o adevărată tovarăşă
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a vieţii aşa cum am dorit eu, şi e departe 
de orice curtezană. Dacă şi aceasta m’ar 
înşelă, atunci zic şi eu adio vieţei, pentru 
că n’aş mai avea nimic să sper în lume . 
şi de la lume, răspunse Teodor cu emoţi- 
une şi convincţie.

— Poate, — făcii Ropotă. Atunci prima 
pereche caznică în condiţiunile ce ai ară
tat, vei fi tu şi Olimpia, şi voi putea zice : 
însoară, Doamne, şi pe robul tău Ropotă, 
că văzură ochii lui în sfârşit o casă cum 
trebue... Şi acum să trecem la altă ordine 
de idei. Vrei un ceaiu ? Eu il obişnuesc 
în toate anotimpurile, când mă prind şi 
eu p’acasă mai de vreme.

— Vreau,—răspunse Teodor. Mai întâiu 
înşă să te întreb ceva.

Am fost în astă seară pe la Fel oniad i şi 
primirea ce mi s’a făcut...

— A fost la zero grade de răceală ?
— Tocmai. Şi pentru că mi-au spus de 

vizita la, am alergat la tine, să văd, nu 
cumva eşti în stare a mi-o explică !

— Ba paremi-se că da. In urmă, o să 
te întreb şi eu ceva, tinere amice, pentru 
care doream chiar să le înlălnesc. Sun
tem efit nu-i aşa?

— In regulă, precum zici.
Căpitan Ropotă istorisi, abţinăndu-se de
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la orice comentariu, întreaga vizită a lui 
de prezentare şi cea d’a două cu masa.

— Am văzut bine, sfârşi el, că numai 
vestea dragostei tale a produs schimbarea, 

' de unde mai înainte îti erau toti favora
bili.

— Bine ai făcut, căpitane, că le-ai vor
bit in acei termeni şi mai cu seamă de • 
amorul meu. Ştii de ce asta ? Pentru că 
D-şoara Elpida pusese ochii pe mine, nu 
de amor, ci de ambiţie că nu jertfesc 
laude pe altarul d-sale. Voind cu orice 
preţ să mă închin ei, îmi făcea prea multe 
înaintări, mă încuraja prea afară din cale 
în cât să nu pricep... Să-i fi cerut o întâl
nire, mi-ar fi dat’o cu speranţa că i aşi fi 
spus gogoşele şi de bucurie că mi-ar íi 
învins indeferenţa sau mai bine antipatia, 
căci îmi eră antipatică cu totul. Eu mi-am 
căutat de treabă şi... '

— Acum îmi explic tot, şi ce doream 
să aii Ci de la tine, am aflat. Bine, — urmă 
căpitanul gânditor şi ca vorbindu-şi lui 
mai mult,—lasă că mi-o joc eu pe D-şoara 
Elpida.

— Cum, in ce fel ? întrebă Teodor. Vezi 
de nu mă pune şi pe mine ca suveică la 
războiul tău de ghiduş.

— Nu ; fii sigur.
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In acel moment se auzi glasul lui Vasile 
zicând cam tare—cam incet:

— De cuconiţă, ştiu eu !... cum să te 
las când d. căpitan nu e singur?

— Nu e singur, soldat ? Cu cine-i atunci ? 
întrebă un glas de femee, cu tonul de 
contrarietate foarte viu.

— E cu... de !... cu spălătoreasă... De 
vre-un ceas îi tot dă rufele şi nu i le-a 
numărat pe toate, se vede-îngăimă Vasile 
cu ruşine.

-r Cu spălătoreasă, zici ? întrebă cu mâ
nie glasul femeesc.

— Aşa, cuconiţă.
— E tânără?...
— 01 ! cuconiţă, un boboc de... bujor...
— Frumoasă ? întrebă repede glasul, ca 

si cum se înecă.
— Ca o sfântă...
Stăpâna glasului se repezi şi bätit in uşă.
— Ce faci, cucoană ?... strigă Vasile mâ

nios. Vrei să mă păruiască D-nu căpitan?
— Spune-i că e un catâr îmbrăcat în 

v uniformă, — strigă cucoana cu spasmos şi 
eşi ca o furtună.

In acest timp căpitanul Ropotă râdea 
îndesai ; iar Teodor priviâ uimit la dânsu 
şi cu o seriozitate ce nu se potrivea cu 
împrejurarea.
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— De acum am scăpat de satana,—strigă 
Ropotă, când auzi că cucoana ieşea pe 
poartă. Şi chemă pe Vasile lăudându-i is
teţimea.

— Găseşti capace la toate, îi zise Teodor.
— Pentru că şi pe mine m’a lăsat na

tura, capace, răspunse Ropotă râzând.

XIV

D-şoara Elpida Feloniadi, disgraţiase pe 
Teodor în fala căpitanului, — il primise cu 
răceală după aceêa, insă pe urma ii păru 
rău.

Faptul că Teodor iubea pe alta şi că 
iubea după ce o cunoscuse pe ea întâiu, 
ceeace însemnă că dânsa nu fusese în 
stare să-i placă şi să-l facă a o iubi,—fap
tul acesta, zic, o răscolea rău la inimă.

Ar li voit să vadă cu patru ochi pe lata 
aceia Ia care zburase o imaginaţie şi o 
inimă poetică ca a lui Teodor.

— Asemenea oameni visează perfectul 
frumuseţii ’şi zise Elpida ; doresc atâtea 
calităţi întrunite în persoana ce visează să 
o iubească L. Cum trebuie să fie aceea că-
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reia m’a preferat Teodor ? n’am avere, nu 
sunt o regină ca frumuseţe ? Nu sunt o- 
nestă, sus pusă în-consideraţie ca fată de 
familie bună?... Cum să fac s’o văd ?...

Râmase pe gânduri câteva momente, 
murmură apoi :

— Cât l’aşi iubi de mult !...
Dar de ce voiu să’l iubesc şi să mă iu

bească ? se întreba ea cu ciudă. N’am mai 
văzut tineri mai frumoşi, de familie bună, 
apoi, cari mă înconjoară prin adunări, şi 
m’am arătat mândră cu toate acestea şi 
nemăgulită de complimentele lor ?...

Toată ziua aceia fu tristă, iar la între
bările mume-si răspundea distrată, ori 
de loc.

In ziua următoare, fiind o ploae măruntă 
şi rece şi neputând să iasă în grădină la 
aerul curat al toamnei, Elpida fu de o rău
tate şi de o nervozitate cum nu mai vă
zuseră la ea părinţii şi sora.

întrebată de soră-sa, Elpida să răsti la 
ea cu sălbăticie. D-na Feloniadi, stăruind 
să-i spuie ce are, Elpida se mania intr’a- 
tâta că sparse un vas frumos de Sèvres şi 
o' glastră mare de marmoră neagră, sculp
tată foarte lin şi plină cu flori artificiale,

A doua zi fu mai liniştită, dar tot po
somorâtă. In asemenea dispoziţie auzi d-nu 
Căpitan Ropotă că se găseşte ea, când fă*
• *
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cù o vizită familiei. Cuin alla insă cine e 
mosafirul, Elpida veni în salon, cu fala se
nină, dar pălită.

Căpitanul observă.
— D-şoara a fost bolnavă.? întrebă el 

cu interes. q
— Da,—răspunse Elpida, am avut o mi

grenă grozavă.
— A, ce rău îmi pare ! exclamă Ropolă. 

D-voastră, d-şoară, îmi inspiraţi cel mai 
viu interes... E păcat să sufere o fiinţă aşa 
de perfectă. Sunteţi însă mai bine ?

— Da, şi vă mulţumesc de interesul ce 
ziceţi că’mi purtaţi, d-le căpitan. Sunt oa
meni care ar trebui, din recunoştinţă.,, şi cu 
toate acestea...

— O sunt ingraţi destui,,. în toate cla-- 
sc.lc societăţei...

— Intre cari puteţi prenumăra pe... prie-, 
tenul d-voastră, d. Gămpeanu, care tot nu 
îşi aduce aminte de noi, zise cu rănlate 
Elpida.

— îmi spunea, din potrivă, că v’a vi
zitat mai acum vrero trei zile, răspunde 
căpitanul.

Elpida îşi muşcă buzele. In graba ei d’a 
aduce vorba despre Teodor, o luase pe un 
drum greşit.

In urma mustrărilor d-voastră, se 
vede, lua vorba d-uâ FelQiiiadb

6
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— Nici de cum. doamnă ; eu respect un 
cuvânt dat, cu toate că am aerul d’a glumi 
totd’auna. Prietenul meu nu-şi poate uita o 
datorie de recunoştinţă, darse ţine de pro
verbul.

^ Vizita cea mai plăcută 
Este cea mai rar făcută

— Sunt vizite cari plac fiind făcute şi 
des; ale d-voastră de exemplu, d-le căpi
tan, zise d-na Feloniadi.

— O atunci sunt cel mai fericit muritor! 
— exclamă Ropotă c’im entuziasm ce pă- 
’eă că izbucneşte din fundul inimei. Apoi, 
nclinându-se către ea, adaose : mii de 

mulţumiri d-nă... A mă admite aşa dc cu
rând între prietenii d-voastră cei mai de
votaţi, probează că puteţi repede aprecia 
un om prin prisma calităţilor d-voastră no
bile. Aceasta ’mi dă o mai bună idee şi de 
mine însu mi.

Cine şiie cât ar fi ţinut convorbirea pe 
această sonoră coardă a deşertăciunilor, 
dâ$ă un servitor n’ar fi chemai pe d-na 
Feloniadi. Eră de trebuinţă prezenţa d-nei 
spre a încerca un costum de toamnă.

— Nu ştiu dacă nu mă înşel, d-soară, 
dar s’ar părea că purtaţi oare-care animo
zitate contra lui Teodor Câmpeanu, ami- 
pul meu ? se adresă Elgiţjej căpitanul.



Căpitanul Ropotă 8:*

Elpicla tresări şi se înroşi puţin.
— Da... şi nu, răspunse ea încurcată.
— D-şoară începu Ropotă, c’un aer în

curcai şi el, vă cunosc de puţin timp, însă 
fără voea d-voastră ’mi voi permite rolul 
de., confident. Aflându-ne singuri, ocaziune 
ce o doream şi pe care, dacă nu mi-o pro
cura muma d-voastră acum, aşi fi căutat 
să mi-o procur eu, — aflându-ne N singuri, 
zic, voi să fac... ce n’a făcuţ amicul meu 
Teodor.

— Ce înseamnă aceasta, d-le căpitane ? 
— întrebă Elpida c’un aer rece şi mân
dru. Eu...

— Daţi-mi voe, o întrerupse Ropotă. 
Sunt prietenos de felul meu, sunt sincer, 
sunt... ori cum veţi voi, dar nu pot să su- 
fer a bănui cineva p’un altul d’un lu
cru de care nu e capabil. Am observat 
d-- oară—urmă Ropotă fără întrerupere, — 
că acuzaţi pe Teodor de nerecunoştinţă, 
de indiferenţă... Sunt prietenul său, şi mi-a 
mărturisii, din potrivă, o admiraţie pentru 
d-voastră, care atingea culmea pe care o- 
mul o atinge printr’un sentiment cu totul 
altul de cât indiferenţă. Şi se poate indi
ferenţă faţă c’o frumuseţe suverană ca a 
d-voastră ? strigă căpitanul c’o nouă isbuc- 
nire de entuziasm, bine potrivită.

Elpida eră însufleţită de o emoţiune fără
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margini şi asculta pe căpitan mai f&ră să 
respire. Teodor o iubia, va să zică. Atunci 
de ce nu i-o spunea?

Căpitanul, prevăzând această întrebare, 
ce Elpida trebuia neapărat să ’şi-o facă, 
şi voind să meargă pană ’n capăt, urmă :

— Vă veţi fi zicând însă : pentru ce 
nu v’a mărturisit iubirea lui, când d-voas
tră ’i-aţi fi primifo cu...

Elpida se ridică. Eră un om străin care 
ii vorbia de ceva ce nu ştia de cât ea şi 
mumă-şa, lucru ce nu trebuia să ştie altă 
lume, cu atât mai mult să-i vorbească 
de el.

— Domnule, — zise ea c’un ton de mân
drie lovită, — nu vă înţeleg indrăsneala.

— D-şoară, — zise Ropotă c’un zâmbet 
ciudat, — îndrăzneala în orice întreprin
dere e factorul principal. Dacă ar ii avut’o 
Teodor, n’aşi fi lost expus dizgraţiei d- 
voastră. Timiditatea lui însă cea prea din 
cale afară l’a făcut să nu vă mărturisească 
taina lui ; iertaţi-i acest defect şi mie pe 
acela... d’a vă fi scăpai dintr’o stare de 
incertitudine chinuitoare. Puteţi fi mâniată 
pe mine; eu ’mi-am făcut o datorie... de 
caritate creştină.

Purtarea lui Ropotă s’ar părea curioasă. 
Şi se părea, în adevăr, Elpidei care nu
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cunoştea pană unde putea merge caracte
rului ghiduş al căpitanului.

Acesta, cunoscând însă pe al tinerei 
fete, ştia de mai ’naiute că mândria ei re
voltată era să tacă loc iertărei, şi astfel, 
intrarea fără jenă a căpitanului în aface
rile de inimă a Elpidei, trebuia să fie la 
urmă ca biné venită ca providenţială.

Elpida tăcu, privi Ia Ropotă cu sfială, 
roşie ca ceara de sigilat, apoi zise :

— Sunteţi foarte ciudat, d-le căpitan, în 
purtarea d-voastră faţă cu d-şoarele...

— D-şoară, amorul e şi mai ciudat. De 
nu v’aş fi cunoscut simţimântele, nu ’mi-aş 
fi permis... Nu e aşa că mă ertaţi ? Sunt 
tânăr pentru a avea dreptul de confident; 
am comis o infracţiune la legile modestiei... 
cu baioneta, ca un soldat... Frumuseţea şi 
generozitatea sunt însă un consiliu de răz
bel foarte graţios şi ertător. D-voastră le 
aveţi amândouă aceste calităţi ; condam- 
naţi-mă cu prietenia d-voastră, iar nu cu 
mânia şi voiu ii mult mai tare pedepsit.

Elpida ii întinse mâna c’un zâmbet a- 
mical. Căpitadul reuşise in prima parte a 
planului său. Sfiala dispăru încetul cu în
cetul dintre Elpida şi Ropotă. Acesta ii 
îndrugă apoi o mulţime de minciuni cu 
haz, amestecând ici şi colo pe Teodor, ca 
să-i dea câte un fior. Elpida, uitând vâr-
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sta convorbitorului său, ii mărturisi, cu o 
simplitate neprefăcută, că iubia pe Teodor 
şi că indiferenţa* lui o făcea să sufere.

— Fiţi sigură, domnişoară, că veţi primi 
mâine vizita lui şi că...

Intrarea d-nei Feloniadei curmă restul.

XIII

Căpitanul plecând de la Feloniadi, aş
teptă să se facă orele 6 şi alergă la birtul 
unde mancă Teodor.

— Ascultă prietene, zise Ropotă după 
ce Teodor intră şi se aşeză lângă el. Crezi 
tu în trebuinţa d'a minţi în unele împre
jurări, şi d’a juca un rol in care să pre
faci, să arăţi chiar aceea ce nu poţi simţi ?

— Se poate, căpitane. Depinde numai 
de omul care să se poată preface, să poală 
minţi cu succes.

— Nu trebue de cât bună-voinţă, odată 
ce omul e inteligent ; şi ai destul de multă 
inteligenţă, prietene...

--- Eu! Da ce, îmi destini adecă un rol, 
în condiţiunile ce-mi expuseşi ? întrebă 
Teodor cai.: cu nemulţumire.

— In puterea prieteşugului, da, iubitul
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meu amic, ii răspunse căpitanul, — chiar 
cu riscul d’a te vedea contrariat, nemul
ţumit. Mă ştii că imi plac renghiurile, că 
le joc oamenilor fără voea mea adese-ori 
şi fără ajutorul amicilor mai totdeauna. 
De astă dată am trebuinţă de tine, dar ab
solută trebuinţă, mă înţelegi ?

— De ce e vorba, ca să scurtăm !
— Ţi-am spus mai de ună-zi că o să 

joc un renghiu d-şoarei Elpida Feloniadi. 
Pentru aceasta trebue să îi arăţi că o iu
beşti tu, amicul meu, da ştii, c’o iubeşti 
la toartă...

Iată un lucru de care te rog să mă dis
pensezi cu lot dinadinsul, răspunse Teo
dor cu seriozitate.

— Ba o să faci bunătate să taci şi să 
mă asculţi ce am lucrat în socoteala ta,— 
ii zise căpitanul, şi ii istorisi foarte neted 
tot ce se întâmplase, intre el şi Elpida iii 
aceiaşi zi.

Teodor privi lung la el şi c’un râs nu 
tocmai prietenesc.

— Eşti un caraghios periculos, căpitane, 
—ii zise. Te amesteci in t(*ite ca sarea ’n 
bucate, fără să Iii trebuitor şi gustos ca 
sarea întotdeauna. Aşa făcuşi cu Olimpia 
mea, — dar o nemerişi cel puţin, pe când 
acuma...

— Va şă zică te-anţ servit, — răspunse
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căpitanul,—şi o spui fără să ţi-o aduc eu a- 
minte. Foarte bine. Plăteşte-mi serviciul 
cu...

— C’o monedă foarte rară Ia mine că
pitane, pentru că n’am tarapanaua inven- 
ţiunilor ce răsar din d-ta ca ciupercile, ii 
zise Teodor cu un ton acriu. Eu să fac pe 
inamoratul la toartă, cu cine ? Cu Elpida, 
care va lua farsa in serios şi care cine ştie 
unde mă va mâna ?

— In privinţa asta,—luă vorba Ropolă, iii 
liniştit, prietene. Moralitatea ta nu va ii 
supusă nici unei ispite serioase. Un sărutai 
iouă, şi mai departe basta, pentru că 
îi eu interesul să te opreşti acolo !

— Dar pentru ce scop toate fleacurile 
astea, frate, strigă Teodor scos afară din 
ţâţâni.

— Dâ*mi voe să păstrez incognito aces
tui punct, până mai târziu. Prin urmare 
te învoeşti, căci, să dai înapoi, mă com
promit şi mă faci să fug din Brăila, prea 
degrabă.

— Poţi să mă laşi până mâine ca să
— Doamne fereşte! Pentru mâine am 

făgăduit să dai prima reprezentaţie acestei 
gentile d-şoare,

— Trebue să ţiu mult Ia tine, căpitane, 
ça să nvă invoesc, O să îîm inşii mi actor

am
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d’aceia care nu poate intra in pielea per
sonagiului ce reprezintă.

— Tot va Ii ceva, încheia Ropotă râ
zând.

Mâncară fără să pronunţe vre-o vorbă ; 
Teodor neliniştit, nervos ; căpilanu râzând 
pe sul) mustăţi de turburarea lui Teodor.

— Dac’ar alia Olimpia, aşi ii nenorocit! 
—zise de odată Teodor, pe când li se a- 
ducea cafeaua.

— Olimpia e foarte nevinovată şi apoi 
n’are de unde afla, căci a-ţi închipui că 
a-şi înştiinţa-o eu, n’ar mai fi un renghiu 
ci o infamie, — răspunse căpitanii serios.

— Mâine e Duminică...— murmură Teo
dor gânditor.

— Asta se chiamă pe româneşte : colac 
peste pupăză,— ceea-ce se poate tălmăci şi 
aşa : întâmplarea ne favorizează de minune, 
căci îţi lasă un câmp deschis. S’ar putea 
întâmpla să (ic părinţii la vr’o vizită, şi 
atunci...

— Ah, al dracului mai eşti !... exclamă 
Teodor, şi, strângând mâna căpitanului, o 
luă repede in spre casă.

Olimpia îl aştepta in odaia lui. Teodor 
uită încurcătura in. care se afla când gin
gaşa şi încrezătoarea fată îl îmbrăţişa şi se 
aşeză lângă el ca lângă un frate. Şi ce e 
drept, amorul lor luase calea intimităţii
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frăţeşti, o intimitate dulce, fără aprinderi 
de sânge şi declaraţii de amor patetice* 
fără strânsuri la piept svăpăiate. Sărutările 
lor erau line, dar cu farmec ; convorbirile 
lor erau liniştite, dar vesele, atingătoare de 
viitorul lor casnic, pe care-1 aşteptau cu 
răbdarea inţelepciunei şi a traiului şi pe 
care şi-l reprezentau modest şi Irainic.

Apoi, aceste întrevederi erau scurte, aşa 
ca să nu se nască în cugetul bătrânei nis- 
care-va bănueli necinstite. Bătrâna atât ve
dea că nepoată-sa nu se mai ducea acasă 
la părinţi des ca mai ’nainte, şi că, chiar 
când se ducea, întoarcerea la ea, se în
tâmpla în seara aceleiaşi zile. Lucrul acesta 
o îmbucura căci ii punea în socoteala iu- 
birei crescânde a nepoatei pentru dânsa.

După un sfert de oră, Olimpia se îndreptă 
spre uşă zicând lui Teodor :

— Dacă n’o fi prea târziu, când mătu
şica m’o Irimete să mă culc, o să viu să’ţi 
zic noapte bună..., — şi, iăcându-i o reve
renţă graţioasă, deschise uşa încet şi ieşi.

Teodor, rămas singur, se puse să se gân- 
* dească.la beleaua ce ’i căzuse pe cap, şi 

să plănuiacă intrarea în scenă, care eră si 
greutatea cea mai mare. Pe urmă, putea 
el să ticluiască vorbe frumoase, de a că
ror putere de sentimentalism nu răspuudea 
însă? Aceasta era, în sfârşit, opera mo-
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mcntului. Artiştii cei mai mari fac ce fac 
în repetiţie ; dar când se află în faţa pu
blicului, numai atunci, tăsnestc scănteea 
geniul ni lor din ochi, din inimă, în miş
cări şi dau ceea ce se numeşte o creaţiune 
a unui rol.

Teodor nu era un artist, dar lăsă şi el 
grija pe momentul din urmă, trudindu-şi 
mintea numai cu debutul.

Tocmai târziu se gândi la scopul căpi
tanului. După ce insă suci şi răsuci ches
tiunea pe toate feţele ce putea el pipăi, îşi 
declină competinţa de a’l pricepe şi adormi.

XVI

D-na Fcloniadi înţelesese că Elpida iubia 
pe Teodor. Fata fiind slăbiciunea mumei, 
mândria ei de aristocrată, cu tot alaiul 
de fumuri ce işi da, ’şi-ar fi plecat frun
tea înaintea voinţei Elpidei d’a lua de băr
bat pe Teodor.

Când căpitanul făptui netăinicia d’a spune 
la masă că Teodor iubeşte, D-na Feloniadi 
işi întoarse pe loc privirile in spre căpitan, 
despre care cercetase pe d-na Pârjoleanu, 
ruda lui, şi d’a căruia familie bună râmă-
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sese mulţumită. Adunând la aceasta că spi
ritul glumeţ al căpitanului încărcase de 
farmec pe d-na şi d-nul Feloniadi, — in
tenţia cucoanei se explică şi mai bine.

Ii rămânea greul ăsta : a birui amorul 
Elpidei, a’i vindeca rana făcută în amorul 
ei propriu prin faptul că-Teodor iubia pe 
alta, iar nu pe Elpida.

In urma crizei nervoase ce coprinsese 
pe fată, d-na Feloniadi cugetă şi crezu că 
ghici cauza. Atunci se hotăra să aibă o 
explicare cu Elpida, după vre-o două sau 
trei zile.

Fiind Duminică, a doua zi după vizita 
ăpitanului, d-na şi d-nul Feloniadi pro
duseră Elpidei şi Soliei să facă o vizită îm
preună d-nei Pârjoleanu şi apoi tovarăşu
lui casei Feloniadi, Micropolo.

Elpida, care aştepta pe Teodor, răspunse 
că nu se simte destul de bine încă după 
criza din ziua precedentă. Solia primi cu 
veselie. La orele 2 după amiază părinţii 
plecară numai cu Sofia.

Un sfert de oră în urmă, Teodor trase 
de cordonul clopoţelului.

— Numai cuconiţa mai mare c acasă, 
— îi răspunse por tar u eşind din odaia lui 
de la poartă. Dar dacă poftiţi...

— întreabă pe cuconiţa dacă mă pri-
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nieste, că dacă nu, să mă întorc precum am 
venit.
' Câte-va momente după aceea, Teodor 
eră întrodos în salon şi rugat să mai aş
tepte.

Inima îi bătea tare, sub impresiunea slă- 
rei curioase in care se afla persoana sa. 
Elpida, mai întârziind, era un bine pentru 
el, căci spera să aibă timpul a se stăpâni.

Fata, pe altă parte, neindoindu-se cât de 
puţin de sinceritatea şi importanta acestei 
întrevederi, era cu adevărat turburată, pa
lidă ; emoţiunea ei insă avea ceva plăcut.

In sfârşit, dându-şi înc’odată cu pămă- 
luful o pojghiţă de pudră rozalbă, intră 
în salon.

— îmi scuzaţi îndrăzneala stăruitoare 
d a vă vedea, domnişoară — începu Teodor 
vorba după un moment de codire.

— Vizita d-v. o pot primi eu tot atât 
ile bine ca şi părinţii mei, d-le Teodor, şi 
mai cu seamă pe a d-v. care nu sunteţi 
om al etichetei şi al deşărtăciurielor, — răs
punse Elpida zimbind şi înaintându-i un 
scaun.

— Aceasta ’mi face o deosebită onoare, 
d-şoară, răspunse Teodor aşezându-se.

— După onoare o să vie... respectul, de 
sigur, zise Elpida râzând şi ducâiulu-şi 
mâna la piept ca să’şi potolească palpită
rile.



N. G. Rădulescu-Niger94

— Respectul, da, ca totd'auna, dar c’un.., 
cortegiu de astă dată.

— Funebru?... întrebă ea c’un râs ner
vos şi cu mâna pe sân necurmat.

— O, ce vorbă : — exclamă Teodor, al 
căruia glas, fără voia lui, tremura uşor. 
Schimbând apoi forma convorbirii, adaose : 
ştiţi, d-şoară Elpido, că sfatul d-v., din 
convorbirea noastră trecută, ’şi-a dat... 
roadele ?

— Care stal? întrebă Elpida care nu’şi 
aducea aminte atunci.

— Că... faţă cu sexul frumos lipsa de 
atenţie poate ii luată foarte rău... Nu era, 
atunci ca şi acum, o lipsă de atenţie, — 
urmă Teodor, — ci... Se opri acolea. Ro
lul îi era anevoios.

Elpida aştepta cu o nerăbdare nervoasă, 
privind in jos şi înroşindus-e.

— Să vedeţi, d-şoară, eu mă consideram 
ca sărac de calităţi faţă cu d-voastră, şi fără 
avere cum sunt, supus iarăşi unei noui i- 
negalităţi... Timiditatea, proprie firei mele, 
se accentua şi mai tare faţă cu d-voastră 
şi-mi impunea tăcere fără margini, sau cel 
puţin o ezitare de câtva timp... oare că- 
yy ... simţimănte, care... dulci sunt inimi
lor tinere... când ele încep a rodi in noi...

Se ridică şi se apropie de Elpida, şop- 
lindu’i :
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— înţelegi acum rezerva amorului meu ? 
Pentru că... vă iubesc, d-şoară... cu toată 
ardoarea vrăstei mele, cu tot devotamen
tul sullelului meu...

Elpida ridică ochii spre el, emoţionată 
adânc şi c’un zâmbet de mulţumire pe 
buze, care da fiori in inima lui Teodor.

Ciudată simţire ! Lângă Olimpia simţea 
plăcerea care îmbăta inima, ceva bine
făcător, o impresie asemenea aceleia ce 
încearcă un bolnav când respiră aerul cu
rat şi când căldura uşurică a soarelui, cu 
lumina lui limpede şi vie, ii dă adevărata 
cunoştinţă de viaţă şi de adevăratul ei preţ.

Lângă Elpida simţea din potrivă acea 
plăcere ce aţâţă coardele sensuale. Din- 
tr’ânsa se împrăştia un parfum delicios, 
dar tare, ca al crinului, şi ca această floare 
Elpida işi înălţă spre ochii lui frumuseţea 
ei mândră, corpul ei voluptos, fiinţa ei în
treagă, poleită cu toate acele mişcări cal- 

, culate ce compun cochetăria sau graţiile 
dobândite, iar nu născute cu ea de odată.

Până la un punct, expresiunea figurii lui 
Teodor şi cuvintele ce pronunţase arătau 
destulă sinceritate şi căldură.

— Şi eu le iubesc, Teodore, răspunse 
Elpida.

Iar ochii săi trimeteau nişte vii curenţi elec-
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trici in ochii lui Teodor, aplecat spre umă
rul ei

Mâinele lor se întâlniră pe nesimţite şi 
se strânseră tremurând.

— M’ai făcut aşa de fericită!—pronunţă 
ea c’o dulceaţă şi o slăbiciune în glas care 
trăda slăbiciunea sufletului şi moleşirea coi> 
pul ui.

Enervat, Teodor răspunse :
■ — Ce simţesc si eu, e nespus de plăcut 

Elpido !..
închipuirea aprinsă a Elpidei ar ii dus-o 

departe. Pieptul i se bătea cu furie ; tâm
plele începuseră a-i svâcni ; faţa i se înro
şise de mult sânge fierbinte ce i se urca 
spre cap ; deja un tremur nervos foarte 
vădit îi coprindea braţele şi picioarele.

Când insă buzele lui Teoddr se lipiră 
d’ale ei, tânărul nostru amic tresări, îşi duse 
mâna la frunte, işi aminti că poziţia lui 
era falşă, că a abuza de slăbiciunea El
pidei era o crimă ce n’ar fi putut’o repara 
fără sacrificiul d'a pierde pe Olimpia, şi 
se dele la o parte, de şi foarte aprins şi el.

Elpida se ridică atunci ca deşteptată 
dintr’un vis şi privi lung la Teodor.

— Tţi mulţumesc, — îi şopti ea după 
câteva, momente, ca şi cum judecase ce 
putuse să se întâmple. Eşti un om de i- 
nimă. Te voiu iubi însutit!..
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Zicând, ii întinse mâna.
— Eşti un înger, — îi răspunse el să- 

îutându-i mâna. La revedere !... îmi dai 
voie?...

— Nu mai fii ceremonios. La revedére, 
dar pe curând... mâine... nu-i aşa?

— Da, da... răspunse el grăbit.
Elpida îl conduse până in curte. Re

in torcându-se în camera ei, căzu pe gân
duri. I se păruse că Teodor a plecat cu 
răceală.

De partea sa, asudat, Teodor respiră lung, 
de cum se ailâ în stradă.

— Aceasta fu un chin de martir !—mur
mură el. L’aşi vrea pe căpitanul odată mă- 
,car în poziţia mea. Sper însă că şi cu 
mine gluma se va mărgini aici. Să vedem 
insă cum se va isprăvi comedia.

La orele (i se întâlni cu căpitanul la birt.

XIII

După ce Teodor povesti căpitanului is
prava sâ cu Elpida, luă vorba.

— Te-ai purtat minunat de bine, prie
tene... Teamă îmi e insă că. ne-am jucat 
cu focu şi că n’o să-mi pot ajunge la scop.

- Scopul nu ti—1 cunosc cu toate aces-
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tea te pot întreba : de ce te temi a nü-1 
ajunge?

— Pentru că inima femeească e fam 
fund şi prin urmare n’o poţi cunoaşte nici 
o dată de cat prin ipoteze. Eu voiam, Teo
dore dragă) să mulţumesc ambiţia Elpidiei 
d’a se şti iubită de tine, crezând că apoi 
te va pune la regulă cu răceala, cu dispre
ţul ei, ca să zic aşa.

— Adică, voiai să-i procuri o răzbunare ? 
zise Teodor râzând.

— Da, şi răzbunarea terminată, să nu 
mai aibă cu tine nici în clin, nici in mâ- , 
îică. Deci mă tem, precum iţi spuneam, 
za nu cumva dânsa să-şi ia în serios ro
lul de amorezată şi să le iubească până 
la intenţiunea de a se căsători cu tine.

— Şi beneficiul tău din toată această 
scenă de carnaval ? întrebă Teodor cu un 
zâmbet curios.

— L’ai înţeles pe departe; eu să ţi-1 ex
plic mai d’aproape. Mi-am pus ochiul pe 
ea şi averea ei bunicică. Ne satisfăcându-si 
ambiţia ei, sau mai bine neavând puterea 
şi mijloacele d’a se răzbună de indiferenţa 
ta, Elpida ar fi continuat să le iubească 
şi e firesc lucru. Părinţii dându-mi-o în 
astfel de surescitaţie, d-şoara îşi ar fi 
luat un aer de martiră faţă cu mine, ceeace 
ini-ar fi aţâţat nervii. înţelegi dar îneca-
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nismul, făcu Ropolă râzând şi sorbind ca 
o picătură un pahar de vin roşu ca sân
gele.

II înţeleg şi acum pot să’ţi spun că 
mă tem şi eu de vre-o încurcătură serioasă. 
Elpida a fost prea sentimentală, răspunse 
Teodor c’un aer nemulţumit, îngrijat,

— In sfârşit, n’aşi.... perde tocmai mult.
— D-lale, aşa e, nu’ţi pasă de perdere.... 

Dar eu, ce mă fac? 'Mi-a zis cu cel mai 
călduros ton să mă duc şi mâine p’acolo.

— Trebue să te duci, răspunse căpita
nul. Şi încă, uite cum ar trebui să faci. 
Scrie-i cam aşa: Vizitele dese ar da de 
gândire părinţilor d-tale. Ne vom vedea 
nopţile numai între 12 şi 1.

— Ba să mă ierţi ! strigă Tendor. Pân’aci !.. 
Mă duc poimâine pentru cea din urmă 
oară, şi... basta ! Atât e tot ce mai pot pen
tru renghiurile d-tale. Teodor nu mai râ
dea ; tonul său eră hotărâtor şi energic.

Bine, răspunse căpitanul, mă ’nvoesc.
Astfel se despărţiră.
In ziua următoare Elpida aşteptă pe 

Teodor în salon. Seara fii pentru dânsa 
plină de neodihnă şi tristeţe. Pe urmă, ca
racterul său iute trecând înaintea sim
ţământului dragostei, ea fu coprinsă de o 
mânie straşnică. Ar ii trimiz acasă la Te
odor, dacă ar li ştiut bine unde sade. Li- 
nişlindu-se, începu a da lui Teodor drep-
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täte, atribuind vre-o cauză puternică ne- 
venirei lui, şi adormi cu surâsul pe buze 
gândindu-se Ia dânsul.

A doua zi, pela 7 ore seara Teodor veni. 
Familia era asupra mesei. Visita lui fu 
dară numai de vre-o 15 minute. Privirea 
Elpidei eră cât se poate de galeşă şi 
dulce, aţintindu-se asupra lui, iar tresări
turile nervoase ale braţelor şi palpiturile 
pieptului ei voluptos arătau nerăbdarea 
sufletului ei d’a vorbi, cât mai degrabă in 
taină şi măcar două momente, lui Teodor.

El, neapărat că fu invitat la masă de 
către părinţii aceleea ce’l iubea. Pretextând 
că ’şi-a dat cuvântul a se întâlni c’o rudă 
ce descoperise că are in Brăila, Teodor 
se scuză şi se retrase. Elpida il însoţi 
pân’afară.

— Te iubescjî^ii şopti ea cu patimă şi’i 
întinse buzele.

— Iată o glumă rău brodită ! — îşi zise 
el, când fu in stradă. Elpida mă iubeşte 
cu tot dinadinsul. Ce minte am avut eu 
de îii’am potrivit nebunului de căpitan ! 
adaose Teodor cu ciudă. Ei, dar lasă ; i-o 
ii acum şi cea d’ântâi şi cea de pe urmă.

Trecuse vr’o lună delà acestea, în care 
timp nici căpitanul, nici Teodor nu se a- 
rătase prin casa familiei Feloniadi.

Elpida devenise tristă acum, tăcută, dar
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liniştită. Nu’şi putuse explică atunci pri
cina repedei răceli a lui Teodor, plânsese, 
se certase cu mumă sa, certase pe soră-sa, 
mai spărsese câteceva ; pe urmă mândria 
i se ivise între amor şi Teodor şi nu că
utase nici de cum să-l readucă scriindu-i.

Cu toate acestea, cedând unei stăruinli 
lainice a cugetului său, puse pe un servitor 
să cerceteze de nu avea el cumva altă le
gătură. Ştirea ce primi că se află supt a- 
celaşi acoperământ cu Teodor o fată fru
moasă, revoltă pe Elpida, o făcii să sufere, 
dar pe urmă să se potolească la ideia că 
lot fusese iubită de el, că tot nu putuse 
el rezista farmecelor sale, că în sfârşit, îşi 
răzbunase puţin de indiferenţa lui.

Nu-i venea tocmai de tot bine ori de 
câte ori cugeta la el şi la amoru lui c’o altă 
fată, insă n’avea ce să facă.

După o lună, după cum am spus, o re
găsim tristă, nevorbitoare ca altă dată, 
dar liniştită. Ii plăcea par’că mai mult sin
gurătatea. Sta adesea ori îndelungă vreme, 
pe gânduri, fără să-şi dea bine seamă însă 
la ce anume se gândea.

Din norocire iarna începuse, seratele tre
buia să-şi ia şi ele rostul ; era să fie iarăş 
înconjurată, linguşită, adorată. Plictiseala 
era să facă loc trecerii de timp în mod 
plăcut ; tristeţea, veseliei ; — afară numai
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dacă amorul ei nu se alla cumva in sta
rea cărbunilor sub spuză, gata să ardă, 
de îndată ce-ar ii întâlnit pe Teodor.

Aceasta vom vedea-o.
De partea lui, Teodor uitase sau părea 

că uitase încurcătura. El petrecea serile 
cu Olimpia şi familia ei, pentru care a- 
morul lor nu mai Jera o taină. Căsătoria 
amândorora devenise acuma numai o ches
tiune de timp ; şi cum d’acasă Teodor pri
mise ştirea veselă că sora lui se logodise 
cu un comerciant, şi chestiunea timpului 
ajunsese a ii căpătuită.

Căpitanul Ropotă nu stătuse iarăşi in 
trândăvie. El poftea pc camarazii lui de 
arme şi pe câţiva din cunoscuţii civili, la 
o mică vânătoare pe insula din faţa Bră
ilei, numită : Baltă.

Vânătoarea îşi avea partea ei caraghioa- 
\ ză, pregătită şi rumegată de căpitanul. în

tâlnirea vânătorilor se hotărâse la Ropotă 
acasă, şi tot la el masa de seară, după în
toarcere, cu becaţele, sitarii, şi iepurii ce 
ar ii vânat.

In ziua întâi de Nocmbre, cu vr-un ceas 
înainte d’a se lumina de ziuă, mădularele 
acestei partizi de vânătoare începură să se 
adune.

Vasile, ordonanţa căpitanului intră in 
casă îndată după lie-care persoană sosită.
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Căpitanul, făcea ce făcea şi lua geanta pe 
rând, la toţi vânătorii, apoi puşca şi le da 
lui Vasile.

Acesta eşea cu ele pe nevăzute, pe ne
simţite, trecea in odaia lui şi, după o ză
bavă de 5 sau 10 minute, se întorcea şi 
le punea in cuier în sală,—fiece puşcă cu 
geanta într’un acelaş cui.

Nici cel din urmă sosit nu putu scăpa 
de această procedare a căpitanului şi a 
ordonanţei sale.

După ce dară pe gat câte două păhă
ruţe de mastică, sau cogniac, vânătorii 
trecură în sală, îşi luară gentele şi pustele, 
apoi plecară. In port îi aşteptau două bărci 
mari. Era frig, dar senin, şi cele din urmă 
stele, d’un alb strălucitor, se pregăteau să 
se ascundă in nemărginirea spaţiului. Su
ma vânătorilor era egală cu numărul uni
tăţilor ce se cuprind în ţifra 9. Vr’o cinci 
ogari şi prepelicari ii însoţeau.

Dunărea curgea liniştită şi c’o culoare 
cum e a oţetului, la această oră. Peste câ
teva momente, se auzea sgomotul vâslelor 
şi gurile vânătorilor : a căpitanului care 
îndruga verzi şi uscate şi a 'însoţitorilor 
săi, cari râdeau din toată inima.

Un roşu înfocat învăpăia zarea şi creş
tetul munţilor, când bărcile se opriră la 
ţărmul insulei.

Vnnîitnrii cnrirn p.n nsnrinlil.- mni HflrS
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pe gàt câte o sorbitură de zeamă spirtoa
să şi începură să înainteze împrăştiaţi.

Unul din civili, zărind un epure, puse 
puşca la ochi şi... tranc ! Nu răsună insă 
de cât pocnitura capsei.

— Ce dracu ! — strigă el oprindu-se. Ce 
a păţit puşca mea ?

In timp ce el se uita c’un aier ciudat 
la armă, unul dintre militari, voi să tragă 
în nişte becaţe. Se apropia punăndu-şi 
puşca la ochi. Dar şi puşca lui păţi ca a 
ţivilului.

— Ciudat, făcu militarii—eu am incăr- 
cal-o singur, şi iarba era uscată cum tre- 
bue !

Căpitanul Ropotă, pe buzele căruia tre
cuse un zâmbet curios, se amestecă în 
vorbă. \

— Uitaţi c’aţi trecut Dunărea şi că pus
tele vor fi căpătat guturai, din pricina e- 
grasiei, zise el c’un aer serios ce le făcea 
să râzi.

In timpul acesta se auzi o altă împuş
cătură, căreia ’i urmară alte două de-oda- 
lă ; şi imediat trei înjurături surugieşti...

— Auzi ? făcu căpitanul, vorbind celor 
cloui păţiţi de lăugă el—au mai păţit-o şi 
boierii de colo... Egrasia, egrasia,—adăugă 
el şi se depărtă.

După câţi-va paşi făcu foc. Un iepure
rămase locului- iar câinii îl imimară
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— Ce fel, căpitane ? întrebă în batjoco- 
ră unul dintre cei doi dintâi, — puşca du- 
mitale. nu suferă de guturai ? n’a prins e- 
grasie ?

— Nu, pentru că i-am ţinut basmaua la 
nas, răspunse foarte serios Ropotă, şi, 'lu
ând epurele de jos, îl dete nedespărţitului 
său soldat.

Când căutară în gente ca să vadă ce fel 
de iarbă aveau, o găsiră prea mare la 
bob, cu totul alta de cum ştiau că-şi pu
seseră ei in geantă, iar alicele dispărute.

— Dar nu vedeţi că e păsat.? strigu li
nul dintre militari, care spărsese un bob 
intre dinţi.

— Păsat ? Dar de ce ? Cum Ce fel ? 
exclamară vânătorii cu mirare.

— A, pricep ! făcu unul dintre civili. 
D’aceea ne lua Ropotă genţile şi puştile şi 
le da ordonanţei lui... Nu vedeţi, prieteni
lor că asta miroase a păcăleală d’ale lui 
Ropotă ?

Unii râseră, alţi bombăniră. Tuturor nu . 
le venea la îndemână.

— Aşa dar trebue să ne întoarcem 1 zise

— Nu, — răspunse Ropotă, căci iarba 
cea bună şi alicele sunt la soldatul meu. 
Vasile,—strigă el,—adă boierilor ce trebue 
ştii tu !.„

unul.

?
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— Are cap căpitanul, — strigă un civil. 
De ne-am fi intors înapoi din pricina pa
satului, gluma şi-ar ii pierdut hazul şi spi
ritul.

XVIII

Câteva zile după această întâmplare, un 
locotenent invită la un ospăţ intim, intre 
alţii, şi pe căpitanul Ropotă.

Erau toţi mesenii deja, dar nu se puteau 
pune la masă, pentru că Ropotă nu mai 
venea. Deodată uşa se deschise repede şi 
căpitanul intră urmat de un argat ce adu
cea in braţe un borcan mare de pământ.

— Pune-1 ici, pe masă, — ii zise Ropotă 
răstit. Aşa ; acu, dos Ia faţă şi şterge-o in- 
văţându-te minte să nu mai uiţi altădată 
unde şez eu... Spune mulţumiri stăpânu
lui tău.

Argatul eşi.
— Da ce-i acolo ? întrebau mesenii.
— Ce să fie ? nişte icre negre moi, proas

pete şi bune de-o să vă lingeţi degetele. 
Toarnă icrele in farfurii, soldat,—se adre
să Ropotă, ordonanţei locotenentului.

Cum Ie căpătase V Printr’o întâmplare 
foarte simplă. Pe când trecea pe bulevard 
ca să vie la locotenentul Miliai Feu, să 
pomeneşte c’un om oprindu-1 in calç,
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— Mă rog d-tale, d-le ofiţer,—i se adre
să creştinul—citeşte ici şi spune mi în ce 
loc, la care casă şade domnul care e scris 
pe hârtia asta, c’am să-i duc nişte icre 
negre d'ale moi.

Căpitanul Ropotă luă hârtia, o citi, apoi 
deodată trânti o palmă creştinului.

— Măgarule, îi strigă el răstit ; nu vezi 
că despre mine e vorba şi eu şez colea pe 
bulevard,—adică, uite, pe uliţa asta de 
lângă bulevard !

— D-ta ? exclamă argatul rămânând cu 
gura căscată... D-nu nu mi-a spus că eşti 
ofiţer.

— E scris pe hârtie, dobitocule.
— Apoi dacă e scris pe hârtie, aşa e....
— Vino după mine, să-mi duci borca

nul acasă. Şi zici că’s proaspete ?
— Proaspete d-le. Am vârât un deget 

în ele mai adineaori, răspunse argatu râ
zând.

Căpitanul se făcu că n’aude şi intră, pre
cum l’am văzut, in casa locotenentului.

Când le istorisi Ropotă cum căpătase 
icrele, toţi începură să râdă şi să-l felicite.

— M’am gândit,—incheiâ căpitanul espu- 
nerea să vă fac o surprindere cu acest dar 
moale şi gustos, de îndată ce-am văzut că 
neghiobul poate fi tras pe sfoară. Astfel, 
am pus întâmplarea pe calupu meu, şi
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iată-ne în posiţia cl’a ne căptuşi bine sto
macul. Asalt, d-lor acestor ouă de morun !..

— Trăiscă căpitanul, strigară tinerii cioc
nind paharele de ţuică bătrână, — moarte 
icrelor ! Asaltul ţinii delà 12 ore ziua pană 
lax 10 ore seara. Icre, mezeluri, pui fripţi 
şi plăcinte fură făcute prizoniere şi înhă- 
pate cu o poftă monstruoasă. Sticlele zăceau 
fără suflare prin toate colţurile, căci vechiul 
lor conţinut fusese supt iară milă, dispă
rând ca în nişte buţi fără fund.

Căpitanul, cum îi şeade bine românului, 
declarase amor înfocat unei cadre ce re
prezintă o femee eşind din bae, şi plecase 
cu convincţia că majoritatea fiicelor Evei 
erau tot aşa de goale la moral ca şi fe- 
meea cadrei ce eşea din bae, la corp.

A doua şi', după ce-şi termină treburile 
la cazarmă, se gândi, între altele, şi la 
Elpida.

— Sper că i-am lăsat destul timp ca să 
se răcorească şi că putem găsi momentul 
nimerit a ne încerca norocul, - - îşi zise 
el şi se hotărî să dea o vizită familiei Fe- 
loniadi în aceiaşi zi chiar.

După orele două, Ropotă se da jos din 
trăsură şi intra în salon, unde se afla fa
milia împreună cu câţi-va musafiri.

— Crai nou ! strigă d-na Féloniadi de 
cum îl văzu intrând pe uşă, şi, întinzân-
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du-i mâna în cel mai prietenesc fel, il 
prezentă.

După ce-şi declară numele înaintea tu- 
tulor persoanelor presente, se opri înain
tea É1 pielei, care părea nu prea în reservă 
faţă c’un tânăr domn ce-i vorbea.

— D-şoară Feloniadi, — i se adresă Ro- 
potă, sunt prea iericit că vă pot prezenta 
omagiile mele> măgulindu-mă cu speranţa, 
că vor ii primite de d-voastră cu aceiaşi 
bună voinţă ca totdeauna.

Elpida îi întinse mana zâmbindu-i cil 
răceală.

— De sigur că voi avea deosebită plă
cere să aflu că aţi fost bine, voioasă, urmă 
Ropotă. %

— Da, mulţumesc d-le căpitan, am fost 
bine, — răspunse ea c’un aer care, arătă 
cam pe faţă nemulţumirea d’a vorbi cu el 
şi dorinţa d’a fi lăsată în pace.

Ropotă simţi. Se aşeză insă lângă ea şi 
răspunse indiferenţii ce i-se arăta printr’o 
indiferenţă foarte bine alcătuită.

— Am auzit de isprava d-tale când cu 
vânătoarea, — îi zise d-na Feloniadi râzând. 
Ştii că eşti un mare ghiduş, căpitane ?

— Bunătatea d-voastră, d-nă, făcii căpi
tanul c’un aer de modestie comic. Fac şi 
cu ce pot ca să-mi distrez prietenii.

— Distrându-vă inşi-vă pe socoteala 
lor,— sire Elpida cu sarcasm.
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— O, de multe ori o fac şi pe socoleala 
mea, d-şoară, căci nu suni tocmai egoist 
pe cât mis’ar putea atribui.

— Aşi dori mult să fim şi noi victimele 
unei feste d’ale d-tale, — zise d-na Felo- 
niadi;

— Bucuros* răspunse Ropotă. Plănuisem 
bîiiar să-mi iau asemenea îndrăsneală şi 
fără permisia d-voastră ; nu-aşteplam de 
Cât o ocasiune nemerită.

— Aşa?... făcu d-na Feloniadi râzând.
— Da. Prin urmare n’aveţi de cât să

•'aşteptaţi, răspunse Ropotă.
— Incliipuiţi-vă, — luă vorba d-nul Con- 

duriotti, unul din musafiri, — că mi-a ju
cat şi mie o festă, nu ştiu cine, şi nu mai 
departe de cât ieri seara. Trimisesem nişte 
icre moi negre unui prieten. Argatu meu, 
cam prost, nu nemerea la adresă şi în
trebă p’un ofiţer unde şade acela al căruia 
nume l’avea scris pe-o hârtie.

— A, dumneavoastră aţi fost trimiţăto- 
rul ? întrebă Ropotă ridicându-se şi salu
tând pe Conduriotli. Primiţi atunci chitanţă 
verbală de ajungerea icrelor in mâna mea.

— Ce fel, d-voastră aţi fost, d-le căpi
tan, care?...

— In persoană, d-le Conduriotli, spre 
marea d-voaslră nemulţumire. Ori cum, vă 
mulţumesc; icrele au fost nemărginit de 
bune.
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Palm oca şi jumătate !.. exclamă Con-
duriotti.

— O ii fost, că arătau... N’a mai rămas 
un bob uşor, zise căpitanul râzând.

— Cum asta ? Spunc-ne şi nouă, — grăi 
d-na Feloniadi.

Căpitanul istorisi întâmplarea ; pe urmă 
trecu la alte feste ce jucase p’acasă şi în 
oraşele pe unde trecuse.

Elpida privea la dânsul cu interes.
Era sub farmecul vervei şi spiritului său 

glumeţ, ea, ca şi toţi ceilalţi ; ea însă mai 
curând decât ceilalţi, se desfăcii de impre- 
siu nea simţită de îndată ce căpitanul plecă 
şi fu singură in camera e\.

Nu uitase încă pe Teodor. Ba încă, au
zind pe lală-său spunând că Teodor era 
să se logodească cu d-şoara Olimpia Papa- 
Mihali se gândea toată ziua la el, şi chiar 
avu un moment ideea să facă a se strica 
planurile lui Teodor. Această idee i se mai 
ivea din când in când, dar nu se putea 
hotărî să caute a o pune în fapt.

Era în ziua de lasat de sec a postului 
de Crăciun. Familia Feloniadi primise din 
ajun un bilet de la d. Conduriolti, prin care 
era invitată să lase sec împreună cu fa
milia lui şi cu mai mulţi prieteni. Pe la 
7 ore seara Feloniadi cu femeea şi fetele 
porniră spre strada Frumoasă, unde se afl<i 
jocuinla lui Conduriotţi,
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Când ajunseră, poarta era închisă şi 
casa în întuneric.

— Ce dracu, — zise Feloniadi, — poarta 
închisă ! Casa neluminată ! Ia sună, mă,— 
îi strigă feciorului de pe capră, — ca să 
vedem ce comedie e asta !

Feciorul sări şi sună. Un servitor alergă 
in goană. Văzând cine e în cupeu :

— Eaca, — făcu el — boerii noştrii s’au 
dus la d-voastră !...

— Cum, la noi ? strigă Feloniadi mirat. 
— Mare comedie ! exclamă cucoana su- 

ărată.
— întoarce şi mână înapoi acasă !—po

runci Feloniadi# răstit. Se mániásé.
Vizitiul întoarse şi porni repede. La col

ţul stradei fii silit să stea ca să lase loc 
unui alt cupeu. Eră cupeul familiei Con- 
duriotti.

— Eacă d-nul Conduriotti,—şopti fecio
rul, vizitiului.
" Şi Feloniadi îl zărise la lumina felina
rului. Deschizând uşa de partea cupeul ui 
care intra în stradă, făcii semn vizitiului 
să oprească şi sări de merse la portiţa a- 
celuia.

Conduriotti îl văzu şi o deschise.
— Aţi fost la noi, frate? întrebă Felo

niadi.
— Şi d-voastră la noi ! răspunse Con

duriotti râzând.
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— E o păcăleală, nu-i aşa ? Dar a cui ? 
zise Feloniadi cu necaz.

— Păcăleală?! Iacii d-na Feloniadi. Nu 
vă mai bateţi capu, căci am priceput cine 
ne-a păcălit. E căpitanul Ropotă.

— Ropotă ? făcură toţi cu mirare.
Apoi isbucniră într’un hohot de ras.
Amândouă familiile nemâncate, se des

părţiră ca să se ducă să mănânce fiecare 
pe acasă şi ce-or putea pregăti în grabă.

— Vezi, mamă,—luă vorba Elpida,—ai 
vrut să fi păcălită şi ai fost. Căpitanul şi-a 
ţinut cuvântul.

— Frumoasă păcăleală, făcii Feloniadi, 
să nu las sec cum trebuej...

— Tocmai aci e hazu, răspunse d-na 
Feloniadi râzând.

XIX
Câte-va zile după aceasta, d-şoara Elpida 

Feloniadi primi o scrisoare delà căpitanul 
Ropotă. Abia o deschise de văzii iscălitura 
şi simţi o roşaţă caldă coprinzându-i faţa.

— Ce poale să-mi scrie el mie ? se în
trebă ea şi citi :

187... Noembrie
„ încântătoare Domnişoară,

„V’aduceţi aminte de frumosul rol de 
confident ce am jucat fală de d-voastră 
intr’o împrejurare oarecare ? Rolul a foşt
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foarte serios, deşi persoana mea e luată 
de lume ca foarte glumeaţă. Aşi d ri însă 
ca de astă-dată să fiu considerat ca orice 
om care iubeşte cu lot dinadinsul, pentru 
că iubesc, d-şoară, serios, foarte serios, şi 
pentru că obiectul adorărei mele sunteţi 
d-voastră“.

„Vă va fi părând cam curios, poate, 
îmi permiteţi atunci să vă întreb : de ce? 
Un căpitan ca mine să nu ii având inimă 
adică decât pentru ţară, şi altă plăcere decât 
pentru ghiduşii? Vă înşelaţi. Devotatul 
d-voastră amic are o inimă cu toate coar
dele, are plăcerea înfocată d’a vă deschide 
un loc de predilecţie într’ânsa şi in cuge
tele sale de toata ziua. Nădăjduesc că amo
rul d-voastră propriu şi demna mândrie 
de rasă, ce vă caracteriză atât de bine, au 
înţeles pe deplin ce le rămâne să facă in 
urma purtărei.. .unui oarecare muritor ne
statornic. Nu-mi ofiliţi dar speranţele cu 
bruma indiferenţei dumneavoastră sceptice. 
Scepticismul e bun pentru aceia cărora 
viaţa nu le mai poale oferi nimica de 
plăcut ; unei frumuseţi regale ca a d-voas- 
tră viaţa poale da toate comorile sale de 
mulţumiri. Facefi-mă adjutantul d-voastră, 
regină iubită a visurilor mele.“

Căpitan Ropotă
din rcg... dc linie
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Năravul din fire al căpitanului, gluma, 
nu putuse să nu coloreze ici şi colo a- 
ceastă scrisoare, care avea, oricum, câte-va 
grade de căldură şi delà care dânsul să 
aşteptă să facă o bună înrâuire asupra 
Elpidei.

Dânsa, zâmbi intâiu, dar apoi deveni 
serioasă şi ca atinsă de îndrăsneala căpi
tanului ; mai mult însă de felul în care’i 
scria el.

Mai citi odată scrisoarea, se preumblă 
apoi prin cameră, cufundată in gânduri 
şi, lungindu-se pe o mică sofa, îşi zise :

— Adică de ce nu m’aşi mărită — nu 
zic numai decât cu căpitanul,—ci cu vr’un 
tânăr care să-mi placă ?... Cu aceasta a’şi 
da să înţeleagă lui Teodor, că purtarea 
lui nu m’a atins intr’atât de mult... încât 
el, ori altul, mi-a fost lot una.

îşi zicea acestea, dar in ochii săi luceau 
nişte scântei foarte vii de necaz pe Teodor. 
Nu putea să-i er le, nici de fel, c’a pără
si l-o pentru alta, şi la cât timp ? abia după 
o lună de când îi mărturisise că moare
după ea.

— Da, mi-i ciudă pe el !... L’aşi palmul, 
de s’ar alla în faţa mea acuma... Tocmai 
pentru asta trebue să-i arăt că nu l’am 
iubit... da ; o să fac s’ajungă la urechile 
lui că l*am încurajat să-mi spună că mă 
iubeşte, numai pentru a-mi răzbună de
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indiferenţa lui de altădată, numai pentru 
a-1 face să aducă omagii frumuseţii mele... 
Aşa, aşa o să fac! strigă Elpida sărind şi 
cu zâmbetul răzbunărei împlinite pe bu- 
zele-i rumene.

Atunci văzu scrisoarea căpitanului jos. 
Căzuse când ea se culcase pe sofa. Elpida 
o ridică, o citi din nou şi urmă a’şi zice :

-, — In adevăr, caracterul vesel al căpi
tanului îmi place. De familie bună este, 
cu viitor frumos ca militar... Poate ajunge 
general peste câţi-va ani... N’o să răspund 
scrisorii lui, dar o să... Ei, lasă că ştiu eu 
cum să fac ; mă pricep şi eu puţin.

Când căpitanul veni la vizită, în urma 
acestei scrisori fără să priceapă pentru ce, 
se simţi cam încurcat un moment văzân- 
du-se înaintea Elpidei.

Recurgând iute însă la puterea sa de stă
pânire şi la aerul rău ştrengăresc, înodă 
numai decât firul convorbirei ; iar cu pri
virea începù să întrebe tainic şi necurmat 
pe Elpida de efectul scrisorii lui.

D-şoara Feloniadi avu tăria să-i rabde 
privirile, cari păreau foarte rugătoare şi 
aprinse, şi să vorbească cu el ca şi cum 
nu primise nimic delà el, ca şi cum nu 
înţelegea ce rost avea acele ochiade. Dar 
când rămase singură cu Ropotă, şi-l văzu 
ridicându-se şi venind lângă dânsa, nu se 
mai putu ţine. Zâmbind îi zise dar :
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— Găsesc că aveţi un aer foarte ciudat, 
d-le căpitan... Mă faceţi să raz.

— Mă simt fericit că vă pot procură a- 
ceastă veselie, pe socoteala mea. Ea pro
vine, de sigur, din pricina serioaselor şi 
înfocatelor rânduri ce-am avut deosebita 
îndrăsneală să vă adresez, — răspunse Ro- 
potă c’un ton respectuos.

Eu l’aşi fi luat mai mult ca batjocoritor. 
Elpida îl privi c’o sfială prefăcută.

— Da, am primit o scrisoare din partea 
d-voastră şi m’am mirat prea mult,

— Adică, drept vorbind, aţi avut drep
tatea să vă miraţi. Nu era de trebuinţă, 
odată ce puteam să vă spun din gură 
simţimintele aşternute în scris.

Elpida îşi muşcă buzele şi aerul ei luă 
nuanţa contrarietăţii.

Căpitanul văzând aceasta, se grăbi să 
urmeze :

— Fără pregugetare, d-şoară, şi iată de 
ce, înţelegeţi... Ceeace se scrie, oricât de 
bine ar fi gândit şi exprimat prin scriere, 
nu poate avea focul şi harul graiului. In
tenţia mea însă, scriindu-vă, era să vă 
pregătesc pentru evenimentul mare ce plă- 
nuiam să urmeze scrisorii. Vă iubesc d-ră 
Elpida, şi vă întreb dacă, în cas când pă
rinţii d-voastră ar voi, mi-aţi da şi d-v. 
mâna cu oarecare bunăvoinţă mai deose
bită decât un altuia.
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— De ce aceasta? Ca amorul d-voastră 
propriu să fie mulţumit? întrebă cu ironie 
Elpida.

— Nu amorul meu propriu, d-şoară, ci 
iubirea ce simt pentru d-yoastră să se vadă 
răsplătită oarecum şi sufleteşte, răspunse 
Ropotă înclinăndu-se cu curtenie.

— Atunci, află d-le căpitan că... nu-mi 
displaci, zise Elpida cu simplicitate şi-i 
întinse mana.

— O, acest răspuns e culmea aşteptărei 
mele, scumpă D-şoară Elpidă ; şi dintr’o 
»ură aşa de frumoasă preţueşte înmiit de 
nuit ! exclamă căpitanul sărutând cu a- 
•rindere mâna albă şi drăguţă a fetei.

Căpitanul n’o iubea cu patima tinereţii. 
J plăcea însă; o dorea ca pe ceva neavut 
încă. Ideea de căsnicie c’o iată frumoasă 
şi bogată avea pentru el farmecul ce are 
un fel de bucate de curând descoperit, 
pentru un gastronom care a uzat şi-a abu
zat de toate celelalte gustate şi de altă 
lume.

Elpida credea in acest amor şi era man
dră de el, mulţumită de sine şi de măgu
lirile căpitanului, care-i mergeau drept la 
inimă.

Amorul său propriu era satisfăcut pe 
de-oparte; şi pe de alta apoi tot era să 
se mărite odată c’un om.
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Intrând in camera ei in seara aceea si 
lungindu-se sub plapumă, începu să exa
mineze cu amănunţime calităţile fizice ale 
viitorului său bărbat.

Căpitanul Ropotă era "nalt cât un stejar 
şi bine făcut. Sub o frunte mare, încoro
nată de un păr negru lucitor, tăiat mă- 

' runt, se plimbau în orbitele lor mari şi 
lungăreţe nişte ochi negri, vioi, pătrunză
tori şi cari luau cu uşurinţă expresiunea 
ce voia căpitanul. Nasul cădea drept şi 
in proporţiune cu figura lui, aproape ro
tundă, pe o gură cam mare,—defect mai 
de lot neluat în seamă din pricina mus
tăţilor lui lungi, groase şi mătăsoase. Sub 
buza dedesubt purta ceeace bărbierii nu
mesc muscă. Genele-i erau mici, dar sprin- 
cenele negre, mari şi aproape înclinate.

Fala lui avea insă o paloare mată, care 
dacă nu-1 făcea urat, dar micşoră frumu
seţea lui bărbătească. Mersul îi era caden
ţat ; corpul îl ţinea drept, dar nu băţos. 
Când vorbea te înveselea; când râdea ii 
sta bine. Avea 28 de ani trecuţi.

— E foarte plăcut bărbat, murmură El- 
pida, şi e desăvârşit in arta d’a plăcea fe
meilor.

In noaptea aceea se visă mireasă şi apoi 
în camera de nuntă, -- după o lună şi ju-« 
mătate îşi văzu visul cit ochii,
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cum numai pe sub seară ca liliecii, nuca 
să ia aer, nu ca să se preumble, ci ca să 
rătăciască fără scop pe malul Dunărei, pe la 
monument chiar, deşi era în puterea iernei.

Reîntors acasă pe la mezül nopţei, obo
sit, nu mai avea puterea să plângă, să cu
gete şi adormea greu în nesimţirea unui 
butuc. Cu revenirea zilei, durerea reîncepea 
să-i zbuciume existenţa ; şi astfel trecu 15 
zile mari şi grele. Se întreba acum ce era 
să mai facă, odată ce inlăuntrul său simţea 
acel îndoit gol lăsat de mumă şi de-o lo
godnică iubită. Muma ’i zdrobise inima; 
logodnica viitorul, căci i se părea că nu 
mai putu să aibe un viitor.

Durerea cea atât de grea ca şi bucuria, 
prea mare, exagerează totdeauna o stare 
prezentă ; şi una şi alta însă, şi mai ales 
durerea, ori cât de împungătoatre ar li, scade 
se schimbă într’o melacolie uşoară şi trece . 
lăsând numai amintirea.

Mătuşa Olipiei rugase pe Teodor să nu 
se mute de la dansa ; el insă promiţăndu-i 
că se va duce dess’o vadă, luase altă ca
meră la un otel, căci aceea in care locuise 
îi putea vorbi cu mai multă vioiciune, tot
deauna, de pierderea Olimpiei.

Elpida, allă, tocmai după cucunia ei, 
nenorocirile ce loviseră pe Teodor. Gă’şi 
pierduse logodnica, simţi o tainică mulţu-
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mire, care o făcu să zică bărbatului ei :
— Amicul tău are nevoe de mângâiere 

şi de distracţie, adu-1 la masa noastră... a- 
dese ori.

— O să-l invit, fu răspunsul căpitanului.
Ropotă petrecuse trei părţi din luna de 

miere foarte înamorat de tânăra şi încân
tătoarea lui femee. Mângâindu-şi tresele, ’şi 
fâgăduindu-şi zile senine şi fericite, cu masă 
îmbelşugată şi gustoasă, cu femee cinstită 
şi frumoasă, cu amante apoi, ca schim
bare de figuri intr’un tablou al cărui fond 
de zugrăveală să rămână acelaşi.

Gândindu-se la vre-un renghiu nou, căci 
nu jucase nimănui nici unul de când cu 
vâlvoarea daraverilor căsătoriei lui, - că
pitanul porni spre noua locuinţă a lui Teo
dor. II află cu lacrămile în ochi, scriind lui 
Victor Cărbuneanu, la Bucureşti.

După câtva timp de convorbire, căpita
nul ii zise :

— Scoală şi haide cu mine. Muma pier
dută n’o vei mai găsi ; păstrează-i in ini
ma ta o amintire cât şi viaţa ta. O logod
nică o să mai găseşti, o să mai poţi iubi, 
te asigur ; de ce dar atâta durere care iţi 
vatămă sănătatea? Haide cu mine ; vino să 
ne distrăm.

— Haide, dar n’o să pot, răspunse Teo
dor ; şi-apoi doliul ce-1 port...

— Doliul e o formalitate, purtat in afară.
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dragă prietene. Şi de altfel, unde vei mer
ge cu mine, ţi se va ţine în seamă trebu
inţa d’a te distra şi stăruinţa mea.

Teodor însoţi pe căpitan, fără a-1 în
treba unde’l duce şi răspunzând câte-un 
da, ori nu, la cele ce-i vorbea. Ori cât se 
stăpânea, durerea era mai tare decât si
linţa ce’şi da.

Tocmai când urmă pe căpitan intr’o 
curte largă şi d’aci într’un coridor ce a- 
nunţa de la întâia ochire darea de mână 
a posesorului, ii veni in minte lui Teodor 
cam in ce locuri îl duce prietenul său. Se 
gândi că era mai bine să nu fi venit, dar 
nu încercă să se retragă.

Elpida, într.o frumoasă găteală de casă 
cânta la piano, când auzi uşa deschizân- 
du-se. Văzând în oglindă cine intră, se ri
dică repede, mişcată la vederea lui Teo
dor, dar stăpânindu-se bine.

întrevederea fu aşa ca şi cum nimic nu 
s’ar fi întâmplat, cu trei luni înainte, in-, 
tre Elpida şi Teodor, când însuşi căpita
nul îl îndemnase la cele ce ştim.

După o lună şi ceva, când primăvara 
incepii să-şi arate comorile de verdeaţă, de 
căldură uşurică şi de miresme plăcute, Teo
dor, căpitanul şi femeea lui ajunseră într’un 
grad de prietenie frăţească.

Pentru Teodor, Elpida n’avea sex deo
sebit. Elpida insă nu cugeta tot astfel. Dar
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cântărind caracterul lui Teodor, nu voia 
să-i devie urâtă prin graba de a-i arăta 
că amorul ei pentru dânsul nu se ştersese 
cu totul şi că putea să-l mângâie şi într’al- 
fel, de pierderea Olimpiei.

Ea ştia că prietenia intre un tânăr şi o 
femee tânără nu se putea ţine numai în
tre marginile bunei cuviinţe; nădăjduia deci 
că, nu peste mult timp, Teodor o să-şi 
schimbe atitudinea frăţiască faţă cu dânsa.

Ropotă, care, pe capitolul femeia şi cre
dinţa ei in căsnicie nu punea de loc te- 
meiu, veghia. Era din aceia cari’şi permit 
infidelităţi faţă cu jumătatea lor, fără să 
sufere ca femeia să le mânjească numele. 
De Teodor, era sigur că i-ar fi părăsit mai 
bine casa decât să-i strângă nevasta de 
mijloc; dar nu era sigur de Elpida, pe 
care o ştia foarte sentimentală.

Pastele venind, Ropotă plecă la Iaşi cu 
nevasta ca să-şi vază părinţii şi să le a- 
rate odoru.

Cum ajunse, jucă părinţilor Iui o festă 
iar cu Sf. Nicolae.

Icoana acestui demnitar ceresc rămăsese 
neimbrăcată de când cu renghiul de odini- 
nioară.

A doua zi după sosirea fiului lor, bă
trânii găsesc aşezată in mijlocul salonului, 
icoana si. Nicolae, de care se afla aninat 
o pereche de ceacsiri de-ai bătrânului
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Ropotă, un ciubuc cu narghiulea, o că
ciulă şi-un surtuc ; astfel că sfântul părea 
a fi îmbrăcat şi că sade turceşte cu căciula 
pusă pe o ureche şi fumând. Alăturea, pe 
un scaun, era o ceaşcă cu cafea şi o ta
bachere cu tabac.

— Bine mă, om însurat eşti tu, om se
rios de nu te mai laşi de copilării de as
tea ? ii strigă bătrânul de cum văzu pri
veliştea.

— Nu e copilărie, tată. Am vrut din po
trivă să îndrept greşeala d’atunci, şi m’am 
pus de-am dăruit sf. Nicolae un rând de 
haine. Să le poarte sănătos ; cu altă oca
zie o să-i dăruiesc o uniformă de-a mea.

Bătrânii il er tară in hatârul că era în
surat.

XXI
Era prin Iunie. Soarele ardea foarte tare 

ceeace, după credinţa obişnuită, însemna 
că trebue să plouă in acea zi. Căpitanul 
Nicu Ropotă, foarte fericit d’a se vedea a- 
casă cât mai curând, la răcoare şi lângă 
nevastă, se dă jos din vagonul cu care ve
nise de la Galaţi.

Trăsura sa îl aştepta. Se urcă repede şi 
porunci să fie dus in fuga mare.

Doamna Ropotă nu-i eşi înainte.
— Cuconiţa e bolnavă ? întrebă el pe 

camerista care ieşise in coridor.
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— Nu ştiu dacă e bolnavă, domnule ; o 
văd că plânge. O fi având nervi, răspunse 
servitoarea.

Căpitanul işi scoase tunica încălzită pe 
dânsul, şi, îmbrăcând una de doc, intră în 
camera femeei sale.

Elpida şi-a pierdut vioiciunea privirilor 
şi subţirimea taliei ; lata ii este pătată ici 
şi colo de câteva pete galbene; ochii ’i 
sunt roşiţi de. plâns. Aerul său, în totul, e 
al unei făpturi nemulţumită de sine şi de 
cele ce o înconjoară ; mişcările sale sunt 
leneşe, privirile pline de mânie când caută 
la cineva şi glasul răstit.

— Bine te-am găsit, nevastă, grăi Ro- 
potă, înaintând şi sărutând’o. Ce ai ? Ce 
s’a întâmplat ? Te-am lăsat veselă, acum 
două săptămâni, şi astăzi...

— Mă găseşti schimbată, nu e aşa ? luă 
ea vorba c’un zâmbet batjocoritor. Cum 
să nu fiu, când domnul pleacă la Galaţi 
pentru o zi, şi stă două săptămâni ?

— Dar par’că ţi-am explicat, dragă El- 
pido... voi să zică Ropotă.

— Mă rog, lasă-mă când vorbesc, strigă 
ea cu arţag. Mi-ai scris, aşa e ; dar pu
teai să’mi scrii să vin şi eu, iar nu să^mă 
laşi să mor de urât. Căsătoria ţi-a deve
nit o jucărie, iar pentru mine un jug ne
suferit. Ce-i pasă d-lui căpitan, fireşte ! 
M’a făcut grea, din care pricină am ince-
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jut să pierd din frăgezime, din subţirimea 
taliei, să mă pătez pe obraz, să fiu mai 
puţin plăcută, şi pentru că i se urăşte cu 
o femee grea, rămâne prin Galaţi după 
petreceri.

Căpitanul Ropotă stă încremenit. Vede- 
irea că Elpida era grea, il îmbucura; ne
nul ţumirea ei d’a se găsi în aşa stare in- 

: (presantă, dorită, il întrista. Acuzarea că’şi 
;ăsa femeea înadins pentru alte femei, îl 
naiiia. El ştia bine că’i plac femeile, că 
avea această patimă turbată, că nu se da 
in lături de dinaintea oricărei legături tai
nice şi trecătoare, dar ştia foarte bine că 
m’şi lăsa nici pe femeia lui legitimă să’i 
lucă dorul. Acuzarea Elpidei avea drep
tate dar ca să’l manie, 
j — Te asigur, Elpido, că afaceri de re
giment în’aii reţinut două săptămâni, te asi- 
pir, în sfâşit, că poziţia ta interesantă este 
ii va fi o trăsură de unire mai mult între 

. -ine şi mine. A fi tată şi mumă e o fericire, 
lise Ropotă cu seriozitate şi căldură, 
j — Da ; dar se putea să nu rămân grea aşa 
le curând ; ba poate era bine să nu fiu de 
oc. Femeia care face copii perde totdea
una din rotunzimea formelor sale, din pu- 
erea frumuseţei... şi nu mai place.
:, — Câştigă insă ca mumă, — zise Ro
potă. Iar în gând adaose cu mirare : Cine
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Apoi, scărpinându-se după ureche cu ciudă 
se uită drept în ochii femeei lui şi 
Şi de ce ji-e teamă, mă rog, să nu’ţi pier? 
farmecile, Elpido ? Eu, paremi-se, m’an. 
însurat ca să am farmec după placul me :, 
iar nu după al altora... Ce te interesează 
pe d-ta dacă nu te va plăcea lumea cea- 
l’altă ? Eşti o femee cu judecată şi cu ini
mă. La o asemenea femee mă aşteptam să 
găsesc simţimănt de mumă, iar nu de co
chetă, simţimand de datorie, iar nu uşu
rinţa şi mai-mai lipsă de ruşine.

— Ai dreptate, murmură ea între dinţi, 
am vorbit, dar n’am făcut... De acum în- 
nainte voiu tăcea şi voiu face.

Plecă capul şi tăcu.
Ropotă luă aceasta drept căinţă, iar tot 

ce zisese ea mai înainte, ca efect neaşteptat 
al unei aţăţări nervoase.

Ca să se înţeleagă şi mai bine cauza a- 
cestei scene ce făcu Elpida soţului ei, tre- 
bue să ne întoarcem cu vre-o zece zile în 
urmă.

Ştim că Elpida hrănia, ca ceva firesc, 
ideia de a se iubi cu Teodor ; mai pe «în
ţeles, de a pune coarne căpitanului. După 
plecarea acestuia la Galaţi, trimes de co
lonel cu afaceri de regiment, Teodor nu 
voi să se mai ducă pe la nevasta priete
nului său. Paza bună, trece primejdia rea ; 
acest proverb îl avusese Teodor în vedere.

sti
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Văzând că trec cinci zile şi că prietenul 
J'* casei nu se iveşte, Elpida trecu pe la biu- 

tatălui său subt un pretext oarecare 
h Ş'% de faţă cu Feloniadi, il invită pe Teo- 
« dor la masa de seară;

— Nu cred să pol veni,- îngână el ne- 
p mulţumit.

— Şi eu cred că poli, — răspunse. El
pida. Vino, zău, că ’mi e urât singură.

— Dute, — ii zise şi Feloniadi ; mai 
târziu vom veni şi noi.

Teodor să duse neliniştit. El observase 
că Elpida era prea familiară cu el când 

i căpitanul lipsea câte un moment ; suprin- 
sese apoi unele priviri ascunse ale ei, care 
sunt dorite de ştrengari şi neplăcute le
giuiţilor bărbaţi.

— Pari că te temi, d-le Teodor, d'a fi 
singur cu mine, — îi zise Elpida pândind 
momentul când nici o slugă nu servia.

— Mă tem, nu de d-v., d-nă, ci de gura 
şi ochii lumei, care văd rău şi vorbesc 
strâmb, răspunse Teodor privind’o serios 
drept in faţă şi fără prefacere.

— Şi ce crezi c’ar vedea şi c’ar zice 
lumea ? întrebă ea zâmbind un zâmbet 
viclean.

— Ţineţi numai de cât cât să aflaţi ?
— Da, ca să ştiu să mă feresc şi eu.

Ar vedea in vizitele mele, dese şi
?
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niai ales când bărbatul nu e acasă, o oare
care stăruinţă a mea pe lângă dv.; ar vorbi 
apoi că acea nu e primită cu răceala im
pusă de datoriile casnice, — zise Teodor 
cu asprime in ton.

— Aşa e d-le Teodor; şi lumea vă
zând şi vorbind aşa ’şi ar face meseria. 
D^ta ai face bine insă, iar eu aş fi fericită 
urmând şoaptele inimei mele... — şopti 
Elpida cu glas tremurător.

Teodor lăsă capu în jos. Nu mai avea 
acum nici o îndoială asupra intenţiunilor 
Elpidei. Dacă nu bărbat, amant, îşi zise 
el ; ferice de mine că n’am luat’o eu şi 
păcat de bietu Ropotă. Apoi îşi ridică frun
tea, îşi aţinti privirile asupra ei şi’i rosti :

— Ori ce aşi simţi pentru d-v., sau pen
tru orice femeie măritată, şi mai ales pen
tru femeea amicului meu intim, aşi căuta 
să fug eu de ea. Dac’aşi fi însurat, n’aş 
dori să mă înşele un amic, în sfârşit un 
bărbat, ori-care ar fi el. De ce dar să în
şel eu, de ce să consimt a fi mai mult de 
cât amicul d-v., eu care n’aş voi să aibă 
nevasta mea asemenea amici mizerabili ?

Elpida era nesocotită, uşoară, dar nu 
stricată. Se înroşi şi plecă capul. Pe urmă, 
mândria aţâţându-i-se, se crezu atinsă, 
mai ales că dânsa deschisese întâi vorbă 
de amor, ca şi altă dată. Privind cu mânie 
rău stăpânită la Teodor, îi şopti :
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— Eşti un nesimţitor !
Masa se sfârşi în tăcere ; s’ar ii zis cina 

a doi condamnaţi la moarte, cari ’şi îm- 
pleau stomacul în nesimţire, preocupaţi 
de apropiatul ceas când era să zică rămas 
bun vieţii şi iluziilor lor.

— Tristă masă ! — pronunţă Teodor, 
când trecură în balconul ce da în grădină.

- D-ta ai vrut’o, răspunse Elpida cu 
ciudă ; d-ta, care nu m’ai iubit nici odată ; 
d-ta moralistul grozav, care mărturiseşti 
iubirea d-tale şi te duci apoi să iubeşti 
in altă parte cu aceeaşi uşurinţă. Nu en 
trădare oare atunci?

— Odată nu e un obiceiu, d-nă Ropotă. 
Şi apoi, pentru că am deprinderea d’a 
spune cu cruzime adevărul, caracterul d-tale 
uşor, schimbător, a fost cel ce a ucis în 
laşe dragostea care abia se născuse in mine. 
Cu riscul d’a ii urat de d-ta, adaog : Sunt 
fericit că nu te-am luat de soţie, căci, după 
cununie, curând-curând, ai ii căutat un alt 
amor în afară d’al bărbatului legiuit.

— Destul, d-le moralist ; te dispensez 
de rest ; zise Elpida cu mânie şi roşie la 
faţă de ruşine.

— Pot pleca dar? întrebă Teodor.
După obrăznicie, nerozia, ar ii de

prisos.
— Atunci... adio, căci nu ne vom mai 

vedea !

1
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Elpida se înclină, Teodor porni.
Din pricina aceasta, în zilele următoare 

Elpida fu când în accese de manie, când 
în accese de tristeţe nervoasă, care ’i mana 
din ochi lacrămi arzătoare ; când simţi a- 
poi şi mişcarea copilului în pântece, starea 
ei de nemulţumire crescu. Atunci îşi văzu 
mai de aproape schimbarea feţei sale pă
tate ; îngroşarea destul de vădită deja, a 
taliei ; micşorarea temporală a farmecelor 
ei. Nervozitatea ei da o urâciune închipu
ită fiinţei sale. Acestora atribui dinsa că 
Teodor n’o voise. De aci, mânie pe băr- 
batu-său, care o pornise mumă.

XXII
— Nevastă-mea e in stare, să-mi împo

dobească fruntea cu multe perechi de coar
ne, precum văd, — îşi zise Ropotă in ur
ma scenei ce avusese cu Elpida. Trebue 
s’o veghez.

După câteva zile întâlnind pe Teodor la 
„Moderna", îl certă că nu vine să-l vadă.

Teodor găsi pretexte deosebite.Văzând că 
Ropotă prea îl strânge ’n chingi, se hotăra 
să-i spue pricina adevărată, şi i-o spuse.

— Bre, a dracului mai e femeea! —exclamă 
Ropotă. Pofteşte la tine şi pace ! Poftă de 
femee însărcinată, ce să-i faci ? adaose el 
scrâşnind din dinţi. Am să-i îndeplinesc 
pofta asta...
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— Serios vorbeşti ? — făcu Teodor.
— Serios. Hai acasă la tine să’i scriu 

un bilet şi să i’l trimeţi prin cineva. Voi* 
aştepta răspunsul la tine sau aici.

— Ce comedie ’ţi-a mai fulgerat prin 
cap ? Bagă de seamă, căpitane ; nu te juca 
cu femeia ta, căci pricep ce vrei să faci.

— Pricepi ?.. Ei da, aşa. Iţi dă întâlnire 
şi mă duc eu in locul tău : tablou !

— Bine ; dar tabloul ăsta’i va da obiceiul 
întâlnirilor şi emoţiunile lor, obiectă Teodor.

— Din potriva, îi va da spaima d’a se 
mai juca cu dracu, d’a mai pune mâna în 
spuză. O, femeile, femeile !.. Insurătoare’mi 
trebuia ?

Amândoi prietenii plecară
Elpida era în grădină, pe o bancă, citind 

„Le diable boiteux“ de Le Sage, când ser
vitoarea veni şi’i aduse o cutie cu cofeturi 
de Paris, făcute în Brăila, şi o scrisoare.

— Ce’i asta? întrebă ea răstită.
— A venit un băeat de cofetărie şi-a a- 

dus-o. Gi-că vă scrie aci... ce-o ii avut de 
scris.

— Bine, du-te, porunci ea servitoarei. 
Apoi desigilă plicul şi citi mirată :

„Doamnă,
„Iartă-mă, am fost aspru cu d-ta ; aceas

ta insă am iacut-o, crezând că voi putea 
să-mi astâmpăr inima şi să înnăbuşesc
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cele din urmă protestări ale conştiinţei 
mele.. Am avut obrăsnicia a te supăra ; să 

•fie o nerozie oare dacă’ţi voi spune, cu 
toată inima : te iubiam, te iubesc şi sunt 
gata să pun la picioarele d-tale probele 
celui mai înfocat amor.

„Depinde de d-ta, scumpă Elpido, să 
ierţi, să voeşti şi să ’mi spui când te pot 
vedea în taină. Aducătorul aşteaptă răspun
sul d-tale.

„Cel mai devotat: Teodor.“
Sfirşind, Elpida rămase pe gânduri. Pep- 

tul ii bătea mai tare, o bucurie tainică 
îi umplea inima şi o făcea să se zăpăcească. 
După câteva minute servitoarea reveni.

— Cuconiţă, băiatul aşteaptă răspunsul.
— fi dau numai de cât, răspunse ea. 

Apoi alergă în casă, luă o foaie de hârtie, 
şi trase repede cu creionul rândurile a- 
cestea :

„Dragă Teodore,
„Ori-căt de târziu, e bine. Mâine le aş

tept între 12 şi 1. Nopţile sunt calde 
acum şi gardul grădinei poate ii sărit, căci 
uliţa e foarte dosnică. In pavilion, iţi a- 
minteşti, poate, există canapea. La revedere.

„Un X feminin".
— Cum să i trimit biletul acum, adică 

cu ce obiect ca servitoarea mea şi băiatul
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să nu priceapă lucrul ?... ’şi şopti ea pri
vind în sertarul biuroului.

Cătând plic, zări o ţigaretă de chihlibar. 
Repede îi căută tocul, strânse biletul, îl 
turti bine, îl aşeză în fundul tocului, pu
se ţigareta şi închizândul, îl înfăşură în- 
tr’o hârtie şi sună.

— Să dea asta domnului,—zise Elpida.
Căpitanul şi prietenul său se aflau la 

cofetărie, aşteptând rezultatul;
— Ce e asta ? exclamă el când băiatul 

îi dădu obiectul învăluit în hârtie.
— Cuconiţa v’a trimes ce-aţi cerut răs

punse băiatul şi-şi văzu de treabă.
Căpitanul desfăcu.
— A, pricep ! Bravo, femeea mea, ştii 

că e ingenioasă ?... Bravo, se pricepe.
Zicând acestea, scoase ţigareta din toc şi 

c’un chibrit se încercă să tragă hârtia în
ţepenită in fund.

După ce ceti biletul, îl de te lui Teodor.
— Auzi ? Nopţile sunt calde... uliţa e dos

nică... gardul poate fi sărit... ba e şi canapea 
in pavilion...Vezi tu ce fericit o să fiu? zise 
Ropotă râzând. Râsul lui era însă mânzesc.

A doua zi, seara, căpitanul era culcat 
delà orele 9 juin. Elpida fusese cu dânsul 
foarte amicală şi veselă; ba îl şi sărutase 
când el pusese capul pe perină, pretextând 
o mare durere de picioare ca pricină a cul- 
cărei de vreme.
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— Dormi dar, dragă Nicule,—îi şopti ea, 
dormi şi te linişteşte. Eu mă duc să citesc 
pană mai târziu încolo.

Elpida eşi. Intrând în camera ei de lu
cru, se puse să citească. Putea insă, când 
par’că avea nişte ghimpi sub tălpi ? Putea, 
când la fiecare rând, citit cu o repeziciune 
şi cu un tremur ca de friguri, ridica ochii 
la ceasul din perete?

Eşi prin grădină, Luna, ca o jumătate de 
măr domnesc aurit, se plimba printre nuorii 
albi şi strevăzători, întinşi. ca o pânză pusă 
în dreptul unei lumânări aprinse.

— E cam luminoasă noaptea,—murmură 
ea. Nu face nimic. Până va veni el, luna 
o să se coboare după copaci şi cel puţin 
grădina cu partea dinspre pavilion o să fie 
în întuneric.

Pe urmă, Elpida intră la bărbatu-său. 
Căpitanul dormea dus, sfârâind regulat pe 
acelaş ton şi cu atâta tragere de inimă că 
inai te apuca pofta să sforăeşti şi tu.

— Doarme !—murmură ea mulţumită.
; Eşi în vârful degetelor şi de astă dată intră 

în.pavilion, hotărită să aştepte şi să vegheze.
'Căpitanul, care dormea ca un senator 

când merge să-şi ia diurna, sări din pat, 
Se îmbrăcă c’un rând de haine civile, pe 
care le scoase de sub pat, deschise ferea
stra încet şi, când văzu că sunt 12 ore şi 
ceva, se lăsă uşor de tot în grădină.

I
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In vârful degetelor călcând pe nisipul 
moale, ajunse la gardul din fund ; stătu pu
ţin, pentru că o mişcare adâncă a sufletului 
îl lipsea par’că de suflare, şi apoi o luă 
printre copaci şi tufişuri de trandafiri şi 
de verdeaţă înspre pavilion.

Luna abia se zărea printre crăcile copa
cilor. Pavilionul se afla in întunerec.

— Tu eşti, Teodore? întrebă glasul El-
pidei.

— Eu, şopti foarte încet glasul puţin 
schimbat al căpitanului.

O mână albă şi parfumată îl trase in pavi
lion ; apoi două braţe i se aninară de gât. 

— Va să zică tot mă iubeai ?... murmură
glasul femeesc.

— Da şopti glasul cel bărbătesc.
Nu trecu jumătate oră de când cele două 

făpturi omeneşti stăteau învăluite în întu
neric, când o fâşiitură se auzi şi numai 
de cât un ţipăt supţiratic după aceia.

Căpitanul aprinsese un chibrit, în urma 
dureroasei plăceri a intimităţii şi Elpida, 
recunoscându’şi bărbatul-amant, scosese a- 
cel ţipăt mai mult de mirare de cât de 
spaimă.

Urmară explicaţii impungătoare, care 
se sfârşiră prin declaraţia hotărâtoare a 
lui Ropotă c’o împuşcă de-o va prinde în 
flâcjranl delict, şi prin jurământul mare al 
Elpidei că nu va niai cçrca şa greşească
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Femeea însă, în materie de credinţă şi 
amor, când jură mai mult, atunci îşi pro
mite să apuce cu mai mare dor fructul 
oprit, la cea d’întăi ocaziune

Aluatul feineei, pe când îl plămădea na
tura, fu scăpat în noroi ; d’aceia, luând 
mirosul noroiului, ea trage tot spre el.

XXII

Iarna e în deplina sa putere. Ninge fulgi 
aci mai mari, aci mai mici : când prin 
ciur, când prin dărmon. In port amorţire ; 
numai Dunărea curge turbure şi nepăsă- 
toare printre valurile ascunse sub omătul 
mare. In oraş, cei bogaţi beau şi mănâncă, 
cei calici stau şi se uită, — povestea ţi
ganului flămând.

Familia Feloniadi, din numărul celor 
dintâi, după ce a mâncat şi băut bine, se 
găteşte d’un bal mascat ce este a se da in 
sala Rally.

D-l Feloniadi cearcă un costum bogat 
de cleft din munţii romantici ai Elládéi.

— Am să spăimânt pe cucoane că le 
fur sculele si că le iau viata,—îsi zicea el 
gătindu-se.

D-na Feloniadi se îmbracă c’un costum de 
baiaderă, care o prindea bine de lot, dând 
voe lumei să-i vadă pulpele şi braţele.

P-soara Sofia, acuiii ţn yază de când
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surora sa e măritată, se îmbracă c’un costum 
de pagiu al cur tei lui Ludovic al XV-lea:

Tânărul domn Rustovici, curtezanul sili
tor al d-şoarei Sofia şi care e plăcut de 
d-şoara, soseşte, la orele 9 şi jumătate, în 
costumul regelui Ludovic, şi promite să 
facă furori cu încântătorul său pagiu.

Nu se aştepta de cat d-na Elpida Ro* 
potă, ca familia să pornească là bal.

Elpida soseşte aproape de zece ore, cos
tumată într’un tricot şi înfăşurată într’un 
văl de gaz purpuriu, semănat ici-colo cu 
stele. D-sa zice că reprezintă aurora: dar 
o auroră puţin ruşinoasă, o auroră de modă.

Sala e splendid decorată, căci balul „e 
patronat de clasa bogată, aşa zisă nobilă, 
şi dat în Iblosul săracilor, în numele cărora 
se veselesc cei bogaţi şi la care abia a- 
junge cu toate acestea te miri ce şi mai 
nimic. Adese ori săracii se aleg numai cu 
aducerea aminte de dânşii.

Paeţe, jidovi, arnăuţi, toate diformităţile fi
zice sunt reprezentate ; adesea ele ascund di
formităţi morale. Femei in diferite costume, 
care impoţoţonate, care mai goale, goale 
din complăcere, de vreme ce sunt traves
tite. Să plimbă la braţ, rad, să tachinează ; 
fac haz unii de alţii, şi caraghiozlacuri u- 
nii altora. Aşa Jac şi în saloane. Să critică, 
rîd unii de alţii, -- nici o diferenţă. In 
bal poartă o mască de pânză ceruită sau
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de catifea ; in. saloane masca ipocriziei. 
Sinceritate şi . frăţie nicăeri. Atât numai 
că în bal ’ţi-e învoit să râzi de cine ’ţi 
place, iară să te sfieşti, şi când te află 
nu poate să se supere. Balul e parodia 
vieţei, dar o parodie veselă ; viaţa e o co
medie foarte tristă.

Se dănţuise vr’o oră, se ’ncepuseră ta- 
chinările şi arvunirile de dragoste intre cei 
ce se cunoscuseră, sau chiar pe nevăzute 
şi mai mult cu instinctul animalelor,—când 
atenţiunea maréi părţi din lume fu atrasă 
d?un Hercule. Corp Înalt, braţe şi picioare 
musculoase, un cap mare legat de trunchiu 
pjrintr’un gât puternic şi gros.

— Iată minunile bumbacului şi ale ca
uciucului ! îşi ziceau mulţi din asistenţi.

Şi in adevăr că bumbacul şi cauciucul 
joacă un mare rol, mai cu seamă in orân
duirea corpurilor sexului, frumos. Secolul 
XIX se poate făli cu perfecţionarea iiizică 
a omenirei.

Herculele salută mulţimea gură-căscată 
şi strigă cu un glas care nu sămăna cu 
al tunetului :

— Am părăsit Gibraltárul, unde in fun
dul mării ’mi-e locuinţa de veci. Salutare 
adunărei !

— Ce e aia Giubraltar ? întrebă un turc 
şchiop pe un ovrei ghebos, care ţinea in 
mână nişte monede de tinichea.
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— E o casă de bancă, — răspunse o- 
vreiul vânturându’şi în palmă monedele,

Herculele s’apropiă de Auroră.
— Frumoasă Auroră, îi şopti el, vdeşti 

să fiu soarele ce’ţi urmează totd’auna la 
poarta răsăritului ?

— Eşti un soare prea voluminos şi teamă 
’mi e că n’o să poţi ieşi pe cer, îi răspunse 
Aurora.

— Dă’mi mana, frumoasă Auroră, care 
luminezi, ’mi pare, cerul unui militar. Şi 
scrise cu degetul un E şi un R.

Aurora tresări.
—Te ai înşelat, Hercule..
— Să poate, frumoasă Auroră. Dac’am e- 

şit din fundul mării, e numai pentru d-ta, 
de a cărei credinţă s’a dus pomina până 
la mine. Ai iubit pe un tânăr T., care nu 
tc-a iubit ; te-ai măritat şi ai vrut să’ţi 
cerci iarăşi norocul cu obraznicii T., dar 

s’a prins. Acum cauţi să prinzi în mre- 
jile frumuseţei tale pe tânărul F... întors 
de curând din Paris. Dar pentru că ai in
tenţia de a înrola, in numărul fermecaţilor 
d-tale, toate literile alfabetului, înrolează-mă 
şi pe mine, frumoasă Auroră, şi vei isprăvi 
curând cu litera H.

— Domnule, lasă-mă in pace ! strigă ea.
— Nu striga, frumoasa mea aristocrată, 

or mă faci să cred că n’ai Vusage du moiide.

n u
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Aci Herculele se depărta, lăsând pe A- 
urora cam turburată sub masca sa.

Un cavaler cruciat se apropia de dânsa.
-th Ce stai singură ca o turcoaică vă

duvă, încântătoare Auroră ? îi şopti acesta.
— A, d-v. sunteţi d-le Fănulescu?
— Ce fel, in’aţi recunoscut.
— Da, după glas. Nu eşti bun pentru a 

tachina cunoştinţele mai de aproape.
— Ei, iacă, eu nu te pot cunoaşte, fru

moasă Auroră.
— Cu atât mai bine. Fă-mi o îndatorire; 

urmăreşte pe Hercule şi află cine este. 
Fiind bun reporter al numelui, iţi voi da 
voe să’mi săruţi mâna.

— Ai o mână foarte graţioasă şi alerg.
Herculele se aproipase de Cleftul din munţii 

Eladei, care ochia cu puşca’i de lemn o 
ghicitoare şi’i striga :

— Salba de gât ori viaţa...
— Ce face cucoana Mariţa ? îl întreba 

Herculele.
Cleftul tresări.
— St, zise el, să nu le-audă nevasta !... 

Cine eşti d-ta ?
— Sunt acela care ştie că dai cucoanei 

Mariţei, drăguţa d-tale de pe strada Glasis, 
câte 500 franci pe lună. E frumuşică dră- 
coaica, n’am ce zice, d-le Feloniadi. Numai 
vezi că eşti prea în vârstă pentru ea şi că 
nişte ofiţeri n’o lasă în pace.
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Herculele se depărta şi apuca la braţ o 
ţărăncuţă de pe valea Oltului, care torcea 
cu furca ’n brâu.

— Ce mai face afurisitul de Ropotă, 
d-nă? Mai bine nu te mai iubeai cu el, 
căci e piază rea şi n’o să te poţi remărita.

Ţărăncuţa îi răspunse răstit ;
— Te cunosc. Eşti el in persoană.
— Bravo, verişoară ! La revedere.
— Să răspândesc vorba cine ai fost ?
— Nu, te rog, dacă mă iubeşti.
— Atunci să vii mâiife seară la întâl

nirea ce’ţi dau. Promiţi ? Nu’mi pasă că 
eşti însurat !

— Iţi jur...
Şi Herculele fugi din sală fără ca d. Fă- 

nulescu să ia seama.
După vre-o jumătate pe oră, un doctor 

înalt şi burtos, cu mai multe instrumente 
ale profesiunei atârnate de gât, intra în 
sală întrebând dacă a leşinat vre-o cu
coană ori dacă s’a ’necat vre-o domnişoară 
cu vre-o zaharica.

— Scumpă doamnă, — zise doctorul lu
ând braţul unei ilorărese pariziene, mă 
prind că în panerul d-v. de flori se află şi 
câte va perechi de coarne pentru boeru 
d-v. d-nu Conduriotti.

— Eşti cam îndrăzneţ, doctore.
— Obiceiul profesiunèi. Conformându-ma 

Uii, iţi cer să mă îqsoţeşti la bufeţ,
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— Bucuros. Dar nii’mi spui cine eşti ?
— Sunt doctorul Ştrengărescu. îmi plac 

pulpele rotunde, sânii plini şi ochii al
baştri.

— Ai mei sunt negri.
— Te înşeli singură, d-nă Conduriotti.
— Eşti un berbant.
— Ce-ar fi un doctor fără astă calitate ? 

L'ar chema numai bărbaţii, şi®n’ar ii plă
cut pentru el.

După ce o trata cu zaharicale, ’i săruta 
mana şi se îndreptă către Aurora, lăsată 
tocmai atunci de cavalerul cruciat.

— După focul jocului, vine setea fru
moasă Auroră, ’i zise el c’un ton gros şi 
guturoiat. D. F... e puţin galant, că nu’ţi 
oferă nimic. Priveşte’l. II vezi lângă do
mino cel roz ? E amanta lui. Nu căuta 
dar să ’l mai prinzi în braţe.

— Fi-vei ?... şi trase în palma doctorului 
iniţialele T. E. C.

— Nu, d-nă Ropotă, nu.
Ii oferi o îngheţată. In timp ce ea o mânca, 

doctorul ’i îndrugă multe nimicuri de oca
zie. In urmă o duse în sala de bal şi o lăsâ.

Apropiindu-se de un marinar, ’i şopti :
— Teodore, nevastă-mea e Aurora. Du-le 

de danţează cu ea, schimbă’ţi vocea şi o 
tachinează fără milă. Ţărăncuţa e vară-o *
mea. N’o lăsa in pa:?, căci e văduvă. Pa- 
giul de lângă cel ce p rege francez.un
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e domnişoara Sofia Feloniadi. Fă’i curte 
şi danţeaz'o.

Apoi se depărta şi apuca de pulpa ha
latului pe un jidov.

— Jupâne, eşti bolnav de dalac.
— Ce, doctore mă iei drept un cal ?
— Nu, cal, dar catâr, pentru că răbzi ca 

şi el jugul unei neveste slute, pretenţioase 
şi pe care ai luat’o calică, foc...

De la jidov, fugi la un hagiu care 'şi ră
sucea mătăniile plimbându-se prin sală ca 
vodă prin lobodă.

— Te-ai botezat în Iordan, hagiule, dar 
nu te-ai spălat d’un obiceiu urât, d’o boală 
lipicioasă: boala falimentului, de care ai 
zăcut de două ori pana acum.

Hagiu tuşi ca să n’audă şi alte măşti 
de prin prejur.

— Cine eşti d-ta?
— Doctor, precum vezi. Reţetă gratuită : 

să te laşi de comerţ, desfăcăndu-le cinstit 
de marfă. Ast-fel familiile T., L. şi O... 
vor scăpă d’a fi nenorocite ca atâtea al
tele de mai nain te.

Hagiul eră bogătaşul Conduriotti.
La 12 ore măscile căzură. Doctorul nu 

mai eră, Cotiliouul fu condus însă de că
pitanul Ropotă, apărut în costum de suru
giu, spre mirarea Aurorii, nevasta sa, care 
îl ştia dus la Galaţi pentru afaceri (tale 
regimentului. «
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XXIV

' — Bărbatul meu îmi spionează toate 
mişcările, îşi zise Elpida a doua zi după 
balul mascat din sala Rally ; el a fost care 
m'a tachinat. In sfârşit, dacă-i place! Asta 
sunt ; ast-fel înţeleg eu viaţa. Aşa am să-i 
vorbesc în ziua când şi-ar permite să-mi 
facă vr’o observaţie.

Căpitanul se păzi insă d’a-i face obser
vaţie. Luându-şi, hotărârea d’a veghiă, ne 
eşind la preumblare decât cu ea, neabsen
tând de acasă de fel în afară de orele de 
cazarmă, avu mulţumirea să vadă că El
pida se cuminţise.

Intr’o dimineaţă, pe la orele 6 şi jumă
tate, Teodor, care se dusese la baie, tre
cea pe la poarta prietenului său Ropotă, 
în drumul spre casa lui. Părându-i-se că 
zăreşte o formă albă în coridorul casei lui 
Ropotă, se opri. Părerea sau nălucirea 
îi deveni realitate, când văzu un individ 
coborând treptele de piatră ale micei scări 
de la intrare şi forma albă dispărând apoi, 
după ce-i trimesese cu mâna o sărutare. 
Teodor se lipi de stâlpul felinarului stins 
şi aşteptă să vadă cine este.

Individul ieşi cu capul între umeri şi cu 
gulerul de la palton ridicat ; apoi o luă 
repede la picior. Teclor îl recunoscu insă ; 
era Fă nul eseu.
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— Bietul Ropotă, —: murmură el : iată’l 
decorat cu ordinul coarnelor clasa I-a ! O 
să’i spun... da, trebuie.

Gând Teodor’i povesti ce văzuse cu ochii 
lui, căpitanul exclamă oftând :

— Prietene, nu sunt nici cel d’ăntâi, nici 
cel din Urmă ; şi chiar mă aşteptam la 
aşa năpaste pe capul meu. Voiu lua mă
suri insă.

După trei zile, intre orele llşi 12 noap
tea Fănulescu venia la întâlnire ca de o- 
biceiu. De astă-dată, mai de vreme însă, 
căci un bilet al Elpidei îi anunţase ple
carea lui Ropotă la Galaţi cu trenul din 
acea seară. Se aştepta să fie întâmpinat 
la capătul scărei de camerista Elpidei, 
dar, ne văzâud’o, intră fără a se sfiii sau 
a comenta lipsa ei. Cu inima palpitându’i 
se op ;i la uşa camerei Elpidei şi bătu în
cet. I se păru că auzi un glas ce’i zisese 
să intre, şi intră.

Rămase înmărmurit insă. Căpitanul Ro
potă, în halat şi in papuci, stă liniştit la 
gura sobei, fumând dintr’o narghilea.

— Poftim răspunse el surâzând. Scuză 
pe nevastă-mea că nu e acasă.

Fănulescu voi să dea dos la fată si s’o* *
şteargă. Când se întoarse însă, prin uşa 
ce rămăsese deschisă zări pe Vasile solda
tul c’o coadă de târn in mână, în loc de
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puşcă, şi c’un mänunchiu de nuele în altă 
mană. Vasile i se ploconi adânc.

— Uite, frate, zise Ropotă, s’ar părea 
că nu-ţi vine la îndemână să mă găseşti 
pe mine în locul cutrei care. te aşteptă.

— Vasile, serveşte pe domnul, strigă a- 
poi căpitanul.

Vasile intră şi luă la croit pe Fănulescu, 
mut, galben-vânăt la faţă şi tremurând.

Căpitanul Nicu priviâ liniştit scena, şi 
abia după zece minute de pisăgăeală bună 
porunci încetarea. Fănulescu fugi ca nebun, 
bătut măr. Această lecţie îi folosi, mai ales 
că era un tânăr cu minte de altfel, dar 
care nu se dăduse înapoi dinnaintea în
curajărilor unei femei frumoase.

Elpida, care scăpase de grijile materni- 
tăţei, prin naşterea unei fetiţe moarte ; 
Elpid? care îşi revenise in plinătatea far
mecelor după cum şi-o mărturisea cu plă
cere dinaintea oglinzii ; Elpida, femeia co
chetă şi nesocotită, avea in sfârşit un a- 
mant. Ea adoptase metoadad’aşi îmbrobodi 
bărbatul prin cele mai călduroase sărutări 
şi prin cele mai înşelătoare şi plăcute mai
muţării femeeşti.

Auzind de burduşeala ce păpase de la 
Nicu, întâiul şi proaspătul ei amant, se aş
teptă la vreo scenă casnică. Căpitanul urmă 
însă a ii cu dânsa ca şi cum nimic nu se 
întâmplase.
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Către primăvară sosi vărul lui Ropolă, 
un băiat nalt şi bine făcut ca şi el, dar 
mai tânăr şi mai frumos. Acesta era îna
intat la postul de procuror la Curtea de 
apel din Focşani, şi venise să petreacă 
concediul de 15 zile ce avea, lângă vă- 
ru-său.

Căpitanul îi deschise amândouă braţele, 
îl rugă să stea' la el în gazdă, —dar, luân- 
du’l de o parte ii şopti :

— Vere, nevastă-mea are minte foarte 
uşurică ; te rog, nu’i face curte, căci e ca
pabilă să’mi pue coarne...

Tânărul zâmbi şi’l asigură.
La capătul cel 15 zile, Teodor văzu pe 

căpitanul Ropotă intrând furios.
— Bună dimineaţa, Teodore.
— Bună dimineaţa, căpitane. Da ce ai 

de eşti aşa posomorât şi mânios ?
— Inchipueşte’ţi că mi-a fugit nevasta 

cu verişorii.
— Nu mă 'nebuni, strigă Teodor.
— Iacă citeşte biletul ce mi-a lăsat.
Teodor îl luă şi citi :

Iubite vere,
«Cunosc arta lui Bosco. Ţi-am escamo

tat nevasta pentru tot-d’a-una.» ,
„C. Ropotă“
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„Ai jucat feste la multă lume ; permite 
unui singur om de a’ţi juca şi d-tale pe a- 
ceasta. Ne vom despărţi şi de drept, în 
curând.'“

„Elpida“
— In sfârşit, nu face nimic. A trecut 

tot în familie ! exclamă căpitanul râzând 
şi trântindu-se într’un fotoliu. Iată-mă în 
curând iarăşi flăcău. Dar de acuma cine 
m’o mai prinde însurându-mă să mă puie 
în cămaşa de forţă, că de sigur aşi fi ne
bun în toată regula.

Numai familiei Feloniadi nu-i veni la 
îndemână când auzi şi când se încredinţa 
de isprava vlâstărei sale celei mari.

Despărţit de nevastă, căpitanul rămase 
iarăşi în mijloacele sale de mai înainte şi-şi 
reîncepu viaţa fără nici o stănjinire. Căsă
toria nu-i servise la altceva decât la lăr
girea numărului cunoştinţelor, şi, mulţu
mită caracterului său vecinie ghiduş, hazliu 
şi neprefăcut, eră primit pretutindenea cu 
plăcere.

Vara îl găsi încurcat în datorii.^Nu mai 
erâ chip de scăpat de un păcătos de o- 
vreu, căruia îi datora nu mai mult de o 
sută de franci, pentru o pereche de cizme 
şi câte-va perechi de ghete. Datoria aceasta 
ţinea de pe când erâ însurat.

Foarte priceput şi îndemânatic în năs- 
' codri, totdeauna, căpitanul începu să vi-
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ziteze pe ovreiul care avea o balabustă 
frumuşică, dar prea groasă, prea diformă 
la trup.

Jidovul luă seama şi nu ’i mirosi a cu
rat această venire fără motive ale căpita
nului.

Când ’i făcu observaţiile sale respectu
oase, Ropotă ’i şopti :

— Ascultă-mă, jupăne Isac, Avram sau 
Iacob, cum te chiamă. Am aprins călcâile 
balabustei după sabia rrea ; bagă de sea
mă dar şi mă lasă in pace multă vreme 
cu datoria, căci alt-fel iţi punem şi alte 
soiuri de coarne, pe lângă cel tradiţiona 
de Sâmbătă.

Ovreiul afurisi pe Ropotă, certă pe uşa 
rica balabustă, dar lasă dracului datoria.

XXV

Ori de câte ori se ducea la birtul-cafe- 
nea unde mânca fără abonament, căpita
nul observa trei bătrâni citind ziare, pu
rurea la aceeaş masă şi cu cafelele dina
inte. Unul dintre ei, cu înfăţişarea foarte 
de respectat, legase prietenie cu Teodor. 
In Ir o zi, găsind pe Ropotă lângă Teodor, 
bătrânul fu recomandat căpitanului.

Vorbăreţ şi chefliu, cum era,—bătrânul şi 
apoi cei-l-alţi doi luară în deaproape prie
tenie pe Ropotă, şi’l rugau deşş ori Iq
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citească de prin ziare româneşti, ori să le 
traducă veştile de prin ţări străine din 
ziarele nemţeşti, greceşti sau franceze.

Ropotă nu cunoştea decât limba fran
ceză; dar. când eră în nervalui, jură pe-o 
sticlă de vin că ştie toate limbele din E- 
uropa, chiar şi ţigăneşte. începea să bo
dogănească ca o moară stricată zicând : aşa 

. e turceşte, aşa e nemţeşte, aşa e franţu- 
zesté.

Când izbucni războiul franco-german, 
lumea noastră toată umblă cu gura căs
cată după noutăţile bătăliilor.

Unul din cei trei bătrâni, cum zăria pe 
Ropotă, îi şi punea sub nas câte un ziar 
franţuzesc ori nemţesc, şi cădea năpaste 
pe capul Iui ca să-i citească.

Săturat de aşa fel de prietenie supără- 
cioasă, care nu-i da răgaz nici să mănânce 
cum trebue, căpitanul începu să-i citească 
întâmplări de război foarte groaznice şi 
mai de necrezut.

Bătrânul se miră, şi alergă să Ic spuie 
la prietenii săi şi acasă.

Cine ii auzia, începea să râză.
— Ám citit eu cu ochii mei, — striga 

bătrânul cu mânie. De ce râdeţi ?
Intr’o zi Ropotă cum îl văzu ii strigă :
— Ştii că nemţii în număr de 150,000 

s’au înecat în Marea-Nordului, cum mer-: 
geau pe apă asupra Parisului ?
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— Ia tăci !.. făcu bătrânul. Bine’mi pare, 
strigă el apoi.

Era iilo-francez.
Pe urmă Ropotă traduse, de prin ziarul 

nemţesc ce cumpărase bătrânul, că fcei 
150,000 au scăpat mai mulţi de jumătate 
înnot — (depeşă ultimă a nopţii) ; dar că 
francezii, în baloane sosind, i-au răpus în
dată, cum erau muiaţi de apa sărată a 
mărei Nordului.

Aceasă ştire fiind cea mai importantă, 
bătrânul alergă să o comunice, iar Ropotă 
începîi să mănânce râzând.

Nu trecu cinci minute şi bătrânul se în
toarse mânios lângă el.

— Inchipueşte-ţi, strigă el, că nu crede 
nimeni de ştirea ce mi-ai tradus d-ta că
pitane ; zic că mă păcăleşti râzându-ţi de 
mine.

— Sunt nebuni, — răspunse Ropotă. 
Luând ziarul nemţesc îi arătă pe pagina I 
prima coloană ştirile. Eacă, aşa spune aici; 
du-te şi le arată.

— Dă’i încolo ; eu cred ce’mi traduci 
d-ta, răspunse bătrânul cu pătrundere.

A doua zi însă, Ropotă trecu ori ce 
margine de crezare. Ii spuse că Napoleon 
e prins şi că va trece prin Brăila ca să 
fie dus in Viena prizonier, pregătindu-se 
otelul Rally pentru primirea şi găzduirea v
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ilustrului împărat învins. Bătrânul se uită 
lung la Ropotă şi-i zise mânios :

— N’are nevoe, mă, să treacă împăra
tul p’aci, ca să se ducă la Viena. Acum 
înţeleg de ce râdea lumea când îi spuneam 
veştile traduse de d-ta. Nu ţi-e ruşine să-ţi 
râzi d’un om bătrân, pezevenghiule !

Şi ridică un scaun să-i dea în cap. A- 
meninţarea s’ar ii tradus în faptă, dacă 
Ropotă nu ar ii făcut un repede salt in 
lături. Pe urmă lucrurile se împăcară.

Ducându-se Ropotă la Galaţi, generalul 
care ţinea la el, îl invită la prânz.

In timp ce generalul convorbia cu căpi
tanul până să fie chiemaţi la masă, sosi un 
veterinar neamţ care fusese adus să caute 
pe Arpagon, calul favorit al generalului.

— Mă rog ţie, Ropotă,—i se adresă ge
neralul,—tu ştii nemţeşte ?

— Da d-Ie general... dialectul vienez, 
încă.

— Dute cu veterinarul la grajd şi vezi 
ce spune el de starea bietului Arpagon.

Apoi se întoarce către neamţ şi-i zice 
în nemţeşte:

— însoţeşte pe căpitan şi spune-i ce 
trebue să facem, în caz de poate fi scăpat.

Ropotă intră în grajd cu neamţu, care 
nu ştia nici o boabă româneşte. Acesta 
cercetează calul, îl pipăe, dă din cap şi 
începe să spuie multe şi mărunte lui Ro-
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potă. Dânsul, se freacă la nas, dă din cap 
spre semn de pricepere, şi scoate din când 
în când cate un : ia, ia, gut, gut. Apoi 
lăsă pe neamţ şi alergă la general.

— O să fie scăpat, d-le general. I-am 
vorbit in dialectul vienez şi ne-am înţeles 
de minune.

— Ce bine îmi pare că...
Dar n’apucă să sfârşească şi veterina

rul intră spunând generalului că Arpagon 
va înceta să trăească peste un ceas, şi că 
ori ce intervenire medicală o să fie de 
prisos.

— Auzi, căpitane, ce spune neamţu ? îl 
întrebă generalul cam supărat. Cum ai în
ţeles d-ta...

— Mă iertaţi, d le general, poate că am 
uitat tocmai cuvintele ce rostea doctorul 
de dobitoace. Dialectul vienez e foarte greu 
de ţinut minte.

Generalul zâmbi pe sub mustăţi; price
puse ce dialect ştia căpitanul Ropotă, meş
terii ghiduşăriilor.

Un an şi jumătate după despărţirea 
lui de nevastă, prin Decembrie, cum sta 
la gura sobei indispus, suferind, căci oare
care boale d’ale tinereţei sburdalnice în
cepură să îl ajungă, -auzi bătând în uşă-

— Intră — strigă el, mirat şi^mâniat că 
Vasile, ordonanţa, nu este la post.
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CT femeie învăluită aşa de”straşnic în cât 
abia i se zăria ochii, intră.

— Mă, ertaţi, d-nă ori cine veţi fi, căci 
sunt ca la mine acasă...

— Nu face nimic, între prieteni nu se 
încape! sfiială.

— : Zău, va să zică suntem prieteni? în
trebă el. Atunci, poftim şedeţi, şi desovo- 
niţi-vă: Singurătatea nu-mi place nici când 
sunt cum îi şade bine creştinului, dar 
încă cum sunt de treaz acum ? Ei, ce fel, 
nu-ţi scoţi şalul din jurul capului ?...

— O să-l scot : voiu însă să-mi potolesc 
emoţiunea ce am, văzându-te după atâta 
timp de despărţanie.

— Emoţiune? Nobil lucru... Rar mai 
pot acum s’o am. In sfârşit cred că ţi-a 
trecut, hai ?!.. să-ţi ajut ?

Odată cu întrebarea din urmă, o şi dez
vălui la faţă. Atunci rămase uimit.

— Elpida ? strigă el.
— Eu, Ropotă, nevasta vărului tău. Ani 

venit să-mi văd părinţii. E şi Coslică, vă
rul tău, aici... Ei, cum mai petreci ? Mai 
eşti gelos ca un ^curcan? Ţi-a trecut ciuda 
ce trebue să fi avut pe mine ?

— Dragă ex-nevastă, nu eram gelos pe 
cât îţi închipuiai, dar voiam să nu port 
coarne.

Uite, zău, vărul tău le poartă, le
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simte şi nu zice nimic, pentru că e con
vins că aşa e obiceiul secolului. Trăim de 
minune.JNe pricepem şi mai şi...

— Ciudă n’am avut pe tine,—urmă Ro- 
potă şirul vorbei lui, nici nu pot să am. 
Şi pentru-că ţi-ai închipuit că mi-ai făcut 
rău, luând pe altul şi fugind de la mine, 
desamăgeşte-te. De unde: şi până unde însă 
la mine ? Ce mai e şi asta ? Or eşti însăr
cinată ?

— Ba nu, să mă ferească D-zeu ; Cos- 
tică e foarte nemerit pentru asta. Mă în
trebi de ce sunt la tine ? Simplu de tot : 
îmi era dor să te văd, să’ţi fac o surprin 
dere... plăcută poate... ceva romantic. Am 
lăsat vorbă că mă duc la sora mea pen
tru două sau trei ceasuri, şi am venit la 
line, scumpul meu ex-bărbat. Iar locuinţa 
am ailat-o prin Teodor, pe care l’am vă
zut eri la biroul lui tata.

— Ştii că eşti mai drăguţă pe cât altă 
dată ?

— Da, m’am mai desvoltat... sunt mai 
voluptoasă... Această calitate a mea fa;ce 
fericirea Focşanilor.

— Ţi-ai pierdut insă, paremi-se, cam de 
tot ruşinea... fie’mi permis însă să ţi-o spui 
ţie, femee de lumea mare...

— Nu ; m’am rutinat, dragă ; ştiu să vor
besc potrivit cu ocazia, cu locul şi cu o-
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mul in faţa căruia mă aflu. Tu mi-ai tost 
bărbat de ce dar să mă jenez.

Căpitanul sună. Vasile intrând, se ui
mi văzând pe fosta lui stăpână.

— Fă-ne ceaiu, degrabă,—porunci el,— 
şi nu sunt acasă nici pentru Dumnezeu 
sfântul !

Prin curtea largă a caselor boierului Ro- 
potă din Iaşi, un servitor trage o căru
cioară în care se află un bărbat olog, slab. 
galben, la faţă,^prăpădit.

O femee tânără si frumoasă aleargă spre 
el t şi-i dă. o 'scrisoare.

— Ţine, frate, e pentru d-ta.
— Cine oare şi-o fi adus aminte dacă 

mai trăeşle căpitanul Ropotă Nicolae? 
murmură el cu tristeţe. Deschide-o tu, 
Florico, şi citeşte-mi-o. Ah, ce aer curat 
şi dulce.!... Numai viaţa mea e păcătoasă.

Tânăra femee, a doua soră a lui Ro
potă, măritată şi mulţumită, işi şterge 
două lacrămi pe ascuns, — apoi deschide 
scrisoarea şi citeşte :

Brăila 17 Main
„Iubite şi dorite căpitane,

• «Nu ştiam cc te fâcuseşi în urma per- 
mutărei tale la Bucureşti. Tocmai ieri mi-a 
scris Victor Cărbuneanu, trimiţându-mi no
utăţile jalnice cari mi-au umplut sufletul
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de durere şi amărăciune. Cată schimbare 
în trei ani'^de zile !... Si când mă' gândesc 
că erai frumos, pururea vesel, iubit de 
prieteni şi adorat de fdmeL. A, vezi, fej 
meile ţi-au pricinuit perderea sănătăţii !... 
Mângâe-te însă, dragă căpitane, cu amin
tirile vremurilor de fericire ; mângâie-te 
gânditu-te că ai prieteni cari tot cugetă 
la line ; mângâie-te că familia ta de astă-zi, 
cele două surori, sunt fericite, şi că ai în 
vreme de nevoie două inimi devotate şi 
iubitoare, care te plâng, te îngrijesc şi ca
ută să-ţi îndulcească suferinţrle.

«Eu sunt un alt soiu de nefericit, un om 
care, ori-ce face, ori-ce gândeşte numai să 
facă, întâmpină înfrângeri sau onemereşte 
rău. M’am însurat c’o fată de negustor fără 
pretenţii şi cu zestre bună, însă e neconte
nit bolnavă şi supărăcioasă. Copilul ce am 
e cam orb. Nenorocire în toate părţile.... 
Viaţă ori foc ?

„Vei Pi dorind poats să afli ceva şi des
pre socrul tău cu eroii şi cu măslinelo Pa
triei ? Inchipueşte-ţi c’a aflat, tocmai acum, 
că vrednica lui nevastă chema prea des 
acasă, să’i facă acatiste, paraclisuri şi a- 
iazmă, pe un popă tânăr, vârtos şi chipeş 
de la biserica Grecească^ Sofia, fata lui 
cea mai mică, e măritată şi norocită. Ţine 
la bărbatu-său, până acum, destul de mult.
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Eu nădăjduiesc că ea va ii până în sfârşit 
o bună fèmee casnică.

„Fosta ta nevastă s’a mai cuminţit, dar 
tot mai adaogă din când în când câte un 
corn la cununa ce poartă bărbatu-său ; ştii, 
ca să nu’şi uite obiceiul.

„Despre amicul nostru Victor Căibunea- 
nu‘ trebue să fi ştiind, căci îţi va fi scris 
de sigur, că şi-a dat in sfârşit al treilea 
examen la drept. Să nădăjduim că îşi va 
lua, peste zece ani, şi licenţa.

«Termin, îmbrăţişăndu-te călduros.
..Amicul tău 

„Teodor A. Câmpeaim
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