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Concertul.
„Mergi de sérfi la concert ?“
„Ce fel de concert ?“
„La pomul verde!“
„Cine se produce?“
„Musica oriísenéscií.“
„Capela lui Mislovecek ? Forte, mulţumesc, n’am plă

cere a asculta la asemenen scărţăiturî?“
„Ce Mislovecek? A murit sărmanul. Capela orăşe- 

néseft s’a transformat cu totul. Avem de capelmaistru pe 
renumitul Zimmermann.

\

„Zimmermann, ce Zimmermann ? D<$că nu rai? înşel este 
numele acelui capelmaistru care, la Concursul bandelor 
militare ţenut cu ocasiunea exposiţiunei de la Paris, a 
luai primul preţ.“

Da, este acelaşi ! Tu care ai cercetat acea expo- 
siţiunc trebue ca l’ai audit.“

„Ba nu, căcî la concurs nu eram încă la Paris, ér 
pe când eram, pare ca nu sg mai afla el acolo. Yoi pro
fita deci acum de ocasiune pentru a-1 audi.“

„Am să viu pe la tine, să te iau, ca să mergem îm-

\ :
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preună.“

„Te voi aştepta dară. La revedere!“
1*
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„La revedere 1“
Seratele - concerte, din grădina la „pomul verde“ 

erau forte cercetate. Totă elita societăţii din Tempesci — 
pe la anul 1870 — îşî dedea întâlnire la ele.

Musica ce să putea audi acolo era în adevăr din 
cele mai bune. Să- cântau atât piese clasice cât şi de cele 
moderne, după gustul fie-eăruia.

Grădina era frumoşii, adumbrită de nisce copaci 
centenari, cu alee bine întreţinute, cu straturi de flori 
frumóse si mirositóre, cu terase spaţioso.

Bucătăria era excelintă, băuturile curate.
Pe teraţa de mijloc, la una din mesele mai bine 

plasate găsim pe amicii noştri, cari întruniră împrejurul 
lor unul câte unul pe cei mai văduţi tineri ai Têm- 
pescilor.

„Fratele Traian Mistrel,“ cu aceste cuvinte presentâ 
Nicolae Bardă pe amicul său, pe carc-1 îndemnase să vină 
la concert.

„Nicolae Nicolici de la bancă,“ tjise unul dintre cei 
presenţi sculându-âC şi salutând pe Traian.

„îmi pare bine de onórc,“ răspunse acesta întorcând 
politeţa celuilalt, apoi adresându-să cătră amicul său Bardă 
exclama cu o voce în care nu lipsia timbrul batjocurei, 
„ce naiba, înaintaţi cu paşi gigantici, nu-i destul, că aţi 
angajat*pe Zimmermann, dar aţi fondat şi o baucă!

' ■ „Da;“ replica Bardă, „am fondat una, ba chiar să 
caută un contabil la banca nostră. Bun post pentru tine!“ 

„Domnul Mistrel este contabil?“ întreba Nicolici. 
„Contabil de bancă chiar, prin urmare financiar spe

cialist, vine de-a dreptul ....
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„De la Paris," întrerupse Barda pe uoul vorbitor. 
Acesta însă, pe semne mândru de a să arăta iniţiat în 
afacerile óspelui serbătorit, continua:

„E adevărat, că a fost la 1867 de a văcjnt exposi- 
ţiunea de la Paris, dar acum vine de la banca belgiană 
din Bucurescî."

„Upde, anul din urmă," observa Traian, „am ocupat 
postul de contabil.

„Aşa dară se nimeresce forte bine, că tocmai acum 
devine vacant acelaşi post la banca nostră," (Jise Nicolicî.

„N’am de gând să mă stabilesc aici, nici măcar de 
mi s’ar oferi funcţiunea de director la banca Dv."

„Nu vreai să rămâi aici, cu tóté că eşti Tempescean 
de nascerc?“

„Cu tóté că sunt Têmpescean, nu-mï mai place la 
Tempescî, este orăşel pré mic. M’am deprins cu vieţa 
sgoraotosă a uuei capitale."

„Dar," adaose el, scliimbându-şi vorba, „D-ta ce func
ţiune ocupi la bancă, decă-mî este permis a te întreba?"

„Eu am un post subaltern, însă m’am decis a mă 
întorcc la Yiena, patria mea!"

„Şi mie mi să oferă un post la. Yiena," observa
Traian.

„Nici un moment să nu stai dară la îndoială," re
plica Nicolicî. „Yină^la Viena!"

„Insă mă cliiamă şi la Bucuresci !"
„Lăsaţi interesele personale," îi întrerupse Nicolae 

Bardă, „ne plictisiţi cu băncile şi cu capitalele vóstre. Să 
vorbim mai bine de cxcursiunea nostră."

„Unde. voiţi să mergeţi?"
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„Să mergem, vreai să di ci, căci dóra vei lua şi tu 
parte? Ori nu eşti amator ?u

„Ba da, însă nu merg pe ncsciute, cu ochii închişi. 
Care vă este ţinta?

„Bucegi! !“
„Da, am pus de gând să mergem la „oma pe Bucegi.“ 
„De minune, mi să împlinesce un dor din copilărie! 

Când vom merge?“
„Sâmbăta ce vine.“
Să făcu o mică tăcere în societatea tinerilor, cari 

ascultau cu luare aminte .şi cu plăcere vădită la melodia 
unei romanţe noi, pe care o executa capela cu mult simţ. 

.„Bravo, bravisimo, da capo!“ strigară tinerii când

N

să sferşi romanţa.
„Văd că şi bălăioi’a de colea este Româncă,“ observa

Traian.
„Negreşit,“ (Jise unul dintre comeseni, „dar din ce 

ai văijut asta?“
„Din aplausele ei! Nemţii şi Ungurii n’au aplaudat, 

ori să mă fi înşelat eu óre?“
„Ba, ai dreptate, nici Nemţii, nici Ungurii nu aplau- 

deză piesele românesc!.“
„Aşa dară acea Domnişoră blondină este Româncă, 

dar tare semenă a Nemţoică.“
„Ce, nu o cunosc! Traiane? este făta răposatului 

Molean.“
„Ce fel! Catincuţa să fie, pe care am legănat-o de 

atâtea ori pe genunchi! mei ?“ răspunse Traian mirat.
„Da, este Catincuţa, din copilă s'a făcut fată mare.“ 
„Tăcere, căci să repetă romanţa,“ striga unul dintre

tineri.
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Melodia care fusese aşa de mult gustată de publicul 
românesc fu în adevăr repetată încă odată.

Erăşî începură aplausele, când se termina romanţa. 
„Frumosă melodie, în adevăr,“ (Jisc Traian cam în-

gliîmfat.
„Cuvintele acestei romanţe sunt aprőpe tot atât de 

frumóse, ca şi melodia ei,“ observă Nicolae Bardă.
„De care poet sunt făcute versurile?“ întreba Traian 

cu un zimbet uşurel pe buzele sale puţin cam pălite.
Părea forte emoţionat băiatul !
„îl chiamă M. Anatir, nu-1 cunósce nimeni,“ i se

răspunse.
Traian să roşi, apoi (Jise : „Va fi romanţa intitulată 

„Nu sciu,“ si vocea lui avu o vibraţiune straniă, exprimând
aceste cuvinte, care în sine nu cuprindeau nimic remarcabil. 

„Cunosci cuvintele romanţei ?“ întreba unul dintre
tineri.

!„Le cunosc şi încă forte bine,“ replică Traian şi în
cepu să fredoneze :

Copiliţii bălăiără,
ŢiÎ tu minte ţiî,

Când trecuşî întâia oră,
Cum mă ’ngălbeuiî?

Ş’apoi pentru ’ntâia (lată,
Când te-am sălii tat ;

Ţiî tu minte, ţiî tu fată,
Cum am tremurat?

Ş’amendoui dintr’o oftare,
Par că ne-ara trezit!

Tu erai o fată mare,
Eu băiat sfiit! — ^

E demult, — un veac ínű pare 
Nu sciu, — am uitat,

Ór la-aceea sanitare,
Tu ai tremurat?

Aşa de mult să însufleţise Traian de acéstâ romanţă 
încât din fredonare trecuse la cântare în totă forma.

Toţî câţi şedeau la mesele dimprejur deveniseră atenţi.

V '
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„Treime cíl-i tare la módit acest cântec prin România, 
de-1 sciî aşa de bine,“ disc unul dintre tineri după ce ter
minase Traian, observând cu genă impresiunea ce făcuse 
purtarea sa cam nesocotită.

„Ba nici decum,“ răspunse el, ştergendu-şî cenuşa 
de pe ţigară, „eu unul nici n’aui sciut, că i s'a făcut o 
melodie. Astădî am audit-o pentru prima oră?“

„Unde?“
„Chiar aici!“
„Şi totuşi sciî de rost cuvintele romanţei!“ exclama

Bardă.
„Le cunosc da, fiind-că sunt făcute de mine,“ de

clara Traian şi o lucire de triumf să arăta în ochii săi.
„Tu nu te numeşcî Anatir !“ reflecta Bardă.
„Când am făcut aceste versuri mi-a plăcut a le semna 

cu pseudonimul Anatir, compus din literile numelui meu 
de botez.“

„In adevăr Anatir Traian, tot acelésï litere numai 
altfel aşedate,“ recunoscură comesenii.

„Primeşce sincerile nóstre felicitări Domnule poet.,“ 
striga unul dintre tinerî, ridicând tot odată paharul său 
în semn de salutare. •

,,Să trăieşcî!“ repetară toţi ciocnind paharele lor dc 
a lui Traian.

Atenţiunea publicului se aţintise asupra acestei mese,
. , dar dintre toţî, Catincuţa Molean, care nu şedea departe^ 
; uu-şî mai lua ochii dc pe faţa lui Traian Mistrel.

Nicolae Bardă se interesa mult de acostă tenără fată. 
Ei i petrecea tóté mişcările cu multă luare a minte.

De odată <}isc vcătră Traian.
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„Cred cit s’ar cădea ca să ne presentam Dómnci
jtfolean.“

„Aşa! Ce am eu cu acea Domnă,“' replică Traian cu 
destulă asprime.

„Dar nu vedî cu cat interes Domniseră Catinca să 
uită la noi?“ răspunse Bardă puţin cam jignit.

„Interes ?“ îngănă Traian. „Să póte cjău. Hai să 
mergem dară să ne presentam, va fi cel puţin o variaţiune 
după tóté.“

Traian să sculă a lene. Nicolae Bardă să grăbi a-1
lua de braţ.

„Vom reveni îndată,“ dise Traian păuă a nu pleca 
Ajuns în apropierea mesei ocupată de Catincuţa, 

Traian rcsucindu-şî mustăţile, (Jise cu o voce destul de 
sonoră pentru a fi audit de densa :

„Hím, hím, frumosă fetiţă ?
Catincuţa să roşi, guriţa i zimbi, însă cu tóté astea 

pronunţă cu ven tul: „Obraznicul.“
Şi ea vorbise destul de tare pentru a fi înţelesă de

Traian.
El însă se prefăcu că nu a amjit nimic şi după ce 

salutase societatea se adresă cătră fată:
„Sărut mânile Domnişoră Molcau ; mă mai cunoşcî?“
In acest moment Traian era un perfect cavaler. Nici 

un gest, nici o mişcare, nici o contracţiuuo a feţei sale nu 
trăda pe uşuraticul de mai uaiute şi nicî jignirea ce mult 
puţin resimţise, cănd fata i respunsese la fadesa sa-cu 
cu ven tul de renuşinat.

„Cum să nu te cunosc,“ replică Catinca la întrebarea 
tenărului. Fetiţa nu era aşa stâpenă pe şine e.a Traian,
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căci în glasul ei mai vibra emoţiuuea, ce produsese asupra 
ei observarea nonşalantă a intrevorbitorului ei. „Te cu
nosc, căci fac parte din lume,“ mai adause ea.

„Care va să dică, cu alte cuvinte: mg cunósce totă 
lumea?“ observa Traiau, gata a deveni sarcastic.

„Poftiţi de şedeţî,“ îi provocară cei cari şedeau cu 
Catincuta la o masă.

f

Traian şi Nicolae Bardă luară câte un scaun şi se 
puseră unul de-a drépta, celait de-a stîngă domnişorei.

„In adevăr totă lumea de pe la noi te cunósce,“ dise 
Catincuta adresându-se cu un zimbet ademenitor cătră Traian. 
Acesta nu făcu nicï un cas de zimbetul fetei, până când 
Nicolae Bardă se simţi forte mâhnit, că fusese la adresa 
amicului său şi nu la a sa propriă.

„Dacă mö cunósce totă lumea de pe aici e dovadă, 
ca Têmpesciï au remas tot atât de mic, cum a lost şi mai 
nainte,“ replica Traian la afirmaţiunea Catincuţei.

Ea însă părea din ce tot mai bine dispusă. Cu o ex- 
presiunea de sinceritate, ca să nu dicem de familiaritate, 
relua conversaţiunea dicênd cătră Traian.

„Reputaţiunea D-tale de Bucureşcean desăvârşit nu 
este nici de cura exagerată, căci ara audit mai adiuéorí 
cât eşti de obraznic.“

„Erăşi,“ borborosi Traian muşcându-şî buzele, apoi 
dise cătră fată:

„Nici reputaţiunea de sinceritatea Domnisórelor din 
Tempeşcî nu este exagerată,“ şi amuţi după aceste cuvinte 
de-o dată cu totul.

Nu se simţia bine lîngă acéstâ Domnişoră, căcî su
bita ei intimitate nu-i convenia nici de cum.
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Catincuţa era destul de frumoşii. Avea trăsurile re
gulate, o guriţă mică şi rumenă, păr blond bogat, ochi 
expresivi, talia convenabilă. Unui tenăr mai neprentenţios 
de cum era Traian, trebuia să placă fata, cum şi plăcuse 
bietului Nicolae Bardă, dar poetul Anatir visa de un ideal, 
care nu sămâna câtuşi de puţin cu Catincuţa.

Colea la Bucurcşcî, unde se făcea amorul în alt mod 
de cât aicea in acest orăşel, Traian ar fi acceptat îndată 
posiţiuuea favorabilă în care-1 pusese de la primele vorbe 
acâstă fetiţă, căci de, — acolo nimen nu ar fi dat unei 
mici intrigi de amor, acea importanţă, care i s’ar fi 
dat aici.

Insă, acestă observare nu prea se potriveşce, căci la 
Bucureşci o demoaselă nici o dată nu s’ar fi purtat după 
cum să purta Catincuţa.

Am vorbit de demoasele, bine înţeles, şi nici de cum 
de femei măritate.

Se revenim acum la conversaţiunea intrcruptă.
„Sinceritatea,u replica Catincuţa la observarea lui 

Traian, „este o virtute şi, pentru ca să mă folosesc de 
acestă virtute, dar mai cu semă peutru ca din capul locu
lui să fim cu toţii lămuriţi asupra situaţiunei, etă-ţi spun, 
că mic nu mi-ai displace, însă —u

„Insă?“ zimbi Traian.
„Unchiul Vasilacheurma Catincuţa fără nici o 

fjice, că nu eşti destul do negustoros.“
„Ncgustoros (u exclama Traian, dar Nicolac Bardă 

nu-i lăsa timp pentru a-şi vărsa năcazul căci îl întrerupse, 
adresându-se cătră fată.

genă > >?

„Ne veţi face bucuria ca să v.eniţ.1 şi_l)v. cu noi pe
Bucegi,
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„Nu sein! — când,“ respunse Catincuţa încurcata.
„Sâmbătă.“
„Acum Sâmbătă . . . póte . . . voi întreba şi pe ve- 

rişora Coralia.“
Traian se sculase. In decursul dialogului dintre Ca- 

tiucuţa şi Nicolae Bardă, avuse timp a-şî stăpeni mânia. 
Numele de Coralia pronunţat de intrelocutórea amicului său 
i suna la urechiă.

„Aveţi o verişoră cu numele Coralia,“ întrebâ el pen
tru a dice ceva.

„Da, o iubesc forte mult,“ afirmâ Catincuţa.
„Este o domnişoră forte şarmantă, ca, ca si Domni- 

şora Catincuţa,“ se grăbi a (}ice Bardă.
„Merci de compliment,“ respunse Catincuţa cu un 

zimbet, care, lucru curios nu era adresat lui Bardă ci lui 
Traian.

Acesta vădend' că tréba ârăşî stă să pornéscâ pe o 
cale, care nu-i plăcea nici de cum, o rupse scurt şi cu un : 

„Bună séra,“ se duse de acolo.
Nicolae Bardă, zăpăcit, îl urma.
„Ore şi verişoră-sa Coralia este tot aşa de, — amabilă?“ 

<Jise Traian cătră Nicolae.
Acesta nu respunse nimic, era cu ochii şi cu gândul 

la Catinca „a sa,“ cum o numia el în sine.
Domnişoră Catinca Molean, sermana n’avea noroc în

acea sér$.
Nimen nu voia să-i dea ascultare şi mult i mai plăcea 

să vorbéscâ, să-şi verse totă inimióra ei, să spuie, ori cui 
voia să o asculte, tot ce gândia şi ce audise, şi ce se în
tâmplase, şi ce i se spusese, şi cam se socotise, si ce ar
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fi fost să păţiască — şi . . . cu un cuvent tóté, tote vcrçlr 
şi uscate, după cum sc nimeria să-i viiă aminte şi să-i 
tóce gura.

Traian veduse ca amicul său se uita ţintă la Catinca 
şi disc necăjit căti'ă densul: \

„Mă mir de tine că-ţi pui capul cu o nebună !“ 
„Cine, Catincuţa ?“ dise Nicolac mîhnit. „Nu-i ne

bună, e puţin cam . . . naivă.
„Va să clică cam prosticică !“ .
„Domne fercşce. Sciă franţuz eşec, nomţeşce, gre- 

ceşce, cânta la pian, din gură . . .“
„Şi Coralia scic astea tote?“ îl întrerupse Traian. 
„Ba nu,“ respunse Nicolae, „ncmţesce scieşi ea, nimic 

mai mult însă. Dar Ce tot ai cu ea. Una, două, Coralia. 
Dór ai vedut-o, şi ţi-a plăcut?“

„N’am vădut-o şi nici nu mi-e dor s’o văd.“
„De ce uu ?“
„Fiind că-i verişoră cu Catincuţa?“
„Verişora, dar "nici nu spurcă pe lângă ea!“
„N’o vedi, acum nul fad să fiu curios de cunos-

cinta ei.“ »
„Mai scitj decă nu ţi-ar placc mai bine? Gusturile 

sunt diferite, ér’ al teu este destul de fistichiu.“
„N’ai grije, fata care-mi va cuprinde inima, nu s’a 

născutJîn Têmpescï.“
„Iubesc! dar în altă parte?“
„Vorbă .să fiă! Am avut şi eu amoruri, dar do iubit., 

nu am iubit încă!“

>

ht
>
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n.
La „om."

„Par’ cit diceai, cit de pe terasa cea d’întâiă să re
varsă im părău în vale. formând un mic cataract. Déc« 
nu mg înşel, étá-ne ajunşi pe acea terasă, dai' nu văd ni- 
căiurea, nici măcar o picătură dc apă, decum să aud vî- 
îăitul unui cataract spumegând!“

Aceste cuvinte le rostea Traian Mistral năpădit de 
sudori, cu vocea cam gliîfăindă, cătră Nicolac Bardă, care-şî 
împlânta verful cel ascuţit al cârjei sale de turist în pă
mântul stâncos, şi sprijinându-să cu amândouă manile pe 
ea răspunse :

„Mă tem c’am păţit-o.“
„Ce am păţit ?“
„Am uitat cu totul, că izvorul părăului din valea 

Mălăescilor săcă cu începerea lunei lui August şi nu mai 
resară până la primăvară.

„Şi eu mor de sete!“
„Etă plosca cu cognac!“
„Nu-mî potolesce setea!“
„Rabdă dară până la obîrjia Jalomiţci!“
„Yoi răbda, dar mai c mult până acolo?“
„La câte ore avem acum?“
„A trecut de sépte, nu vcdî sórele, cât este de sus 

pe bolta cerului!“
„La sépte!“ repetâ Nicolae Bardă, apoi incepu să 

socotescă. ,,Pâaă la „om“ vom ajunge pe la decc, acolo 
vom sta ca vr’un ceas, pornind pe la un-spre-dece vom fi 
la obîrjie tocmai pe la amédí.“
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„Aşa de târdiu !“ exclama Traian.
„Da, şi sg póte că sg va face şi mai târziu, mai 

curând în nicï un cas!“
„Dâcă-i aşa. adă plosca cu cognac.u 
Traian trase o duşcă, sg scutura şi porni înainte. 
„De ce nu o luăm p’aicî? Pare că-i mai de-a drep

tul,“ întreba el după un timp arătând spre un plaitt fru
mos, care ducea la stânga în sus.

„Nu,“ i rgspunse Nicolae, „acest plaiü ne-ar, scote 
pc muchea Mălăescilor, de unde n’am putea trece pe vârful 
numii la „om“ ; deci trebue să apucăm p’aicî în drépta.“ 

Amicii noştri, ca vr’o opt la număr, adică aprópe 
totă societatea de tineri ce fusese împreunată la masa din 
grădina „pomului verde,“ când cu concertul de care am 
vorbit, sg afla la excursiunea pe Buccgî, proiectată chiar 
de atunci.

„Mai poţi Domnule Nicolici,“ dise Traian cătră func
ţionarul de bancă.

„Cum să nu mai pot!“ replica acesta. „Ce eredi, că 
eu n’am mai fost pe munţi? Aşa după cum rag védi pe 
mine am cutreerat mai toţi alpii de prin Tirol.“

„Cred,“ observa Traian, „dar priu alpi sunt drumuri 
bătute, la fîe-care pas câte un hotel şi poţi să beai, nu 
ca p’aicî, unde stai să mori de sete.“

„Nu-i vorbă,“ aproba Nicolici, „prin Tirol şi prin 
Helveţia ai óre-cari comodităţi până şi la urcarea munţilor, 
dar tocmai din lipsa acestui atribut al civilisaţiunei rafi
nate, excursiunilc de p’aict sunt mai romantice şi mai
picante.“

„Picante, da, asta o admit şi eu,“ relua Traian, „de
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óre-ce ouvêntul picant nu însemni'ză alt ceva decât pişcător 
séu: usturător şi dău 'éu unul simţ în gâtlej o usturime 
mai mult decât picantă. Dar romantice — de unde până 
unde să fiă romantice aceste excursiunî, la care nu vedi 
nici urmă de femee . . .

„Ce în fcmeeă zace romanticismul ?“ întreba Nicolieî.
,.In dina de astădî nici că póte ii vorbă dc alt lucru 

romantic,“ afirma Traian.
„Asta ţi-c poesia ?“
„Da, femeea pentru bărbat este focarul poesiei şi 

orT-cc altă frumuseţe séu sublimitate nu-i de cât uu simplu 
stafagiu menit de a înălţa preţul femeei.*

„Şi totuşi le preţucscî atât de puţin ?“ obiecta Ni-
colae Bardă.

„Asta o dicî, fiind-că nu-mî place de Catincuţa ta,“ 
replica Traian.

„Orî-ce sublimitate să fia numai un stafagiu pentru 
frumuseţea femeei, ha, ha,“ rîse Nicolicî. „Acista o susţii 
numai, fiind-că n’ai fost nici odată pe vârf de munte şi 
n’ai vödut nici odată, cum dice Românul, lumea ’ntorsă.“ 

„Ba am fost,“ afirmâ Traian, „şi am resimţit o nes
pusă plăcere, o tainică fericire, privind lumea largă, dar 
cred că acéstá plăcere şi acistă fericire nu era de cât 
numai un reflex al unei altei fericiri, ce gustasem colea 
jos în valea plăcerilor ; că nu era de cât suvenirul clipelor 
petrecute pe lângă o fiinţă adorată; nu era de cât dorul 
revederci, în fine o taină neexplicată, căci în adevăr nu 
înţeleg cum ar putea să însufleţiseă pe cineva privirea fir
mamentului gol, a pământului preserat cu délurï, stânci şi 
alte creaţiunl neînsufleţite, nu înţeleg <Jic cum ne-ar putea
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înălţa simţirile, dacă ele. nu ne-ar reaminti ore care deli- 
ciurî gustate în convieţuirea nóstra cu făpturi care ne sé
mám!, care ne póte înţelege şi care simţesc ca şi noi, în- 
torccndu-ne simţirile — —

„Etă vârful de colea este ţinta nosră „la om“, îl în
trerupse Bure, paharnicul societăţii.

„Er’ acolo,“ adause Nicolae Bardă, „vom da póte de 
„focarul“ pe care-1 doreşce Traian.“

„Flămmendul do pâine visâză,“ dise Bure.
„Cc! femei?“ exclama Traian.
„Aşa cred că Catincuţa va fi acolea,“ afirma Bardă. 
„Nu v’am spus !“ rîse Bure. „Fratele Nicolae e cu 

gândul tot la Catincuţa.“
„Costică Molean —“ relua Bardă.
„Fratele Catincuţei.“ ... îl îngliinâ Bure.
„N’a venit cu noi, fiindcă a mers cu mamă-sa, cu 

soră-sa şi dóra şi cu verişoră-sa Coralia . . .“
„La oin?“ îl întrerupse Traian.
„Da, la om,“ respunse Bardă.
„Dar bine,“ reluâ Traian, „cum poţî (Jice că-i vom 

găsi în vârful muntelui, noi care am pornit de la trei 
diminâţa?“

„Lucru simplu, cocóuele au plecat de erï călărî, şi 
vin de cea laltfi parte din spre Bran. Dacă au plecat la 
cincî sau ş6se do la schitul Ialomniţa, unde aveau de gând 
să dorină acjt nópte, trebue să fi ajuns la „om“.

„Bucuria unuia, năcazul altuia,“ exclama Traian.
„Măi Nicolae,“ (lise Bure cătră Bardă „pare că Traian 

îţi va lua pe Catincuţa, căcî prea să face că-i este urît 
dc ea.“

„Strada Carmen Silva.“ 2
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„Nu mi-e téma,“ replica Barilii, „ş’apoi chiar de mi-ar 
lua-o, îmi rămâne Coral ia.“

„Nesăratulc,“ i striga Traian.
Fára a-şî putea (la séma, era furios pe el, fiind-că 

vorbise cu atâta uşurinţă de Coral ia, pe care nici' nu-o cu- 
noşcea. — Conversaţiunea încetase cu totul, căci suind un 
suiş mai repedit, amicii noştriî aveau lipsă de tótit puterea 
plumânilor lor pentru a respira şi nu mai puteau vorbi în 
ticnă.

Trecură deja de a treia terasă şi se apropiau de a 
patra, care portă numele de „plaiul vacilor.“

Lângă acest plaiîi se găsesc doue văgăuni pe unde 
nişce urcători sdravenl s’ar putea sui în puţin timp până 
la culme.

Turiştii noştri însă n’aveau poftă a întreprinde ase
menea încercări nu numai prea obositóre dară şi riscate 
chiar, deci preferiră a coti în stînga pe unde cşiră pe o 
costă pedişă in regiunea petrosă. Dar calea cea cu petre 
nu ţinu mult, căci peste puţin ajunseră érásl pe nişce lo
curi cu érbá verde şi după un mers din cele mai obositóre 
se vădură în fine in aşa numita „gaură“ de unde nu mai 
aveau departe la „om.“

,,Ve(Jî colea pe vârf acele trei stânci?“ întrebă Bure
pe Traian.

„Da, le vădi“
„Acolo este la „om“ vârful cel mai înalt al Buce-

gilor.“
„Cel mai înalt?“
„Da !“
„Zăresc! vr’o urmă de femei?“
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„Nimic?*
„Prin urmare Catincuţa nu este acolo ?“
„Dar,“ observa Nicolae, „potă să vină pe fie-care

moment.“
„Să ne ferescă Dumnezeu!“ dise Traiau, ştcrgendu-şl 

fruntea de sudori.
Când ajunseră la „om“ erau aşa de obosiţi încât fie

care se grăbi a să lungi pe 6rbă verde şi a răsufla.
Dintru întâiü nici unul nu arăta nici un interes.

Păreau cu totiî amorţiţi.
» * 1

Dar încetul cu încetul. învingând oboséla să scula 
unul câte uuul.

Dăcă vr’unul din societate ar fi avut predileeţiunea 
de a face studii de caractere, lesne ar fi putut să-şi sa
tisfacă acâstă aplecare, observând, care ce făcea mai întâiü.

Bure merse drept la plosca cea mare, pe care condu
cătorul societăţii o depusese frumuşel între două fărîraăturî 
de stâncă, şi destupându-o, trase o duşcă bună. Yr’o douï 
dintre excursionişti, vădend acesta procedură, să grăbiră a 
face şi ei ca Bure.

Aceştia erau omenii în care poftele trupesc! predom
inau, erau materialist!.

Alţi! să informară unde ar putea găsi şi culege 
„flórea reginei“ şi plecară cu zor, ca să-şî împodobescă 
pălăriile cu aceste gingaşe trofee ale excursiunil lor celei 
obositóre.

Aceştia erau vanitoşii societăţii.
Traian, Nicolae Bardă şi cu NicolicI rămaseră pe loc 

şi admirau frumósa panoramă, ce se întindea dinaintea 
ochilor lor.

2*
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„Hei, ce (JicT, Domnule Mistrel!“ întreba Nicolici. 
„Revoc, revoc,“ răspunse el cu căldură. „Nu mi-e 

dor de femeeă în acest moment, căcî sunt pătruns de fru
museţea grandiosă a acestei naturi măreţe.“

„Eu însă,“ adause Nicolao Bardă, „iram ochî pentru 
nimic, iiind-că nu este aici Catincuţa.

„Un pictor ca D-ta, ar trebui să uite totul la o pri
velişte atât de frumosă,“ i observa Nicolici.

„Pictor !“ repeta Traian cam cu dispreţ, apoi adause 
adresându-se cătră Bardă: „mă mir cum de ai venit cu 
noi şi u’ai însoţit pe mult dorita-ţi Catincuţa. Ori nici 
tu nu-i pari destul de negustoros unchiului Yasilache?“

„In adevăr,“ afirma Nicolae Bardă întristat, „par, 
că-mi ia în nume de rău predilecţiunea mea pentru arta 
picturei.“

„Nu póte fi o predilecţiune mare,“ relua Traian, 
„dovadă că n’ai ochi peutru aceste frumuseţi, care trebue 
să formeze deliciul unui adevărat artist. Tu însă ai timp 
şi poftă să te gândesc! la o bălăioră, faţă de acest aspect 
maiestos, de care este pătruns până şi Domnul Nicolici, 
cu totul că densul colea jos în valea plânsurilor este cel 
mai îufocat amator al berei.

„Hei, că bine ar mai fi decă am putea avea aici un 
butoiaş de a lui Dreher,“ oftâ Nicolici.

„Avem vin,“ rjise Bardă.
„Hai să ne potolim puţin setea,“ adause Traian. 
Băură şi ei, dar vinul nu le ticnea, li se părea

sarbed.
Acum veniră şi cei cari să duseseră ca să culăgă 

florî. Nu găsiseră nimic, căcî trecuse timpul înfloritului.

.
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Voirii să-şî înece necazul în vin. Bure şi cu partisaniî lui 
erau gata a le ţine parte.

Nicolae Barda însă zoria mereu, să plece spre schit. 
Şi Traian, care doria să se recorésca cu o băutură de apă 
rece din izvor, era de partea lui Bardă, dar ceilalţi toţi, 
până si Nicolici nu voiau să plece încă, erau flămendi şi 
voiau să ia dejunul aici.

Conducătorul vădend că tinerii o lungesc pré mult 
cu dejunul începu să le clică :

„Domnilor, decă voiţi să mergem la „schit“ ér d’acolo 
pe vârful cu dor, de unde sJo tulim de vale la Sinaia, 
trebue să plecăm, căci de altmintrelea ne apucă nóptea 
prin rîpe.“

„Să mergem !“ zori şi Nicolae.
„Ba să mai golim încă vr’o câte-va pahare,“ obiecta

Bure.
„Făccţi ce vreţi,“ clise Traian, „eu unul plec !“ 
„Stai că merg şi eu, tu nici nu scii drumul,“ adause 

Nicolae Bardă.
„Drum bun !“ le striga Bure.

Drum bun, drum bun 
Duba bate
Drum bun bravi Români,
Cu sacul, cu sacul pe spate 
Cu armele ’n mâni.

lntouâ corul, pe când Traian şi cu Bardă o luară
la picior.

Nu merseră departe singuri, căci şi ceilalţi plecară
după ei.

Drumul era destul de prăpăstios. Coborîşul părea
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dintru întâiti mai puţin obositor de cât suişul. Pcptul se 
opintea mai puţin, dar cu cât mergeau mai departe, cu 
atât li să inmuiau vinele mai tare.

După un mers ca de vr’o oră şi jumătate sosiră la 
obîrjia Ialomiţei.

0 apă cristalină isbucnca din mai multe izvóre, 
formând un basen clocotitor.

Fântână cu trei isvóre 
Cine bea din ea să móra !

Intona Bure, care ca paharnic al societăţii să credea 
dator a-şi manifesta astfel un .fel de ură în contra apei.

Traian se grăbi a sorbi cu nespusă plăcere din nec
tarul înviorător.

Nicolae Bardă se trânti chiar pe brânci şi beu apa 
deadreptul din baseu.

„Mai încet,u îi strigâ Bure, „căci de vei bea aşa 
înainte vei seca totă obîrjia ş’apoi ce vor face locuitorii 
de la gura Ialomniţei, pomcnindu-se d’o dată fără apă.“ 

„Yréi să imitezi pe Ncmţul cu Dunărea,“ dise
Traian.

,,Ce Nămţ, ce Dunăre ?“ întrebâ Nicolae care se ri
dicase şi-şi. ştergea gura.

„D’apoi n’ai cetit că un Nemţ mergând o dată la 
obîrjia Dunărei, astupa izvorul cu pumnul şi exclama : 
„Cum se vor mira Vieneziî, când se vor pomeni de-o dată, 
că nu le mai vine Dunărea.“

„Flécuri nemţesc!,“ exclama Bure.
„Ce scit D-ta,“ dise Nicolicî, care ca Vienez, se cre

dea obligat a lua partea Nemţilor, „nu vă pricepeţi 
la haz.“
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„Bine «lier, nu facem nicï un haz de Nemţi,“ adăuga 
Traian, „dar acum liaidem. că m’a resbit un frig cum 
se cade.“

III.

Femeea.
„Cine spunea că de la obîrjie, nu mai este mult până 

la schit!“ se adresa Traian cătră Nicolae, după ce mersese 
mai bine de vro oră şi jumătate, „şi totuşi,“ continua el, 
„nu se vede încă nimic.“

„Când îl vedî, atunci eşti acolo,“ respunse Nicolae.
„Mai e mult?“
„Nu, ctă acest plaitt ne conduce în o poeniţă, apoi 

d'acolo mergem pe lângă un părăiaş în jos şi cotind de o 
dată spre drépta ne aflăm lângă Ialomiţa ér dincolo, pe 
povârnişul uuui deal este o peştere mare, în care să află 
întregul schit cu bisericuţă cu tot !“

„Sunt curios să văd acâstă raritate!“
Nu trecu nici un cart de oră şi societatea sosise, 

cotind făr’ de' veste în drepta, după cum spusese Nicolae, 
la Ialomiţa şi să afla drept în faţa unui povârniş stâncos.

Cam în mijlocul povârnişului era o terasă naturală, 
ér în fundul terasei o peştere marc şi la gura peşterei o 
colibă lungă, văruită, acoperită cu şindrilă.

Acéstű colibă şi c’o bisericuţă de lemn, care însă nu 
să vedea de aici, căci era în dosul colibei, formau ceea ce 

. lumea numesce : „Schitul Ialomiţa,“ adică uri aşezământ-, 
am putea dice de penitenţă pentru nisce călugări trimişi 
aici ca să să pocăiască.
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La vederea schitului aprópe toţi exclamară un „ah“
de surprisă.

Dar acâstă surprisă nu era provocată prin vederea
pitoréscá a schitului, căci cei cari nu-1 văduseră îşi făcuseră 
după descrierea celorlalţi o închipuire mai strălucită, — 
ci acesta surprisă fu provocată prin présenta unei societăţi 
în care erau si dame, — Catincuţa şi altele.

Steteau pe platou dinaintea colibei şi admirau peisa- 
giul ademenitor prin sălbătăcia sa.

Jos vijăia Ialomiţa şi făcea spume pretutindeni unde 
avea să trécâ peste vr’una din multele fărâmături de stânci, 
care, de pe colţurile dimprejur! căduseră în albia ei, jur 
împrejur înălţimi stâncose cu formaţiuni bizare, la spate 
peşterea cea mare totă de pétrâ, care la intrare atârna 
d’asupra colibei încât părea că acésta s’a stârcit de frica 
stâncei, care ameninţa a să surpa peste ea şi a o turti în 
caderea sa.

Nicolae vădend societatea de pe platón bătu din 
pălrai şi striga bravo.

„Cine-i domnişora de lângă Catincuţa,“ îl întrebâ
Traian.

„Coralia!“ răspunse Nicolae.
„Coralia !“ repeta Traian. Din două trei sărituri pe- 

trecură Ialomiţa şi din alte două trei sărituri erau sus pe 
platou.

Catincuţa să apucase să descifreze inscripţiunele» 
făcute de diferiţi visitatori ai schitului, cari găsiseră de 
lipsă a eternisa excursiunea lor in acest mod.

Nicolae cu voia cea bună ce-i dase respirarea acrului 
cel curat şi împlinirea dorinţei sale, alergase dintr’un
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singur salt la densa şi exclamase căra pré aprópc de 
urechile ei.

„Etă-mă-s.!“
Cornelia, care era lângă, Catincuţa tresărise puţin şi 

făcând un pas înapoi măsurase cu o privire parte de ui
mire, parte de neplăcere pe îndrăsneţ.

Catincuţa însă părea atât de adâncită în decifrarea 
unui nume, încât nu arăta prin nici un semn că ar fi
simţit apropierea lui Nicolac.

Dară părea numai, căci într’un târdiu, după ce isbu- 
tisc cu decifrarea, să intórse spre el şi dise :

„Of! cura urai speriat!“
Ciudată fire care-şî póte comanda pornirile aşa încât 

să se succéda una după alta, întâia curiositatea, apoi 
spaima.

Dău era o adevărată enigmă psichiologică.
Traian zimbi, căci zimbise şi — Coralia.
„ Domnişor ă — Molean — aşa e, nu iné înşel — 

domnişoră Coralia Molean,“ disc Traian care de odată-şî 
perdusc conţinuta sa cea renumită, cu tóté că se încreduse 
în ea până chiar în momentul de faţă, „— permiteţi-mî. . . 
ca in lipsa de un . . , . in fiuc să-mi permiteţi ca să mă 
presint: mă numesc Traian Mistrel.“

Coralia miji ochii şi cu un zimbet dulce răspunse: 
„îmi pare bine de întâlnire . . . verişoră-mea Catinca 

mi-a vorbit deja de D-ta !“
„Ah, da,“ făcu Traian luându-şi refugiu la sarcasm 

pentru a scăpa de síiéla cea grozavă şi neînţelâsă, in carc-1 
aducea acâstă copilă, „de hună sămă-ţî va fi spus şi D-tale 
că unchiu-său Yasilaclie nu mă găsesce destnl de negustoros.“
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„Domnule Mistrcl,“ replica Coralia roşindu-să puţin, 
căcî era alba, aprópe palidă din lire, „unchiul Catincuţiî 
este şi unchiul meu —“

„înţeleg,“ disc Traian muşcându-şi buzele, apoi de
venind cu totul perplex, se retrase.

Merse spre fundul peşterei unde era intunerec, ca 
să-şî ascundă strania emoţiune dinaintea amicilor sei, dar 
póte si dinaintea . . . cui ? A Catincuţiî de sigur că nu !

„Aşteptă Traiane, vine un călugăr cu o făcliă aprinsă, 
ca să mergem până la capătul peşterei !“ i striga Nicolae.

Traian să opri şi privi la Nicolac, care stetea între 
Catincuta si Coralia.

I »

„Yoiţî să intraţi colea în întunecimea acea grozavă/*' 
exclama Catincuţa, „eu una nu mă duc, mî-e frică.“

„Yoiü rămânea dară şi eu cu D-ta aici!“ cjise
Nicolae.

„Cc, noi amendoi singuri,“ făcu naiva.
„Cum aşa singuri ! Sfânta bisericuţă Domnişoră va 

ii cu noi, nu vedî că stăm lângă ea!“ obiecta Nicolac.
Acésta observare, dar mai mult o radă de sőre, care 

străbatea pan’ la bisericuţă si care făcu să resaltc cu atât 
mai mult contrastul între lumina locului, unde stetea şi 
între îiitunerecul peşterei o determina pe Catincuţa, de 
remase cu Nicolae.

Ceilalţi toţi : tinerii cu Traian, apoi Domnişoră Co
ralia şi încă o damă, conduşi de un bătrân călugăr, ţenend 
o făclie aprinsă în mâna! merseră să exploreze tainele 
peşterei.

In dosul bisericuţei, ca vr’o cinci paşi de la ea, 
curgea un mic pârâiaş, venind cine scie de unde şi per-
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(Jêndu-sï urma încă înainte de a cşi din peştere. De pe 
bol ti tura ei cea de pétrit cădea icî colea câte o picătură 
de apă gheţosă.

Traian era lângă călugărul cel cu făclia; ar fi voit 
să rămâiă mai înapoi ca să să apropie de danie, dar nu 
se îndura.

Cu cât înainta mai spre fund cu atât acei care erau 
mai depărtaţi de făclie vedeau mai puţin, căci întunecimea 
devenia din ce în ce tot mai dcsă, ér zarea făcliuţei celei 
subţirele nu pré pătrundea departe.

„Nu să cade să le iai rada luminei,“ îşi disc Traian 
şi din ce mergea rămânea tot mai îndărăt, ér de óre-ce 
damele înaintau în pas egal, apropierea lui de densele era 
un lucru pré firesc.

Un ţipet lin răsuna la spatele sale.
Ţipase dama, care era mai în etate.
„Poftim mamă dragă mai înainte spre lumina făcliei,“

dise Coral ia.
„Este mamă-sa,“ repeta Traian în sine, dându-să la 

o parte ca să facă loc, „trebue să mă uit mat bine la 
densa.“

Dar mama Coraliei trecu înainte fără ca Traian să 
fi stăruit a-i vedea faţa, căci ajunsese aprópe, de tot apropo 
de Coralia, aşa încât orbecând peste fărâmăturile de petră, 
cu care era prescrat solul peşterei, să atinsese de braţul ei.

Un fior de nespusă spaimă percurse trupul lui
Traian.

Aşa era de uimit încât nicî nu putu pronunţa cu
vântul „pardon,“ după cum simţia că ar fi fost dator să 
o facă, ci continuâ a merge inainte rămânând in pas egal 
cu Coralia.

v
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Cât înaintau mai mult sa făcea tot mai intunerec. 
Acum nu mai vedeau absolut nimic.
Ceilalţi dinaintea, dimprcjurul şi din dosul lor stri

gau, ţipau, şi făceau la glume, numai Traian înainta in 
tăcere, cu resuflarca reţinută, cu urecliia întinsă, ca să 
audă pasul cel lin, se simtă respiraţiunea cea profumată a 
fetiţei de care era aprópe.

Năprăznic audi ârăşî un ţipet lin.
De astă dată-1 scosese Coralia. Picioruşul ei călcând 

făr* de veste pe o pétra mai mare i lunecase aşa încât 
era aprópe să cadă. Spaima însă i storsese acea exclama- 
ţiune, care ori cât de lină a fost, pătrunse pe Traian până 
la inimă şi-i dete curagiul de a comite o temeritate.

Prinse pe Coralia de mână şi i-o ţinu strînsă . . . ca
să nu cadă.

Fetiţa nu respinse acest ajutor, ba sciu să-l apreţieze 
după merit şi să recompensese pc Traian cu o delicată 
strîngere de mână.

întunecimea devenind din ce in ce tot mai desă, şi 
pericolul prin urmare tot mai mare şi mai iminent, Traian 
nu se îndura a lăsa pe Coralia de mână, asta însă suferi 
perpetuarea ajutorului.

Ajunseră la capătul pcşterei . . . aii cât de mică era. 
Să fi fost imjecit aşa de mare lui Traian totuşi i s’ar ii 
părut pré mică. — La intórcere .... nu mai exista pre
textul de pericol, căci mama Coraliei şi cu călugărul care 
ducea făclia erau tot lângă ei.

Traian nici atunci nici mai târdiu n’a sciut să-şî 
dea sémâ ce se întâmpla in jurul său şi nici cât timp îi 
trecuse in aceea fericită confusiune, carc-1 apucase do 
când s’atinsese de mâna Coraliei.
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De odată aucji pe Nicolac Bardă că intrébâ pe Dómna
Molcan :

„Aveţi de gând să mergeţi pană la om?“
„Ba nu, pré am iutârdiat !“
„Veniţi cu noi la Sinaia,“ dise Nicolici.
„Este pré departe,“ răspunse Dómna Molean.
„Ah Sinaia,“ exclamă Catincuţa, „să mergem mătu

şica, să vedem palatul lui Carol Vodă!“
„Ce să vedT, d’abia este început draga mea,“ făcu 

Dómna Molean şi aruncă o privire expresivă asupra incăl- 
ţămintelor sale.

O durere săgătătore pătrunse peptul lui Traiau, care, 
fără de voie surprinse acea privire.

„Trebue să-şî cruţe ghetele,“ îşi dise el cu inima
sângerată.

Şi Catincuţa, cu totă naivitatea ei văcjuse şi inţelesese 
privirea mătuşei sale şi se grăbi a dicc :

„N’ai nici o grije de ghetele D-tale şi ale Coraliei, vom 
merge călărî, tot precum am venit şi până aici.“

Dómna Zamfira Molean, Coralia şi ... . Traian se 
înroşiră toţi de o dată la aceste cuvinte nedelicate ale 
Catincuţiî.

Să făcu o tăcere adeucă.
„Nu-i vorbă nici de cai, nici de ghete, ci este vorba 

de noi,“ întrerupse în fine cocóna Zamfira pausa cea peni
bilă. Din modulaţiunea vocei sale să putea cuuósce cât 
de mîhnită era şi cu câtă greutate să stăpenea „Ar fi 
pré mult pentru noi ca să mai facem un drum aşa de lung 
şi de obositor.“

Catinca era să obiecteze ceva.
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Bar Coralia i puse mâna pe gurá.
Traian zăpăcit cum era nu găsi mijloc mai bun spre 

a esi din încurcată de cât zorind pe amici să plece.
Toţi erau învoiţi cu asta numai Nicolae Bardă se 

mai codi, dar acum veni şi conducătorul şi întrcbâ, că ce 
ar avea de gând turiştii noştriî, s6 înopteze prin rîpe orî 
să-sî lase ósele prin vr’o prăpastie a Bucegilor.

Ac (istă argumentare cam ţepănă, cum am dicc, nu-.şî 
lipsi efectul asupra lui Nicolae care să învoi acum şi el 
ca să pornésca.

Tiueriî-şî luară diua bună de la dame şi de la Costică, 
apoi plecară spre ţinta lor depărtată.

Traian îşi ducea numai trupul cu sine, sufletul, inima 
o lăsase colea în peşterea schitului, şi-o perduse prin întu
necimea cea désâ.

De s’ar fi putut cel puţin mângâia cu gândul, că 
inima sa a fost găsită de aceea pentru care o perduse ! Dar 
ah, ar fi fost o cutezanţă pré. mare din partea sa, deci nu 
îndrăsni nici a spera măcar.

„Decă am fi aşteptat cel puţin ca să vedem cum să 
pun călare,“ (Jise Nicolac.

Traian i trimise o privire mâniosă; ar fi fost în 
stare să-i sucescă gâtul pentru aceste cuvinte.

Din fericire nimeni nu observâ furia amicului nostru, 
care isbuti a şi-o stăpeni peste puţin.

Dar nu mai voia să mérga lângă Nicolae după cum 
o făcuse până- acum, ci din acel moment să insoţi cu Ni- 
colicî.

Merseră cât merseră care in tăcere, care scoţend 
câte o exclamaţiune pentru a atrage atenţiunea soţilor săi
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asupra vr’unui punct mai remarcabil, care mai conversând 
cu vr’unui dintre soţi,

Traian nu vorbise mult timp nimic cu nimeni.
Fára de veste întreba pe Nicoli ci :
„S’a publicat vr’un concurs pentru postul de conta

bil la banca Dv. ?“
.,Ba uu!“ răspunse cel întrebat, uimindu-să puţin. 
„Dar cum aveţi de gând a gási contabil,“ continuă

Traian.
„Trcba consilierilor do administraţiune,“ fácu Nico- 

liel pe scurt.
„Cinc-T preşedinte ?“
„Domnul Caspar Pucle şi vicepreşedinte Domnul 

Avram Laib.“
„Iî cunosc pe amândoi, Laib este chiar tovarăş la o 

afacere cu tată-meu,“ observa Traian cu un aer satisfăcut.
„De la aceşti doui atârnă denumirea funcţionarilor,“ 

relua Nicolicl. „Ce ? dór ţi-ai luat sóma şi voiescî să te 
faci contabil la banca din Tempescl.“

Traian să înroşi, apoi bâlbăi câte-va cuvinte neînţelese 
şi rămase anume ceva mai înapoi, ca să taie vorba cu 
Nicolicl.

Acesta suci din cap, dicênd :
„Straniu lucru, par5 că nu-i cu minţile întregi, ce 

va ii avend ?“
Traian însă mergea acum lângă conducătorul socie

tăţii, care-i arăta vârful cu dor ce nu mai era departe.
„De unde-i vine acest nume ?“
Conducătorul i spuse, ér Traian să uimi de gingaşa 

pocsie a acestei legende, de care fu aşa de mult impresionat
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încât pentru a-şî versa óre-cum dorul inimei sale îşi pro
puse îndată a versifica acesta legendă.

„M’aşi prinde că Traian face vr’o poesie,“ dise Ni- 
colae care observase in faţa acestuia acel aer caracteristic 
al ómenilor preocupaţi cu resolvarea unei probleme artis
tice, observase aerul inspiraţiunei, care uobilitâză, am putea 
chiar dice, diviniseză faţa omului.

„Lăsaţi-1 să facă,“ adause altul, „când va fi gata ne 
va comunica el produsul său, n’aveţT grijc.“

„Am tot audit că poeţii sunt cam smintiţi,“ îşî dise 
Nicolicî, „acum am avut ocasiune a mă convinge despre 
asta.“

„Gata !“ striga Traian, după vr’o câte-va minute, „si 
tocmai la timp, căci étâ-ne pe vârf.“

„Ah ce frumos !“ exclamară tinerii privind de pe
vârf in jos.

„Mai întâii! trebue să-mî fixez versurile pe hârtie. 
Numai după ce am terminat voi privi şi eu, căci dâcă aşi 
face-o acum, mi-e târnă că le-aşt uita.“

Să puse pe brânci şi scoţend un creion şi o hârtie, 
incepu a scrie.

După ce fu gata să sculâ şi el şi privi, dar — lucru 
minunat, ochit săi căutau mai mult spre drumul pe care 
veniseră, căutau spre hotarele Transilvaniei, spre punctul 
numit „la strungă,“ unde acum trebuia să să afle după 
părerea sa societatea de dame.

Amicii i spuneau de frumuseţile ce vedeau de partea 
cea laltă, de Sinaia, de coperişile sclipinde ale oraşului 
Tîrgoveştî, de turlele bisericilor din Ploiescî, de văi, de 
munţi, ba de Balcani, ba unii chiar de Dunăre. Traian
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însă cu tóté astea numai din când in când arunca câte o 
privire intr’acolo, apoi érttel se. întorcea şi privia spre 
Transilvania.

„Ei bine, dar poesia, nu ni-o cetcscT,“ întreba unul.
„Să ni-o citescă Nicolae, eu sunt pré obosit,u răs

punse Traian şi întinse numitului foia pe care scrisese 
versurile sale.

Nicolae o lua si ceti cu vocea tare :
I

Pe mugurea înaltă, ciobanul stă. uimit 
Priveliştea mărâţă simţirea i-a răpit.
Şi cuită cu ochii mai bine să zâréscâ, 
Coline, lunci, oraşe din ţâra românâscă.

„Şi de-aş trăi in lume mei fraţi un veac întreg, 
I)ău de pe vârful ësta cu n’aş mai vrea să plec, 
Aş ţine ()i şi nópte privirile ţintite 
La chipul fără semăn al patriei iubite!“

„Cum nu,“ strig toţi fertaţii, „in timp de vâră dSu 
Am sta şi noi aicea privind ăst chip mereu.
Şi noue ne sunt drage dumbravcle ’nvcrdite,
Pîrailc spumóse şi văile ’nflorite.

„Biserica ne place, ca s'o zărim ascunsă 
Sub văl ca de raircsă cusut cu flori şi franţă, 
Ne place să schînteiă din negură colea 
Oraşul când o radă lovesce faţa sa.“

„Dar iérna mëi fërtatc, când lumea së cernesce, 
„Când ghiaţa ’n sloiuri gróse jur imprejur sclipesce, 
„Când vëlul cel de ncauă acopere cel plaiu 
„Ţi-ar trece d.6u plăcerea aici pe vârf să stoi.“

„Strada Carmen Silva.“ 3
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„Ţi-nr trece dău plăcerea aici să stai uimit 
„Să ’nfrunţî singurătatea şi crivăţul cumplit, — 
„Ai dis o vorbă mare, dar séma să-ţi iai bine, 
„Căci de s’ar face aivea, ar ii amar de tine.“

„Dór nu-s copil séu babă s’am frică eu de ger, 
„Ş’oiu rămânea aicea, să sciu c’aicea per.“ — 
Aşa dise păstorul nepregetat ş’aprins 
Şi d’o trufie urbă la inimă cuprins.

Şi ăst cuvent nemernic nici că l’a mai uitat,
Şi véra ceia ’ntrégâ mereu l’a repetat. —
Ér de pe munţi spre vale fărtaţil când plecară 
Să-l ia pe el cu deuşiî in dar se încercară . . .

Singurătatea tristă o ’nfruntă neclintit,
Infnmtă gerul straşnic şi crivcţul cumplit, 
înfruntă fómc, sete, iufruntă tóté, tóté,
Numai un dor ferbinte să stingă cl nu póte.

Şi stă şi di şi nópt.e in gânduri rătăcit,
Să ’ntrcbă ce să fiă ăst simţ nepomenit.
Şi nu-i găsesce nume, şi uu-i scie tul piua 
Nici cum pe el căduse, nici cum i p6rtă vina !

Şi — crivăţul s’aliuă şi austrul să pomcsce,
Şi gemi să ininöiä şi neaua să topesce,
Dar dorul tot mai tare muncesce pe băiat,
Şi încă tot nu scie de ce l’a apucat.

Şi vine primâvéra şi érba incolţesce 
Uritul tot mai tare, mai aspru îl muncesce,
Şi intr’o dimiuăţă aude jos in vale,
Mióra sa iubită, cu gura ei de jale.

Şi inima-i să bate, resufletul i-a luat,
Căci simţul său ferbinte tulpina şi-a aflat!
Şi stă c’urechia ’ntinsă la sunetul iubit,
Şi stă să-şi v6(|ă visul acuma împlinit.
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Aştéptti (li şi nópte şi-i plin de nerăbdare, 
0 lungă vecîniciă de cruntă aşteptare,
Şi etă că s’apropiă, pe vêrf acum sosesc 
Ş’acolo lângă densul alérgá, să opresc!

Un chiot vrea să scotă, dar gura-i amuţesce, 
Şi inima-i să ’nghiaţă, puterea-1 părăsesce; 
De bucurie mare, de dorul împlinit 
In clipa mântuirii, sărmanul — a murit.

Şi după cum dorise pe vêrf a şi rămas 
Intius sub năgra cruce spre veclnicul popas, 
Ér7 după dorul care pe el Ta mistuit 
Păstorii vcrful cela cu nume au numit.

„Pentru o poesie tăcută in pripă este destul de 
hună,“ dise Nicolae după ce terminase.

„Ba este de minune,“ protesta altul, „nu sciu de 
unde dracii a putut exprima aşa de bine pasiunea dorului, 
trebuc că a fost adcse-orî muncit de acăstă bólá.“

„Hai să inchinăm restul diu ce mai avem in „mama 
bună“ intru sănătatea poetului nostru^“ <Jise paharnicul, 
„şi să-i poftim ca dorul seu să nu să încordeze aşa de 
mult ca şi al bietului cioban.“

„Férésed Dumnezeu,“ strigară ceilalţi grăbindu-sS 
fic-caro a-şî lua partea sa din umorul mamei bune.

„Haide Traianc ciocuesce cu noi bea şi tu căci până 
la primul izvor mai este o cale bunicică,“ striga Nicolae 

. cătră amicul nostru, care să adâncise in privirea munţilor. 
Bău şi el un pahar, căci i era sete, apoi plecară. 

După un mers de vr’o trei ore ajunseră in Sinaia, de. unde 
n’avem să relatăm de o camdată nimic. \ -*•

3*
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P‘atunci lumea nu scia încă nimic de Carmen Silva, 
decum să fi existat o stradă cu acest nume, care să află 
acum acolea.

„Şi eu aş muri de dór, da simţ că aş muri,“ îşi 
(Jise Traian a doua di când reintra cu soţii sói in 
Têrapescï.

IV.

Visite de suplicant.
„Feciorul lui Panait Mistrcl ijicî tu?“
„Da!“
„Fi-va el in stare a purta contabilitatea unei băneî.“ 
„Ni cum să nu, că-dî a fost contabil la banca bel

giană din Bucurescî,“ răspunse cam restit Domnul Avram 
Laib asociatului său Simon Huben, pe care-i găsim in lo
calităţile biroului lor aşedaţî pe un divan din cabinetul 
şefilor.

„Eu aş dice,“. relua Simon Ruben, „să nu te ames
teci in acăstă trăbă. Cine scie ce are să ăsă din . . . cum
îl diiamă pe feciorul lui Mistrel.

„Traian
„Ce are să ésa din Traian, ş’apoi vor cjice colegii 

tăi de la administraţiunea băncii, „éta pe cine ne-a reco
mandat Avram Laib.“

„Décá ar merge după capul D-talc am inain ta ca 
racul.“

^ „Ce să potrivesce ! Nu sciu ce are d’a face inaintarea .
nostră cu aşeejarea tenărului Mistrel la bancă.“

• „Nu soli ! ! Dar pentru ce, mă rog, am primit postul 
de vicepreşedinte ? Óre nu pentru ca să seim şi noi ce să

. •
4/
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petrece p’acolo, dar nu numai să seim, ci să avem şi parte 
de cuvent la disposiţiuuile ce să vor lua de acest institut 
financiar.“

1«„Ş’apoi şi pentru credit, la cas de trebuinţă 
„Creditul, da — şi credit, dar mai bine să ne fé

résen Dumnedeu să nu avem lipsă de creditul acestei
bănci! Lucrul de frunte este influinţa şi őre nu dobândesc 
influinţa cea mai mare décft directorul băncii, are să-mî 
multámésca mie postul său !“

„Directorul băncii ! ? Dc unde până unde ai ajuns 
tocmai la director, pe când vorbim de contabil?“

„Par’ că şi D-ta eşti un creştin şi încă unul dintre 
cei mai grei la cap. Traiau Mistrel incepe fuucţiunea sa 
ca contabil, ca să trăcă indată la postul de director, căci 
directorul de acum .. . dar tăcere, éta lupul din fabulă.“

„Te las singur cu el, căci nu mă pricep ca şi* tine 
in ale talmudului,“ (lise Simon Ruben strecurându-sc in 
altă odaiă.

„Te-am aşteptat,“ cu aceste cuvinte interapinâ Dom- ... 
nul Avram.Laib, vicepreşedintele băncii de Tempeşci «şi. 
asociatul firmei de mare comerciu Ruben şi Laib tot din 
Tempeşcî pe Traian Mistrel, care intrase şi-l salutase cu 
mai mult respect de cum am fi presupus din partea unui 
contabil de Bucureşcî şi poet din mila lui Dumnedeu, ce 
era séu de care trecea densul.

Să nu credeţi insă că infăţoşarea Domnului Avram’’ 
Laib ar fi condiţionat mai puţină reverinţă de cum i ară
tase amicul nostru. '

Vicepreşedintele băncii avea un aer forte distins, era * 
un adevărat tip financiar. . ✓
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Era rumen şi gras la faţă, cu musteţile bine îngrijite 
şi ras frumos de-i lucia bărbia, cu o burtă respectabilă pe 
care cădea un lanţ gros de aur din buzunarul gileţiî ce 
stetea umflat de césornicul cu două capace de aur. Manile 
cele grăsulie le ţinea impreunate peste pântece, şi manevra 
cu ele astfel in cât din când in când o sclipélâ a vr'unui 
dintre cele trei patru, inele de brilant, ce purta la degete, 
se isbâscă in ochi pe suplicantul său, căci Traian Mistrel 
in acest moment nu era de cât un prea plecat suplicant 
inaintea feţei Domnului vicepreşedinte.

„Te-am aşteptat,“ repetâ Domnul Avram Laib întor
când cu o afabilă înclinare de cap rcspectele lui Traian. 
„Poftim de şed! lângă mine.“ La aceste cuvinte intőrse 
mâna şi arătâ spre divan, ceea ce efectua cu atâta adresă 
in cât ochii lui ‘Traian fură loviţi de mai multe scîntee 
pornite din brilantele ovreului.

„La ce résultat pot spera,“ intrebâ tânărul, aşeijen- 
du-se cam sfiicios lânşă Domnul vicepreşedinte.

„La cel mai bun,“ replicâ acesta cu un aer de su
blimă protecţiune, „la cel mai bun,“ repetâ el apoi, şi oferind 
interlocutorului său tabachera îl intrebâ cu multă afabili
tate, „nu fumezi?“

Traian muria de nerăbdare să afle cum stă cu peti- 
ţiunea sa pentru postul de contabil la banca din Tempeşci, 
pe care o înaintase cătră consiliul de administraţiune, chiar 
a două cji după ce se întorsese de la excursiunea de pe 
Bucegî, dar numai după ce se convinsese că Coralia nu 
era nici logodită cu nimen, nici promisă cuiva, nici curte- 

• nită de cineva. • *
Nu prea se imbulziau tinerii Tempescenî pe lângă ea,

f
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cit ci era săracă sârmana şi cam tăcuta, tare palidă şi de 
tot modestă, insă de modestia viorelei, care ce-i drept, creşce 
retrasă de ochit hunei şi n’arc un exterior ademenitor, 
care insă te dclicâză ba, une-ori te imbată chiar cu mi
rosul ei.

peu aşa! Traian de dragul Coraliei se decisese a 
rămânea in Tâmpescî şi a-şt crea o posiţiune pentru a . . .

NicT el însuşi nu avuse curagiul până acum ca să 
termineze acest gând, decum să fi încercat vr’o dată a face 
o aualisă a simtimentelor sale.

y

Atât scia numai, că de câte ori revedea dinaintea 
ochilor sei sufletesc! maicstuósa frumuseţe ce-i presentase 
natura de pe vârfurile Bucegilor, — şi o revedea aprópe 
necurmat — trebuia să-şi aducă aminte de aerul blând şi 
tot odată măreţ al Coraliei, de zimbetul ei cel dulce-infio- 
rător, de ochit ei cei adânci, ca şi cea mai afundă vale, 
in care să perdea privirea de colea sus de pe înaltele col
turi ale măreţului munte.
ï I

Condus de acâstă simţire nemărturisită, care nu-1 
mai părăsise de când cu întâlnirea de la schitul Ialomiţa, 
Traian pctiţionasc la bancă, alergase după protecţiunea 
Domnului Avram şi tot acâstă simţire i dete acum puterea 
morală de a sta umilit înaintea ovreiului, a nu isbucni 
cu vr’un cuvânt nccioplit dictat de nerăbdarea sa ci a 
respundc Domnului vicepreşedinte, oare-1 imbiase cu o ţi
garetă, că a fumat şi că acum mulţămesce pentru bunătate, 
dar nu să va profita de ea.

„Am vorbit cu colegii mei de la admiuistraţiune,“ 
relua Domnul Laib, „şi îi am prevenit in favorul D-tale ; 
toţi mi-au promis că vor vota la alegere pentru D-ta, ceea
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ce nu va sít clicii, puţin lucru, căci sunt o mulţime (le 
competenţi, din care nici unul fără vr’un protector ...» 

Domnul vicepreşedinte să opri cu un aer de im
portanţă.

„Domnul meu,“ dise Traian, care simţi că acest al 
său protector aşteptă, un cuvent de recunoscinţă, „nu sciu 
cum să-ţî mulţămesc pentru bunătatea D-tale.“

„Nu-i nimic, nu-i nimic,“ făcu ovreul cu un gest 
măreţ. „Nu eşti ore D-ta fiul Domnului Mistrel cu care 
ţinem de aţâţi mari de anî in tovărăşie arendile Lup- 
sescilor ?“

„In adevăr, éta o mare fericire pentru mine,“ afirma
Traian.

„Hei, dar să nu-mt uit vorba,“ relua ovreul cu în
gâmfare, „mi-au promis colegii că vor vota pentru D-ta, 
insă totuşi ar fi bine decă te-ai duce in personă la fie-care 
din ei şi te ai ruga şi D-ta de ei.“

„O voi face!“ respunse Traian fără a putea suprima 
un mic suspin.

Laib observa repulsiunea tânărului său protegiat şi-şi 
(Jise: „este cam ţanţoş băiâtul, dar îl voi regula eu,“ apoi 
adresându-se cu vocea tare către Traian inccpu :

’ jjEste de neapărată lipsă ca să-ţî implineşcî ac6stă 
datorie, căci,“ adause el moderându-şî vocea şi dându-şT 
un aer confidenţial, „nu este vorba numai de postul de 
contabil, ci chiar de acela de director. Domnul Fluc, di
rectorul actual,“ aiçï ovreul ineexm să şoptescă, „este dator, 
vândut şi nu se va putea ţine mult timp la post. Dar 
poftim,“ incheiâ el şi se scula de pe divan, ceea ce făcuse 
Traian inaintea sa, „te voi conduce eu insus la colegul 
meu Caspar Pucle, care este preşedintele băncii.“

f
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Sc duseră la Caspar Pucle.
Acesta-sï avea biuroul aprópe de Laib şi era

bancher.
Era un om uscăţiv, slab, cu spinarea incovăiată, cu 

sfârcurile mustăţilor resucite ’n sus, cu ochelari pe nas ,in 
adevăratul sens al cuvintelor, căci nu-i erau lipiţi de ochi 
ci i să balansau pe mijlocul nasului aşa încât Domnul 
Pucle putea să se uite si prin geamurile ochelarilor şi pe 
désupra séu dedesuptul lor, după cum i sc potrivea 
mai bine.

La Traian se uita de pe asupra ochelarilor când i 
fu presentat de Laib.

„Sper că şi Dta, Domnule preşedinte, mă vei ferici 
cu valorosa-ţl protecţiune.“

„Hm, hm, da aşa,“ incepu acesta, „drept să-ţi spui, 
nu pré am incredere in Tempesccnî.“

„Cum! mă rog?“ bîlbăi Traian pe jumătate speriat, 
pe jumătate indignat.

„Domnul preşedinte,“ interveni Laib, „se indoieşce 
nu doră de onestitatea ci numai de capacitatea Tâmpesce- 
nilor. De şi nu-i ovreiü,“ adause el zimbind, „susţine că la 
afaceri financiare numai un ovreiü să pót-e pricepe bine. 
Dar te asigur,“ să adresâ el acum de-a dreptul cătră Dom
nul Caspar Pucle, „că Domnul Traian Mistrel, protegiatul 
meu, care a fost contabil la banca belgiană din Bucureşcl, 
va fi nu numai un bun contabil, ci va putea ocupa chiar 
postul de director . . .“

„Să'nu vorbim,“ îl tăiâ cuvântul Domnul Pucle cam 
speriat, „de lucruri, care nu sunt. La banca nostră este 
vacant numai postul de contabil . . .“
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„Da, da,“ afirma Laib, „insă peste puţin vom avea 
lipsă, ca să ne îngrijim şi de un director.“

„Te rog Domnule vicepreşedinte . . .“ voi să-l între
rupă din nou Domnul Pucle.

„Suntem intre noi, Domnule preşedinte,“ reluă Laib, 
„deci nu comit nici o indiscreţiune, décfl intre D-ta şi 
intre Domnul Traian Mistrel, in care me încred ca şi in 
mine insum, aduc pe*tapet o posibilitate forte probabilă 
după noi doi cel puţin.“

„Care va să dică,“ făcu Pucle cu gura cam acră, 
„suntem ca şi angajaţi faţă de Domnul Traian Mistrel.“ 

„Nu-i vorba de un angajament formal,“ se grăbi a 
dice Laib, „dar cât despre partea mea mă simţ îndemnat, 
chiar in interesul băncii, a susţine pe Domnul Mistrel 

_ şi cred ...
„Negreşit, negreşit că şi eu îl agreez,“ să grăbi a 

declara Pucle, cedând vre-unei forţe secrete, căci un fisio- 
nomist expert ar fi recunoscut îndată nespusa, genă a 
acestui om, cu tote că-i zimbiau mustăţile.

Privirile îi cădeau acum drept prin geamurile oche
larilor, ceea ce făcea tot de-a-una, când nu voia ca să-i 

„ caufe cine-va in ochi.
„Sunt forte fericit,“ îngâna Traian pe care-1 trecuse 

sudorile in decursul acestei discusiuni.
,$Te felicit!“ i dise Laib, dând mâna cu el, „căci 

d<$că te agrează Domnul preşedinte, atunci — eşti numit!“ 
„Neapărat, neapărat,“ afirmâ Pucle, „dară mai rămâne 

încă consilierii Ţanţ şi Palavre.“
„Sunt amic de şcolă cu fiul cel mai maré al Dom

nului Ţanţ,“ observâ Traian.
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„Er’ Domnul Palavre, ca Român . . . .“ adauso Dalb.
„Şi ca vechili cunoscut din BucurescT . . .“ să grăbi 

a dice Traian.
„Nu va fi in contra nostră,“ complecta Laib.
„Etă şi Domnul preşedinte te feliciteză acum.“
Pucle stetea lângă uşă şi să uita pe sub ochelari pe 

stradă afară. La ultimilc cuvinte ale lui Laib, păru a 
tresări din nisce mcditaţiun! adânci, şi cu totă sila ce 
resimţia in contra actului de condescendenţă, totuşi dete 
mâna cu Traian.

Laib pleca cu protcgiatul său.
„La ceilalţi te poţi duce singur,“ dise pe stradă 

cătră el. „Să mergi la toţi! Este pentru mai "mare sigu
ranţă, cu tote că chiar de acum te poţi privi ca contabil 
şi presumptiv director al băncii. Ai văijut că Domnul 
Pucle să cam codia, dar graţie . . .“

„Bunătăţii D-tale,“ să crcdu dator a dice Traian, cu 
totă că intréga sa natură să revolta in contra acestei ma- ^ 
nifestărî de gratitudine cătră ovreiul protector.

„Da stăruinţei mele ai să mulţămcşcî favorul séu mai 
bine dis condescendenţa Domnului Pucle. Salutare şi tatălui 
D-tale,“ cu aste să despărţi Domnul Avram Laib vicepre
şedintele băncei din Tempeşcî şi asociatul firmei Ruben 
& Laib, de Traian Alistrel, care era condamnat a mai face

\

incă séptc visite de suplicant; eram mai să scriem de — 
supliciu.

întâi merse la Domnul Anton Kertemy, băcan, căci 
era cel dintâi in calea sa.

Domnul Kertemy un armén . maghiavisat avea mult 
de lucru, deci nu pré stete de vorbă cu amicul nostru, pe 
care-1 expedia promiţendu-i, tot ce doria.
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La Domnul Torna Ricliitir lipscan, pe care-1 visita 
ciupii Kertemy, fu primit cu un zimbct dulceag- şi congédiât 
cu promisiunea repetata, că póte fi sigur de votul său. 
Mai pe urmă află, că tocmai acest Domu carc-i făcuse cele 
mai căldurose protestaţiunT vorbi la alegere in contra lui.

De aici se duse la Domnul Ţanţ, mare proprietar de 
rachierie, fost 4)ostovar.

„Mi-a vorbit Fritz de D-ta,“ i disc el, Fritz era 
fiu-său, „dar drept să-ţi spui, mie nu-mï pré plac valacliiî.“ 

„îmi pare rău, dar de acest defect nu mc pot des
face,“ i replica Traian.

„Ni, că nicî nu cer asta de la D-ta,“ continuii Dom
nul Ţanţ, „şi fiind că nu m'am făgăduit altuia, voi pune 
o vorbă bună pentru D-ta. “

„Sunt fericit, căci sciu, că votul D-tale decide in tóté 
ccstiunilc,“ se grăbi a-i elice Traian.

Domnul Ţanţ zimbi satisfăcut şi intórse cu afabilitate 
salutarea tenărului, care o luă acum spre Domnul Palavre.

Acesta-i făcu mai întâiü istoria băncilor, apoi istoria 
universului după Macalay, apoi i vorbi despre mîrşăvia 
jidovilor, despre egoismul Saşilor, să intórse erăş la isto
ricul băncilor şi tocmai după o convcrsaţiune de două ore 
îl asigura că fără nicî o îndoielă va vorbi şi va vota in 
favorul lui.

Pe ceilalţi trei membrii din consiliul de administra* 
ţiune nu-i mai găsi pe la biurourile lor ; le lăsa, insă carta 
sa şi, — a doua di fiind pusă la ordinea dilei denumirea 
unui contabil, toţi afară de dulceagul lipscan Iii chitii* fură 
pentru amicul npstru Traian Mistrel, care deveni deci şef 
contabil şi locţiitor director la banca din TempescT, 'după
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cum spunea decretul pe care-1 primi a treia di de la vi- 
sitcle sale.

„Ce va dicc Coralia?“ fu primul seu gând la pri
mirea decretului, cu tote că u’o mai revăzuse de la iuţel
ii i rea ce o avusera la schitul Ialomiţa.

V.

La viiă.
Nu văduse Troian pe Coralia fiind-că, după câteva 

clile delà excursiunca făcută pe Bucegî, plecase la viiă cu 
verişora Catinca, cu vérül Costlcă şi cu mătuşa Zmaranda.

Hei, că frumosă mai este viéta prin potgoril in 
timpul culesului şi frumosă era prin urmare şi la via co- 
cónci Zmaranda. Acostă viiă sö afla in Valea Călugărâscă' 
prin apropierea Ploescilor pe drumul Brăilei dincolo de 
Bucov.

Costică Molean de la un timp incóce, şi anume de 
■ când murise tată-său, Dumnezeu să-l ierte, nu mai trăia 
pentru alt nimic de cât pentru acesta viişoră.

Să-l fl vădut cu ce aplomb mergea la obor din Valea 
Călugărdscă dc-şî cumpăra cercuri, cu câtă scrupulositatc 
cercuia buţile, le spăla apoi tot odată cu vecinii săi de 
nu audiâi in acele ijile de cât zurăitul lanţurilor cu care 
să clăteau buţile. Apoi avea grije, ca să terguescă varză 
şi fel de fel de zarzavat pentru mâncarea lucrătorilor şi 
in fine-i tocmia pe aceştia.

• Apoi când venia mult aşteptata cji in. care să inccpeav 
culesul, să-l fi vöíjut cât era de emoţionat,' cu mult mai
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emoţionat ca un tenăr belidiicc la prima bătălie comandaţii 
de el.

Acéstil emoţiune si! repeta pe fiê-care an, deci îl 
munci şi de astă dată, şi era aşa de suverană încât totă 
casa avea să sufere de urmările ei.

Coralia venise la viiă mai mult de silă de cât de 
plăcere ; nu voise să- contrarieze nici pe vărul Costică, nici 
pe ţaţa Zmaranda, care o invitaseră .să viiă cu ei si care 
s’ar ii simţit forte vătămaţi décá i-ar ii refusât.

Nici Catincuţiî nu-i pré plăceau lucrătorii, care făcând 
mereu la glume alergau cu hărdăile pline de struguri şi 
le deşertau in tocitori de unde apoi le turnau in saci şi 
le puneau iu lin de îi strivea.

Ba când duseră prima vadră de must şi o turnară 
cu un cliiot resunător iu bute, atunci Catincuţa, care era 
cam slabă de nervi, fu apucată dc „istericale“ cum dioea ea.

Ar ii murit de urît, decă nu s’ar fi mângâiat cu 
speranţa in petrecerile „la umbrar“ care trebuiau, acum 
după inceputul culesului, să să porndscă chiar in Dumineca 
viitóre, di de terg şi de. petrecere.

Sosi şi acesta cir cu atât foc dorită de Catincuţa şi 
plecară cu toţii „la umbrar“, care fusese ridicat cam prin 
mijlocul oborului din Yalea Calugáréscá.

Chiar şi Coralia găsi interes la acest tablou destul 
de, cum să <}icem — exdtic, pentru densa.

Yêndétoriî de pescî, de copturi, de zarzavaturi, de 
pomet şi altele aduseseră cantităţi mari din articolele lor 
şi le deşertaseră pe rogojini formând piramide din ele.

S6 incercau cu fel de fel de apucături a atrage 
pe muşterii.

V.
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„Nu ve îmbulziţi, nu vă îmbulziţi ca vă dau la toţi 
pe rend,“ striga un zimigiu, cu tóté cii nici un muşteriu 
nu se arăta dinaintea, tipsiei sale.

„Marfă, marfă de cisit, chiar asâră a sosit,“ cânta 
altul, care voia să insele lumea cu tistimelele sale cele próste.

Sub umbrar cântau lăutarii şi lumea cea elegantă 
lua dulceţuri, prăjituri, şerbet — inglieţiată chiar.

Şi era multă lume elegantă. 0 mare parte din pu
blicul de distincţiune cunoscca pe cocóna Zmaranda şi pe 
coconaşul Costică din alţi ani. Mulţi din ei se grăbiră 
a reinoi cunoscinţa, unii alergară chiar a o face acum.

Aceştia erau atraşi de Catiucuţa şi de Corelia.
Mai cu sóma un anume FurculicI, comerciant cam 

tomnatic din PloiescI nu le slăbi aprópe totă diua, de şi 
nu făcea alt nimic de cât a privi cu ochi galeşi când la 
una când la alta şi a-şî suge dinţii din m inută in mhiută.

Apucătura din urmă cu totul necuviinciosă in socie
tate de omeni cu óre-care cultură, printre semenii Domnului 
FurculicI, trecea de un nefalibil semn al unei cumplite 
afecţiuni. Dar el, mái tradâ simţimintele ce le avea cumpărând 
domnisórelor covrigi preseraţî cu susan.

Domnul FurculicI era amoresat lulea. .
De Catiucuţa ori de Coralia ?
Ar ii dorit să fie Turc, Domnul FurculicI, căci 

amândouă i plăceau de o potrivă.
Când fetele să intorseră a casă, pe drum mergând 

Catincuţa <}iso cătră Coralia 'cu care să afla singură :
„Să-ţî spui drept, nu mi-a plăcut nici decum la 

umbrar. Ce mai curtisan am avut şi încă amândouă numai 
pe unul singur. Ţi-1 las ţie.“

I
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„Iţî mulţumesc de dragoste!“
„Ba dău, Coralio, nu l’ai lua pe Furculicî, sa dice 

cîi este om cu stare si că c bun de inimă. Yiia ceea de 
colea, cea mai mare dintre tóté, este a lui, are careta, cai 
de rasă, bani, moşii chiar . . .“

„De ce nu-1 iai tu?“ o întrerupse Coralia.
• „Mie nu-mî place!“

„Nicî mie !“
/ «Dar eu sunt fată cu parale. Unchiul Vasilache mă 

inzestrâză ! “
„Adică fiind-că n’am zestre, pot fi bună bucurosă 

d4că mă ia orî-ce bătrân ! “
„Bătrân, dar bogat !“
„Nu caut la bogăţie. D0că ţii aşa de mult la bani, 

ia-1 tu, căci după spusele tale este mai *bogat chiar de 
cât unchiu-tău Vasilache.“

„Mai am vreme ca să mă mărit şi pot alege!“ re
plică Catincuţa.

„Nici mie nu mi-a trecut vremea .
Merseră câtva timp in tăcere.
De odată incepu Catincuţa din nou:
„Păcat că unchiului Vasilache nu-i place de Traian 

Mistrel, cjicc, că nu-i negustoros.“
Coralia sc făcu roşie ca para focului dar nu răs

punse nimic.
„Dar Traian nici nu vrea să remâiă in Tempeşcî,“ 

continuâ Catincuţa, „cu atât mai bine, cel puţin, n’am să-l 
mai văd.“

Acum Coralia deveni galbenă ca céra. 
.Catincuţa nu observase nici una, nici alta.
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Tn envie lucrătorii jucau sultănica si so ' şeguiau
mereu.

Mai ales un biet cioroitl care se afla clin întâmplare 
printre ci. avea să sufere mult de glumele soţilor sei 
romani.

„Mß-tT mai trăicşce tata,“ i strigă unul.
„Nu trăcşce, a murit,“ respunse ţiganul.
„T/ai jelit?“
„Jelit (leu, căci era belitor de căni!“
„Di'că ivar fi fost belitor de câni nu l’ai fi jelit.“ 
„Nu aşa dc mult?“
„Dar dc ec, mei?“
„Fiind că bine uram temut cu ! S?au înmulţit jcvrclc !“ 
„La ol mei, n’audiţi ci óra cum îsî bate joc de noi !“ 
Lucrătorii Far fi gbisuit ren pe bietul ţigan (b'că 

ivar fi intervenit Costica, care asistase la acostă liărţuiclă, 
„Ce ai frăţiore ?“ îl intrebâ Catincuţa când se iu- 

torsc la ele cu o faţă forte posomorită.
„Dracu să ia vi ia !“ injurii Costică drept respuns la 

întrebarea sori-sei.
„Bine că nu tc-a audit mama!“ disc Catincuţa spe

riată si căutând cu ocliiî spre bucătărie, unde mumă-sa 
cocóna Zmarauda prepara cina ea după obiccifi.

„De ce eşti supărat pc viiă?“ intrebâ acum şi
Coral ia.

„Cum să nu fiu,“ replica Costică amărît, „nu-mî 
mancă vieţa, nu-mi strică tótft cariera. Când îmi găsesc 
şi cu vr’o ocupaţiunc, nu mc pot aplica la densa, căci 
cine ar îngriji apoi dc viiă. Câte şi mai câte posturi 
bune n’aiii perdut din causa acestei afurisite de vir.“

4„Strada Carmen Silva.*

/



60

AdeveruI este, ca lui Costică i so oferise mai multe 
posturï pe care le refusase de dragul vioï, adieu nu le rc- 
fusaso pur si simplu ci voise ca să-si condiţioneze din capul 
locului voia de a merge in fie-care au de doua, trei ori 
in congediu când la săpatul, când la aracitul, când la cu
lesul viei.

De acesta condiţiunc, fireşcc, nu voise să scie nici 
unul dintre respectivii şefi şi astfel se alesese numai cu 
ocupatiunca de. la viiâ, or restul timpului îl petrecea intr'o 
continuă, cârtire in contra destinului.

Nu voim să-l vorbim de rău pe onestul Costicâ, fé
rései! Dumnedcu, dară noue ni se pare că si la densul se 
potrivea (Jicala românesc;! : am plecat să caut stăpân, dă 
Domne să nu găsesc.

Yorba vine. —
„Ai perdut posturi, da, sciu,“ observa Coral ia ca să 

dică si ca ceva, „dar vei mai găsi.“
„Se pótc,“ bombâni Costicâ, „însă post ca acela, pe 

care l’am scăpat acum, nu mi să va brodi aşa de lesne.“ 
„Ce fel de post?“ intrebâ Catincuţa. „Unde, la 

Bucurcsci ? Par' că diceai că Domnul Ursosou tot te 
mai aştâptă şi te primcsce cu braţele deschise ori când ai 
merge.“

„Bine dici, la el nici nu m’am mai gândit!“ răspunse 
Costică, „dar după tóté, a şi murit sărmanul.“

Domnul Ursescu era un lipesan la care servise 
Costică vr’o trei luni, apoi plecase la cules unde să bol
năvi de trudă multă aşa încât după terminarea culesului 
merse a casă la Têrapcscï prelungindu-şî congcdiul peste 
măsură si fără cuviinţă, fiind-că 
plăcea la stăpân.

apoi de ... . nu-i
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Intru aceia murise bietul Urscscu şi Costică era des- 
lngat de angagiament.

„A murit? Ah, ce pecat, aşa dară ai rămas fără 
post!“ se tiingui Catincuţa.

„De Urscscu, ca do Urscscu.“ reluă Costică, 
m’ar li durut capul, dar am scăpat un post hun la banca 
din Tempcscî!“

„Ce fel de post?“
„De prim contabil şi locţiitor director.“
„Uu inţeleg cum poţi dice, că l’ai scăpat?“
„L’a primit altul, acum inţolcgî,“ se resti Costică 

cătră soră-sa.
Ea nu se interesa nicî dccum de acéstu afacere, deci 

tăcu, nicî Coralia nu se simţi îndemnată a spune ceva, 
aşa dară se făcu o mică linişte.

„Aş vrea numai să sein,“ reluă Costică (lupă órc- 
earc timp, „ce l'a putut indemna ca să-şî schimbe de odată 
ideia. Dicea că merge la Vicna!“

„De cine vorbescî,“ întrebă Catincuţa, ér Coralia 
începu să tuşescă.

Par1 că nu era lucru curat; acésta tuse i servin de
refugiu pentru acoperirea unei gene nespuse de care fu
apucată fără să-şî fi putut da séma pentru ce.

„De cine vorbesc ?“ reluă Costică din ce in ce tot
mai ţifnos, „can, de Traian Mistrel.“

„Dc Traian Mistrel!“ exclamă Catincuţa răpită, „el
s'a făcut funcţionar Ia bancă?“

„Da cl!“ mai (lise Costică, apoi plecă bombănind.
„Să seif, că dc dragul meu a făcut asta,“ şopti Ca-

tincuta la urechia Coraliei.»

„nu

4*
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„De (Irakul t£u ?“ in gau a acesta retrăgendu-să.
„Da, s’o scii!“ dise Catincuţa. „Gand m'a vedül: pen

tru prima oră. era la o serată de la „pomul verde,“ a dis, 
„hím ce ÍVumósá,“ eătră Nicolac Barda cu care venia la 
masa nűstrá. Eu Tarn audit si am dis: obraznicul! . . .“ 

„Tc rog, asta o sciu dragă,“ relua Coralia care părea 
a nu se simţi bine, „mi-ai spus-o de vr'o sută de ori. Mi-ai 
spus tot ce-i ai vorbit in acea seră; do uncliiu-tou Vasi- 
lac.be, care nu-l găsia destul de negustoros . . .“

„No vedi tocmai asta,“ o întrerupse Catincuţa, „pen
tru ca să ine potă lua, nu numai că a remas la Tem pese! 
dară s'a făcut chiar funcţionar de bancă.“

„Ţi-a spus el că te iubesce,“ întrebă Coralia cu su
darea reţinută, „el?“

„Nu mi-a spus, ci dóra am atâta minte ca să înţeleg 
ce ved cu ochii,“ răspunse Catincuţa inghîmfată.

„Aşa, nu el ţi-a spus ?... Da, negreşit esti fată cu
zimbet deminte dragă verişoră,“ dise Coralia eu un

uşurare.

Vi.

La bancă.
Traian Mistrel percurse de vr’o trei ori decretul de 

numire la postul de şcf-contabil şi locţiitor-director al 
băncii din Tempcsci.

Er’ după ce cetise töte acele frase oficiale prin care 
i se impunea stricta observare a instrucţiunelor şi regu
lamentelor băncii, par’ că-i veni o jale.

De bună voie sö făcuse din óm liber, sclavul acţio-
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narilor l»aiicit. Acceptase acostă sclăvie pentru a fi flemu 
de un jug si mai strîus, dar dulce.

In adevăr Traian Mistrel umbla cu gând de iusură- 
tórc, voia să-şî ia o soţie din Tempescî, éta pentru ce s6 
grăbise a-.şl creca o posiţiunc respectabilă in acel oraş, şi 
a-şt asigura un venit din destul pentru susţinerea unui 
menagiu modest

Da, modest, căci şi alésa sufletului seu era modestă.
Trebuia să se gâmléscâ mereu la ca pentru ca inima 

sa se nu i se sfcrşescă de regretele ce era silit să închine 
dauritei sale libertăţi perdute.

Era intr’o di de luni, dimineţa la nouă orc când se 
duse peutru prima oră la biurouî băncii sale.

Deschidem! uşa se. speria, — era desamăgit- cum nu 
mai fusese nici odată in viéta sa.

La banca belgiană din Biiourcsci biurourile erau aşc- 
datc in patru odăi de-a rendül, despărţite fie-care in două 
părţi prin nisec zăbrele svelte si elegante. De-o parte şe
deau funcţionarii lîngă uişce mese poleite, care luciau de 
curăţenie, ér cea laltă parte aşternută cu covóre scumpe 
era destinată pentru clienţii, ce veniau mergeau fără a face 
cel mai mic sgomot, de orc-ce călcau pe covórcle cele moi. 
— Nu se audia de cât zîrgăitul inonctelor pe care le nu
măra cassarul sunându-lc pe tabla de marmoră a mesei sale, 
ici colea câte o întrebare de oficiu a vr’unui funcţionar 
cătră altul, respunsurile la întrebări, scârţăitul condeelor, 
ş'apoi din când in când conversaţiunea şefului cu vre unul 
dintre clienţii mai distinşi.

Era o tăcere sfîntă ca şi intr’o biserică iu biurourile 
acelei bănci, iu care domnia o regulă scrupulos^,
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Pe când aici la Banca din Tempeşcî . . .
O odaia marc despărţiţii şi ea in două dar nu prin 

nişcc zăbrele elegante, ci prin o barieră grosolană, a cărei 
uşă era deschisă, — servia de local de cassă.

Masa cassarului era de lemn văpsit, tot asemenea şi 
biuroul său şi amândouă steteau încărcate cu fel de fel de 
hărţii, pătate cu cernâlă, prăfuite, aruncate una peste alta, 
ca vai de ele. Condee ruginite' erau aruncate pretutindeni ; 
podéla cu pete marî de cernâlă; pe două scaune de cantor, 
inalte, destinate pentru bătrânii care nu puteau scrie din 
piciére, ci trebuia să să aşerje chiar şi înaintea biurourilor 
inalte, — pe aceste două scaune şedeau lungiţi doui căţă- 
luşî, pe fiecare câte unul, amândoui graşi de abia puteau 
gîfâi, cari la intrarea lui Traian începură a lătra din res- 
puterî cu un glas răguşit.

Cassarul, un om ca de vr!o şâse-cleci de ani şi mai 
bine, vechiü pensionist ai statului, unde servise ca inspector 
de contribuţiunî până ce să „matufise“, cassarul dicem, să 
încerca cu tot chipul a-şi astâmpăra căţăluşil, cari însă nu 
voiau să scie nimic de autoritatea stăpânului lor, atât 
erau de răsfăţaţi şi de nărăviţi.

Văcjend că nu isbutesce a face linişte, să adresa 
cătră Traian şi cu un zimbet silit iucepu să gâugăvâscă, 
căci era gângav sărmanul :

„Nî-î-î-î-î nu sciu ce au căţăluşil, de nu voiesc să 
tacă. C-u-u-u-u ce vă pot servi.li

„Aş voi să mă présentez Domnului director . .
„Poftim Domnule şef-contabil, te voi conduce eu !“ 

îi tăia vorba JSficolicî, sărind la Traian si intindâiulu-i 
mâna,
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Acesta, deprins din serviciul seu de mai mainte a ii 
numai si numai funcţionar in biurou, jiu dete mâna cu el 
ci <Jise :

„Decă vei bine voi să ine introduci pe lângă Dom
nul director, te voi urma.“

„Töne,“ striga Nicolici devenind galbăn de pretinsul 
afront ce avu se sufere din partea lui Traian, „arată 
Domnului şef-contabil odaia Domnului director.“

Ion era servitorul care stctca intr’un colţ, aşteptând 
ordinile Domnilor funcţionari.

„M-c-c-c-o rog,“ se încerca cassarul speriat de morte 
a îngâna ceva, dar nu isbuti, căci Traian se orientase şi 
veduse pe o uşă din stânga iuscriptiunea :

„Directorul,“ deci păşind spre acesta uşă, făcu un 
semn lui lón ca să remâiă unde era, ér cassarului i disc:

„Iţi mulţumesc Domnule cassar, am găsit uşa,“ şi 
cu aste cuvinte intra la director.

„Ce inghîmfat!“ exclama Nicolici in urma lui, apoi 
merse erăşî să scrie mai departe.

„C-a-a-a-m tinerel!“ scóse cassarul.
„Necopt de tot. ]\[<5 mir de ovreiul Laib de a pro- 

tegiat pe un asemenea „flaimuc!“ continua Nicolici, care-şl 
luase deja congediu şi avea să părăsdscă banca peste vro 
două (Jile, aşa încât nu-i mai păsa de nimeni.

„P-e-c-e-e-ntru Dumucileu, să nu te audă cum-va
cine-va.“

„Ş'apoi !“
„Aş risca postul meu !“
Spaima in loc do a-i lua graiul ca la alţi omeni i 

sprinteuise limba bietului cassar.
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„Nu te tema Domnule Lustic, cu léfa care ţi-o da 
D-tale, nu mai găsesc nici un cassar, deci nu-ţî vor da 
drumul cât- vei trăi —“

Intru aceea Traian intrase la director.
Acesta măsura cu paşi mari cabinetul seu.
La vederea lui Trăiau se opri in torcând cu o privire 

rătăcitore salutarea lui.
„Domnul Traian Mi strei,“ dise el, „noul contabil ?“
„Am onôre a me présenta Domnule director, da eu-s 

Traian Mist rol,“ dise amicul nostru.
„Vei fi succesorul meu Domnule,“ relua directorul, 

care reîncepuse preumblarea sa.
„Locţiitorul D-tale in cas de lipsă,“ făcu Traian ui

mit de vorbele şi de purtarea directorului.
„Ba succesor, cum am dis,“ relua directorul „căci 

nu mai ani speranţă a mă susţine.“ Observând uimirea 
lui Traian adause de grabă. „Ţi-aş spune tot, dar este 
un secret la mijloc, care nu ine privesce numai pe mine.“

„Dacă ai bine-voi Domnule director,“ dise Traian 
schimbând vorba, „să dispui ca să mi să predea registrele.“

„Registrele?“ repeta directorul, oprindu-sc éifisï din 
mersul său prin odaiă. „Tréba fostului contabil,“ mai 
adaose el reluând din nou paşii întrerupţi.

„Este aicî ?“ intrebâ Traian uimit.
„Nu sciu!“ făcu directorul pe scurt, „secţiunea con

tabilităţii să află dincolo.“
Traian vădendu-să congédiât in mod aşa de brusc, 

eşi, căutând secţiunea contabilităţii.
Acolo nu găsi pe nimen. Vr'o două biurouri pentru re

gistre, prăfuite, dar altmiutrc nouă dc nouţe, ca şi când
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mi ar fi fost intrcbuiuţatc de nimcn, stctóu la una din 
laturile odăit, numai pe un birou dintr’un colţ, se vedea 
un prospect şi apoi — un dosar.

Traian privi împrejur si începu sít se întrebe, ce 
este de făcut.

Să stea acolo şi să aştepte până se va întâmpla ceva, 
séu să mergă in odaia de cassă, ce era alăturea şi să-şî 
ia acolo iuformaţiunî asupra registrelor, ori să-şî puiă pă
lăria ’n cap şi să plece acasă.

După puţină chibzuóla se decise pentru alternativa 
de pe urmă şi era tocmai să âsă pe uşă , când sß pomeni 
cu preşedintele şi cu vicepreşedintele băncii, adică cu Domnit 
Caspar Puclc şi Avram Laib.

Ovreiul după ce intra, inchisc uşa incetinel, apoi 
dise cătrâ Traian :

„Vină aici mai aprópe de noi Domnule şef-contabil.“
Cu aste cuvinte sß retrase iu colţul cel mai depărtat 

de la uşă, ducând şi pe Pucle cu sine.
„Nu ţi-a spus nimic, Domnul director,“ îl intrebâ 

apoi vorbind mai incet.
„Pare torte agitat, şi mi-a spus că nu se va mai 

putea susţine mult timp aici.“
Laib preschimba o privire cu Pucle, care păru a 

tresări la acóstu scire.
„Nu ţi-a mai spus alt nimic, despre piaţa nostră de 

exemplu,“ continua Laib.
„Nimic!“ afirma Traian.
„Fatal, fatal!“ borborosi Puclc.
„Las’ că vom vorbi noi lucrurile mai pe larg in 

grădină,“ replica Laib, apăsând asupra cuvântului .grădină!
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„Acum sít arătăm Domnului contabil ce are de făcut. — 
Etă aici,“ continua el adresându-se cătră Traian, „acest 
dosar, cuprinde listele de credit. De la cassă vei primi 
nisce insemnărî pe care le vei trece aici in liste, ş’apoi 
vei extrage din ele notele ce ţi se vor cere diu partea 
eensurei. Cred că m’ai înţeles ?“

„Cum nu,“ răspunse Traian.
„Vecjî cât e de inteligent,“ dise ovreiul cătră Pu ele, 

apoi intorcendu-să érasï spre Traian adause: „aproposito, 
am au<Jit că te ocupi şi de literatură, vei publica o 
novelă.“

„Da,“ răspunse Traian inroşindu-să puţin, căci îşi 
aduse aminte că in acea novelă să aflau vr’o două pasagie 
de un crunt antisemitism.

„Scrii şi prin gazete?“ continua Laib.
„Câte odată,“ răspunse Traian, „chiar şi novela de 

care scit, este destinată pentru foiletonului jurnalului de 
Tempeşci.“

„Pressa,“ reluâ Laib, „in cjiua de astăcjî este o mare 
putere. Dar ia séma căci ea este tot odată o armă cu 
două tăişuri.“

„Nici prin gând nu mi-a trecut a mă servi de pressă, 
ca de o armă,“ replică Traian aşerjat.

Acum intra servitorul Ión cu nişce hărţii.
„Etă insemnările cassei,“ exclamă Laib. Traian le 

lua şi incepu să trécâ din ele in listele din dosar.
„Ve<Jî cât e de îndemânatic,“ mai cjise Laib cătră 

Pucle, apoi eşi cu el împreună.
Ajungând la uşă, se mai intórse odată şi cjise cătră

*• Traian ;



59

„Când vei fi gata sít ne trimiţi listele necesare pen
tru ccnsurarea creditelor cerute, in cabinetul de censura 
unde ne ducem acum.“ Apoi eşiră.

Traian, continuă cu trecerea in liste şi se întreba:
„Oro ce va dicc ovreiul când va ceti novela mea ?“
„Mi-c téma cit se va supcra tare pe mine,“ îşi răs

punse tot cl dupa cât-va timp.
„Decă nu mJaş fi angajat formal, faţa cu redactor şi 

déca literatura n’ar fi ocupaţiuuea mea de predilecţiune, 
mai ca aş lăsa novela neincheiata şi nepublicată, “ reîncepu 
el din nou, apoi îşi incheiâ şirul cugetărilor sale excla
mând : „ab cum să nu, nccăjâscă-să ovreiul cât va voi, 
condeiul să-mî trâiéscà. In serviciul literaturei îmi va 
aduce póte mai puţine parale dar mai multă onóre!“

Cât era de nepăţit bietul Traian. Condeiul pus in 
serviciul literaturei române nu a adus şi nu va aduce de 
cât póte peste vr’o sută de ani bani şi onóre.

Să-l lăsăm insă la aceste idei, care singure sunt in 
stare a-1 insufleţi intru urmărirea căii celei spinöse de 
autor român şi să intrăm in cabinetul de censură unde 
sperăm a surprinde pe preşedintele şi vice - preşedintele 
băncei la o couversaţiune, ce ne va interesa.

„Crecji acum ?“ intrebâ Laib pe Pucle, care părea 
intr’o agitaţiune cumplita.

„Ce ?“ suspinâ acesta.
„Nu te mai preface că nu m’at înţeles,“ reluâ 

ovreiul hotărît. „Ai audit că directorul s’a plâns cătră 
contabilul cel nou, că nu să va mai putea susţine la postul 
său, deci este pe fată ca. firma Cseh &_Comp îşi ya sus*
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penda plăţile. Directorul fiind încurcat cu acesta firmă, 
séu mai bine cjis fiindu-i dator cu o sumă mare, va trebui 
să plece d’aicT, căci se vede tréba, nu-şî va putea procura 
bani din altă parte.“

„Forte periculos om acest contabil,“ observa Puclc. 
„Aferim, satul arde şi baba sil peptonă, eu-ţi vorbesc 

. de falimentul lui Cscb, D-ta îmi rospundi de contabil. 
Lasă-1 in pace, este omul meii, şi spune-mi mai bine: te-ai 
decis iu fine a-mî vinde grădina.

„Cu cinci sute de fiorini, nici o dală !“
„Mare vorbă este vorba de nici odată, şi de ce mă 

rog nu voiesci să-mi dai grădina ? Ore ca să ine impedeci 
de la vêndarea locului meu învecinat, pe care mi-1 cere 
statul pentru o casarmă. Ori vreai să tratezi şi D-ta dc-a- 
dreptul cu guvernul pentru grădina D-tale, fără de care 
nu se póte folosi locul meu?“

„Drept să-ţi spui, decă nu-mi dai cel puţin douedeci 
de mii de fiorini . . .“

„DouS-cleci de mii de fiorini!“ îl întrerupse Laib 
strigând .aşa de tare incât Pucle se vădu silit a-i pune 
mâna pe gură, si a scote de repeţite ori un „st“ de 
groză.

„Două-deci de mii de fiorini,“ reluâ ovreiul cu voce 
mai moderată, „doră pentru ca să-ţi rescumperi poliţile cu 
subsemnăturile prefăcute ale firmei Cseh & Comp . . .

„Pentru Dumnefjeu . . .!“ făcu Pucle, cu vocea îne
cată şi tremurând ca o vérgá.

„Mă mir de D-ta,“ continua Laib, „eşti om cu totă 
firea, cu mintea destul de coptă, şi totuş mai pregeţi un 

»minut. m(ica£.-. Dămii gradina .
• ■
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„Dar . . .“
„Ce vei face cu poliţele cele false, pe care vei tre

bui sa lc plătesc! séu sa le preschimbi cu altele îndată ce 
se va declara nesolvabilă firma Cseh & Comp?“

„Dóca ai voi să inlocuescT acea subsemnătură cu a 
D-tale . . . ?“ şopti Pucle sfiicios.

„Feritu-m'a Moise profetul!“ exclama Laib, „să-nu 
pui subsemnătură mea cea bună lângă a D-tale care este 
putredă pană dincolo . . .“

„Creditul meu este neatins . . .“
„Da, treci de primul bancher din oraş, lumea îţi 

încrede banii orbiş, de la senatorul cel inghîmfat, care-ţi 
aduce economiile sale crtate si neertate spre fructificare, 
până la băbuţa văduvită caro şi-a plasat căpitalaşul seu la 
D-ta, toţi te cred om cu stare şi om onest.,“ la cuvântul . 
din urmă ovreiul zimbi sarcastic.

„Creditul meu este neatins,“ relua Pucle, „şi mă 
bizui pe acest credit când die, că peste puţin voi ii îm
plinit tóté golurile ce s'au făcut in banca mea.“

„Pe acest credit şi pe jocul la bursă, te bizui!“ re
flectă Laib. . „Să te ajute Dumnezeu ca să deviî acel om 
bogat drept care treci in ochii lumci, cu atât mai lesne 
şi mai bucuros poţi să-ini dai astădf ce-ţî ccr.“

„Să-ţi dau,“ «Jise Pucle, „dar in schimb să-mi dai 
iscălitura Dv.“

„Nu să pótc — dar ean ascultă,“ şi ovrcinl să apro
pia dc urechia lui Pucle şoptindu-i „plastografiază sub- 
semnătura mea, îţi promit că voi închide ochii!“

Pucle tresări.
„Ei bine, să prinde pactul, nostru séu nu ?“ întreba 

ovreiul pe scurt.
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„După cat te cunosc,“ începu Puclo, „ai fi iu stare 
sít mi? prăpădesc! chiar de acum, décíí aş persista Ia retu
sul meu. Da chiar de acum, şi n’ai mai avea lipsii să 
aştepţi panii la falimentarca lui Cseh.“

„Să póte,“ concese ovreiul cu un zimbet diavolesc.
„Décâ-tï primesc propunerea dc a-ţî contraface sub- 

semnătura, am dat din puţ in lac — insă primesc, căci 
hun este Dumncdcu — puţin noroc şi tote vor veni in 
regulă, .apoi nu voi mai avea lipsă do nici o subsemnătură. 
Dar trebue să-mi jurî pe Ieliova al D-tale, că nici odată 
nu mii vei trăda.“

„Iţi jur,“ dise Laib punendu-sï mana pept, „că ni
meni nu va afla din gura mea nimic din câte am vorbit, 
astădî, aşa să-mî ajute lehova ! — Eştî mulţămit ?“ adause 
el apoi.

„Trebue să fiu!“ răspunse Puclo, care încă tot mai 
tremura de agitat cc era.

„Să facem dar contractul !“
„Fă-1, sunt gata a-1 subscrie,“ ofta Pucle apoi să 

duse la feréstrâ şi privi prin geam, perdut in gânduri.
„Poftim de citesce şi iscălesce,“ disc ovreiul arătând 

spre o foiă de hârtie, pe care o umpluse cu o seri sőre 
măruntă.

Pucle sS intórse, ca să implinóscá dorinţa, am putea 
dice mai bine, porunca ovreiului.

In acest moment Traian Mistrel. intra cu listele.
„Dar nu era servitorul la îndemână,“ îl întreba Laib 

luându-i hârtiile.
„Nu, Domnule vicrcpreşedinte şi, pentru ca să nu 

mai aşteptaţi, am venit eu insuş ca să v’aduc listele.“
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„Iţî mulţămim,“ cu aceste cuvinte Laib congédia pe 
Traian, care esi.

„Nu-mi place nici de cum acest tenir,“ dise Pucle, 
care cetise şi subscrisese intru aceea contractul făcut 
de Laib.

„De ce nu ?“ îl intrcbâ ovreiul.
„Arc o faţă, cum să die,“ explica Pucle, „pré — 

oficiósa. 3STu este destul de negustoros, pare pré onest.“ 
„Nu te teme,“ replica Laib, „este protcgiatul meu 

şi va trebui să facă după cum voi cere cu !“
„Nu pré arată a oin, care sG facă pe voia altuia,“ 

obiecta Pucle.
„Am cu ac de cojocul fio căruia,“ reflectă ovreiul cu 

un zimbet diavolic.
Pucle înghiţi nodul şi tăcu.

VII.,

Inelul.
Alcia din Tempeşcî, de şi făcută de nişce prisonierî 

francezi pe la anul 1797, nu era şi nu este de nici
şic.un

Trei şiruri de castani sălbatici, şiruri ca de vr'o 
cincî-dccî pană ’n sése-decT de metrii de lungi, lăsând intre 
sine câte un drum ca de vr’o cinci metrii lărgime, — de 
o parte zidurile oraşului, de altă parte o îngrăditură cu 
zăbrele tăiate din gros, iată pe scurt totă întocmirea aces
tei alee.

Cam pe la mijlocul ci, lipit de zidul oraşului era, 
pe timpul de care vorbim, un pavilon destinat pentru mu-
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sicanţii oraşului, cat't pe fie-carc săptămână desfătau oda ta 
publicul Têmpcnesô cu melodiile lor.

Aceste concerte gratuite erau cercetate do apropo 
intregul oraş, dar mai cu séma de acele domne şi dom- 
nişore, care aveau cate o rochia séu mantila séu pălărie 
nouă şi voiau să le arete lumii, căci dc —, la cc-ar li 
fost bune tóté aceste podóbc, déca nu le-ar li putut pro
duce in public.

Catincuţa era una din cele mai căldurose amatőré 
ale acestei preumblări, decT cum se intórse de la viiă, se 
grăbi a cerceta primul concert séu „musica“ dc pe pro
menadă, cum se exprimau Tempcsceniî.

Traian nu cerceta nici decuni bucuros aceste preum- 
blărî, dar de óre-cc doria o întâlnire cu Coralia şi n’avea 
încă curagiu a se introduce in familia ci, nu lipsia nici 
odată de la musica de pe promenadă.

Fusese de trei, de patru ort şi, — incă nu sc în
tâlnise cu adorata sa, acum in fine vedu pe Catincuţa şi 
presupuse, că şi verişora acesteia trebuia să lîă acolo.

Se înşelase, căci Coralia nu venise pe alciă.
Traian dintru inceput nu abordase pe Catincuţa, care 

se preumbla cu frate-seu Costică, reservându-şî a să alătura 
mai bine lângă Coralia. Dară după ce se convinse că asta 
nu era presentă, îşi luâ inima in dinţi şi merse la Ca- 
tincuta.

„Ce bine ţi-a priit aerul de la ţâră,“ disc el, „am 
audit că aţi fost la viiă !u

„Da!^ făcu Catincuţa pe scurt.
Era supărată pentru că Traian vcuisc aşa de târdiu 

la ca şi pentru că presimţise adevărata causa a intărdicrei sale.
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„Te félicitez Domnule Mistrel,“ începu cocóna Zma-
randa mama Catincutiî.»

„La ce?“ întreba Traian mirat.
„La postul (lela bancă,“ răspunse cocóna.
„Ali, da, bine diel,“ făcu Traian.
„Ce dórit nu-ţî place ?“ întreba Catincuţa.
„Ba da,“ să grăbi Traian a răspunde 

placă de óre-ce singur rai-am ales acest post.“
„Pentru ca să rămâi la Tempesci?“
„Negreşit, s’ar fi putut óre să plec, după ce ţi-am 

făcut cunoscinţa.“
„A mea séu a Coraliei ?“
„Şi a D-tale şi a Domnişorei Coralia !“
„Sciî că verişoră-mea este ca şi logodită ?“ — 
„Verişora D-tale, care ?“ dise Traian cu un zimbet

cum să nu-mi> V

forsat.
„Care alta, de cât Coralia !“
„Domnişora Coralia . . .“ repeta Traian.
„Nu-i aşa, că-ţî pare rău . . .“
„Ce secrete ai cu Domnul Traian de v’aţî apucat să 

şoptiţi?“ întreba cocóna Zmaranda.
„Nici un secret, i-am spus numai Domnului Mistrel, 

că verişora Coralia este ca şi logodită ?“
„Cu cine ?“ exclama cocóna Zmaranda.
„D-ta ca mătuşă nu sciî nimic,“ întreba Traian şi 

să vedea că acésta împrejurare i procura óre-care bucurie. 
„Dar nu sciî mamă, Domnul Furculicî delà Ploiesct ?“ 
„Bine (Jicî!“ afirma cocóna Zmaranda, „mie mi să 

părea insă că lui i plăcea mult de tine.“
„Să póte, dar i plăcea şi de Coralia.

„Strada Carmen Silva.“ 5
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„Da, aşa să pare.
„Sigur este insă că Coralia s’a amoresat . .
„De Furcnlicî ?.. .“ adause cocuna Zmarauda mirată. 
Traian, care urmărise acest dialog cu o neliuiscc 

crescândă îşi lua séma dicendu-şi :
„Naiva voiesce să mă rătăcescă.“
„Nu tocmai de persona lui s’a amoresat Coralia,“ 

reluă Catincuţa,, „ci de moşiile lui.“
„Ce-i drept, n’are gust reu,“ dise cocóna Zmarauda 

„Eu in locul tău nu l’aş lăsa Coraliei. Cumnata Zamfira 
mama Coraliei este mai fericită de cât mine.“

Acum veni şi Costică, care intru aceea să preumblase 
cu nisce amici şi aduse cu sine pe Nicolac Bardă.

Credea că-i face in năcaz lui Traian, pe care nu-1 
mai putea suferi „de când i luase postul“ după cum să 
exprima el, şi despre care presupunea că tot asemenea 
ca şi Nicolae curtâză pe soră-sa.

Cum vădu Catincuţa pe acesta îl întrebă :
„Te-ai intelnit cu Coralia de când ne-am intors de

la viiă ?“
Tot o dată i făcu semn cu ochit pe furiş.
Nicolae inţelegencl acest semn dise: „da.“
Traian surprinsese şi el semnul şi vedend că Catincuţa

voiesce să-l tragă pe sforă, clise pe scurt :
„Pardon, văd colea un Domn, căruia trebuc să-i 

vorbesc la moment. Vă salut,“ şi cu asta plecâ.
„Când t’ei intêlni cu Coralia,“ strigă Catincuţa după 

el, „să te uiţi la mâna ei şi vei vedea un inel de lo
godnă.“

Traian să făcu că nici nu aude, dar totuşi să iugălbeni.
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„Ce-s nebuniile astea ?“ intrebâ cocóna Zmaranda. 
Catincuta nu răspunse nimic, lacrimile o înecaseră, 

aşa de mult o atinsese depărtarea cea fără de veste a lui 
Traian.

Nicolae Bardă observă starea de mîhnire iu care 
ajunsese Catincuta, şi explicăudu-şl-o pe dos, se grăbi a dice :

„N’am vădut pe D-ra Coralia, dar am credut că mï-aï 
făcut semn din oclil să (lie da.“

„Eu nu ţi-am făcut nici un semn,“ se resti Catincuta 
cătră el, bună bucurosă că-şi găsise pe cine-va asupra că
ruia să-şi verse necazul.

Traian îsî făcuse de vorbă cu un trecător, dar nu » «
să indura a pleca de pe aleiă. Spera că doră tot va mai
vedea pe Coralia.

Lumea venia încă mereu, căci musica tot mai cânta, 
dar in momentul in care să sferşi ultimul marş, să duseră 
nu numai musicauţiî ci şi preumblătoriî toţi şir grămadă.

Traian perdu speranţa de a mai vedea pe Coralia.
Inserase.
Cocóna Zmaranda si cu Catincuta insotite de Nicolae

» 19

şi de Costică să ridicară de pe banca pe care şe<Juseră şi 
apucară drumul spre casă.

Când trecură pe dinaintea lui Traian, Catincuţa 
tocmai întreba pe mamă-sa:

„Nn mergem pe la mătuşa Zamfira, ca să vedem de 
ce n’a venit şi Coralia la preumblare?“

„Ore din adius să fi vorbit aşa de tare ca să o aud?“ 
să intrebâ Traian. „Dar ce scop să fi avut cu asta ? Póte 
a voit să mă indemne ca să merg cu ele. Dar încă nu 
mi-am făcut visita la Dórana Zamfira Molean şi nici n’am
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s’o fac, până ce nu inc vei înţelege mai intâifi cu Coral ia. 
Treime s’o intelnesc pe unde-va şi să-î vorbesc.“

Cu aceste gânduri urmărise cam pe ncsciutc din de
părtare pe cocóna Zmaranda şi pe Catincuţa şi vè'du că in 
adevăr dispărură in curtea caselor unde şedea adorata sa 
Coralia.

„Să-ţa pară reu că n’ai venit şi tu la aleiă,“ disc 
Catincuţa cătră Coralia, cum intra la densa.

„De ce ?“ intrebâ acesta inroşindu-se fără de voie.
„Te-ai fi întâlnit cu el,“ relua Catincuta.
Coralia era uimită. Verişoră-sa până acum i vorbise 

de Traian ca de unul de care era sigură, acum insă părea 
forte gelosă de densa.

„N’am putut merge la musică,“ ingânâ ca fără a 
reflecta la observarea cea din urmă a Catincuţif, „căci 
avem să isprăvim o rochie.“

„Dar — până veţi aprinde lampa, vină puţin să ne 
punem in ferdstră,“ reluâ Catincuţa.

Coralia înţelese îndată că el trebue să umble prin 
apropiere. Décá ar fi fost singură negreşit că ar fi alergat
la geam, ca să-l potă vedea, dar aşa, cu Catincuţa...........
îi părea ca şi o profanare a siraţemintclor sale celor 
mai sacre

„Haide, nu fi prostă,“ făcu naiva şi apucâ pe veri
şoră-sa de mână ca s’o tragă la ferâstră.

Dar in momentul in care i prinse mâna, scóse un 
ţipet pătrunzător.

„Ce ai păţit?“ o intrebâ Coralia.
„Dracu să ia, Domne ărtă-mă !“ replicâ Catincuţa, „ce 

inel prost porţî şi tu, m’am sgăriat de petrele lui, intórce-1
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cu pótra ’n jos, 
róstra.“

apoi dă - mî mâna şi vină la fe-

Coralia era aşa de preocupată de Traian, îucât nici 
nu observa, că era o prostie din partea Catincuţci a cere, 
să-şî intorcă inelul cu pótra ’n palmă pentru ca să nu să 
mai sgăric cu el, căci tocmai atunci mâna streină ar fi 
venit in mai apropo atingere cu colţurile petrelor, şi nici 
pe departe nu se gândi, că Catincuţa urmăria o stratagemă 
perfidă cu ac0stă provocare.

Ca şi maşinalmente intórse inelul şi-şi lăsa mâna in 
voia Catincuţiî, care i-o luâ şi o trase la geam.

Traian in adevăr tocmai trecu pe dinaintea ferestrei.
Catinca, fără a scăpa mâna Coraliei, ba tocmai din 

contra, ţenendu-o astfel încât Traian putu vedea inelul, 
clise cătră Coralia, care voia să să retragă:

„Stai aici, nu-1 vecjî că trece ori vreai să-l
superi.“

Traian văcluse in adevăr acea verigă fatală, care i 
să părea ca şi un inel de logodnă şi ae0stă vedere îl tul
burase atât de mult, încât rămăsese cu privirea aţintită 
la fete.

Coralia văcjendu-l că-i încremenit, îşi smulse mâna 
din a Catincuţiî şi să retrase.

„L’ai supărat!“ cjise Catinca ridând ca o nebună.
Să bucura, căci i isbutisc planul. Observase că Traian 

luase drept o verigă de logodnă, inelul intors din degetul 
Coraliei. Traian credea in adevăr că Coralia să logodise 
şi era supărat, ba milmit chiar.

„Bine-mî este,“ îşi clise el plecând de acolo, „eu 
om in totă firea mea să prind de odată, o slăbiciune atât do
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mare pentru o copilă incât să renimţ la visurile melc cele 
mai strălucite, să me târăsc in praf iuaintea unui detestat 
ovreiü, ba a mă umili până intru atâta, incât sub nisce 
preteste copilăresc! să-mi retrag scumpa mea novelă, numai 
şi numai ca să nu supăr pe acel ovreiü, să nu-mî perd 
care cumva postul meu de la bancă !“

„Ce fel de post Domne Dumnedeule,“ continuă el 
din ce in ce tot mai amărît, „o golă batjocură , o func
ţiune de cea mai mare responsabilitate, părăsită de ante
cesorul meu in cea mai cumplită disordiue .... dar ce 
die disordiue . . . .“

„Şi pentru-ce aste tote,“ reluâ el scrâşnind fioros din 
dinţi, „pentru ca să ajung obiectul de batjocură a mici 
Catincuţe şi a . . . .“

Nu sfârşi, n’avea curagiul a-şî infige pumnalul in 
rana sa cea sângerată.

„Dar mă duc de a dreptul la redactor şi-i dau voie 
ca să incepă cu publicarea novelei, fără acele schimbări, 
pe care voiam să le introduc, ca să cruţ susceptibilitatea 
ovreiului. Mâine însă la bancă . . . .“

Dar să părăsim acum pe bietul Traian, căci să află
in o stare a cărei descriere amănunţită nu ar fi nici dă»
cum plăcută. II vom regăsi ceva mai liniştit, insă lucrând 
tot sub impresiunea stratagemei executate cu atât succes 
de Catincuţa in contra lui.

VIII.

Demisiunea.
„A-a-a-a-i audit ! ?“ gângăvi cassarul Lustic, „Cseh 

a dat faliment.“
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„Nici nu cunosc acésta firmă,“ răspunse ajutor ulsău 
Smalţ, un locotenent in retragere, căci Domnul Nicolicî 
fusese înlocuit cu acest personagiii,

„N-u-u-u-u o cunoscî ? giranta preşedintelui nostru 
Caspar Pucle !“

„Adică preşedintele nostru a subsemnat pentru Cseh 
et Compania.“

„Ba nu, Cseh et Compania au subsemnat pentru 
Domnul Pucle !“

„Aşa dar va schimba subsemuătura falimeutată cu 
alta şi pace.“

„Bine dici ! “
„Nu-ţî spuneam eu, că de şi om de arme, am mare 

talent financiar !“
„Va fi (Jeu.“
Funcţionarii cassci amuţiră dc-o-dată, căci intrase 

Domnul Caspar Pucle, preşedintele băncii, cam palid şi 
cam agitat, dar cu aplombul pe carc-1 arăta tot de-a-una 
faţă de funcţionari.

„Am venit ca să schimb acceptele mele cele cu sub- 
semnatura Cseh et Compania, care a falimentat,“ (Jise el 
inccăndu-se ca de vr’o doue ori pană ce termină frasa.

„I-î-î-î-î-ndată. Te rog Domnule Smalţ,“ — „p-p- 
p-poftescc incóce pe Domnul director.“

Smalţ intră in cabinetul directorial, dar se intórsc
indată :

„N’a venit încă,“ (Jise el.
„La dece şi n’a venit încă?“ făcu Domnul Pucle.
„P-p-p-poftesce dar pc Domnul şef-contabil locţiitor-

dircctor.“



72

„Tocmai cum dorisem şi cum o cam prevădusem,“ 
îşi dise Pucle. „Directorul a plecat. Yoi avea (Va face 
cu noul contabil; om mai neexperimentat.“

Peste puţin Smalţ veni cu Traian, care şi el părea
buimăcit.

„Sciî de falimentul Cseh et Compania,“ îl intrebâ 
Domnul Pucle cu vocea cam nesigura.

„Da, mî-a spus Domnul director, care m’a însărcinat 
a preda acésta a sa cerere de congediu.“

„Congediu ?“ făcu Pucle, apoi adause in sine, „bine 
că lipsesce, căci el mai curând de cât orî-cine m’ar fi 
putut bănui.“

„Déca i dai congediul . . . .“ reluâ Traian.
„Pe cinci dile, cât cade in competinţa mea, bucuros,“ 

să grăbi a dice Pucle.
„Atunci tot odată incuvinţezî dar intrarea mea in 

funcţiunele lui . . . .“
„Da . . . , negreşit !“
„Poftim dară binevoiesce a intra in cabinetul di

rectorial.“
Preşedintele Pucle uimit de tonul formal 

Traian, care nu-i putu place nici de cum sub imprejurările 
in care să afla, merse in (Jisul cabinet, unde intrâ şi 
Traian după el.

Lustic, cassarul audise şi e! că directorul peste puţin 
va trebui să-şî părăsâscă postul şi cu tóté că după regula
mentul băncii şeful-contabil după timp era tot o (lată loc- 
ţiitor-director, totuş sperase că de astă dată se va face 
excepţiune şi ca pe unul care era mai bătrân îl vor înainta 
la postul de director, fără ca să fi trecut prin funcţiunea 
contabilităţii, la care nu să pricepea de loc.

lui
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Vödéiül acum că Troian, după cum dicea el, îşi 
arogase postul tam uesam, era araărît şi incepu cătră 
Smalţ :

f

„Este iu contra regulamentului ca directorul sö pri- 
mésca cambii, ele trebnesc presentatc la cassă . . . .“

„Mai intâitl Domnul Traian Mistrel nu este director,“
dise Smalţ.

„Dar nici locţiitorului-director séu şefului - contabil 
nu-i este permis . . . .“

„Apoi,“ continua Smalţ iu replica sa fără a lua iu 
seină observarea cassarului, „aici este un cas extraordinar, 
cu vr’un secret la mijloc, mai seim şi noi.“

„La o bancă nu este permis ca să existe nici un 
mister intre funcţionari,“ relua cassarul cu o volubilitate a 
vocei pe care după cum seim o dobândea tot de-a-una 
când era stăpânit de vr’un afect.

„Aici nu-i vorba de nisce funcţionari simpli, ci de 
locţiitor-directorul ei . . . .“

Cu asta sö curma discusiunea celor doui funcţionari, 
căci intrase un client. —

„Am venit să schimb acceptele mele, care portă girul 
lui Cseh et Compania, inlocuindu-le cu aceea ale firmei 
Ruben et Laib, etă-le : cinci efecte de câte patru mii de 
fiorini, adă-mî pe celelalte.“

Traian părea preocupat, dar nu de cestiuuca acestui 
schimb de efecte, ci de o cestiune mai gravă pentru el, 
căci fără a face vr’o obiecţiune, luâ portofoliul cu cambii 
din cassa directorială a căror chei le primise de la direc
torul Fluc, plecat in congediu, scóse din el cambiile cu 
subscrierea Cseh et Compania şi le inlocui cu cele aduse.
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Domnul Pucle asistase la acâstă operaţiune cu o în
cordare febrilă şi peptul său se dilata in un suspin de 
uşurare, când Traian i întinse cambiile cu subsemnatura 
cea falsă a lui Cseh et Compania, pe care le lua şi le puse 
mototolite cu manile tremurânde in buzunar.

In acel moment Lustic deschise usa si vărându-s!» » «
capul prin crepătură dise :

„Domnule locţiitor-director, să poftesc! cu cheile, ca 
să deschidem cassa cu banii.“

„Cum a tresărit şi cât era de buimăcit, cc va li 
a vend,“ îşi clise el inchidend uşa, căci Traian cu un gest 
de nerăbdare i strigase: „viu îndată!“

„Domnule preşedinte,“ adause el apoi, adresându-să 
cătră Domnul Pucle, „te rog să primesc! demisiuuea mea!“ 

„Demisiuuea,“ făcu acesta mirat, „tocmai acum când 
ai să împlinesc! doue posturi ?“

„Domnul Fluc,“ relua Traian, „a cjis că nu va 
lipsi mai mult de cât două, trei săptămâni, timpul necesar 
pentru a să duce la Barmen şi a să intórce de acolo, unde 
speră că rudele sale îl vor împrumuta cu bani! trebuincios! 
pentru plata datoriei sale la casa Cseh et Compania . . .“ 

„Speranţă deşertă,“ făcu Pucle.
„Şi de órc-cc,“ continua Traian, „timpul de denunţare 

fixat in decretul meu este de patru săptămâni, Domnul 
Fluc să va intórce până la plecarea mea ... .“

„Ai vr’un cuvânt peutru acâstă demisiune ne
aşteptată.“

„Am!“ replicâ Traian, dar acest cuvânt nu-1 scia 
nimenî şi nici că avea să-l afle vr’o dată cineva. El gă
sise dec! altă causă, şi-şt motivase abijicerea sa coprinsă
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iu petiţiunca cătră consiliul de administraţiune a băncii^ 
pe care o scóse acum din buzunar si o depuse in mana 
preşedintelui.

Domnul Puclc prin culanta, ce arătase Traian la scliim- 
barea cea fatală a cambiilor, era in acest moment prevenit 
iu favórea lui, deci până a nu ceti petiţiunea i dise:

„Iţi repet încă o dată, că forte rău ţi-ai «ales mo
mentul demisiunei. Gândesce-te şi socotesce-te încă, ér eu 
mă fac ca şi când nu aş li primit acestă hârtie.u

Şi cu aste voi să-i dea inapoi petiţiunea.
Traian făcu un pas inapoi.
„j\I’am g.andit şi resgândit,“ îşi (Jise el, „dar nu pol 

să mai stau in acest oraş unde lumea-şî bate joc de 
mine . . . ,u

Sub lume, firesce, înţelegea pe Coralia despre care 
presupunea, că numai din batjocură i arătase erî la fe
restre inelul de logodnă.

„Ei bine, nu-ţî iai inapoi petiţiunea,u repeta Domnul
Pucle.

Acum intra şi vicepreşedintele Laib 
rend la censură şi care aflase de la cassar, — căci trecuse 
prin odaia de cassă, — că Domnul preşedinte venise să 
preschimbe acceptele cădute in suferinţă prin falimentul 
Cseh et Compania, şi că locţiitorul-director ar li efectuat 
deja aedstă operaţiune.

împărtăşirea cassarului sămena pré mult a denunţare* 
Laib înţelese asta indată şi să cam ingrijâ, căcî ajunse 
in o posiţiune delicată.

Era silit să deschidă vorbă despre mult pomenita 
schimbare de subsemnaturi, dar tot o dată nu-i era permis,

care era de
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ca sa audit faţă de martori, că nouile accepte portă girul 
casei sale, căci iu asemenea cas ar fi trebuit să con
teste îndată acea subsemnătură, seu s’o recunoscă de ade
vărată şi astfel să să lege ca şi când ar fi subscris el insuşî.

Dar ovreiul dracului găsi. îndată o potecă de scăpare, 
căci etă ce disc cătră cassar, care aştepta cu o óre-carc 
satisfacţ.iune răspunsul său.

„Firesce,“ astea fură cuvintele vicepreşedintelui Laib, 
„că cambiile aduse astădî de Domnul preşedinte in schimb 
să vor censura, însă in săptămâna viitóre, căci in asta 
este şi Domnul preşedinte de rend la censura şi nu-şî póte 
acorda credit el sie-şî.

După ce rostise aceste cuvinte, intrase in cabinetul 
directorial şi să afla faţă ’n faţă cu Traian şi cu Pucle, după 
cum seim tocmai in momtntul in care acest din urmă ex
clamase, „ei bine, nu-ţî iai înapoi petiţiuuea.“

„Ce fel de petiţiune ?“ întreba Laib, care să profita 
cu plăcere de acăstă ocasiune ca să ocolăscă cestiunea 
cambiilor.

„Incliipueşte-ţî Domnule vicepreşedinte, Domnul şef- 
contabil voiesce să-şi dea demisiunea, tocmai acum când 
ă plecat directorul Fluc.“

Laib era surprins.
„Din ce causă voiescî să ne părăsesc!,“ să adresa el 

cătră Traian, stăpenindu-şî uimirea.
„In petiţiune mî-am expus motivele,“ replica amicul 

nostru pe scurt, căcî i era silă dé explicări iu acestă cestiune 
neplăcută.

„Bine, vom ceti petiţiuuea,“ (Jise Laib atins de 
bruscheţa contabilului.
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Traiaii esi.
„Te rog, dă-mi petiţiimea s’o cetesc,“ să adresa 

vicepreşedintele cătră Pucle.
Acesta i-o dcte.
Dupa ce o pcrcursă ovreiul, o arunca pe masa

exclamând :
„De asta data m’am inşelat. Credeam că «are carac

terul lăsător al tată-său, dar este ţanţoş, audi colo, ne 
vorbcsce de condiţiunî.

„Ce fel?“
„Dice că noi i-am fi pus o mulţime de condiţiunî pe 

care le-au împlinit şi stăruesce a le implini cu cea mai 
mare sfinţenie, el insă un singur, lucru ar fi condiţionat!“ 

„Aş vrea să sciu, ce ?“
„Ca să-i predăm registrele băncii in bună regulă.“ 
„Ei bine, şi . . . .“
„Susţine că nu i s’a predat nici un registru.“
„Fatal . . .“
„In adevăr lucrul nu pré este plăcut. Acesta causă 

a demisiunei sale nu-i permis să pătrundă iu public.“
\J>,Ş’apoi.... s’a arătat atfit de facil faţă de acceptele 

mele, pe care le-am preschimbat asţătjî, dând . . . .“
„Nu este acum vorba de acăstă transacţiune,“ îl 

întrerupse Laib, „care de bună séma va rămânea un act 
pasager, căci la scadenţă voi plăti acceptele, nu-i aşa?“ 

„Negreşit ! Da este sigur că până atuucî voi réalisa 
acţiunele băncilor de schimb, care au ajuns deja la 300 
şi vor ajunge negreşit la 400 mâine, poimâno . . . .“

„Culcă-te tu pe urechia aceea,“ îşi cjise Laib, „hârtii 
de 80 să ajungă la 400, dar . . . tréba ta,“ îşi inclieifi el 
monologul şi contiuuâ vorbind cătră Pucle ;
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„Şi eu cred in acesta urcare şi sunt de părere, că 
până la împlinirea terminului de denunţare a contabilului 
afacerea D-tale va fi regulată ; cu tóle astea insă va trebui 
să stăruim pe lângă Traian Mistrel să-şî retragă acestă 
demisiune, să reguleze registrele ş’apoi . . . .“

„Apoi?“ întreba Pucle, a cărui inteligenţă nu era 
din cele mai sprintene.

„Apoi !“ cjise Laib 
pentru cojocul fic-căruia.“

Pucle zimbi, dar faţa sa nu se înviora sub acest 
zimbet, ci să întuneca

Venind şi al treilea censor îşi vădură de tréba, 
apoi plecară.

Când trecură prin localul cassci, Domnul Lustic avu 
indraznéla a să adresa cătră vicepreşedintele băncii intrc- 
bându-1 :

sciî D-ta vorba mea, am eu ac> »

„Ai văcjut acceptele aduse de Domnul preşedinte ?“
Vicepreşedintele Laib aucjise pré bine acéstá întrebare, 

tot asemenea şi preşedintele Pucle, amêndoui tresăriră şi 
amendoui să prefăcură ca şi când n’ar fi. audit nimic, căci 
eşiră fără de a reflecta la întrebarea cassarului.

„Ce va fi vrênd bătrânul,“ şopti Pucle speriat la 
urechia lui Laib, când ajunseră in coridor.

„Şi-a dat şi el demisiunea,“ replicâ ovreiul cu un 
zimbet satanic.

In localul de cassă insă bătrânul Lustic cjise cătra
Smalţ :

„De ce nu-mî va fi respuns Domnul vicepreşedinte?“ 
Smalţ opinâ :
„Nu sciu, căci nu mă privesce, fă şi D-ta ca mine :
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nu to amesteca in afaceri care nu te privesc, «acesta devisa • 
treime sa şi-o insuşăscă ori-ce om do la finanţe.“

IX.

Tractărî.
Am vădut că Trăiau era decis a-şî părăsi postul, şi 

a pleca din Tempesci, căci am fost de faţă când şi-a dat 
demisiunea.

Şi cu tóté astea Traian mai pregeta.
Demisiunea nu i se primise încă şi când precugeta 

mai bine caşul cu Coralia, trebuia să-şi mărturisâscă, că 
pré să pripise, pré iute o judecase, fără să fi urmat vechia 
şi incercata regulă :

Audiatur etiam altera pars.
Nici nu vorbise cu fata şi totuşi o condamnase.
Dar mai avea el de lipsă, ca să au<Jă ce-i va dice 

ca ? Nu vădnse destul cu ochii săi ? Nu-i era do ajuns 
atâta? Yoia să mai adauge la acest chin încă durerosul 
supliciu de a-şi audi din insăşî gura ei sentinţa sa ?

Tocmai când venise la acéstft conclusiuue inţelşptă 
după părerea sa, să pomeni că este in strada in care şedea 
fata cea detestată şi să surprinse, că fără de voie, trecuse 
de vr’o trei, patru ori pe dinaintea porţii caselor ei şi că 
de câte ori trecuse, aruncase o setosă privire in curte prin 
portiţa întredeschisă.

„Şi adică de ce să nu vorbesc încă o dată cu densa,“ 
reîncepu el pentru a-şî scusa slăbiciunea înaintea sa insuşî, 
„de ce să nu-i arăt adâncul dispreţ de care s’a umplut
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inima mea cătră ea, care-şî dă amorul pentru moşit. Ore 
să-iuT fia frică mie de o inteluire cu densa . . . ,u

Nu mai fu in stare a-şî urma firul gândurilor sale, 
căci Coralia eşise din portă tocmai in momentul in care 
Traian trecea p’acolo aşa incât, ca băiat de bună crescere 
ce era, a fost silit să o salute şi — asemenea silit să ţie 
pas cu ea şi să-i vorbésca.

„Bună cjiua Domnişoră 1w
„Bună (Jiua Domnule lw
Apoi urmară mai mulţi paşi în tăcere.
Traian să uita la manile Coraliei, care erau manuşate, 

firesce, ér dénsa era cam genată de însoţirea lui. Aşa da.x 
in loc de a provoca o conversaţiune prin vr’una din acele 
observări spirituale de care dispun adese-ort domnişorelc, 
tăcu şi ea, ca şi densul, ba nu indrăznia a-şt ridica privirea 
nici in drépta nici in stingă, ci merse înainte cu paşi 
destul de sfiincioşî.

„Pot să te felicit, Domnişoră,11 incepu Traian in fine,
„La ce ?“ intrebâ Coralia roşindu-să.
„La logodna D-tale ?“
„La logodna mea ? 1“ replica densa cu vivacitate, 

oprindu-se pentru un moment şi aruncând o căutătură pliuă 
in fata tânărului.

t

Traian simţi, cum de la inimă i să sui un val de 
sânge la cap. O nespusă, o inspăimentătorc bucurie îl 
cuprinse.

Acest aer de uimire al fetei era adevărat, nu putea 
fi prefăcut. Coralia nu era logodită.

Ori să uimise ea ore, vădend că Traian scia deja 
despre fidanţarea ei.
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„Da, la logodna D-tale,“ repeta el intorcênd căutătura 
tot atât de plină precum fusese şi a Coraliei şi aşteptând 
răspunsul ei cu o nespusă stringere a inimei.

„VoiescI să-ţî ridï de mine,“ dise Coralia, apoi căuta 
împrejur, ca si când ar fi dorit să scape de societatea lui 
Trai an.

In adevăr nu era lucru cuviincios de a merge sin
gură cu un tânăr.

Traian la răspunsul ecuivoc al Coraliei şi la vedita 
ei stăruinţă de a scăpa de societatea lui, perdu stăpânirea 
de sine şi exclamâ’ amar :

„Nu te inţeleg Domnişoră, nu sciu de ce-ţl place a 
mă chinui, dar vei scăpa de mine, plec, .... nu numai 
de lângă D-ta, ci chiar din acest oraş. Mî-ara dat demi- 
siuuea de la bancă, unde numai din causa D-tale am pri
mit un post. Voiam să-mî asigur o posiţiune, pentru ca 
să te iau in căsătorie, D-ta insă te-ai logodit. . . .“

Coralia cu obrajii aprinşi, cu ochii plecaţi la pământ t 
turmentată de săgeţile celor mai diferite simţiri ascultase, 
jumătate cu inteliginţa, ér jumătate aiurită, ascultase la 
acâstă confesiune bruscă a tânărului, pentru care resimţia 
iu sufletul ci un foc consumător.

Când i repeta din nou aserţiunea, că ar fi logodită, 
fata ârăşî să opri puţin şi cu ochii scânteiaţî exclama :

„Cine ţi-a spus acâstă minciună, şi de ce o mai re. 
petezî după ce ţi-arn spus, că nu sunt logodită cu nimeni.

„Nu eşti logodită!“ striga Traian aşa de tare incât 
trecătorii să uitară miraţi la el.

„Nu!“
„D’apoi inelul de logodnă?“

,Slrada Cariucu Silva. " 6
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„Ce fel de inel . . . ? !“
Dar acum ca prin o minunată nălucire Coralia işi 

aduse aminte de apucaturile de erî, in apariuţă copilăresc! 
ale Catincuţeî, şi recunoscu prin puterea de divinatiune cu 
care amorul inzestreză pe om, că verişoră-sa anume i in- 
torsese inelul şi anume i ţenuse mâna spre terestră aşa 
încât să créda Traian, că are uu inel de logodnă la deget. 
Decî după ce pronunţase cuvintele: „ce fel de inel,“ să 
oprise din nou apoi clise pe scurt:

„Catincuţa ?“
„Da!“ afirmâ Traian.
„A minţit,“ replica Coralia supărată.
„Şi eu, nebunul de mine,“ făcu Traian disperat, 

„am dat in cursă, am demisionat. Dar lasă, bun e Dum- 
uecleu, peste puţin îmi voi face ărăşî o posiţiune, ér până 
atunci, te rog a nu te logodi, fără să-mî fi dat de scire ! 
Imî promiţi?“

„Da,“ şopti Coralia.
„Iţi mulţămesc!“
Cu asta o părăsi.
Din acel moment Coralia nu mai avea ochi buni 

pentru Catincuţa.
„Prósta,“ clise asta, „şi nemulţămitorca. Am dus-o 

cu noi la viiă, ar putea să se mărite in urma nostră cu 
bogatul Furculicï, ea însă a rămnit la Traian, obraznicul 
şi calicul. Ce va face fără post? Calic el, calică ea. Pe 
mine m’au. cerut până acum vr’o patru inşi. Ce-mi pasă 
dară de Traian ; nici nu Pas mai lua acum. . — A audit 
că unchiul Vasilache mă va înzestra, că sunt fată de bani 
gata şi cl’aceea nu pré indrăznesce a-ş! ridica ochii până 
la mine; calic la calic trage.“
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Astfel se mângfiia Catincuţa. Ddcă găsiţi cam fără 
logică vorbele ci, n’are nici o vină biata fată, căci aşa a 
lăsat-o Dumuedeu. —

A doua di Domnul Lustic, cassarul băncii nu sß 
putea din destul mira de politeţa şi afabilitatea lui Traian, 
care era cam ursus din fire şi scump la vorbă, mai ales 
cu subalternii sßi.

„N-u-u-u-te mir şi D-ta,“ (Jise Lustic cătră Smalţ.
„De cine să m6 mir?“ intrebâ acesta.
„De şcful-contabil.“
„Fiind-că a stat cu noi de vorbă şi ne-au dat bună 

diminua in mod atât de indatoritor.“
»Da !“
„Sß vede tréba, că i-va fi zimbit amanta a séra mai 

dulce, ca până acum.“
„Are amantă!“
„Sß póte un tener de anii lui, poet, cu post bun să 

n’aibă nici o intrigă de amor.“
„Nu de géba ai fost ofiţer.“
„Dar nu numai suposiţiunea mS autorisßzä a vorbi 

astfel, ci am vß(Jut chiar cu ochii mei, că sß interesâză 
de fata vßduvei Molcan.“

„A căreia, că sunt douß, una de care sß spune că 
o va iuzestra Domnul Vasilache Ciocă, unchiul fetei şi 
cumnatul vßduvei, ér alta care este lipsită de tot.“

„Nu sciu bine care, dar Domnul Traian Mistrel fiind 
poet, m’aş prinde că şi-a ales pe cea sßracä.

„Eu le cunosc pe amendouß. Mie mai îmi place cea
cu bani.“

6*
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„Un cassai* şi inspector de contribuţii!ne in pensiune, 
de buna séma va trage tot de-a-uua in partea banilor.“

„Unde este Domnul locţiitor-director, iu cabinetul 
directorial séu in sala de contabilitate ?“

Acăstă întrebare rostita de Domnul vicepreşedinte 
Laib, care intrase cu Domnul preşedinte Puclc, curma 
convorbirea celor doi funcţionari de la cassa.

„î-î-î-î-n cabinetul directorial,“ replica D-nul Lustic.
Traian Mistrel să simţia mai bine in cabinetul di

rectorial, căci acolo era mai la adăpost de curiositatca co
legilor săi, acolo îl aşteptau epistolile sosite şi acolo găsise 
astăcji o serisóre, o adevărată solie din partea pronii cerescî, 
care din momentul reconciliărei sale cu Coralia păru a-1 li 
luat in protecţiunea sa.

Era tocmai ocupat a scrie un răspuns la acea epistolă 
şi era aşa de cufundat in lucrarea sa, incât nici nu au di 
când să deschise uşa prin care intrară cei doui preşedinţi, 
ăr salutarea lor li-o intórse maşinalmente cu un morăit 
neînţeles.

„Domnule Mistrel!“ îl apostrofa vicepreşedintele Laib.
La sunetul acestei voci Traian tresări şi acoperi de

grabă serisórea sa.
„Poftiţi?“ făcu el apoi cam confusiat.
„Am venit să vorbim de petiţiunea D-tale,“ începu 

„Ai timp să ne asculţi ?“ Tot odată ar ii voit să 
vedă ce era pe biuroul lui Traian, dar fără a fi observat 
de densul.

Laib.

„Stau la disposiţiunea Dv,“ clise Traian sculându-să, 
dar in vocea sa era un ce, care nu-i plăcu nict de cum 
ovreiului Laib.
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„Credeam că demisiunea lui a fost numai o copilărie, 
dar trebue că are vr’o basă sigură,“ îşi dise el, apoi fă
când de vr’o doue ori „bm, hm,“ să puse pe un scaun şi 
invita pe Pucle ca să şedă şi el.

„Am cetit petiţiunea D-tale,“ începu ovreiul in fine* 
„Da am cetit-o,“ adause Pucle ca să clică şi el ceva, 

căci simţia că nu i să cădea să rămâc mut, el care era 
preşedinte, şi care ar fi trebuit să aibă tot de-a-una pri
mul cuvent.

„Domnule preşedinte,“ îl tăia ovreiul, „Domnul loc- 
ţiitor-director fiind recomandat de mine la bancă, este da
toria mea ca să-l aduc la raţiune.“

„Negreşit,“ făcu Pucle intimidat.
„Er dăcă mă vei întrerupe mereu nu voi mai sei 

nici eu ce să mai cjic.“
„Neapărat,“ bombăni preşedintele.
„Va fi deci de ajuns decă vei afirma cu autoritatea 

D-tale, ceea ce voi spune eu,“ adause ovreiul.
„Imediat,“ să grăbi a dice Pucle.
„Aşa dară Domnule Mistrel,“ continua Laib, „după 

ce am cetit petiţiunea D-tale am fost forte surprins. Te 
sciam modest , . .“

„Domuule vicc-preşedinte,“ îl întrerupse Traian cu 
un gest ca şi când ar fi fost el acela care avea să die 
teze aici.

„Măi . . .“ să gândi Laib, „să ingroşă tréba, începe 
a să obrăznici băiatul. Ah, cum Tas mai lua de gât şi 
l’aş da afară, décft nu mi-ar fi tăraă de scandal, şi dăcă 
din nefericire dreptatea n’ar fi de partea sa.“

„A descoperit pricina cu politeţole melc,“ işî (Jise 
Pucle şi fu apucat de o couvulsiune nervosa.
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„Te sciam mai resonabil,“ relua Laib, „déca-tt placc 
acest cuvent mai bine, Domnule Mistrel ?“

„Domnilor,“ incepu Traiau, „tot ce am expus in 
acea petiţiune este curatul adevăr. A fost chiar in inte
resul institutului ca să aflaţi starea lucrurilor. Póte că 
desgustul provocat in mine de acéstâ prostă stare mi-a 
dictat vro două cuvinte, care vi s’au părut pré aspre şi 
nepotrivite.“

„Forte nepotrivite!“ observa Laib.
„Neapărat, vai de lume,“ adausc Pucle.
„Dar vöd,“ continua ovreiul, „că au purces din o 

bună intenţiune şi suntem aplecaţi a-ţî pardona . . . .“
„Da, suntem aplecaţi,“ afirma şi Pucle care, după 

cum veţi fi observat nu pré era un om genial, care insă 
preocupet de gândul, că Traian scie tot, devenise in acest 
moment cu totul prost.

„Nu vom aduce petiţiunea D-tale iuaintea consiliului 
de administraţiune, ba din contra . . .

Traian voia să refuse de a primi graţia acestor 
Domni, dar Laib observa gestul său şi dise :

„Nu fi' atât de iute, Domnule, un bărbat care pre
tinde la onérea de a fi o capacitate financiară trebue să-şi 
infrêneze pornirile momentane. Aştăptă deci să audi cc-ţi
vom propune . . . .

„Ori ce mi-aţi propune, nu pot să revoc ceea ce am 
dis o dată,“ isbucni Traian.

„Nici nu ţi să cere ca să răvoci ceva. Este de 
ajuns să te angajezi a regula registrele . . .

„Să mă angajez! Cine m’ar putea sili a face acésta?“ 
„Ti, dar iute mai eşti, n’aş fi credut nici o dată
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una ca asta. Tatăl D-tale e om domol şi faţa D-tale arată 
mai mult a om flegmatic . . . .“

„Neapărat,“ adause Pucle.
Ovreiul manevrase aşa de bine încât ajunse cu 

scaunul său aprópe de biuroul lui Traian şi văduse pe el 
un plic, cu o firmă tipărită d’asupra, cum este obiceiul de 
a să tipări plicurile comerciale.

Isbutise chiar a ceti firma acelui plic.
• „Banca Patria in Riulac.“

„Acum iuţeleg,“ îşi dise el. „Cu una cu două nu-1 
mai prindem, trebue să-i promitem tot,“ apoi adause cu 
vocea taro :

„Am dis că te vei angaja a ne regula registrele 
inţelegend, fircsce, că vei facă asta de bună voie şi pentru 
o bună recompensă.“

„Da, recompensă,“ adause Pucle.
„Formulăză-ţt pretensiunile, Domnule Mistrel,“ clise

Laib.
„De óre-ce am demisionat,“ răspunse Traian, „nu 

mă pot angaja la o lucrare, ce ni’ar sili să rămân aici mai 
mult timp decât terminul de denunţare.“

„Dar ce ?“ intrebâ ovreiul iute, „ai primit ore o 
altă funcţiune?“

„Nu,“ răspunse Traian, roşindu-să puţin.
„Este tocmai după cum am presupus,“ îşi clise Laib 

in sine, „a intrat iu tractaţie cu Patria, care de mult timp 
voiesce să deschidă aici o sucursală. Trebue să ne opunem 
din tóté puterile acestui plan.“

„D«5că n’ai primit alt post nu inţeleg refusul D-tale,“ 
relua el apoi adresându-să cătră Traian. ;;Iţî acordăm
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pentru acéstft lucrare extraordinară pe lângă onorarul 
D-tale curent . . . cât clici şi D-ta Domnule preşedinte.“ 

„Mai sciu şi eu !“ exclama acesta.
„Să dicem dară doue sute de fiorini,“ reincepu Laib.

„Primesci ?“
Traian nu scia ce să facă. Avea ca şi o presimţire 

că i să intinde o cursă, că s’ar da legat, décâ ar primi 
acésta ofertă. Despre altă parte insă-şî elicea că omul cu 
minte preferă a câştiga aclî un ou decât mâine un bou* 
Dar repulsiuuea lui cu tóté astea era atât de mare încât 
după un moment de meditaţiune exclamâ decisiv :

„Nu pot primi!“
„Nici décâ ţi-am promite, că indată ce va demisiona 

directorul Fluc, — ér cât despre asta nu mai incape nici 
o iudoiélâ — clic dară, că indată ce va demisiona Fluc, 
te vom numi director in locul lui?“

„In acest cas . . .“ dise Traian, apoi să opri. 
„Gândesce-te Domnule, — director de bancă la versta 

D-tale de abia două-deci şi cinci de ani, -om cu védá, cu 
o léfa de aprópe trei mii de fiorini pe an, cu o léfa mai 
mare de cât chiar a Domnului primar . . . .“

„Primesc,“ exclamâ acum Traian.
„Poftim dar petiţia,“ şi cu aste Laib i întinse hârtia

menţionată.
Traian o luâ, ér cei doui preşedinţi plecară.
„Mi-e témâ să nu fi mirosit ceva,“ dise Pucle cătră 

Laib, când coborau treptele.
„Nu cred, umblă cu alte gânduri, insă vorba mea; 

am eu ac pentru cojocul fie-căruia,“ replicâ ovreiul.
Pucle să strîmbâ érasï ca ţot de-a-una când audia



89

acesta (licală detestata din gura colegului, ha putem síi 
dicem a complicelui său. —

Traian rămas singur lua la mană epistola de la a 
cărei terminare-1 intrerupseră preşedinţii si dise:

„Acum treime să-i răspund cu totul in alt sens. Ce 
să-i scriu. Să-l refus. Nu, dar îl voi amena. Da, a.şa 
va fi mai bine. De-mî va scăpa postul de aici, îmi va 
rămânea cel de colea.“

„Ce om fericit,“ relua el după un moment. „Dar 
cine m’a impins de-a sila in acestă fericire. Catincuţa, 
căci dâcă nu ar fi intrigat in contra mea, nu aş fi demi
sionat, nu m’aş fi inţeles aşa de iute cu Coralia, nu aş fi 
fost atât de îndărătnic faţă cu preşidenţiî şi, nu mi s’ar fi 
promis postul de director .... După tóté e mai bine aşa, 
căcî şi cei de la „Patria“ me vor preţui mai mult, dâcă 
voi demisiona din causa, că n’am fost înaintat do cât din 
causa neregularităţiî in registrele băncii.

„Insă ca om cu minte, trebue să mo feresc de a-mî 
crea iusuş greutăţi, voi reface pasagiele, diu novela mea, 
care ar putea supăra pe Laib.“

Lşî propuse ca de la bancă să mergă de-a dreptul la 
redacţie şi să-şi ia manuscrisul spre corectare, dar pe drum 
să întâlni cu Catincuţa şi, iu extasul fericirei sale să credu 
dator a să împăca cu dânsa. I vorbi, ea i respuuse. Era 
supărată dar tot odată şi încântată.

„Nu scie pe care să ne alâgă dintre două, pe mine 
seu pe Coralia,“ îşi dise ea. Apoi începu să înşire la ver<Jî 
şi uscate după obiceiul ei şi de óre-cc vorbia mult de Co
ralia, descoperind fără de voia ei multe trăsături nobile 
ale caracterului densei, Traian nu să mai putu sătura de
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a o asculta şi când su pomeni, că treime să mai morga la 
redacţiune, era prea târdiu, plecaseră toţi de acolo. Uşa 
biuroului redacţiunei era inclusă.

„Yoi reveni mâine,“ cu aceste cuvinte Traian pleca
a casă.

X.

Şedinţa consiliului de admini- 

straţiune.
„Ai cetit?“ intrebâ Simon Ruben cu voce ţefnusă. 
„Ce?“ replica asociatul său Avram Laib.
„Jurnalul cu obrăzniciile protegiatului teu ?“
„N’am cetit !“

„Ascultă dară : ovreii, acăstă lăpădătură de rasă semi
tică, trebuesc aruncaţi şi ţinuţi in temniţile cele mai afunde. 
Bine le făceau in evul mediu de iî închideau in o parte 
separată a oraşelor numită „Ghetto,“ căci atingerea cu 
acest neam spurcat este stricăciosă nu numai corpului, dar 
încă mai mult sufletului. Sunt infectaţi de lepra trupăscă, 
dar mai mult încă de lepră sufletâscă. Ceea ce la alte 
rasse trece de ruşine, fapte pentru care popórele cu o 
adevărată cultură, cu cultura morală sunt înfierate, ca: 
escrocăria şi înşelăciunea, înaintea lor trec do merite.

Ovreiul trăiesce numai pentru câştig, traficul este 
ultima ţintă a existenţei sale. Artele frumósc, musica, 
poesia, sculptura, pictura pentru ei nu sunt decât niscc 
vile mijlóce de a face bani; sciinţa o armă pentru a-şî 
asigura dominaţiunea asupra spiritelor celor slabe şi a lc
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exploata in detrimentul binelui public şi in singurul folos 
al semitului . . . .“

„Destul, ajunge, nu mai voiesc să aud,“ cu aceste
„M’am

să-mî platésca şi să-mî resplă-
cuvinte întrerupse Laib pe asociatul său Ruben, 
înşelat forte tare, dar are 
tescă acest miserab il. “

Traian Mistrel nici că să mai gândi a la nefericita 
sa novelă in care să aflau mai multe pasagie tot atât de 
aspre ca şi cele recitate de Ruben.

Seim că plecase la redacţiune, ca să le retragă, dar 
că intârdiat fiind de Catincuţa, găsise uşile incluse şi-şî 
propusese a reveni a doua di.

Grămădirea ocupaţiunei la bancă cu regularea regis
trelor, a casă cu croirea de fel de fel de planuri i şter
seră din memoriă acósta iutenţiuno, aşa încât intr’o bună 
diminăţă se pomeni, că publicaţiunea novelei sale ajunsese 
până la părţile redutate.

Amiciî-1 felicitară. In purtarea lui Laib, singurul 
ovreiü cu care venia in atingere şi de a cărui opiniune 
avea să ţie séma, nu vedu nici o schimbare, deci se linişti 
aşa de iute şi aşa de perfect încât uitâ de totă afacerea.

Să vede tréba că aspra critică ce scrisese despre 
ovrei nu era resultatul unei experiinţe ci numai repro- 
ducţiunea unor idei streine. De bună semă, că nu era 
convins, seu décft fusese vr’odată, perduse conviucţiunea 
despre adevărul aserţiunelor sale, ori că număra pe Laib, 
intre excepţiunilc cele lăudabile ale neamului semitic, căcî 
altmintrelea nu s’ar fi liniştit aşa de lesne.

Cât de amar se înşela. Încrederea ce avea in norocul 
său era atât de mare încât adormise d’asupra unui vulcan,



92

care fierbea şi clocotea pe sub ascuns şi se pregătia a 
irumpe cu o violenţă elementară.

Traian era cu voie bună şi să pregătia de balul 
„reuniunea femeilor,“ odinioră cel mai vestit bal din Tem- 
pesci, unde avea de gând a se apropia de mama Coraliei, 
mai mult decurn indrăznise a o face pană acum.

Spera că atunci avea să fiă deja numit la postul de 
director, căci Fluc ceruse o prelungire de congediu, ér’ 
acum se aştepta di de di demisionarea lui, de óre-ce i să 
implinise şi acordata prelungire a congediului.

Tocmai in diua in care terminase cu regularea re
gistrelor sosi şi mult aşteptata demisiune a lui Fluc.

Plin de satisfacţiune înainta raportul respectiv cătră 
consiliul de administraţiune şi cu nerăbdare aşteptă şedinţa 
acestui corp, care să convocă pe a doua di şi in care 
aştepta să fie numit director, după meritele, după cunos- 
cinţele sale, după capacitatea sa, după firescul proces al 
inaiutărei şi in fine după promisiunea preşedinţilor.

Traian avea deci tot dreptul a conta in denumi
rea sa.

Să asistăm la acestă memorabilă şedinţă ; memorabila 
insă nu doră pentru istoria universală, ci pentru decursul 
naraţiunei nóstre.

Era la patru óre séra tocmai doue (Jile inaintea ba
lului reuniunei.

Şedinţa să ţinea in sala cea mare a bănciî. In 
mijlocul acestei săli se afla o masă lungă, Totumlită la cele 
două capete, imbrăcată cu postav verde.

Pe masă steteau (lece colt de liărtie aşezate jur îm
prejur. Lăngă fie-care cola de hârtie un creion, ér in
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fruntea mesei o părechie de călimăre mart, cu condee 
lângă ele.

Noue scaune steteau aşedatc împrejur, ér in fruntea 
mesei era un fotoliu, astea tóté de paie.

Mai stetea intr’un colţ un biurou, ér in colo nu se 
mai vedea nimic, aşa încât sala cea spaţiosă avea un aspect 
destul de pustiu şi rCsuna a gol.

Directorul, de asta dată locţiitorul de director , era 
tot o dată notarul şedinţelor corpului de administraţiune. 
Traian Mistrel intra decî in dina memorabilă la patru óre 
fără cinci minute, cu dosarul proceselor verbale de la şe
dinţele anteriore, in sală, depuse dosarul pe masă lângă 
fotoliul preşedinţial, ér ei s6 prinse cu mâna de păretele 
scaunului alăturat de fotoliu, şi cu o faţă consumată de 
focul nerăbdărei aştepta sosirea Domnilor membrii.

Dar şi funcţionarii de la cassă : Lustic şi Smalţ erau 
agitaţi, căci şi ei aflaseră despre demisionarea directorului 
Fluc şi presupuneau, că in acéstâ şedinţă se va lua o de- 
cisiune pentru împlini rea postului vacant.

De óre-ce Domnii consilieri de administraţiune trebuiau 
se tréc'í prin localul de cassă, şi de óre-ce unii din ei 
aveau obiceiil de a sta puţin de vorbă cu Domnul Lustic, 
acest din urmă nu lipsi a-şî manifesta interesul ce purta 
pentru resultatul şedinţei, ér Domnul Fain, unul dintre 
membrii consiliului, un om bun de inimă, venind intâiü, i pro
mise, că-i va spune când va cşi ce se va fi decis, apoi trecu 
in sala de şedinţă.

Traian îl primi cu o incliuaţiune formală.
„Interesentă ordine de di,“ făcu Domnul Fain, opriu- 

du-se şi el la dosul scaunului celui mai depărtat de la
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fruntea mesei, căci Faiii era insăşt întruparea modestii, cu 
töte ca so număra printre cei mai avuţi comercianţi din 
Têmpescï.

« „Sper, că voi avea votul D-tale, Domnule Fain.“ 
„Votul meu, lim, lim,“ făcu Fain incurcându-să şi 

trădând óre-care genă.
Intrarea Domnului Ţanţ îl dispensa de la un răspuns

decisiv.
Noul venit saluta cu supremă catadicselă atât pe 

Traian cât şi pe Faiu, apoi mătăhai spre scaunul din 
drépta fotoliului preşedinţi al, îl trase cu sgomot delà masă 
şi să puse jos, cu piciórele crăcite, sprijinându-să cu amân
două mânile pe genunchi şi sudând ca o locomotivă.

Traian alarmat prin respunsul evasiv ce-1 primise de 
la Fain, să decise a nu mai deschide vorba despre numirea 
de director, ci a aştepta in tăcere desbaterile şedinţei.

Unul după altul sosiră Torna Richitir, Anton Kert
meny, Ioan Palavre şi mai pe urmă preşedinţii Pucle şi 
Laib.

Pucle ocupă fotoliul preşedinţial, Laib să puse lângă 
Torna Richitir, ér Traian la un semn a lui Pucle se aşedâ 
pe scaunul ce era lângă fotoliul preşedinţial.

„Suntem in număr suficient pentru a lua decisiunî 
valabile,“ începu Pucle. „Domnule locţiitor director, citescc 
procesul verbal al ultimei şedinţe, ca să-l verificăm.“

Traian ceti.
La ordinea (Jilei erau dintru întâitt diferite cestiunl 

fără de nici un interes pentru noi, apoi urma raportul 
despre aducerea in regulă a registrelor.

„Aţî audit Domnilor,“ inceini preşedintele Pucle,
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„Cil Domnul şef-c.ontabil a săvârşit uu lucru, pe care n’ar 
fi fost dator să-l facă, deci cred că vă veţi uni in părere 
cu mine, votându-i pentru acestă lucrare o retribuţiuue de 
doue sute fiorini. “

Laib in decursul acestei propuneri imboldisc mai de 
multe ori pe vecinu-său Richitir.

„Cer cu velitul,“ făcu deci acesta după ce terminase
Pucle.

„Pardon!“ dise Traian sculaudu-sS, „de óre-cc să 
tratăză de o cestiunc cc mă privesce personal, cred că va 
fi mai potrivit décà me voi retrage, până se va lua dcci- 
siuuea iu acostă privinţă.“

„Tocmai asta voiam să observ şi eu,“ adause Ricliitir.
„Aveţi dreptate. Când vom fi terminat acestă cestiuuc 

voi suna, Domnule Mistrel,“ dise Pucle.
Traian merse in localul de cassă.
„Ce-i, ce-i,“ intrebâ Lustic cu óre-care veselie, vătjend 

in depărtarea lui Traian din sala de şedinţe un presemn 
bun pentru aspiraţiunilo sale.

„Nimic,“ replica acesta brusc, căci i era silă să 
susţiiă o conversaţie in acest moment de turmeutaţiune.

La masa cea verde, Domnul Torna Richitir, care in 
urma imboldirei Iu Laib luase cuvântul, dise :

„Părerea mea, Domnilor, este, să nu pripim tréba. 
După cum am vőíjut din ordinea (liléi, este pe tapet şi 
demisiunea directorului Fluc. Dăcă directorul a demisionat, 
va trebui să-l înlocuim.“

„Neapărat,“ afirma Pucle.
„Rugăm pe Domnul preşedinte să nu întrerupă pe 

orator,“ obiectâ Laib.
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„Aşa dară părerea D-tale . . . .“ cu aceste cuvinte 
preşedintele Pucle se grăbi a iu demna pe Ricliitir a-şî urma 
expunerea ideilor sale.

„Părerea mea in două cuvinte este,“ relua acesta, „să 
amenăm cestiunea retribuţiunei, până după resolvarea ces- 
tiunei cum se inlocuim pe director.“

„N’aş sei pentru ce!“ exclama Domnul Palavre. 
„Amicul Ricliitir,“ continua acest membru care pe toţi 
omenii de o séma cu el iî numia amici, „amicul Ricliitir 
pare a dice ca ndmţul acela : „Focşan, Botosán is mir 
alles ainz,“ ori pe românesce: „na ţi-o frîntă, cam dereso.“ 
Trebue să ne lămurim asupra cestiuuei. Déca, — admitem 
caşul, — vom amena votarea celor doue sute de fiorini 
propuse de Domnul preşedinte şi susţinute de mine, până 
la numirea séu alegerea unui nou director, — las’ că nici 
n’am primit încă demisiunea lui Fluc, — nu inţeleg ce 
avantagiu ar résulta din asta pentru bancă. Pe când, de 
altă parte, bietul om, contabilul a muncit, decî trebue să-l 
retribuim, vorba clasică : bis dai cito dai . . .

„Mă rog, me rog,“ exclamâ Ţanţ, „să nu vorbim ceea 
ce nu înţelegem, eu unul nu sciu englezesce . . .“

„In fine,“ continuâ Domnul Palavre, „chiar şi istoria 
ne invâţă, că nu-i bine, când omul trăgănesce un lucru 
pré mult. Fabius Cunctator . . .“

„Erăşi englezesce,“ bombăni Ţanţ.
„Tată Ţanţ . . .“ relua Palavre care pe cei mai bă

trâni decât densul i numia tată.
„Ce fel tată?“ sö resti Ţanţ, „să mă ferăscă Dum- 

nedeu de nisce copii ca D-ta.“
„Daj- parcă totă lumea-ţî dice tată !“
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„Cum să nu,“ striga Ţanţ, „totă lumea! — Nisce 
măgari da, acestia-mî pot dice tată.“

Domnul Palavre in- loc să se supere, incepu a rîde
cu hohot.

Ţanţ inţelese acum că in arţagul său să făcuse singur 
măgar si p’aci, p’aci era să-l lovâscă un atac de aploplexie.

„Domnilor, Domnilor,“ să incercâ preşedintele a do
moli neliuiştea, „să trecem la ordinea dilei !“

„Da, şi să primim amânarea porpusă de Domnul 
Richitir,“ adause Laib. „Tot asemenea să amânăm şi ces- 
tiunea ocupării postului de director !“

„Până când,“ exclama Pucle alarmat. Să vede tréba 
că acţiile băncii de schimb nu să urcaseră încă si că prin 
urmare trebuia să menagieze pe Traian, ca să nu dea 
cumva nu numai de falsificare, ci şi de lipsa ce să făcuse 
in depositul său la bancă tocmai prin scăderea acţiunilor 
amintite, pe care le zălogise acolo.

„Până când ne vom orienta şi până când să vor mai 
indrepta şi cursurile !“ striga Laib.

Domnul Palavre voia érüsï să ceră explicarea acestei 
propuneri cu totul nemotivată după părerea sa, căcî in 
adevăr el, care nu scia, firesce, nimic despre necesităţile 
şi temerile preşedintelui, nu putea găsi nici cea mai mică 
legătură intre curs şi intre postul de director. Dar maio- 
ritatea membrilor strigând : la vot, la vot, fu silit să tacă.

Preşediutele Pucle, cu totă slăbiciunea sa de spirit, 
pricepu că Laib voia să-l calmeze dându-Î prin răspunsul 
său a înţelege, că până la arangiarea afacerei sale nu va 
întreprinde nimic in contra lui Traian. Nu să opuse deci 
propunerilor de amânare, cu atât mai vârtos fiind-că vedea

„Strada Carmen Silva.“ 7
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că curentul era in contra părerei sale şi a lui Palavre, 
ori cu alte cuvinte in contra inaintărei lui Traian.

Pucle suna clopoţelul.
Amicul nostru intra cu presimţiri funeste.
După ce-şî reocupase locul, preşedintele Pucle dise :
„Consiliul a decis : cestiunea retribuţiunci contabilului 

siî amână. Demisiunea directorului Fluc să primesce, <$r 
cât despre cestiunea numirei són alegerei unui nou director, 
şi acesta se amână. Aceste decisiuuT le vei trece in pro
cesul verbal al şedinţei de astădi, Domnule locţiitor-di- 
rector.“

Traian ascultase muşcându-şi buzele.
„Aşa!“ exclamâ el apoi şi vocea-i tremura, „dar 

până la numire, cine va implini funcţiunile de director.“ 
„Cine altul de cât D-ta,“ replică Laib.
„Eu,“ reluâ Traian, perdendu-şt din ce in ce tot mai 

mult cumpătul, „cine mă póte indatora la asta.“ 
„Regulamentul,“ observă Laib.
„Regulamentul vorbesce numai de înlocuiri,“ urmă 

Traian furios de a să vedea combătut tocmai din partea 
acelui bărbat, care să dedese până acum de protectorul său. 

„Da, de înlocuiri,“ adause Laib.
„Insă numai de înlocuiri a unei certe persóne . . . .“ 
„N’avem să discutăm acum regulamentul,“ îl tăia Laib. 
„Aşa,“ strigă Traian, „tocmai D-ta te faci apărătorul 

unei nedreptăţi, D-ta care împreună cu Domnul preşedinte 
aţi venit şi m’aţî rugat . . . .“

„Rugat ? !“ obiecta Richitir.
„Da, m’au rugnt să-mî revoc demisiunea !“
„Yisézá,“ îl întrerupse Laib cu ton sarcastic, „de
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unde, până unde, el şi demisiuue ! Domnule preşedinte, 
cred că şedinţa este încheiată,“ şi cu asta să scula de 
pe scaun.

Traian amuţise dinaintea acestei desavuărî efrontate. 
Nu găsia cuvinte destul de aspre pentru a reproba nedémna 
purtare a ovreiului.

„Bine Domnilor,“ exclama Palavre vădend că ceilalţi 
se scolă toţi, „mai staţi puţin — să tranşăm cestiunea. 
Domnul Mistrel intröbä, că cine va împlini agendele di
rectorului, Domnul vicepreşedinte-1 trimite la regulament 
asupra căreia să nascc o diverginţă de părerî, aşa incât, 
décă ne-am duce acum, banca ar rămânea fără cârmă, căci 
ncsuplinindu-să funcţiunile de director, urmeză neapărat că 
lipsesce cârma, va să (Jică ajungem iu o stare anarchică, 
ar ii decî mai bine să revenim asupra ameuăreî,“

„Ba nici decum,“ strigâ Laib, „voi suplini eu pe 
director, d0că Domnul preşedinte nu va voi s’o facă el.“ 

„Ba-i datoria mea,“ să grăbi a dice Domnul Pucle, 
care să vedea silit a accepta acăstă sarcină in interesul... 
dară ce să mai repetăm, seim noi unde-1 durea pe Domnul 
Pucle.

XI.

O milă de fiorini lipsă.
„Amenât.,“ acest singur cuvent îl şopti Domnul Fain 

la urcchia Domnului Lustic, care aşteptase cu nespusă sete 
ca să trécâ p’acolo.

„A-a-a-a-menat,“ repetâ Lustic cătră Smalţ, după ce 
rămaseră singuri. „Scii D-ta ce va să dică asta ?“

7*
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„Nu,“ fileu Smalţ aşerjat.
„Disgraţia lui Mistrcl,“ apoi frccâiulu-şî manile con

tinua. „Cum îl cunosc eu pe densul nu va mai re mânea 
aici după acest afront.“

„Adică speri a te face director ?“
„De ce nu ?“
„Fiind-că eşti pré prost, nu scit şi u’ai sciut sil te 

porţî cu mai marii tei,“ ist dise Smalţ; lui Lustic nu-i 
răspunse insa nimic.

Traian intrase in cabinetul directorial şi cildusc pe 
un scaun. Ofta trecendu-şî cu mâna peste frunte,

„Ce deşteptare urîtă,“ îşi clise el. „Dar m’arn temut 
eu, încă de atunci când m’au provocat ca să regulez re
gistrele. — Ovreiul dracului a rămas el d’asupra. Dăcă 
stăruiam atunci in demisinnea mea, opiniunea publică era 
in favorul meu, astădî insă, după ce contabilitatea este in 
cea mai bună regulă .... nu mai au lipsă de mine ! Să 
mă facă director, de unde ? ! Mă mai frustrăză şi de re
ni uneraţiunea promisă ! — Noroc numai că n’am refusât 
pe Domnul Talion de la banca „Patria“ şi că Fam purtat 
cu vorba. — îndată mă pui şi-i scriu să vină, ca să ne 
inţelegem pentru instalaţiunea sucursalei. — Ah Coralio, 
Coralio, de ai sei ce jertfă-ţl aduc. Dâcă n’ai ii tu, v’aş 
lăsa aici iu voia lui Plutone, in voia Necuratului, pe toţi 
aceşti farisei şi răi de inimă ce să numesc omeni de la 
finanţe, şi aş trăi din modestul venit al penei mele, ca 
muncitor pe frumósa câmpie a poesiei. — Ah, de ar fi 
numai ceva mai productivă in róde nutritóre!“

După asta Traian scrise epistola cătră Talion, di
rectorul Patriei, căci nici cu gândul nu să mai gând ia să
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mai facă vr’o încercare (le a avansa la postul de director 
la banca din Têmpescï.

Acéstíí epistola o duse el însuşi la poştă şi o reco
manda, apoi să intórse la bancă, unde-şî vădu de trebile 
corente, avênd grije a prepara totă încât să potă preda 
chiar a doua di agendele de director.

In cjiua următore la nouă ore veni Domnul preşedinte 
Pucle şi merse in cabinetul directorial la Traian, cu care 
avu o convorbire mai lungă.

„Domnule Mistrel,“ i clise el, „eşti pré iute de fire, 
nu trebue să ia tóté lucrurile in pripă ; cum te-ai gândit 
îndată să să şi implinescă. Nu merge aşa. Noi ţi-am 
promis că te vom face director şi ne vom ţine promisiunea 
nostră. Cât despre mine te asigur pe cuvântul meu de 
onóre. Trebue insă timp la tóté. Nu sciu de ce să va fi 
supărat vicepreşedintele Laib pe D-ta.“

„Nici eu n’am sciut-o până a sérâ,“ răspunse Traian. 
„A seră ai aflat-o, hei bine, ce-i causa.“
„O novelă ce am publicat şi in care mă pronunţ 

cam aspru in contra ovreilor.“
„No vccjî, nici asta n’ar fi trebuit să faci,“ relua 

preşedintele Pucle, care nu putea lăsa cantorul său singur, 
tocmai acum când trebuia să urmărâscă cu cea mai mare 
atenţiune tóté şansele de scădere şi de urcare a cursurilor, 
deci să încerca a îndemna pe Traian să continucze cu 
suplinirea funcţiunilor de director.

Să iuţclesese in acestă privinţă şi cu Laib, de la 
carc-i atârna sortea şi onórea. Ovreiul era învoit ca Traian 
să rămână locţiitor-director, ba părea chiar a atribui o 
óre-care însemnătate acestei împrejurări, şi dete lui Pucle 
cartă liberă ca să să invoiâscă cu densul.
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„Rău ai fócut, că te-ai atins do ovreii,“ relua Pucle, 
„dar in fine nu ai comis cu asta vrun păcat de morte, şi 
mai cu séma nu ai jignit nici un interes al băncii. Tóté 
să mai pot repara. — înţelegi Domnule, că pentru mine, 
om bătrân, ar fi lucru greu să îngrijesc şi de afacerile 
mele, care nu sunt puţine şi neînsemnate, ş’apoi incit peste 
astea şi de trebile băncii. Te rog dară, suplinesce func
ţiunile de director . . . .“

„Până când ?“
„Până te vom numi definitiv la acest post !“
„Dar Domnul Laib ?“
„Şi el este învoit, cel puţin cât in privinţa suplinirei, 

m’a autorisât a.......... “
„Ce fel ? Domnul vicepreşedinte autorisa pe Domnul 

preşedinte . . . .“ făcu Traian mirat.
„Yoiara să die,“ gângăvi Pucle spăriat ca nu care 

cumva Traian să dea de urma atemărei sale de la ovreitt, 
„voiam sä die, că amendoui suntem de acord ca să propu
nem consiliului de administraţiune, să-ţî concéda pentru 
suplinire apuntamentele de director . . . .“

„Ertaţi-mă Domnule preşedinte,“ observa Traian, 
„dar după cele ce s’au întâmplat intre noi, nu pot . . . .“ 

„Eşti cu óre-care neîncredere,“ adause Pucle, „şi 
nici nu mă mir de asta, dar n’ai de cât să scrii a visul 
cuviincios cătră cassă, ér noi vom subscrie acel avis.“

„In acest cas . . .“
„Primesc!, — bine, îţt mulţămesc şi fi încredinţat, 

că nu-ţi va părea rău, adio,“ cu aste pleca Pucle de temă 
ca Traian să nu-şî schimbe cum-va părerea

Amicul nostru era mulţămit cu desfăşurarea eveni-
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montelor, care păreau a sö intórce érfcsï de tot in fa
vorul seu.

„Au lipsă de mine ! Sunt sigur de dictatură..........
cel puţin timpul cât voi mai sta aici, căci décâ Talion 
îmi va face condiţiunî egale cu cele ce am aici, voi trece 
dincolo, ca să vadă ovreiul, că nu sunt avisât la protec- 
ţiuuea sa.“

Apoi să puse de-şî scrise avisul prin care cassa era 
provocată să-i plătăscă până la al doilea ordin apunta- 
mentelc de director.

La censură, care să ţinea spre amédï, doui dintre 
membrii consiliului de administraţiune subsemnară acest 
avis fără nici o observare, semn că fuseseră informaţi şi 
ei de arangiamentul întâmplat.

Traian plin de veselie pleca la rnâsă, apoi comanda 
un buchet frumos .şi-l trimise cu un bilet al său Coraliei, 
căci de sără era să fie acel bal, care era mult aşteptat din
tóté părţile.

După prânz când să duse la bancă, Lustic il întâm
pina cu multă nepăsare, ba cu sarcasm chiar.

„Bătrânul va fi audit de şedinţa cea furtunosă, şi să 
crede dispensat de a mă considera ca pe mai marele său,“ 
îşi disc Traian, apoi adause cu un zimbet amar, „in acestă 
lume a dcşertăciunelor, omul preţuesce după postul ce-1 
ocupă, ér nu după valórea sa. Dar lasă, bătrânule,“ con
tinua el, „am să-ţî fac indată o mică surprisă.“

Intra in cabinetul direcţional. Lustic era tocmai să 
facă o observare picantă cătră Smalţ, când âtă că Traian 
să intórse érft si producând cunoscutul avis cătră cassă, 
(Jise cu un ton soc :
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„Domnule Lustic, citesce şi ia notă spre a te con

forma cu cuprinsul acestui avis.“
Lustic ceti şi cetind îşi şterse ochii, căci i se părea 

că numai i să nălucesce ceea ce vedea pe hârtie ; dar nă
luca nu peri. Traian in adevăr era şi rămânea director 
provisor. Rău presemu pentru înaintarea lui Lustic. Ceea 
ce-i mai dete puţin curagiu, era cuvântul provisor, de care 
să şi lega, căci dise:

„D-e-e-e-e ce provisor, Domnule director, de ce nu 
definitiv, precum credeam!“

„Cum să nu ! Domnule Lustic,“ replica Traian cu 
un zimbet dispreţuitor, „D-ta chiar cu un moment înainte 
de a lua acâstă hârtie in mână, credeai, că sunt scos din 
slujbă.“

„Aşa este,“ făcu Smalţ, cu tóté că şi el era desi-
lusionat.

„Până mai una altă, nu vă fac pe plac,“ reluâ 
Traian, „ci rămân aicî ca director provisor şi tot odată 
şi ca şef-contabil.“

„Nici eu şef-contabil, nici D-ta director,“ dise Smalţ 
cătră Lustic, după ce trecuse Traian âraşî in cabinetul 
directorial.

Bietul cassar era stupefăcut, tărbăcit, nimicit. Nu 
mai vorbi totă cjiua nimic, ér când avea să numere banî, 
şi asta avea s’o facă forte adese-orî, căci fiind sâmbătă, 
omenii aveau să aducă şi să ducă mulţi bani, — când 
număra (Jicem, să incurca, trebuia să iuc6pă din nou ; 
ajungea până unde ajungea, apoi érâsï să incurca, incât 
era un chin nespus chiar de a-1 privi. Pentru densul însă 
era o adevărată tortură de iad.
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„Astădi aşi dori să incheiăm cassa ceva mai dc 
timpuriu,“ dise Traian cu vr’o jumătate de oră iuaintea 
timpului obicinuit de incheere, căci avea să se prepare 
de bal.

„Vom face, ce vom putea,“ replică Lustic pe scurt.
Cu tóté astea să grăbi de isprăvi mai curencl.
„Du-te de-i spune, că sunt gata,“ clise cătră Smalţ.
Acesta intră la Traian şi eşi numai decât cu densul.
„Saldul in numerar trebue să fie astăcjî de 87,536 fio

rini 14 crucerî,“ ceti Traian de pe o insemnare ce extrăsese 
din registrele purtate dc densul.

„Tocmai,“ răspunse Lustic, uitându-se in registrul 
87,536 fiorini 14 crucerî.“
„Să numărăm dar banii.“
Cassarul luă mai întăitt notele de căte o miiă şi le 

numără dinaintea lui Traian care-şî iusemnă ţifra lor intr’o 
cărticică, apoi trecu la cele de câte o sută şi aşa mai de
parte până ce numărase toţi banii.

Acum Traian iucepu să • adune. Lustic stetea de o 
parte şi aştepta să-şi puiă şi el subsemnătura sub a lui 
Traian in cărticica de incheere. Acesta însă nu mai ter
mina cu adunatul.

In fine depuse condeiul, şi trecendu-şi cu mâna peste 
frunte clise ingrijat cătră cassar:

„Nu-mi es o miiă de fiorini !“
„O miiă de fiorini,“ clise acesta speriat. „Nusepóte!“
„Vecji şi D-ta!“ replică Traian şi sculându-se făcu

loc lui Lustic ca să adune si el încă odată.»
După un óre-care timp îşi ridică şi acesta faţa scăl

dată in sudori de pe cărticică şi <Jise cu un greu suspin:

său > J7
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„Lipsesc o miiă de fiorini !“
„Ean vedî si D-ta Domnule Smalţ,“ se adresa Traian 

cătră acesta, cuci i să făcuse milă de cassai*.
Smalţ aduna şi el odată apoi disc: „in adevăr lipsesc 

o miiă de fiorini.“
„Să mai numărăm odată banii,“ relua Traian.
Cu cea mai mare atenţiune reluară bancnotă de banc

notă, ér când fură gata, acelaş résultat : o miiă de fiorini lipsă.
„Adu-ţî aminte, unde ai putut face greséla,“ dise 

acum Traian cătră Lustic.
„Mai sciu şi eu,“ răspunse acesta disperat.
„Domnule Smalţ, caută la eşirî, eu voi căuta la in

trări, să vedem unde au fost sume de peste o miiă de 
fiorini, ca să trimitem pe la toţi să-i întrebăm decă nu 
constată vr’unul dintre ei un prisos de o miiă de fiorini 
in cassa sa.“

Căutară şi găsiră trei posturi la care să putea pre
supune greşala.

Intre aceşti clienţi era şi vice-preşedintele Laib.
Traian ruga pe Smalţ să mârgă pe la toţi aceştia şi 

să-i întrebe, d6că nu prisosesce vr’unuia dintre ei o miiă 
de fiorini iu cassă.

Smalţ pleca lăsând pe bietul Lustic in grozile morţii.
Primul pe care »Smalţ întreba de miia de fiorini, 

deschise îndată lada de fer, îşi numera iute banii şi dise 
cä-i es tocmai.

Al doilea audind întrebarea lui Smalţ îi răspunse
zimbind :

„Operaţiunea mea a fost numai transitoire, Domnul 
meu. Cum am primit banii, aşa i-am şi dat.“
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„Nenumăraţi!“ exclamâ Smalţ uimit. 
„Nenumăraţi dău ! “ făcu celait.
„N’ai avea bunătatea a-mî spune, cui i-ai dat?“ con

tinua Smalţ.
„De cc nu !“ răspunse celait.

Domnului Caspar Pucle.“
„Ertă supărarea şi mulţfunim de bunătate.“
„N’ai pentru ce!“
De aici Smalţ să duse la Domnii Ruben et Laib.»
Era numai Domnul Rüben present, care-i (Jise : 
„Vină când va fi Laib aici, el are manipulaţiunea

„Bancherului meu,

banilor.“
Smalţ voi să să mai ducă şi la Pucle, dar apoi îşi 

lua séma dicêndu-şl, că de óre-ce Domnul preşedinte nu 
versase şi nici nu primise bau! la cassa băncii, in acea (Ji, 
n’avea cuvent să intrebe şi la el.

„Iu tot caşul,“ îşi (Jise Smalţ, „va aHa ca preşedinte 
de acesta lipsă. Lntemplându-să să fie la el miia de fiorini, 
negreşit, că-şl va explica conexul şi ne va aduce banii. 
Ş’apoi chiar d6că ar rămânea perduţl . . .“

Cu astea să intórse la bancă şi raportâ că la nici 
una din persónele bănuite nu s’a găsit nici un prisos.

De incidentul cu Domnul care spusese că ar fi dat 
banii primiţi, nenumăraţi lui Caspar Pucle, nu menţiouâ 
nimic.

„Trebue dar să incliciăm cassa cu lipsă şi să-mî fac 
raportul, căci aşa prescrie regulamentul,“ (Jise Traiau.

„Pentru Dumnccjeu, voiescî să mă picrcjl,“ sbierâ 
Lustic, cuprins de groză.

„Dar Domnule, datoria-mi impune !“ relua Traiau.
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„Tc rog, aibï indurare, pana mâine măcar,“ dise 
cassarul cu vocea tremurândă, „să mai revedem odată re
gistrele ?“

„Suntem in consunanţă amêndoui, deci in registre 
nu póte fi erőre.“

„Şi totuşi s’a intêmplat, — te rog numai până 
mâine,“ insistă Lustic.

„Fiă,“ concese Traian. „Dar mâine, până a nu să 
incepe operaţiunile . . .

„Mâine-i duminecă,“ obiectâ Smalţ.
„Bine dicî, mâine biurourile rămân închise,“ afirmâ 

Traian. „Aşa dară poimâne, înaintea ori-cărei operaţiuni, 
vom încheia cassa şi voiü înainta raportul . . .“

„Ddcă pănă atunci nu voi fi dat de urma lipsei . . .“
„Să înţelege că in acest cas nu voi face raportul,

adio !“
Traian plecâ.

XII.

Balul.
Balul reuniunei femeilor din Têmpescï se ţinea in 

sala Bedutei.
Acesta sală să num ia aşa fiind-că in adevăr era re- 

dutată de ori-ce bărbat insurat, din causa notelor de pe la 
confecţionări de rochi, mănuşarî, modiste, coafori de care 
de obiceitt era urmată cercetarea acestei săli din partea 
sa şi a scumpei sale soţii; dar mai era redutată şi din 
partea geloşilor de ambe sexe, tineri şi bătrâni, căci ori
cine avea dreptul aici a să apropia de acea séu de acela
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pe carc-1 temea, să-l cuprindă de mijloc să să rademe 
unul pe altul şi să sbóre ca velitul legănându-şî trupul, 
împrejurul sălei celei lungi ; rodutată încă şi de fetele 
cele mai trecute, că vor fi condamnate a rămânea nedan- 
sate, a vinde legume.

Da, se dicea că vinde legume despre bietele dansă- 
tóre, care nu aveau trecere şi trebuiau să garnisezc băn
cile dimprejurul sălii.

Mult menţionata sală mai era redutată şi de gingaşele 
copile care-şî făceau prin ea intrarea in lume.

Dar să ne orientăm.
Sala redutei este situată in centrul oraşului , in 

strada numită a teatrului, căci tot densa, in postul cră
ciunului, servesce de teatru.

Exteriorul edificiului nu arată a nimic. Interiorul 
ţine însă mai puţin chiar decât a promis exteriorul.

Un gang spoit cu var, aşternut pe podéla cea de- 
fcctuosă cu niscc rogojini próste, conduce la o uşă destul 
de lată, dar cât să pute — de, cum să dicem, — diformă, 
acest cuvent credem că este destul de potrivit pentru 
disa uşă prin care intrăm in un pcristil.

Domne ertă-ne, dar asta-i numele convenţional pen
tru asemenea încăperi, un nume, care aici este tot atât de 
potrivit cum ar fi de exemplu de nimerit numele de frac 
pentru un suman cârpăcit ca vai de el al vr’unui ţigan.

Cârpăcit dicem, fiind-că in acăstă încăpere nu dom- 
nesce nici măcar simetric, ér cât despre stil, nici pomenire.

Intrând te găsesci cu faţa spre un părete in care 
este o feréstrá. D’asupra ferestrei deschise stă cuvântul 
„cassa“, ér spre stânga, infundată pe după scară, se vede



lio

o lise tot deschisă, şi d’asupra ei inscripţiunea „garde
robă.“

Peristilul este iucăldit ea vai de el şi percurs mereu 
de un curent de aer produs prin descinderea uşii de cătră 
public.

Cu tóté astea in clisa înfundătură îşi lapădă cavalerii 
cei eleganţi, damele cele cochete, domnişorele cele gingaşe 
hainele destinate să-i feréscâ de frig ş’apoi sghiburindt să 
urcă pe scara cam repedită, cu trepte înalte de lemn, crc- 
pate, negre şi murdare şi ajung sus in o tindă îngustă
şi cotită.

La capul scărei li să cer biletele de intrare. In faţă
să afla o uşe vechiă, lucrată in mod grosolan, dar cu două 
aripi. Acéstâ uşe conduce iu o a doua tindă spaţiosă, trans
formată in sală de rcstauraţiune ; apucând însă spre 
drépta prin o uşe mică intri in o odaie despărţită cu o 
perdea de pânză grosă in două părţi. Pe după perdea se 
află o zăcătore mare plină cu apă, câte odată însă şi sâcă, 
lângă zăcătore o tulumbă, două, şi alte unelte de pompieri. 
Astea tóté sunt aşecjate aici, ca să fie la îndemână la cas 
de incendiu, ferescă Dumuecjeu ; ér partea de dincóce de 
perdea formézâ vestibulul, — căci aşa trebue să dicem, — 
de unde prin o uşe deschisă intri in sala de bal.

încăperea este destul de mare, destul de înaltă, cam 
îngustă, dar bine luminată, decorată de, — cine póte őse 
rôde, cine nu nici care mole, — vorba Românului.

Golă, acéstâ sală n’are nici un „vinăncoce“ dar 
plină, ah când e plină şi când ai ocln tineri, colea de 
opt-spre-dece până la vr’o două-(Jeci şi patru şi mai bine 
de anî, atunci n’ai da raiul lui Mohamed in schimb pe 
sala redutei din Têmpescï.
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începutul balului era fixat pe nouă ore sóra,
Tralau pe biletul cu care trimisese buchetul, ceruse 

fie la Coralia cadrilul cel dintâiü, deci avu grije să fia 
punctual ca să nu scape cura-va acest dulce şi fericilor 
angajament.

Când intra in sală fu primit la use de doui dintre 
membrii comitetului. Nu vădu însă pe alt nimeni, nici 
chiar pe preşedinta, pentru care să aşedase un divan iu 
fruntea sălii, impodobindu-să locul d’împrejurul divanului 
cu glasturî dc fiori, ér parchetul cu un covor, — cam ros, 

Traian ca funcţionar financiar era deprins cu cea 
mai penibilă ponctuaiitate şi să mira forte mult de nonşa- 
lausa nu numai a publicului, dar şi a comitetului aces
tui bal.

Trecu un cuart, trecu o jumătate de oră, şi încă 
nimeni nu intrase in sală. Sosiseră vr’o două familii cu 
fete mai copte, dar astea intraseră in budoarul damelor, 
de care nu v’am vorbit fiind-că şi tăcerea une-orî este 
vorbă, intraseră deci acolo, pentru a-şi mai arangia toa
leta, dar mai cu séma fiind-că nu voia nici una să fiă cea 
dintâiă.

In fine, cam pe la (Jece ore fără un cuart veni Dómna 
preşedintă şi cu ea împreună intrară tóté familiile sosite 
de mai ’nainte. Musica intona hora îndatinată, care érasi 
conform datinei incetâ după óre-care timp, fără ca s’o fi 
jucat-o cine-va.

Urma un vals, părechile să aveiitară in ameţitorul
vértej.

Traian aştepta pe Coralia. Yenise chiar şi Catincuţa, 
. numai ea încă nu venia.
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Amicul nostru era cam superstiţios de fire. Acesta 
întârziere îl alarma.

„Déca nu va sosi până la primul cadril, este rău 
de viitorul meu,“ îşi elicea el mereu de la un timp 
incóce.

Şi 4tă că valsul incetâ, trecu şi mica pausă ce să 
făcea de la un dans la altul, ba să dete chiar semnalul 
pentru formarea colónelor primului cadril şi Corali a nu 
sosise încă.

„Déca nu vine, este semu că sunt perdut,“ îşi disc 
Traian cu sudori reci pe frunte şi eşi afară in vestibul.

In acel moment veni şi dansatorul cu care avea să 
fiă vis-à-vis, după el şi-l întreba:

„De ce nu te rangez! şi tu in colonă?“
„Fiind-că nu mi-a venit dansătorea,“ riispun.se Traian 

ca şi disperat.
„Aşa dară trebue să-mî caut alt vis-â-vis,“ făcu celait 

supărat. „Ai fi putut să mă avisez! mai de timpuriu.“
Traian tocmai era să-i replice aspru, când éta că să 

deschise uşa şi prin ea intra, ba sburâ Coralia, eşofată. 
După ea venia mumă-sa, cocóna Zamfira cu o faţă acră, 
care deveni amară când dete cu ochiî de Traian.

„Scusă-mă pe lângă dansătorea ta,“ cjise amicul 
nostru căiră visaviul său, „numai pentru un moment, căci 
îndată vom veni, aşa-i Domnişoră,“ continuă el adresâudu-să 
cătră Coralia, „că-mî veţi acorda onórea primului cadril, 
care a început a să dansa deja ?“

Musica in adevăr intonase prima figură.
„Numai să-mi depui mantila,“ răspunse Coralia grâ- 

• bind spre budoarul damelor.
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Cocóna Zamfira când trecu pe dinaintea lui Traian 
i arunca o privire posomorită.

„Ce va fi a vend,“ să întreba Traian, apoi insă si* 
grăbi a da braţul Coralii, care apăruse in uşa vestibulului 
şi intrând cu densa in sală, începu.să danseze cadrilul.

Cocóna Zamfira lua in primire buchetul Coralii şi să 
puse cu el pe o bancă.

Printre figurile cadrilului Coralia cjise:
„Eram să nu venim!“
„Aşa!“ făcu Traian simţind ca un junghitt la inimă, 
„Catinca scie causa,“ roluâ Coralia, „nu ai angajat-o 

la nici un dans?“
„Nu, — te rog spune-mi D-ta!“
„Nu pot . . .“ ingánâ densa.
„Eu sunt pedecă, nu-i aşa, clău ? Ce păcat am comis?“ 
„Nimic — istorii de la bancă!“
„De la bancă? te interesezi şi D-ta de cele ce se 

petrec acolo?“
„Eu nu, Catinca insă şi mama . . . !“
„încep a înţelege, veţi fi aflat- de cele ce s’au pe

trecut la ultima şedinţă . . .“
Coralia se înroşi, dar fiind-că avea să exeucte un 

„tournez“ nu putu răspunde nimic.
Când se intórse dise:
„M’am bucurat forte mult de buchet. Decit nu mi-ar 

fi sosit, nici naş fi venit la bal.“
„Cum aşa ?“
„De tristă ce eram !“
„Tristă ?“
„Da, se vorbea că nici nu mai eşti la bancă...“ 

„Strada Camion Silva. - 8
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„Ah . . acéstíl veste te-a întristat . . . !“
„Dar vă'ijend buchetul,“ să grăbi a dicc Coral ia, 

„m'ain gândit, că déc£ ar fi, cum vorbesce lumea, nu ai 
mai avea poftă să mergi la bal ... Cu mama mă înţe
lesesem deja să nu mai venim.“

„Şi ce vorbia lumea?“
„Intrerupsesem pregătirile ele bal,“ continuii Coralia, 

fără a răspunde la intrebarea lui Traian ; „ér când înij 
veni buchetul le reluiai indată. Mama să supăra... si éta că 
in adevăr am intârdiat

„Acum mi să explică multe şi incep a mă mângăia, 
căci in adevăr am fost forte ingrijat si mâhnit do întâr
zierea Dv.“

; . .

Cadrilul să termina, Traian voia să mai facă cu Co
ralia o tură prin sală, dar cocóna Zamfira o chiemâ lângă 
densa.

Traian fu silit a să retrage; mai avu insă timp de 
a angajeă pe Coralia la cotilon.

„De când sunt, n’am mai vădut om ca tine,“ dicea 
Costică fratele CatincuţcT cătră Nicolac Bardă, „de sciam, 
mai bine nu ţi-1 mai ceream ?“

„Ce aveţi fraţilor,“ îl intrebâ Traian ca să-şi dea o 
contenanţă vorbind cu ci, căci i venia când să să certe, 
când să plângă văcjcndu-să despărţit de adorata sa.

Ilusiunile sale despre acésta sérá să prefăcuseră in 
nimic, ba in mai rău decât nimic, să prefăcuseră in fum •
inţăpător.

„Pare că vă certaţi,“ continuă el, vorbind cătră 
Costică şi .Nicolae, lîngă care să oprise.

„Incliipuesce-ţi frate,“ răspunse Costică cu un ton
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mult mai amical de cum era acela ce-1 întrebuinţase faţă 
de Traiau in timpurile din urmă de câud acesta fusese 
numit la bancă, „nu m’am putut decide a-mi face frac. 
Bar de óre-ce cocónele m’au ales în comitetul balului, 
trebuia să-mi procur unul, şi m’am adresat cătră Nicolae, 
care tot de-a-una umblă gătit ca o coconită şi despre care 
presupuneam, că troliue să dispună de mai multe fracuri.“» 

„Pe scurt,“ îl întrerupse Nicolae, „fracul în care-1 
vedî, este al meu.“

„Şi de vreme ce este al său, se crede îndreptăţit 
mojicul, a mă admonesta faţă cu lumea, strigându-ml 
mereu ; bagă de seină, nu te freca de zid să nu-mî strici 
fracul ; apoi 0răşî, îmi pare că florile artificiale ce portă 
Domniseră Elena la sen sunt colorate cu analină, tu cam 
asudl, să nu dansezi cu ea, căci anal ina văpscsce şi-mi 
strici fracul, şi d’al d’astea, de mi-a amărît totă petrecerea.“ 

„Frate Nicolae,“ dise Traiau zimbind, „mai stăpe- 
nesco-ţî frica pentru fracul tău . . . dar unde-i Catincuţa ? ..“ 

„Etă-o colea să preumblă cu mama,“ răspunse Costică.“ 
Traiau merse spre cele două dame? ér Nicolae Bardă 

vedend una ca asta să lua după el şi lăsă pe Costică să 
boncânéscâ singur.

„Buuă sóra domnişori, sărut manile coconă,“ astfel 
saluta Traiau pe Catincuţa şi pe mamă-sa.

„Bună séra,“ (Jiseră amendouö damele cu o récéiă de 
gbiată. Apoi adause Catinca, „Coralia sédé cu mamă-sa în 
fundul ce-l-alt al sălei.“

„Sciu, doranişoră, am avut deja fericirea . . .“ 
„Atunci mă mir cum de ţi-ai părăsit-o ... ori că 

fericirea te-a părăsit pe Dta,“ şi după acéstá vorbă, care 
i sé părea forte spirituală Catincuţa rîse cu hohot.
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„Moderăză-te Catinco,“ . i clise mamă-sa, „tută sala 
privesce la tine.“

„Cat eştî .de veselă, D-ră,“ cu aceste cuvinte le 
aborda Nicolae.

„Da, veselă pe conta mea,“ făcu Trai an, „însă nu 
sciu cu ce am meritat ilaritatea Domnişorei!“

„Am rîs fiind-că nu pot rămânea seriosă când văd,“ 
dise Catincuţa, „că de câte ori norocul îşi întorcc pasul, 
D-ta cauţi a te apropia de mine.“

. * „Domnişoră . . .“
„Da; aşa este,“ continua Catincuţa amărîtă, „când 

te-ai vă<Jut cu post, ai început să curtezi pe Coral ia, 
acum când te-a scos din funcţiune . . .“

„Pe mine?“
„Dar nu este drept “? să amestecă şi Nicolae in vorbă.
„Aşa,“ relua Traian, „fiind-că aţi amjit de la cine-va 

că mi-am perdut postul de la bancă vă feriţi de mine, 
D-ta, mama D-tale şi mama Domnişorei Coralia ? Bine că 
sciu,“ şi cu aste plecâ d’acolo.

XIII.

Declaraţiunea.
Traian voia să părăs6scă balul, dar era angajat la 

cotillon cu Coralia. Nu putea s!o lasă fără dausător. Apoi 
gândindu-să érás, i era témá, că cocóna Zamfira să va duce 
de la bal inainte de cotillon numai şi numai pentru ca 
fiă-sa să nu jóce cu el.

Cu tóté că să decisese a nu mai face nici o tură de 
dans, îşi lua inima în dinţi şi provoca pe Coralia la o 
polcă, care primi.
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„Remâneţi până la cotillon.“ o întreba el în vertejul
dansului.

„Da, mama şi-a-mai venit in fire.“
„Ya fi fost tare speriată?“
„Forte !“
„Dar D-ta ?“
„Eu! ... nu sciu apreţia valórea unui post!“
„Eştî un anger!“
Polca să sferşi. Traian duse pe Coralia lîugă mama 

ei apoi să retrase in bufet, unde să trânti pe uu scaun şi 
să adênci în gânduri din care nu se deşteptâ de cât când 
audi riturnelul cotillonului.

Etft că venise momentul cel mult, cel cu sete aşteptat.
Cu tóté că cotillonul să dansézâ acum mai rar, totuş

presupunem că cetitorii sciă atâta despre el, cumcă este
un fel de vals cu figuri executate pe rend de o parte din
dansatori pe când cea laltă stă -şi privesce şi are timp de
conversatiune.»

Traian la semnalul de cotillon dat de rausioă, tresări 
din meditaţiunile sale, să scula, merse la Coralia să iucllinâ 
înaintea ei şi luându-o la braţ o conduse la una din scă
unele ce erau aşedate in cerc şi destinate pentru damele 
danţătore.

Traiau să postâ ca şi cei lalţi cavaleri toţi, in dosul
scaunului.

Turele începură. Traian şi Coralia priviau, fără a 
nu vorbi nimic. Le veni şi lor rendül, executară tura lor, 
apoi intorcendu-să, reocupară locurile lor de mai ’nainte.

Dar contactul intim in care dansul înviorător îl adu
sese oii iubita şa, umpluse pe Traian de un nobil curagitt,

l

»
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ele care avea lipsii pentru a vorbi Coraliei, aşa cum o 
făcu el acum.

Să apleca puţin spre densa şi (lise:
„Im! permiţi Domnişoră, ca aici in mijlocul veselie! 

să-ţî vorbesc de lucruri seriöse, [care însă, după cum în- 
di'ăsnesc a spera, ne privesc pe amândoi de aprópe.“

Coralia făcu un semn afirmativ.
„Domniseră,“ relua Traian cu căldură, „nu te-am 

cunoscut ca copilă, după cum am cunoscut pe multe 
dintre amicele D-tale. Pentru prima oră te vöd ui la 
schitul Ialomiţa. Sufletul meu plin de imaginile mă
reţe, ce-mî presentase privirea de pe culmea Bucegiului, 
reafiâ in faţa D-tale serenitatea acelei dile, limpezirea 
acelui aer şi candórea dulce* solitudini a munţilor. Din 
primul moment, vederea D-tale mi-a răpit inima. 
Până a nu te vedea, nici prin gând nu-mî trecuse a mă 
stabili la Tempescî. De dragul D-tale am rămas, am primit 
un post la bancă, am stăruit a dobândi direcţiunea ei pentru 
a-ţî oferi o posiţiune mai dlmnă de D-ta. Până er! credeam, 
că *nu mă mai desparte de la dorita ţintă de cât numai 
timpul, care trebuia să trecă până la reali sarea fericirei 
mele. Credeam că voi fi numit director. Astăd! şi aie! vo
iam să-ţi fac o declaraţiune asemenea celei de acum şi 
totuş — ah cât de diferită. „Primesc! a fi soţia directo
rului băncii din Tempescî, a deveni soţia mea?“ aşa voiam 
să te întreb. Astătjî nu-ţî pot «Jice de cât, : primesc! jură
mântul de fidelitate a unui suflet ce-ţ! este devotat până 
la morte, a unui bărbat, care, de când te cunósce, să luptă 
neîncetat şi pe diferite căi de o dată pentru cucerirea unei 
posiţhjnî ţlepine dp. D-ta, a unui tenăr, care nu disperă de.

/
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viitor. Vreai să te fidanţezi cu mine aici in vârtejul plă- 
cerei şi totuş in misterul duori inimi fidele. Sper că se
cretul nu va dura mult, că peste puţine cjile voi fi în stare 
a merge la mama şi ai spune: cutare posiţiune îmi este 
asigurată, sunt în stare a suplini la trebuinţele unei soţii, 
unei familii, îmi dai pe fata D-tale? Te învoescï cu asta 
Domuişoră?“ &

Coralia ascultase cu ochii plccaţî, cu peptul palpitând 
si cu faţa roşie, acoperită de eventaliul caic o feria dina
intea dansatorilor. Nu voia s'o védâ nimen, eilet simţia 
cum îi ardeau obrajii. Când Traian termina declaraţiunea 
sa cu acea însemnată întrebare, ea i röspunse încet dar 
apriat : da. —

„Primosce o îngerul meu !“ şopti Traian estasiat, 
„acest mic caet. Sunt versuri nepublicate, ce-ţî dedic. 
Citesce-le ca să niö cunoscï în cele mai intime ale mele 
gândiri.“

Coralia lua versurile cu un zimbet fericitor şi le as
cunse iute.

O mişcare generală în cercul dansatorilor rcaduso pe 
tinera părechiă, care rătăcise în domeniul spiuos dar plin 
de rose al ] rimultii amor contrariat, o mişcare generală 
dicern îi readuse la realitate. ,

Acestă realitate era tragicomică.
Nicolae cu Catincuţa executând singuri o tură, tocmai 

când să aflară in mijlocul cercului avură nenorocirea de a 
cădea.

Nicolae sg ridicase şi o tulise iute ca şi un iepure 
speriat, lăsând pe biata Catincuţa lungită şi sbătendu-sg 
din mâni şi din piciére,
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Aprópe totă sala privea la ea, şi rîdea.
„Sörmana Catincuţă,“ exclama Coralia compătimătoro, 

merge nimeni ca s’o scóle.“
Traian audind asta, alerga să ridice pe Catincuţa

„nu

de jos.
„Mulţămesc,“ <}ise asta, sprijinindu-să de braţul său 

cel viguros, „tocmai D-ta . . .“
„Da, tocmai eti,u făcu Traian şi o conduse la mamă-sa. 
Cocóna Zmaranda era confusiată, nu scia ce să-i dică 

lui Traian şi pentru a să scuti de vorbă multă, să adresa 
cătră Catincuţa şi cătiă Costica, care tocmai sosise şi el de
la capătul celait al sălei :

„Haidem la masă, până nu se va îmbulzi lumea 
p’acolo; Xicolae poftesce şi pe cumnata Zamfira cu Coralia, 
vii şi D-ta Domnule Mistrel?“ '

Traian când audi că este vorba să supeze la o més& 
cu Coralia, se grăbi firesce, a primi acestă invitare oca* 
sională.

Merse la dansatórea sa spre care pornise deja Costică
cu -cocóna Zamfira si luându-o la brat trecu cu ceilalţi im* • • »
preună iu sala de mâncare, unde ocupară o mescioră in un 

- colţ mai ferit.
Bietul Nicolae Bardă nefericitul şi nesocotitul dán- 

sátor, dedea mereu rotă pe acolo, dar nu găsi curagiul 
ca să să apropie şi el de masă.

Traian să simţia transpus în raitt. Uitase de tóté, 
nu-şl mai aducea aminte de cât de fericitorul „da“ al Co- 
raliei, nu mai audia nici mpsica, nici vorbele altora, căci 
ce era acea armonie sgoflţotosă a musicanţilor pţ lîngă 
dplcele yers al fidantatei ş?,le, — da, aeuţp avea dreptul.
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a o numi fidanţata, dulcea sa mirésft, şi cât erau fără de 
nici un înţeles tote vorbele pe lingă scurtul dar cuprin
zătorul „da“ al Coral iei.

Mau cară şi băură toţi câte ceva, decă însă Par li 
întrebat cineva pe Traian, din ce s’a compus supeul său in 
acea nópte, el de bună sâmă ar Îi răspuns din: nectar şi 
ambrosia. —

„Te caută,“ cu aceste cuvinte bietul Nicolae Bardă 
apropiindusă de masă, să adresa cătră Traian.

Cocónele tóté afară de Coralia îşi întorseră capul 
ostantiv de la Bardă.

„Pe mine mă caută?“ întreba amicul nostru.
„Da, pe tine Traiane,“ afirma Nicolae.
„Prost protest şi-a mai găsit şi el, ca să viiă aici,“ 

îşî dise Traian, apoi adause, vorbind cătră Nicolae :
„Cine mă póte căuta la miedul nopţii?“
„Factorul de la telegraf cu o depeşa, etă-l colea,*• 

făcu Nicolae.
„Mu scusaţi Demnelor şi Domuişorelor, la moment 

sunt erăş al D-vostră,“ cu aceste cuvinte Traian să scula 
şi merse cu Nicolae împreună, pe care nimeu nu-1 poftise 
la masă, spre uşa salei de mâncare, unde in adevăr un 
factor de la telegraf stetea cu o depeşă.

Traian o lua în primire şi arunca iute o privire 
asupra recepisei.

„De la Riulac,“ îşi dise el si simţi cum tot sân
gele i să strinse la inimă.

„Mă pardonezî frate,“ să adresa el apoi cătră Nicolae 
care-1 urmărise şi stetea lingă el, curios de a afla ce scirp 
telegrafică i venise amicului său,

I
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Acesta însă nu era nici de cum dispus a-sï divulga 
secretul, etă pentru ce, după ce pronunţase cuvintele ce 
am reprodus mai sus, să retrase in un colţ unde desfăcu 
depeşa.

Era în adevăr de la directorul Patrii din Riulac. 
„Mâne duminecă şedinţă extraordinară in cestiunca 

sucursalei, decă ai putea asista, angagiamentul ţi-ar fi sigur
Talion."

După ce puse depeşa în buzunar Traiau se întorse la 
masă cu faţa radiosă.

„Ce-a tost?'* îşi permise a-1 întreba Costică !
„Pentru bancă!“ făcu Traian cat să pute de ue-

păsătbr.
„Dar tot D-tale-ţî aduce depeşele ?u observa Catincuţa

cea naivă.
„Da, de óre-cc sunt locţiitor-director ca şi mai ’nainte,“ 

replica Traiau érasí fără nici o importanţă.
Din acel moment cocúiia Zamfira, care până atunci 

să văitase mereu de cap, de una alta, păru a să fi însă- 
nătosat cu desăvârşire, căcldeveni îndată veselă.

„Aproposito bancă," observa Costică cu ore care sa- 
tisfacţiune secretă, , aiji la cafeneaua de pe aleiă, m'ain 
întâlnit cu un strein, care susţinea, că are cele mai fon
date «şanse de a deveni directorul băncii vóstre.“

„Să pote!-* replica Traiau aşecjat pe când cocóua 
Zmarauda subit începu a se plânge érftsl dé dureri de cap.

„Este un „nemeş ember“ un boernaş ungur, îlchiamă — 
dar stai că mi-a dat carta sa . .

Şi cu asta începu a să căuta prin buzunarul fracului 
de ţmde seose o hârtie îndoită,
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„Bine diel,“ făcu el cum vădu hârtia, roşindu-să 
puţin, „d’atunci am schimbat îmbrăcămintea,“ apoi aruncând 
încă o privire asupra foii ce ţinea în mână, să vădu în
demnat a o ceti. După ce termină cu cetitul exclamă:

,,Bre, n'aş fi credut!“
„Ce?‘* întreba Catincuţa.
„D'apoi . . . 

tică cam confusiat.
„Ah cum îţi place a lungi vorba,“ observa Catiu- 

cuţa, „nu sciu cui semeni, de nu poţi nici odată răspunde 
cu una, cu două.“

Traian nu putu reţine un ziuibet sarcastic la acăstă 
observare a Jiitóre sale verişore.

„Sciţi cu toţii, că acest frac Tarn împrumutat de la 
amicul Bardă!“

„Costicâ !“ admonesta cocőna Zmaranda cu o privire 
expresivă asupra lui Traian.

„Scie şi fratele Mistrel despre acâstă împrejurare, 
căci ne-au găsit tocmai certendu-ne ' din causa fracului,“ 
răspunse Costică la admonestarea mamei sale.

„Of, îmi vine rău, spune o dată ce ai găsit iu acea 
hârtie pe care o ţii în mână, de ţi-a stors o exclamaţiuue 
de mirare,“ dise Catincuţa cu nerăbdare.

„Sciţi ce ţin iu mână . , .“ reincepu Costică,
„Iu adevăr eşti cam nesuferit,“ observa acum şi mama 

Coraliei, care să vede tréba, era şi ea cam curiósá.
Traian însă şi cu tainica sa miresă rătăciau cu gân

durile lor pe aiurea; de mult audiau cuvintele, caro să 
roştiau împrejurul lor, dar nu le mai înţelegeau.

Jïama çatincutei căuta cu coda ochiului pe Nicolae

— Şi aşa sciţi cu toţii,“ relua Cos-
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Bardă, căcî, intre noi fiă dis, şi-l predestinase de ginere 
şi-i era témá, ca nu care cumva prin prósta cădere de 
astă seră să së fi stricat norocul fetei.

„Ar fi trebuit să-mi stăpânesc mai bine prima furiă,“ 
îşi ijise ea. „Ce-i drept o lăsase cam pré pré de rîsul 
balului pe biata Catincuţa ; dar in fine nu era tocmai el 
de vină, décft dinsa nu s’a sculat frumuşel de jos ci a în
ceput së dea din piciére, de-ţî era mai mare ruşinea.“

„Acum së dovedesce de ce a fost fratele Bardă la 
Riulac,“ relua Costică fără a reflecta la observarea de 
nerăbdare a mătuşei-sale.

La cuvântul Riulac, Traiau deveni atent.
„A fost de curând la Riulac?“ së amesteca, şi el în

vorbă.
„Da, şi gliîcî cu ce scop?“
„Dór nu va fi voind së capete vr’uu post la suc- 

cursala ce së dice, că voiesce a înfiinţa banca Patria din 
Riulac in piaţa nostră.

„Ba da,“ afirma Costică, „şi după cum së vede din 
acest decret, este numit . . .“

„Nu së’péte!“ esclamâ Traiau speriat.
„Yedi singur décft nu credî,“ şi cu astea i întinse 

Jiârtia, ce scosese din buzunarul fracului şi ce ţinuse de 
atunci mereu în mână.

Traian o lua de grabă şi percurse cu sete cuprinsul 
ei, apoi cu resuflarea uşurată întorse hârtia dicénd : „Numai 
atât!“

„Ce, nu-i destul?“ exclamâ Costică. „Prim adiunct 
cu léfa de o miiă cinci sute de fiorini pe an şi perspectiva 
de a deveni dirigent, décâ'nu së va găsi un om mai expert 
de cât densul în piaţa Têmpescilor.“
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„Ba da, destul pentru început şi încă forte destul,“ 
replica Traian.

„Yedî mamă, décá n’ar fi fost viiă,“ relua Coslică, 
„aş fi putut sta eu în locul lui Nicolae Bardă.“

„Las că tot în familie rămâne,“ observa cocona 
Zamfira cu ton cam înţepător.

Catincuţa încerca a să înroşi, ér Traian plecându-să 
la urechia Coraliei i şopti:

„Ce aş mai rîde să devii soţia dirigcntului la insti
tutul unde Catincuţa aspiră de a deveni soţia adiunctului.“ 

Coralia să uimi, dar apoi intelese îndată şi şopti : 
„Depeşa?“
„Da!“
„Ce secrete aveţi,“ întreba Catincuţa, care să temea, 

că cei doui vorbesc despre ea.
„Tocmai am rugat pe Domnişora Coralia să mă ierte 

decă nu pot dansa cu densa „romana“ la care am angajat-o.“ 
„De ce să nu poţi?“ făcu Costicâ.
„Fiind-că trebue să plec cu trenul ce pornesce la 

patru dimineţa?“
„In congediu?“
„Ba nu, de sără mă voi reînturna. Duminecă pot 

lipsi din Tcmpescî şi fără congedui, căci biurourile .nóstre 
sunt închise. Petrecere bună şi- la revedere.“

Societatea rămase cam neorientată de repedea depăr
tare a lui Traian.

Nici Coralia nu scia să-şi dea apriat sâmă despre 
cele ce să întâmplase cu iubitul sufletului' ei.
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XIV.

Bănueli.
\

Canei spre sóra (liléi schite veni Laib la cantor ca 
sil încheia şi el cassa, Simon Ruben asoţiatul său îl întein- 
pina cu scirea despre lipsa de o mia de fiorini din cassa 
băncii.

„Ean vedî, lin cumva ne a dat nouă mai mult păcă
tosul de Lustic," i clise el.

„îndată, să-mî fac socotéla .şi să număr banii,*5 răs- 
puuse Laib. „Ah,*1 continua el vorbind în sine, „de ar fi 
aici, i-aşî fi prins pe amencloui şi pe fiécul de Lustic şi pe 
obraznicul de Mistrel. Să-i arăt eu acum demisie, cum n’a 
visat. Tot odată să-l inţarc şi de pofta a să muta la banca 
Patria. Un funcţionar' destituit şi urmărit pentru bănuiala 
că ar fi participat la sustragerea de bani clin cassă, nu 
póte sta în fruntea unui institut financiar şi chiar décá 
ar sta, acel institut nu ne póte face concurenţă.'1

Astfel de gânduri preocupau pe ovreiul nostru pe 
când îşi aduna intrările şi eşirile de bani şi-şi statori suma 
ce trebuia să fiiă in cassă.

Asociatului său nu-i spuse nimic, căci el de şi ovreii!, 
dar era fricos când să trata de vro intrigă, la care avea 
să îutreviiă parchetul. De judecători de instrucţiune şi 
de procurori fugia ca ciracul ele tămâiă. Nici să aucjiă de 
ei, de cum să-şi facă de lucru cu denşiî de voie bună !

Laib rumega deci planurile sale in sine şi nu spuse 
nimic cătră Ruben ca să nu-1 complice in acţiunea crimi
nală, unde Par-fi împedecat, ba Par fi, dat chiar de gol
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Acum terminase cu socotelile, avea numai 'sS numere
banii.

Când îl vSdu Huben că începe a verifica numeráidul 
clin cassă veni la el şi-l întreba:

,,CâţI trebue sil fiă?“
„5718 fiori ui 18 crucerî “ Laib .spusese anume cu o 

miă de fiorini mai mult, căci cunoscca obiceiul asociatului 
seu şi scia, că acesta va sta lingă el pana va termina cu 
numöratul, ér decă prisosul ,cc spera a găsi, s’ar fi cons
tatat in présenta lui, atunci i s’ar fi contracarat planul.

Vicepreşedintele băncii numără deci banii şi găsi, 
chiar 5918 fioriuî 18 cruccri, i prisoseau deci 1200 fioriul 
după bilanţul său ér în aparinţă numai 200 fiorini.

„Nu póte fi delà bancă acest prisos de două sute 
fiorini“ cjise Hüben.

„Nici de cum,-va fi vr’o greşelă din partea mea, voi 
revedea cassa mâine,“ observa Laib. „Acum e acum,‘! 
continua el în sine. „Trebue să întocmesc lucrurile cu 
minte. Mila de fiorini, dé că este iu cassa nostră,— şi pare, 
că este. am s’o opresc pentru trebuiuţ.ole mele particulare. 
Prin lipsa lor din cassa băncii ara dobéudit pe neaşteptate 
o armă prin care voi putea perde dc sigur pe cei doui 
omeni, cari au îndrăznit a mă nesocoti pe miuo, de şi le 
sunt mai marele lor. Mai întâiil să vöd décâ Mistrel a fă
cut arătarea oficială despre lipsa coustatată. Sper că niij 
căci este cam nesocotit şi încrcdut, îucât nici odată nu se 
va fi gândit, că ar fi vr’un om pe lume, care să-l presupue 
hoţ. liaidem la jupănul Pucle.

Şi cu el aş fi gătat de mult, dar ajungând în stare 
de faliment, până ce nu' in’am vöijut cu banii ’n mână
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pentru grădina, ce am cumpărat de la el si pe care am 
revendut-o pe preţ insutit statului, sindicii de faliment 
mî-ar putea lua lucmaua din mană.

Dar nu mai póte dura mult, vr’o două, trei săptă
mâni încă. Afacerea a ajuns până la minister, or acolo 
am pe fratele Siser, om cu multă trecere. Trebue să mă 
reguleze cât de cureiul, apoi să vedî frate Pucle, ce mi
rare te va cuprinde.

Procederea va fi forte, simplă. Yoi cere o revisiune 
a poliţelor şi descoperirea falsului comis de Pucle este gata “ 

Cu aste gânduri merse ovreiul la soţul său de pre-
sidenţie.

Pucle tocmai încheiase şi el cassa sa şi părea uedu- 
merit pentru o diferinţă.

„Bună sera,“ îl salută Laib.
„Bună săra,“ răspunse . Pucle fără a-şî reveni din 

prcocupaţiunea sa.
„Ţi-a venit, vr’un raport de la bancă?“ întreba Laib. 
„Despre ce lucru?“
„Locţiitorul director nu ţi-a înaintat nici un raport

oficial?“
„Nimic, dar ct-i?“
„Taci că-i bine,“ cugeta Laib, apoi <Jisc cătră Pucle : 

„Le-au lipsit o milă de fiorin! la încheerca cassei.‘‘ 
„Când I“
„Astătjr ?“
„Ciudat lucrul“
„In adevăr ciudat, că voiesc să facă muşama acostă 

lipsă. .Mic nu-mi pare lucru curat!“
„N’am voit să ijic astal“



129

„Dar acum o cjicî şi D-t*. !a 
„Nu !«
„Ce fel? eşti de altă pírere, (Jett, mă mir de D-ta!“ 
„Este ciudat,“ relua Pu ele cu o faţă cât să pótc de 

ncînteligiută, „că mie tocmai a<Ji îmi prisosesc chiar o miiă 
de fiorini.“

„Deu !“ fileu Laib desagreabil surprins.
„In adevăr ?u
„Şi eredi că-ţi vin de la bancă !“
„Să póte, cu tóté că tocmai astăzi n’am avut nici o 

dara vere cu ea!“
„N’ai avut nici o daravere?“ esclamâ Laib cu atâta 

vivacitate încât nu rămase neobservată nici chiar de Pucle. 
Deci pentru a risipi orî-ce bânuiélâ ce ar fi putut veni 
acestuia adause, „atât mai rău pentru bietul cassar al 
băncii. Scii ce-mi vine că cred?“ întrebă el apoi.

„Ce?“
„Că ai făcut vr’o grésélá şi că în adevăr nu-ţt pri- 

sosesce nimic.“
Acéstá observare o lansase Laib cu o îndoită inten- 

ţiunc. Dintru întâitt voia să afle de la Pucle, dâcă-şi re- 
vëduse bine cassa, dar apoi mai voia să arunce şi sămânţa 
îudoielei în sufletul lui, care începuse deja să încolţâscă 
în propria sa inimă spurcată despre realitatea prisosului 
în cassa lor. Voia deci să oprescă pe Pucle, ca nu care 
cum-va să ofere mila de fiorini spre împlinirea lipsei de 
la bancă.

„Am revăijut tóté posturile de trei,unele de patru 
ori, deci nu să póte să am greşâlă . . .“

„N’ai grije,“ observă Laib, „că mâne va veni 
„Strada Carraon Silva.“ 9
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cine-va să-ţi reclamele acei banï, décâ nu va veni chiar 
astăiji.“

„Aşa cred şi eu, deci îî voi pune separat în un 
plic. — Cu tóté astea este ciudat ca tocmai acei aş sumă 
să fiă lipsă la bancă, care este pré mult la mine.“

„Yoia întâmplării, Domnule Pucle, dar acostă coiuci- 
denţă în adevăr cam surprindătore să nu te preocupe la 
cercetarea caşului, pe care avem s’o facem cu cea mai 
mare rigóre.“

„Bietul Lus tic.“
„Şi el, dar mai mult bănuiesc pe insolentul Mistrel.“ 
„Cum aşa?“ întreba Pucle alarmat după cum să 

alarma tot de-a-una când era vorba de persona lui Traian. 
in care să deprinsese a vedea un apărător, de şi nevolnic 
al onórei sale.

„D’apoi décá reul nu s’ar trage de la el, ar fi tre
buit să-şî facă datoria, raportând despre fapt, după cum îl 
obligă regulamentul băncii !“ replica ovreiul.

„Nu sciu ce să mai die, m’a luat ca nisce ameţeli,“ 
să tângui Pucle.

„Acţiuncle băncii de scliimb nu voiesc să să urce,“
(Jise Laib.

„Nu, bată-le Dumnedeu, stau ca şi înţepenite.“
„Dar ai vorbit cu Voterli, Rulcu, Touse şi cei-lalţi 

pentru acţiunele nóstre.“
„Am vorbit!“
„Şi ce die?“
„Nu voiesc să le dea.“
„Las că le vor da ei, când vor audi că lipsesc bani

din cassă.“
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„Dór pentru miseria de o miiá de fiorini. .
„Faima va exagera suma,“ obiecta Laib, şi adause 

în sine „mai cu sémit décâ voi avea eu grije de o exage- 
raţiune sănătosă,“ apoi reluând ér cu vocea tare, dise: 

„Mâne e Duminecă!“
„Da,“ afirma Pucle oftând.
In trei Dumineci de-a rendül scăduse cursul acţiune- 

lor sale, etă pentru ce ofta
„Dina cea mai bună ca să revisium pe neaşteptate 

cassa bauch.“
„De ce să fiă (}i mai bună de cât altă?“ întreba 

Pucle numai pentru a (Jice şi ol ceva.
„Fiind-că putem continua cercetările nóstre ore în

tregi, fără a causa nici o zătignire în mersul afacerilor, 
pe care în di de lucru le-am gena mult, puţin.“

„Aşa dară . . .“
„Mâne cât de diminétá . .“
„După biserică, la tot caşul.“
„Credeam că nu te pré duci la biserică,“ obiecta

ovreiul.
„Nu-i vorba de miue, ci de funcţionarii băncii, de

gura lumii.“
„Ce are a face gura lumii . . .
„Ar (Jice că am uitat cu totul de Dumnedeu.“
„Ba ar (Jice, că v’aţi făcut cu toţii ovrei, nu-i aşa?“ 
Pucle tăcu, semn că Laib îi ghicise gândurile.
„Până când o Jehova," borborosi acesta în sine, 

„vei suferi ca să remâncm de batjocura lumii?“ Apoi în
treba pe Pucle:

„Când es creştinii de la biserică?1
/ 9*
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„La (Jece şi jumătate, de la unele biserici la unspre
zece.“

„Pe mâne la unsprezece ore dară, să fim la bancă. 
La revedere."

„La revedere!“
Pucle după plecarea ovreiului să grăbi a-şl închide 

cantorul, şi merse pe strade ’n sus şi ’n jos oprindu-să 
dinaintea fie-cărei cafenele, fie-cărui restaurant cu un cu
vent pe la locurile unde publicul are obiceiü de a să 
aduna.

Părea că caută pe cineva.
In adevăr voia să să ’ntelnéscá cu Traian si să-i 

sufle un Cuvent despre cele ce să pregăteau în contra lui.
Ar fi putut să mărgă în locuinţa lui, său să-l chiemc 

la sine acasă, însă pré ar fi bătut la ochî.
După-ce cutreerase aprópe tóté părţile oraşului, să 

convinse, că astfel nu-şî va putea ajunge scopul, deci 
merse acasă şi scrise următorul bilet :

Domnule Mistrel.
„Să sciî, că mâne Dumineca după biserică, la 11 ore 

vom veni, eu şi cu vicepreşedintele Domuul Avram Laib 
să revisuim cassa băncii, în care, după cum aud, lipsesc o 
miiă de fiorini. Rupe acest bilet îndată după-ce l’ai cetit.

Al D-tale de binevoitor 
Pucle.“

Acum era vorba, cum să facă ca biletul să ajungă 
la destinaţiunea sa.

. Să gândi mult în sus şi ’n jos. In fine-i veni aminte, 
că bătrânul iUistrel, tatăl lui Traian, avea obiceiü de a 
merge ’ji fie-care séra în cutare cafenea.

\
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Mai bun mijlocitor nici că putea găsi. Merse deci la 
sciuta cafenea unde găsi în adevăr pe tatăl lui Traian.

„Domnule Mistrel,“ i (lise Pucle luându-1 la o parte 
„te rog să predai acest bilet fiului D-tale încă în astă 
sără.“

„Cu greu voi putea face asta,“ răspunse bătrânul, 
„căci să duce la bal. Este vr’un lucru însemnat?“

„Da !“
„I voi trimite dară biletul la bal!“
„Ba nu, asta să iro faci. Insă mâne des de dimi- 

neţă, să*l scoli din pat, audit’ai Domnule Mistrel, şă-1 scoli 
din pat şi să-i dai biletul.“

„Nu pot să sciu si eu ce cuprinde.“
„Ca tată cred că vei voi binele fiului D-tale, şi apoi 

îţi va spune şi ei, deci îi’am să ţiu taină dinaintea D-tale. 
Este vorba de miia de fiorini ce lipsesc din cassa băncii.“ 

Bătrânul Mistrel începu să tremure.
„Pentru Dumnedeir“ dise el cu vocea stinsă, „mă 

miram eu de unde a avut bani, ca să să pue tovarăş cu 
afurisitul de gazetar.“

„St, taci Domnule, bine că nu tc-a audit altul de cât 
mine. Sciî că vorbele D-tale Par duce pe Traian de-a 
dreptul în puşcărie. Dâcă te îndoicscî D-ta de densul, apoi 
noi “streinii trobue negreşit să-l condamnăm.“

„Ai dreptate Domnule. Aversiunea mea în contra 
scriitorilor de tot soiul este de vină dâcă, câte o dată, 
când îmi vine aminte de pasiunea de autor a fiului meu, 
îmï perd raţiunea. Tocmai astâfjî am aflat din întâmplare, 
că Traian s’a asociat îu secret cu editorul jurnalului de 
Temposcî şi tot astădf îmi vii D-ta cu scirea despre o
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lipsă din cassa băncii. Vorbele de mai nainte au fost nu
mai o excîamaţiune de ciudă şi te rog a nu le lua în 
alt sens.“

„Poţi fi incredinţat Domnule Mistrel, că din partea 
mea fiul D-tale n’are să să aştepte de cât la bine. Imî 
este simpatic,“ adause el înroşindu-să sub privirea jumă
tate de uimire, jumătate de recunoscinţă, ce aruncase bătrâ
nul Mistrel la ultimile cuvinte asupra lui. „Dar acum 
destul a fost vorba nostră secretă, mă duc, ca nu cumva 
să ne ia la ochi lumea dimprejur. Nópte bună, nu uita 
de bilet.“

„Itt mulţămesc de bunătatea D-tale, Domnule Puclc, 
nópte bună,“ respunse bătrânul Mistrel.

Nu ne-am ocupat până acum mai de aprópe de tatăl 
lui Traian fiindcă n’a jucat până aici nici un rol iu na
raţiunea nostră, dar acuma vrând nevrând trebue să spu
nem câte ceva despre el.

XV.

Bătrânul Mistrel.
Panait Mistrel era fiul unui Cuţovlah, care, — de 

când cu Nemţii cu codă — vorba Românului, să refugiase 
de prin Filipopole mai întâiü în România, unde să stabilise 
ca băcan în Bucurcscî.

Panait să născu chiar în capitala României, dar ve
nind zavera delà 1821 tată-său să refugiâ la Tâmpescî cu 
totă familia sa, care să compunea din soţia-sa şi din Pa
nait, unicul său fiu, ce avea versta de vr’o şâpte, opt ani 
pe atuncî,
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Aici în Têmpescî Panait al nostru fu dat la şcola 
grccescă, căci pe atunci toţi veneticii de legea ortodoxă 
voiau să trecă de greci.

Panait învăţa carte grecescă de să făcu dobă de în" 
văţătură şi era renumit printre conşcolarii săî, o împreju
rare care îndemna pe un uncliiü al său, căci părinţii i 
muriseră întru aceea, — îl îndemnă dicem a face un mare 
învăţat din el şi prin urmare-1 dete la şcola saşilor din 
Têmpescî, din care eşiseră mulţi omeni cu învăţătură te
meinică.

Panait să arăta şi acolo aşa de deştept şi de silitor 
încât profesorii saşi, care nu să puteau din destul mira de 
uşurinţa cu care Panait vorbea limba elină, să speriară de 
el, şi nu-i permiscră să trecă în clasele superiôre, dicên- 
du-i, că şcolele lor nu le-au făcut pentru ca să pricopséscâ 
pe ori ce venetic.

„Faceţi cu şcolele cum aţi făcut cu furcile,“ răspunse 
Panait tare amărît când directorul şcolelor i împărtăşi 
acostă decisiune a conferinţei profesorale.

„Ce vreai să dicl cu aste vorbe proste,“ îl întrebă '
directorul.

„Voi să cjic, că un tribunal unguresc osîndind pe
un ţigan la furci, a cerut de la magistratul din Têmpescî
voie ca să spâmjure pe ţigan în furcile de aici, de ore-ce
acelea ale Ungurilor să aHauîn reparatură. Dar magistratul
le au refusât cererea cu acelaş motiv cu care-mi refusaţl
mie astădî trecerea în clasele superiôre': Furcile nu le-am
făcut pentru spurcăciunile de ţigani, rjise magistratul, ci
pentru noi şi fii noştri ! ' Er eu adaug să aveţi parte de
ele cât de mult si să vă fiă de bine!».

\
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Panait, fu pedepsit pentru aceste vorbe insolente şi 
prinse o ură nespusă în contra saşilor.

Unchiu-sëu nu era cu destulă dare de mână, ca să-l
potă trimite la scoli streine, deci îl lua in cantorul său 
de comisiune de transport uude-1 puse dintru întâiü să co
pieze scrisori, să le pecetluéscá cu bulinuri, să le ducă la 
poştă, apoi mai tânjit! îl întrebuinţa pe la primirea şi ex- 
peduirea mărfurilor, în line ’l îusurâ cu o fată a unui 
pribeag tot din Filipopoli şi-l făcu -tovarăş, ér venind tim
pul să moră şi el, îl lăsa stăpân peste biuroul sëu, om cu 
stare şi cu védá.

Pauait însă era unul din acei individi, care nu se 
mulţămesc cu aceia ce au, ci voiesc a încerca şi cu alte 
lucruri, era pe scurt dis, ora de progres.

In acésta firâscă aplecare-1 întăria mult, exemplul 
cel avu de la socru-său, care din simplu croitor ce fusese 
a casă la Filipopoli, devenise uu om forte bogat în Têm- 
peseï.

Ca la vr’o trei ani după călătorie soţia sa i născu 
un prunc, pe care in excentricitea sa-1 botezase cu nu
mele de Traian, fiind-că Româuiî începuseră deja a să deş
tepta şi unul dintre dăscălii români, ce veniseră p’atuncî 
de la Blaş la Tempescî, i demonstrase până la evidenţă, 
că Cuţovlahii erau Români.

Mai trecură câţi-va ani fără vr’un eveniment remar
cabil în vieţa lui Pauait şi a fiului său Traian, căci pri- 
begirea lor în ţera românéscà când cu revoluţiunea de la 
1848, fiind un episod fără nici o influinţă asupra vieţei 
lor, nu să póte numi eveniment, de ore-ce absentarea lor 
de la Têrapescï nu ténu mai mult de sése luni.
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Puţin timp (lupă întorcerea lor, muri socrul lui Pa
nait. Acesta să vădu de-o dată stăpân peste o stare con
siderabilă. Începu să se dea la fel de fel de specult. In
acest timp cade şi asociarea sa cu ovreii Laib şi Ruben,
care să îmbogăţiră pe urma lui.

Intru aceia venise timpul să dea pe Traian la şcolă.
Grecii să împuţinaseră tare prin Tempescî astfel şi 

şcola lor decăsuse cu totul; chiar de ar fi fost însă în 
flore, Panait nu s’ar mai fi decis a trimite pe fiu său să 
înveţe grecescc, căci Elinii îşi trăiseră vécul prin acele 
părţi. Pe saşi însă era supărat de mama focului; papis-
taşii, căci şi aceştia aveau scoli la Tempescî, — pré co-
rumpiau pc băeţi de la credinţa lor cea strâmoséscâ, d-ci 
uu-i rămase alta de cat a-i lua lui Traian un'instructor 
privat.

învăţătorul îl învăţa, nu-i vorbă, căci peste puţin 
Traian scia să cetéscű, să socotéscá, dar cu töte astea prinse 
o ură nespusă împotriva cărţilor, aşa încât de la un timp 
încôce nu mai voia să progreseze nici de cum.

„Las că te-oi trimite eu la şcolă la saşi,“ i (Jicea 
tată-său, de câte ori să plângea mama, că băiatul nu vo- 
iesce să înveţe.

Traian, din gura tată-său, n’audise de cât numai tot 
rău despre scula sáséscá, deci la început când fu ameninţat 
în acest mod, să speria şi-şi dcte ceva silinţă, însă acest 
bold îşi perdu eurem! efectul, şi, la cele din urmă Traian 
îşi rîdca de aceste ameninţări.

Panait să lansase în o sută şi o miiă de afaceri, 
capul i era plin de cele mai minunate proiecte, aşa încât 
nu pré avea timp a să ocupa dc Traian şi pentru a scăpa
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de necontenitele plângeri în contra lui, îl aşedâ la un pro
fesor săsesc şi-l trimise la scóla acestora.

Profesorul săsesc lacom de plata cea bună ce pri- 
mia de la Panait, făcea tóté pe voia băiatului, mijlocul 
cel mai bun ca să-l resfeţe, să-l facă închipuit, dar tot o 
dată-1 făcu şi duşman al orî cărui soiu de aternare. Lec
ţiile nu le învăţa nici o dată, din contră însă să ocupa 
cu studii, de la carc-1 opriau ca pré grele pentru inteliginţa 
sa, mai cu sémâ cetia necontenit.

De multe ori când dedea de vro lectură interesantă 
ocolea scóla, să ascundea prin podul caselor unde stetea 
până termina cu cetitul istoriei, care-1 preocupa.

• Cu chiu cu vai, mai mult din consideraţiune cătră 
profesorul, la care şedea, trecu diu o clasă în altă, ér 
când să ajungă în liceu întrebâ pe tată-său, că pentru 
care carieră Par fi destinat.

„Studieză tu numai şi depune bacalaureatul,“ i răs
punse Domnul Panait

„Aş voi însă să sciu că putea-voi merge la vr’o 
universitate,“ i observa Traiau.

„Cum să nu poţi, te-am destinat la un post în
semnat !“

„La care?“
„Sciî că şi moşu teu voia să înfiinţeze o fabrică de

macaróne.“
„Da, te-am audit adese-ori vorbind despre asta.“
„No ve<Jî am găsit un loc forte potrivit pentru ins

talarea acestei fabrici.“
„Nu sciu ce pótc avea a face fabrica de macaróne 

QU studiul meu!“
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„Pró mult are a face fëtul meu, căci voiesc să con
duci tu acestă fabrică.“

„Aşa dară să nu mai studiez.“
„Ba tocmai din contra, căci treime să te pricepi bine 

in mecanică şi in chimie.“
„Să-mî mai bat capul cu limba elina şi cu cea latină, 

ca să fac apoi macaróne? Inii pare că glumesc! tată!“
„Ba nici de cum. Limba elină n’ar trebui să*ţ! facă 

nici o greutate, după ce o sciu eu aşa de bine.“
„Ce folos*! Da, decăm’ai învăţa Dta, însă cum ui-o 

propune saşi! . . .“
„Ai dreptate, frumosă limba elină in gura saşilor 

să preface în cea mai cumplită cacofonie.“
„Aşa dară . . .“
„Étá tocmai cineva care vine să-mî vorbéscâ de fa

brica mea,“ cu astea întrerupse Panait convorbirea atât 
de însemnată pentru fiu-sëu.

Bëtrânul nu së mai gândia de atunci de cât la ma- 
caróuele sale, şi cu tote astea nu ajunse nie! o dată ca 
să-ş! vedă visul cu ochii.

D0că ar mai fi trăit soţiă-sa, póte Par fi tămăduit 
de ideia sa cea fixa, dar densa muri tocmai când Panait 
s’apucase a réalisa planul său.

Prima instalaţiune a fabricei de macaróne fu greşită. 
Macarónele îl costau pré scump. Nu convenia nici de cum 
a le exporta in România, mai ales că plăteau vamă mai 
mare de cât făina.

De óre-ce încetul cu încetul Domnii Ruhen & Laib 
şi alţi de calibrul lor îl încurcaseră in speculaţiuni, iu 
care el ca om onest, perduse bani, pe când să imbogăţiaiţ
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asociaţii săi, mi-i mai rămăsese eu ce să introducă ame-
lioratiunele necesare la fabrica sa, decî să vădu îndemnat • • »
a căuta remediarca pe cale diplomatică.

Compuse memoriurî peste memoriurî, făcu petiţiunî 
' peste petiţiunî cătră guvernul ţărei să inter vie pe lingă 

guvernul României ca. orî se scadă vama macarónelor, ori 
să urce taxa de importaţiune pentru făină.

Aşa o duse o s6mă de vreme. Chiar in momentul iu 
care-i făcurăm cunoscinţă, in cafeneaua undc-1 găsise Pucle 
de-i dase biletul cătră fiu-său, să ocupa de acăstă cestiune 
vitală, cum o numia el, căutând prin jurnale, că ore nu 
aduc vr’o soire despre admiterea ultimei sale petiţiunî.

Redactorul jurnalului din Tempescî dintru întâia 
luase in serios demersurile lui Panait şi publicase icî 
colea câte ceva in favorul causei sale, dar vădend la cele 
din urmă, că stăruinţele lui Panait d egen éré ză in manie, 
nu mai voi să scie de păsul lui, de unde urma o ură 
nespusă din partea lui Panait împotriva lui

Am vădut intru cât îl orbise acesta ură de óre-ee 
nu pregetase a exprima o gravă banuéla in contra fiului 
său, care îndrăznise a să asocia in secret cu editorul de
testatului jurnal.

Dar trebue să jiuai spunem, că Traian după ce avuse 
acea iutrevorbire in care tată-său pretinsese să studieze 
pentru ca apoi să să facă director la fabrica de macarónc, 
nu mai voi să înveţe limbele clasice şi, la finea anulai 
scolastic părăsi liceul pentru a urmări cărierca comercială 
pe care l’am întâlnit şi noi şi unde avem să-l mai însoţim.

Bătrânul Mi strei pusese biletul ce primise de la Pucle cu 
marc îngrijire in' buzunar, apoi mar percurse restul jur-
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nale iu" care ca tot-de-a-una nu găsi nici de astă data 
nimic despre macaróuele sale şi plătindu-şi apoi cafeaua, 
îşi lua pălăria şi bastonul şi porni a casă.

„Hm, hin,“ făcu el mergând pe drum şi résu flau d 
cam greu căci era tare gras şi sângeros, „prostă tréba cu 
miia de fiorini. Nu sciu deu ce să mai die. Pe Traian 
nici odată nu l’am prins cu cea mai mică nedreptate, 
ş’apoi este băiat cu minte. Nu sciu să aibă vr’o lipsă, seu 
vr’o patimă, afară de afurisita manie de a scrie, de a sö 
ţine de autor. — Dar Pucle, sasul, ce interes va fi având 
de-1 prevestesce. Lucru este cam încurcat. Mâne de dinii
né ţă cum se va crepa de diuă, am să-i vorbesc lui Traian 
şi să descurc intriga, căci in tot caşul, este o intrigă la 
mijloc.“

Apoi ârăş îşi aduse a minte de fabrica de macaróuc, 
de petiţii, de memorii, de jurnale I veni o ideiă nouă, 
de care nu sö folosise încă în demersurile sale pe la gu
vern. Acestă ideiă nu-1 mai slabi. Sö culcâ cu ea, o exa- 
minâ din tote părţile şi sö ocupâ aşa mult de ea, încât 
era spre diminâţă, câud aţipi.

Tocmai atunci sö íntórse Traian de la bal.

•-VciXVI. - V/a.

Căletoria. irr ^Era la trei ore diminéta. La patru pleca treuupL^şgs 
pentnx Riulac, deci, gara fiind cam departe, ér birji tufă, 
Traian nu mai avea mult timp de perdut, décá voia să 
plece.
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Voia şi mi pré. Din momentul in care primise de
peşa de la Talion era în cumpeue. Sa plece din Têmpescï 
şi să lase cassa neinclieiată şi cu lipsă de o miîă de fio
rini?

De şi era Duminecă, di prăznuită de cătră bancă, 
aşa încât nu si* putea presupune, că présenta sa va fi ne
cesară, totuşi simţul seu de obligament eminamente des- 
voltat îl povăţui, a nu intreprinde acea călătorie fără 
scirea consiliului de administraţiuuc şi înainte de a sg fi 
regulat cestiunea cu raiîa de fiorini.

Asta-i era firma decisiune când, după cetirea depeşei 
in sala de restauraţi une de la bal, se intorsese la masă, 

' dar când aflâ din indiscreţiunea lui Costică, cumcă Nicolae 
Bardă avea deja iu buzunar decretul de adiunct la filială, 
dorul de aşi réalisa cât mai curând visul său de aur, îl 
copleşi, indemnându-1 ca să şoptăscă Coraliei acele cuvinte, 
care-i desveleau pe jumătate cuprinsul depeşei şi in urma 
cărora Traian să siraţia ca şi obligat de a nu scăpa nici 
o ocasiune intru folosirea tuturor mijlócelor spre ajungerea 
fericitului port.

Mijlocul cel mai principal, condiţiunea esenţială fără 
de care nu să putea însura, era asigurarea mijlócelor de 
traitl. La banca din Têmpescï posiţiunea sa era ca şi
perdută, ar fi fost deci un păcat neertat décâ n’ar fi ac
ceptat cu amêndoue manile postul ce i să oferia de Talion 
şi décâ n’ar fi alergat ca, cu uu minut mai nainte, să 
’şM asigure.

Étá ce-1 decise părăsi balul spuuend că plécâ cu
trenul. i
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]?e când, ajuns a casă la el, îşi făcea in tóiá graba 
si in totă liniştea preparativele sale de călătorie, i reve
niră din nou tote bănuielile. Cu tote astea să simţia dator 
a pleca.

„Este Duminecă,“ să mângăiâ el érás, tot precum 
să mângăiase la bal faţă de comesenii sei, „nu sunt dator 
a merge la bancă, şi nici nu vor avea lipsă de mine.“

îşi schimba costumul de bal cu altul de călătorie 
Cu acéstá ocasiunc audi zirgăitul cheilor de la cassă, in 
buzunarul pantalonilor pe care i îmbrăca.

„Să le las aici,“ să întreba Traian, „dar cui să le 
dau,“ continua el a să întreba mai departe. „Tata dorine, 
nu-mî vine să-l deştept. Să le las pe mesă, póte să dea 
servitórea de ele. Dar fără mine, cheile nu-s de nici un 
folos, ba chiar spre siguranţa mea trebue să le iau cu 
mine.“

Era gata; luând génta in mână, stinse luminarea. 
Din acest moment tată-său, care dormia in odaia 

. alăturată, să trezi puţin şi cu o voce cam soranorósá bor- 
borósi :

„Tu eşti? am un bilet!“ 
„Yisézâ,“ îşî (Jise Traian. „Dar am uitat să-i las 

vr’o două rânduri ca să scie unde m’am dus. Servitórea
dórme, s’o deştept şi să-i die densei ? cine scie ce nesdră- 
vănie îmi va face cu spusul ei, căci alta le dicî şi alta 
înţeleg.“

Voia să aprimjă luminarea, ca să scrie un bilet pen
tru tată-său. Nu găsi indată chibrituri. Intru aceia orolo
giul suna, era la trei şi jumătate, timpul suprem de plecare.
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Tatä-seu, ne mai audind nici un sgomot, se liniştise, 
dar când deschise Traian uşa să trezi érâs şi dise încă 
o dată :

„Este pe masă biletul.“
Traian nu-1 mai audi.
Pe semne aşa i era scris.
La gară găsi pe un om din cantorul Rüben & Laib, 

care însoţise pe un amic al său.
Pe acest om din cantorul Ruben & Laib îl ruga, 

să spue tată-său, că a plecat la Riulac, dar că cu trenul 
de s6ră să va intórce.

Ursita, ' neinilósa ursită întocmise tote intru pei-
rea lui.

De la Tempcscî până la Riulac drumul de fer făcea 
ca vr’o patru ore Erau puţinî pasageri. Traian se afla 
singur in cupeu, prin urmare putea negenat a să abandona 
iinpresiunelor sale.

Omul, care nu este blasat prin desele călătorii, simte 
o cumplită mişcare in sufletul său indată ce respira acrul 
de altmintrea de3tul de infect al gărei. Şueratul locomotivei, 
sunetele clopotelor de avis, strigătele uşierilor, care reci- 
téza cu glas monoton trenurile ce pl<$că, pripa şi impor
tanţa cu care să mişcă lumea împrejurul său, aste tóté îl 
agitézâ, produce o adevărată revoluţiune in vederile sale ; 
îi reamintesce un trecut frumos şi destéptá in sufletul său 
varii imagini, care formézâ tot atâtea punţi de aur intre 
trecut şi viitor, inălţându-1 d’asupra tristului present aşa 
de tare, încât adese-ori călătorul transpus in acâstă nouă 
şi însufleţi tőre lume a ideilor uită de actualitatea cea 
tristă.
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Prin aceiaş metamorfosă trecu şi Traian al nostru. 
Tóté temerile sale rimaseră la bariera Tempcscilor pentru 
a face loc unor dulci suvenire şi unor ilusiuni şi mai 
dulci.

Pe dinaintea sufletului siu sburară ca si nisce chi
puri dale camerei obsure scene din prima sa călătorie. Sé 
vedea în batrênésca diligenţă cu legendarul suïugiu séu 
poştalion, audia hornul acestuia şi trosnetele lui de biciü, 
tropăitul cailor şi sunetul clopoţclelor de la gâtul înainta
şului din dróptea.

Apoi-.şî aduse aminte, că la Riulac căpătase o socie
tate — plăcută, cu care merse, tot amândoi singuri in 
fondul diligentei până la prima staţiune a drumului de 
fer, cale da o cli şi doue nopţi. Suveuirl unei fericiri — 
pasagere.

Şi aducendu-şi a minte de acósta şi de alte aventuri 
tot de aceiaş natură să mira de indrâzuélâ, ce avuse tot 
de-a-una faţă de femei, până când resimţise o sfiélá mai 
mare de cât chiar la primul examen public, atunci când 
văduse pentru prima oră pe Coralia.

Nici nu îndrăznea a să gândi la ea in aceiaş moment 
in care-şl adusese aminte de cuceririle sale galante. I să 
părea ca şi o blasfemie de a-şî inchipui, că Coralia ar 
putea resufla in aceiaş aer in care respirase acele fiinţe . 
uşurele de minte, cu inima ingăduitore şi cu pasiuni vul
canice, care-i procurase ocasiunea de a cunósce de aprópe 
deşărtăciuncle femeilor de lume.

Ce-i drept — la BucurescI, unde Traian să pomenise 
trăind, nici că să apropiase de vr o fată. Femei măritate 
şi divorsate ici colea câte o văduviţă picantă, âtă sirenele

„Strada Carmen Silva.“ 10
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care-i cântase despre dulcéta vieţei, care-1 încântase 
adese-orï până aprópe de nebunie şi care in fine-1 căra 
enevrase.

Dar precum, aerul oţelitor al munţilor din patria sa 
cea fruraosă i redase elasticitatea nervilor şi a spiritului, 
tot aseraeuea simţulr candid, dar adânc ce-i insu (lase ,,(Jina 
munţilor,“ cum i veni acum a numi pe Coralia sa, i lim
pezise sufletul, curăţându-l de sgurele vulcanice ce să adu
nase cu ocasianea diferitelor erupţiuni tot atât de pri- 
mejdióse pre cât erau de delicióse, şi care-i apăsau din 
când în când inima sa cea neastâmpărată.

Ceea ce odinioră numise amor, nu fusese decât o ju
cărie al fantasiei sale, un cult neertat adus simţurilor 
până când acum, simţimentul ce-i inspirase „dina munţilor“ 
era un simţ deesc; un cult al abnegaţiunei, un 
fapte nobile şi măreţe.

Pentru nici una din femeile pe care le cunoscuse 
până atunci nu şi-ar fi jertfit nici măcar o singură con- 
vincţiune, de-cum să fi adus jertfa independinţei sale daurie, 
precum o făcuse cu înfocare pentru Coralia.

Răbdarea sa forte şubredă de până acum să refortificase 
de acest simţiment, care-1 făcea blând, unde fusese aspru, 
îngăduitor, unde fusese pretenţios, modest, unde fusese arogant.

Nimic, mai ’nainte, nu Par fi putut decide, a pur
cede in,contra simţului său de consciinţiositate, cum pur- 
cedea acum, absentându-să de la post in un moment destul 
de critic.

bold la

Acéstâ jertfă, căci era in adevăr o mare jertfă, din 
partea lui îl umplea cu óre-care mulţămire. Acâstă 
mulţămire singură i dedea curagiul de a lucra in contra



147

firei sale, un curagifi, care i-ar ii lipsit sub alte împreju
rări.

Trenul sbura hurducând, locomotiva şuera înainte, 
staţiunile se succedea una după alta.

Nimeu nu veni să turbure pe Traian in visurile ce 
le visa, lungit pe perna cupeului, cu ochii deschişi.

Din când in când îşi aducea a minte de realitate. 
Atunci alerga la ferestră ca să arunce o privire afară, ca 
şi când ar fi voit să să orienteze.

Apoi eră.ş recădea in reveriile sale.
Dar lucru ciudat, de şi alerga cu rote de fer mâ

nate de puterea aborelui pe raiulirele de oţel, ca să' pri- 
mâscă un post la sucursala Patriei, el totuş, de câte ort 
să vedea in reveriile sale ca fericitul soţ al dinei sale din 
munţt, nu mai era funcţionar supus voinţei altora, dator 
a consulta la fic-carc pas regulamentul băncii şi a menagia 
opinuinea publică, ci era un om liber, exercita profesiunea 
sa de predilecţiune, scria poesiî, poveşti şi novele şi im- 
podobia numele său, pe care acum îl purta şi <Jina sa. cu 
nouă strălucire, storcênd admiraţiuuea lumei pentru pur
tătorii acestui nume.

Traian in adevăr pe lîng&- stăruinţele sale de a-şt 
asigura un post, nu refusase oferta redactorului jurnalului 
din Têmpescï de a primi însărcinarea de colaborator la 
disul jurnal.

Afară de novela sciută, care excitase ciuda ovreilor 
şi urgia lui Laib in contra sa, mai contribuise la jurnal şi 
cu alte scrieri de diferit cuprins ; ér acum, simţindu-să ne- N 
cesitatea de a să mări foia, devenise pc tăcute asociatul 
editorului, depunând ca porţiunea sa de capital o sumă că

10*
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de vr’o miïâ de fiorini, pe care o constituise parte din 
economiile realisate din léfa sa, parte din un imprumut ce 
contractase cu sperauţa, că-1 va putea restitui din economii 
făcute ulterior şi din venitul jurnalului.

Ore, să nu fi fost cu putinţă a trăi din partea de 
venit ce-i va arunca jurnalul ? Până'acum foia avuse cinci 
sute de abonaţi şi pe urma lor să hrănise redactorul editor. 
Acum după ce să mărise, veniau mereu la abonaţi nuoi, 
numărul lor crescea pe di ce mergea, Jputea să ajungă la 
o milă, la două, la trei mii; apoi novelele ce va scrie, li
bretele de operete ce va compune, tragediile ce va lucra, 
astea tote i vor aduce venit, tantieme, bogăţie cu un cu
vent.

Fantasii ! ce mai fantasii !
Yagónele duruia mereu înainte.
Fiu-său, căci de sigur va avea un fiu, aşa visa Traian 

înainte, va eredita de la densul o fantasie vivace, care va 
• fi disciplinată prin un studiu mai temeinic de cum avuse 

densul. Fiu*său va depune bacalaureatul, va freenenta o 
universitate, va dobândi gradul de doctor de filosofic adă
ugând la numele Mistrel şi un titlu academic.

Locomotiva şuera pătrundător, rótele zîrnăiau, trenul 
trecuse peste un pod şi să apropia de staţiunea penultimă 
de la Riulac.

O sguduitură mai aspră readuse la realitate pe Traian.
„Óre termina-voi ceva astă<}i?“ să întrebâ el. „Bine 

^ar fi, décâ aş putea să mă întorc cu decretul in buzunar. 
Ce triumf asupra adversarilor mei. Laib s’a supărat pe 
mine, îmi este inamic pe faţă. Nu mă mir. Credea a găsi 
in mine un instrnment docil, o slugă plecată şi când colea....
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Dar in adevăr, 
aspra critică contra ovreilor in novela mea!“

O şuerătură pătrundătore ce scóse locomotiva in acest 
moment lungindu-o mai mult ca până acum făcu pe Traian 
să tresară.

fost pré pré negenat, publicând aceaam

Fu apucat de o nespusă şi neexplicabilă frică, ba 
de groză chiar.

Era pe la opt ore trecute, timpul când a casă să 
scula de obiceitt.

Fără de voie i să présenta chipul tatălui său, cum 
părăsia patul.

Par’ că-1 vedea plecâudu-să cu greu, căcî era tare 
trupeş — şi ridicând câte una altă din îmbrăcămintea sa, 
par că-1 audia ghifăind .... \

Trenul intrase in gară, acum să opri, clopoţelul garei 
resunâ, conductorul deschise uşa cupeului şi strigâ : „Riulac, 
cjece minute.“

Traiau îşi luâ génta, să pogori şi merse spre peron.

XVI.

Semne rele.
Bătrânul Panait Mistrel nu dormise bine. Tőtá nóptea 

să svêrcolise in pat şi avuse visuri care de care mai stranie . 
şi mai ingrozitóre ; nici nu-şt mai aducea a minte de tóté, 
scia numai de cea din urmă vedanie, care:l şi deşteptase.

I să făcuse ca şi când fabrica sa s’ar fi pornit in 
line şi ar fi scos macaróne din cele mai rămnicose, dar cu 
cât trecea mai mult cu atât macarónele să îngroşiau mai 
tare, acum se făcuse grósc şi infiorătorc ca şi nisce şerpi
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şi umblau să-l înghită, ér fiu-său Traian era in mulţimea 
cea mai désâ a macarónelor şi să lupta bărbăţesce in 
contra lor de şi o mulţime diu ele i infâşorase trupul 
şi să opinteau a-1 sugruma.

Cu groză privia bătrenul la acéstâ luptă fiorosă şi 
in gróza sa uita de a să feri.

De odată i să făcu că un sérpe uriaş venise aprópe 
de el, şi deschnjênd o gură cât o şură, ca in poveşti, 
gata a-1 ingkiţi, a-1 sorbi ca pe o picătură de apă.

Cu un strigăt surd să deştepta şi să scula in sus. 
Fruntea-i era inmuiată de picături gróse de o sudóre rece.

Cădea adese ori victimă unor asemenea vedaniî, căci avea 
pré mult sânge, făcea pré puţină mişcare şi suferea prin 
urmare de congestiunî şi încă din cele mai periculóse, de 
acelea, care îşi alegeau cursul lor tot-de-a-uua cătră creerî*

Adesc-ori şi (lina, când avea vr’o emoţiune mai mare 
şi când sângele i să suia la cap, ameţia aşa de tare încât 
şovăia ca un beat şi trebuia să să ţiîă convulsivic de vr’un 
obiect din apropiere ca să nu cadă.

„Traiane,w strigâ bătrenul Panaiat din pat 
aufjit sbierând prin vis?“

Nici un ^răspuns.
„Ya fi dormind dus,“ îşi dise tatăl lui Traian 

nu n mirare . . . după bal.“
Apoi ărăş să culca.
Zăcend aşa pe spate, cu ochii aţintiţi pe tavan, îşi 

aduse aminte de Pucle. de biletul acestuia, de spaima sa 
şi-şi dise, *că peste puţin să vae decide din a cui vină lipsia 
mila de fiorini din cassa băncii.

„Ori cât de ostenit ar fi, Irebue să să scólc,“ îşi 
(Jise bătrenul acum, „ca să să prepare de revisuirca cassci.“

era

i'

nu m’aij n

nici) a
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Panait se ridica irflş in pat şi bătu in pălmî.
O ser vito re apăru şi merse drept la ghetele bătrâ

nului, ca să le ducă, să le ştergă, după cum era obiceiul 
la acea casă.

Dar Panait astădî in contra obiceiului së adresa că- 
tră servitóre, dicêndu-i :

„Scolă pe coconaş !“
Servitórea së uita lung la stăpenu-seu.
Asemenea lucru nu i së întâmplase de când îl servia, 

de dece ani şi mai bine.
„Ce te sgâiescî aşa la mine,“ relua Panait contrariat 

„n’ai înţeles ce ţi-am spus ?“
,,Ba da!“
„Hei bine, mişcă d’aeolea, şi scolă pe coconaş.“
„Să-l scol ?“
„Negreşit ! surdă eşti ? prostă eşti ?“
„Cum să-l scol?“
„Vedî să nu iau acest scaun şi să ţi-1 trântesc in 

cap ? Audi colo, ce întrebare ?“
„Bine Domnule . . .“
,,Dusu-te-ai?“
„Etă më duc, dar pe coconaş nu-1 pot scula, căci nu 

este in pat?“
„Ce, nu-i in pat. s’a sculat dară?“
„Nu sciu !“
„Vită încălţată, pieî d’aicî. Curăţă-mî ghetele şi hai

nele cât mai in grabă. Auditu-m’ai, intr’o clipită aici să fi !“ 
Servitórea eşi speriată.
Panait së făcuse roşu, ca racul şi mânile-i tremurau 

mai tare ca de obiceiü, când îşi luâ acum pantofii şi ha
latul. \

■
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Sculându-să, trebui să să ţie de pat o séma tle vreme 
până-şî veni puţin in fire, de putu să mérgá in odaia cea 
laltă, unde stetea patul lui Traian.

Era neatins.
„Biletul!“ exclama Panait şi mergênd cu paşi clâ- 

tiuaţî spre masă, continua: „va fi găsit biletul şi cuprin
sul îl va fi ingro/it aşa de mult încât, a luat lumea ’n 
cap. Da,“ adause el zărind costumul de bal a lui Traian 
pe un scaun şi descoperind îndată lipsa gen tei, „a fost a 
casă negreşit a fost şi a plecat.“

Nefericitul bilet stetea pe masă, indoit frumos toc
mai cum îl pusese Pauait a seră acolo.

Vădendu-l bătrânul relua :
„Ciudat lucru, pare că nu l’a cetit şi totuş dus? 

Va fi aflat din altă parte!“
Şi gemând, se puse bietul bătrân pe un scaun.
Servitórea i aduse ghetele şi hainele. Panait se scula 

şi mătăhăind merse in odaia sa unde cu mult chin îşi făcu 
toaleta.

Când să puse la cafea, 6tă pe lón servitorul băncii. 
„Domnul preşedinte şi vicepreşedinte m’a trimis să 

poftesc pe Domnul locţiitor-director la bancă!“ (Jise el cu 
o orc-care bucurie secretă.

Şi Ión era in contra lui Traian, care nu-i suferia
obrăznicia.

Bucuria secretă a servitorului nu anunţa nici un bine 
pentru fiul lui Panait.

Ión neprimind nici un răspuns din gura bătrânului, 
care nu scia ce să-i spuiă, relua:
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„Domnul cassar este avisât şi va veni.“
„Bine, bine, * fácu Pannit.“
„Véd că Domnul locţiitor-director nu-i a casă,“ con

tinua servitorul devenind din ce in ce tot mai îndrăzneţ.> '
„unde-1 pot găsi, căci la opt vin Domnii.“

„Traian a plecat,“ dise in fine Panait.
„Nu-iin Têmpescï, s’a dus fără congediu?“ exclama Ión. 
„Ce sciï D-ta, décà are séu nu congediu!“ <}ise Pa

nait tremurând de ciudă şi de iritaţiune, „du-te şi spune 
Domnului preşedinte, că-1 rog să scuseze pe fiu-meu.“

Ion se duse tot intr’o fugă la vicepreşedintele Laib, 
căci simţise, că acesta era mai potrivnic lui Traian de cât 
preşedintele şi-i dise gliifăind:

„Domnul Traian Mistrel a fugit!“
„Ce fel?“ făcu Laib uimit că i să împlineau dorin

ţele aşa de iute şi aşa de cu prisos, „a fugit, ia. séma ce 
vorbesc!.“

„A plecat din Têmpescï !“ adause Ión zimbind cu 
maliţie. „Domnul cel bătrân mi-a dis să me duc la Dom
nul preşedinte şi că scuzez pe fiu-söu.“

„Du-te şi spune-i.“
Ión voi să plece.
„Aşteptă,“ i fjise Laib, „de la preşedinte să te duc! 

la Domnul Iticliitir şi să-l poftesc! la revisiunca cassei. 
Rogă-l să viiă negreşit., fiindcă dorim să subsemneze pro
cesul verbal in lipsa locţiitorului de Director.“

Servitorul Ión când intra la preşedintele Pucle cx- 
clamâ fără resuflare.

„A fugit Domnul Traian Mistrel !“ \
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Pucle fu atât (le impresionat de acéstâ scire şi tot 
o dată aşa de revoltat de neruşinarea servitorului, încât 
neputându-şi stăpâni mânia i şterse o palmă ţepână.

Ión incepu să urle.
„Cară-te de aici,“ răcni preşedintele, ,,să nu te mai

ved !“
Ión să speriâ.
„Iartă-mă Domnule,“ strigă el cu lacrimi in ochi, 

„n’am voit să te vatăm, ah vai de păcatele mele, cu ce 
ţi-am greşit?“

„Bine măi mojicule, aşa să vorbesce cu mine,“ re
lua Pucle, care pentru a-şî ascunde spaima, ce-1 apucase 
la scirea cea alarmatóre despre lipsa lui Traian, sbiera 
cât îl lua gura, „ce obrăznicie din partea ta să îndrăznesc! 
a-mî striga in faţă, in loc de a-m! spune domol şi cu sme
renie, ceea ce ai să-in! tjicî.“

„Dar vai de mine,“ continuă Ión a să lamenta ,,mi-am 
perdut minţile, n’am sciut ce vorbesc, ertă-mă!“

„Aşa dară,“ intrebâ Pucle mai domol, cretjênd a in- . 
ţelege din ultimile cuvinte ale lui Ión, că scirea despre 
fuga lui Traian este numai o nălucire din partea lui, „aşa 
dară Domnul locţiitor-director n’a fugit?“

' „Nu sciu !“ răspunse Ión ştergendu-şî lacrimile din
ochi.

„Nu sei!,“ striga Pucle furios, ,jCe vorbă i asta, îmi 
pare că îndrăznesc! a glumi cu mine.“

„Ba nu, Domnule, cum aş putea eu,‘‘ protesta Ión 
tremurând, „dar am fost să chem pe Domnul locţiitor-di
rector la bancă şi nu l’am găsit a casă; bătrânul Domn 
mi-a spus că ar fi plecat şi să-l scusaţî . . .“
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„Aşa . . . acum înţeleg . . . plecă!“ ingânâ Pucle. 
Ion se duse.
„Ce să fiă asta ... mă tem că-i începutul sfârşitului 

• . . Afurisitele de acţiî ... in loc să să urce . . . scad . . . 
Decă Mistrel a fugit iu adevăr, să va face o revisiuue 
generală . . . subsemnaturile false să vor descoperi . . .u

îşi lua pălăria şi bastonul şi merse la bancă, era ca
si beat.

Laib plecase înaintea sa acolo. Pe drum să întâl
nise cu acel om al său, care vă<Juse pe Traian !a gară şi 
pe care acest din urmă-1 rugase să mergă la tată-său şi 
să-i spuiă că a plecat la Kiulac.

Şloim. aşa să numia omul lui Laib, saluta pe slă- 
penu-său şi voi să trâcă înainte.

„Ce cauţî D-ta p’aicî?“ îl întreba Laib oprindu-să
in drum.

Aşa era el făcut, voia să afle tóté, căcî (Jicea „omul 
nu scie de unde-i sare iepurile.“

„Mă duc la Domnul Panait Mistrel,“ răspunse Şloim. 
„La Panait Mistrel !“ exclama Laib uimit, „ce ai d’a 

face cu el?“
„Am întâlnit a<}i dimiu0ţă pe fiu-său la gară!“
„Pe funcţionarul nostru?“
„Da!“,
„Ei, ş’apoi ?
„M’a rugat sa merg la tată-său şi să-i spui că a 

plecat la Uiulac, că de sérft să va intórce insă!“
„Las’ că-i voi spune eu!w „ .
Şi cu astă să despărţiră,

«VW ■' ■'
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Laib nu-şî dedea samă nici el îusuşî in acel mo
ment de ce oprise pe Şloim de a un să duce la Panait 
şi, de ce minţise că voiesce să-i spuiă el insuş unde ple
case fiu-său.

Spre binele lui Traian de bună sémâ că Laib nu 
lăsa iu nesciinţa pe bătrenul jVTistrel, grăbind la bancă mai 
mult de cum o făcuse până acum. —

Bătrenul Panait intru aceia-şi băuse cafeaua şi de 
óre*ce resimţi o nelinişte nespusă, nu-1 mai răbda in odaia 
sa. Să îmbrăca deci de ducă şi eşi.

Dabia putu pogori treptele cele inguste şi sucite, în
vârtite ca şi casa unui melc, de te întorcea de vr’o trei 
patru ort până ajungeai jos in un peristilaş aşternut cu 
lespedî de granit.

Treptele erau bordate de o balustradă şubredă de 
fer, care icî colea era desprinsă şi să clătina tare, când 
cineva încerca a să sprijini de ea.

„Afurisită scară,“ borborosi bătrenul Panait, care 
să simţia môle ’n vine ca nici odată, şi să ţinea mereu 
lîngă zid, căci de partea balustradei treptele erau alocurea, 
şi anume pe unde să învârteau, atât de inguste încât n’ar 
li putut călca pe ele, fără a să sprijini.

„Trebue să ne mutăm de aici,“ dise Panait când 
ajunse in jos, ştergendu-şî fruntea de sudori.

Póte şi de o milă de ori îşi promisese bătrenul că 
va părăsi acéstâ locuinţă, fără să să li putut încă decide 
a să muta din acestă casă, in care şecjuse de când să în
surase.

Dintru intâiü ca om tenăr tot in acea modestă locuinţă 
din fund, cc ocupa acum cu fiu-său, apoi să mutase spre



157

strada in acelaş etagiü, ér când era in toiul norocului său, 
trecuse jos iu primul etagiü, in apartamentele cele mai 
frumosé, de unde înaintase apoi ărăş ca racul şi ajunse 
unde-1 seim şi de unde mereu voia să să strămute. —

Intru aceia sermanul Lustic venise la bancă. îndată 
după el sosise şi Smalţ.

„Ce-e-e-e pacoste pe capul nostru,“ exclama cassarui 
umblând cu paşi mărunţi de colo până colo.

„I)eu mi-e térná şi mie, că nu să va alege nici un 
bine din tote astea.“

„D-ta şi cu locţiitorul-director n’aveţi să vă temeţi 
de nimic . . .“ suspina cassarui.

„Pe mine nu mă privesce in adevăr intru nimic lipsa 
ee aveţi in cassă, dară locţiitorul - director, este tot 
atât de responsabil ca şi D-ta, mai cu sâină, fiindcă n’aţi 
încheiat cassa şi nu s’a făcut arătarea la presidiü.“

In acest moment apăru servitorul Ion, cu o bucă 
mai roşie de cât cealaltă.

Acăstă roşaţă i să trăgea de la palma ce-i dase pre
şedintele Pucle.

„Ce-i lőne,“ îl îutrebâ Smalţ, care observase îndată 
acea neegală rumenélá.

„Nu sciu,“ răspunse servitorul cu faţă mâhnită „pare 
că să prăpădescc lumea. Domnul preşedinte, omul cel mai 
blăjin de pe lume, mi-a şters o palmă, de-mi scapară ochii, 
şi mi-a cjis să mă car . . .“ aici Ion incepu să plângă.

„Şi de ce astea tóté ?“ să informă Smalţ.
„Fiindcă i-am spus că a fugit Domnul locţiitor-director,“ 

suspinâ Ion.
„Fiindcă i-ai spus că a fugit,“ exclama Lustic oprin- 

du-să speriat inaintea servitorului.
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,,l}a, s!a dus, nimen nu scic unde, nicLtată-său!“
„Cine ar fi credut Domne sfinte, cine ar ii credut?“ 

repeta Lustic.
„Să sciî, că el po nesimţite ţi-a luat miia de fiorini 

ce-ţî lipsesc din cassa. Pré mult mi s’a invertit sâmbătă 
p’aicî; ş’apoi, — de ce nu a încheiat cassa şi nu şi-a 
făcut datoria. De dragul D tale ! aş! Ca să aibă timp să 
fugă,'*- dise Smalţ.

„Da, da negreşit, ticălosul do el sa mă nefericéscâ 
la bătrâneţe !“ suspina Lustic.

„Dar eu, eu tot din vina lui, să mănânc bătaiă, eu care 
nici odată iu viaţa mea n’ara sciut ce este o palmă,“ ada- 
use Ion

Aceste trei suflete concordante, ar fi urmat cu in
vectivele lor in contra lui Traian, décil n’ar fi apărut 
Domnul Richitir, care intra cu o fisionomie de vulpe şi 
întreba zimbind:

„Ce va să dică acâstă revisiune neaşteptată?“
„Este ceva la cassă,a răspunse Smalţ, căci Lustic 

nu scia ce să dică.
„Aşa, a«a,“ făcu Richiter frccându-şî manile, ,,6tă 

şi Domul vicepreşedinte, sluga Dumitale, Domnule Laib.“ 
„Bună (Jiua Domnule Richitir . . . dar Domnul loc- 

ţiitor-director n’a mai'venit ?“ (fise Laib; privind împrejur.

XVIII.

/^întâmplare grozavă.
Să vede tréba că ovreiul Laib, despre care am dis, 

că nicî, el nu scia apriat de ce oprise pe Şloim, de a nu 
merge la bătrânul Panait ca să-i spuiă. unde eră fiu-sëu,

(
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până să viiă la bau că îşi croise un plan, căci së făcea, 
ca şi când nu i s’ar ii spus, că Traian este la Riulac.

„Nu este în Têmpescï/* răspunse Şmalţ la întrebarea 
vicepreşedintelui.

„Nu este în Têmpescï ?“ repeta Laib simulâud 
o mirare adeucă, , aşa dară n’a minţit Ión.—

„Nu Domnule vicepreşedinte,“ së lamenta cel pome
nit, „şi totuş Domnul preşedinte când i-am spus despre 
asta, mi-a tras o palmă.“

„Ce va fi aveud Pucle cu locţiitorul de director,“ 
făcu Laib la o parte cătră Ricliitir, dar de şi părea a 
së feri ca să nu-1 aiujiă ceilalţi, totuşi îl înţelese toţi 
câţi erau acolo.

„Mai sciu şi eu?“ replica Ricliitir clintind din ochi 
ca şi când ar voi să fjică : „nu-i lucru curat.“

Acum veni şi Pucle.
„Ce vom face Domnule preşedinte?“ incepu Laib. 

„La denunţarea mea, că, după cum a spus ajutorul cassa- 
rului Domnul Şmalţ la noi in biurou, ar fi lipsit sâmbătă 
sóra o milă de fiorini din cassa băncii, D-ta ai orînduit, 
să efectuăm afli o revisiuue.“

O privire semnificativă ce ovreiul arunca lui Ri
eh itir părea a ijice : „asta o die eu numai aşa pentru ochii 
lumii, dar in realitate eu am dispus reviejuirea de care së 
feresce Pucle ca de mórte, nu-1 vetjî cât e de emoţionat 
şi palid, de par’ că-i un delicuent ér nu un judecător ce 
ar trebui să fiă in acest moment !“

Ricliitir cam înţelese sensul acestei priviri, căci in
cepu a zimbi şi. mai dulceag lui Pucle, ceea ce era tot de- 
a-una un semn că are vr’o rëutate la inimă.
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„Insă,“ relua Laib adresându-se cătră Pucle, „unul 
dintre funcţionari lipscsce.*

„Văd,“ răspunse acesta.
„Nu sciî cumva, unde-1 putem găsi?“ intrcbâ Laib. 
„Să ne informam la tată-său,“ răspunse Pucle.
„Nici el nu scie, cel puţin aşa susţine Ión, cum de 

bună sâmă-ţî va fi raportat şi Dumitale.‘;
„Da, mi-a raportat,“ afirma Pucle, ór Ión suspina

cu sgomot.
„Dar cel puţin cheile de la cassă; nu le-a predat 

cuiva Domnul locţiitor-director ?“ — întreba Richitir.
„Du-te de vedî, nu a lăsat cheile la tată-său,“ dise 

Pucle cătră Ion, care eşi indátă
„Este drept, că sâmbătă v’au lipsit o miîă de fio

rin!?4 întreba Laib pe cassarul Lustic.
Acesta-ş! şterse fruntea de sudóre şi incepu să să 

opiutescă grozav. Intr’un târrliu scóse un „d-a-a-a,“ îngânat.
„Domnule Picliitir vei bine voi, ca cel mai tenăr 

dintre noi să iai funcţiunile de secretar şi să dresezi un 
proces verbal despre présenta cercetare,“ să adresâ Laib 
cătră cel menţionat.

„Cu plăcere,“ respunse acesta şi, luând un condeiu 
şi o colă de hârtie, să aşe<Jâ la o masă.

„Aşa dară este constatat, că sâmbătă séra a lipsit 
o miîă de fiorinii“ tjise el apoi scriind.

„Da,“ afirmâ Laib. „Fi bun enunţă espres in pro
cesul verbal, că locţiitorul directorului Domnul Traiau 
Mistrel n’a apărut la acéstâ cercetare, fiind absent din 
Têmpescï fără congediu şi fără să scie nimen nici măcar 
tată-său, unde să află.“

„Am scris!“ (lise Pielii-ir.
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„S'a făcut arătarea prescrisă de regulament cătră 
preşedintele băncii?“ sö resti Laib cătră cassar.

„N-u-u-u sciu,“ respunse acesta minţind, căci chiar 
cl sß rugase de Traian cu lacrimi in ocliî, ca să amène 
denunţarea pană luni.

„Domnul preşedinte este de faţă şi ne póte răspunde 
la ac6stă importantă întrebare," confirma Laib cu tóté că 
pré bine scia elinică nu sß împlinise formalitatea de care 
întreba.

„Da . . . adică ... ba ... voiam sä die, ca,“ V.îlbăi 
Puele perdendu-şî din ce mergea tot mai mult presenţa de 
spirit, „ér nvau apucat nisce ameţeli grozave, nu mai sciu 
despre ce este vorba.“

Vicepreşedintele cu un zimbet diavolic voia să repete 
întrebarea, dar fu întrerupt prin intrarea servitorului 
Tón, care se întorcea de la bă trenul Panait

„Ei bine, aduci cheile,“ întrebă Laib.
„Ba nu, Domnul bătren le-a căutat, dar n’a putut 

da peste ele,“ respunse Ión.
„Afacerea devine din ce tot mai gravă,“ con

tinuă Laib. „Ai însemnat Domnule Richitir, că Traiau 
Mistrel a luat cu sine şi cheile cassei ?“

„Am însemnat,“ replică cel întrebat.
„Pentru a facilita procederea judelui de inslruc- 

ţiune . . .“ reluă Laib.
„D-u-u-u-mnedeul meu,“ suspină cassarul Lustic şi 

începu să tremure ca o vérgft.
„Şi pentru a ne convinge definitiv déca de aici tre- 

bue să mergem îndată la procuror,“ urmă ovreiul.
„Strada Carraoa Silva.- 11
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j,A(Jî, Duminecă! la ce te gândesc!,“ reflecta Pucle 
şi el (lestul de emoţionat.

Laib érâsî arunca o privire de inteliginţă asupra lui 
Ricliitir, apoi răspunse :

„Pericolul este mare şi nu putem amena tréba, afară 
numai décâ deposiţiunile Domnilor de la cassfi ne vor li- 
nisci óre-cum. — Lăsaţi-ne siugurî cu Domuul Lustic,“ 
sg adresa el cătră Şmalţ şi Ion, „dar nu vg depărtaţi, 
căci avem sé vg întrebăm şi pe Dv. pe rend.“

Şmalţ şi Ion eşiră.
Lustic d’abia sg mai putea ţing pe piciórc.
„Spune Domnule cassar,“ i adresa Laib cuvântul, 

„eşti convins, că lipsesc o miiá de fiorini din cassă.“
„D-a-a-a,“ gângavi cassarul.
„Ai dat cuiva pró mult, seu ai primit do la cineva 

pré puţin, ori bănuiesc! pe vr’unul dintre funcţionari séu 
pe servitor.“

Pe cuvântul funcţionar apăsase aşa de tare încât 
Lustic ar fi trebuit să fiă mai nepreocupat de cum era şi 
să fi avut mai puţină frică de cum avea, ca să nu sg fo- 
loséscá de ocasiunea, ce i se da pentru a-şî descărca vina 
asupra altuia.

„S-s-s-sunt cassar de mai mulţi ani,“ incepu deci re- 
culegându-sg din ce in ce tot mai mult, „şi nici odată n’am 
făcut o asemenea gresélá, ca să-mi lipséscá aţâţi mari de 
bani ; deci sunt silit a cădea la bănuâlă . . . nimen altul de 
cât Domnul Traian Mistrel nu pót-e sei, ce s’au făcut acei 
bani . ..“

După ce pronunţase acéstá gravă învinovăţire, bă-
era un om cât sg póte detrenul Lustic, care de altmintré
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oiiost, simţi inriatá o grozavă remuşcare, aşa încât acum 
ar fi dat bucuros şi dcce mii de fiorini, décá i-ar fi avut 
şi dâcă ar fi putut rescumpöra acea mârşavă vorbii, ce-i 
storscse frica.

„Te rog treci dincolo,“ i dise Laib, „şi trimiterile
pe Smalţ.“

Şi acesta depuse firesce in defavorul lui Traian aşa 
încât- nici nu mai era de lipsă a ső mai întreba şi Ion.

„Vedeţi,“ conchise Laib, după ce sö cetise procesul 
verbal, care era un cumplit act de acusaţiuuc in contra 
amicului nostru, „că datoria ne calcă ca să denunţăm fap
tul îndată la procuror.“

„Dar,“ sö opuse Puclc, „nu luaţi tróba numai din 
partea cea rea; Dv. presupuneţi o crimă, pe câud nu este 
eschisă posibilitatea unei simple erori ... ba din contra, 
o erőre este chiar probabilă. Sâmbătă, Domnule Laib, când 
ai venit sóra la mine, urai găsit căutând o erőre in cassa 
mea . . .“

„Ce are d’a face cassa D-tale cu a băncii,“ îl între
rupse Laib de grabă, căci nu voia ca Itichitir şi funcţio
narii cassei să afle despre prisosul de o milă fiorini ce 
constatase Pucle sâmbătă la sine, „singur mi-ai spus, că 
in acea <}i n’ai avut nid un revirement cu banca ..."

„Da, este drept,“ observa Smalţ.
„Ş’apoi,“ continua ovreiul, vorbind rar şi apăsând 

asupra fie-cărui cuvânt, „este vorba şi de portofoliul băn
cii, care sö află cu totul pe mâna locţiitorului de director. 
Décâ-i lăsăm timp, m* póte vinde o bună parte din, poli
ţele nóstre.“

li*

■ ■
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Pucle voia să obiecteze ceva.
Laib insă nu-i dote timp.
„Vreai să diel,“ dise el cu ton sarcastic, „că poliţele 

nu sunt indosate de bancă.“
Apoi după o pausă şi vorbind incă şi mai rar şi 

accentuând fie care cuvent incă şi mai tare ca pe cele 
laite adause: „nu este lucru greu de a plastografa sub
scrierile nóstrCj pentru nimm, cu atât mai puţin pentru 
cineva, care a avut curagiul de a ne goli cassa.“

Pucle simţi lovitura. Să făcu galben ca céra şi nu 
mai putu cjice nimic.

„Domnilor,“ să adresâ Laib cătră cassar şi ajutorul 
său, „sunteţi suspendaţi din funcţiunile Dv. până la ter
minarea cercetarei din partea nostră şi până la incheerea 
instrnncţiunei din partea parchetului. Mâne dimindţă veţi 
veni, ca să vă predaţi agendele . . . Bine clici,“ să între
rupse el, „Dta Domnule preşedinte nu poţi funcţiona, căci 
eşti interesat cu subscrirT, sunt poliţe d’ale D tale in por
tofoliu.

„Interesat ca şi D-ta, şi împreună cu D-ta,“ replica 
Pucle, căci nu-i mai era permis de a tăcea fără de a să 
compromite cu totul faţă de cei lalţî, dar după ce lansase 
acest cuvent să speriâ. Dăcă ovreiul îl desavua acum, era 
perdutşi trebuia să-l desavueze, ca să îiu pară complicele lui.

Dar Laib nu primise încă banii de la minister pentru 
grădina cea cu pricină. îi aşteptă pe a<Jî mâine, .şi s’ar 
fi brodit cum e mai rău, dăcă Pucle ar fi dat. faliment 
tocmai când el, Laib avea să-şi ridice acea sumuliţă, ceea 
ce nu să putea face fără formalităţi, astfel încât sindicii ar 
fi trebuit să afle de plata gradinei şi negreşit ar fi pus mâna 
pe partea cuvenită lui Pucle.
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Deci să făcu ca şi când n’ar fi audit observarea 
acestuia şi se grăbi a dice cătră JEtichitir:

„Haidem la procuror. Yiî şi D-ta?“ adause el intor- 
cându să spre Pucle.

„N’ar li mai bine, să vorbim mai intâiü cu bătrânul
Mist r el.“

„Décá eredi D-ta că-i bine, poţi s’o faci, noi mer
gem la procuror. Fi bun şi primesce cheile cassei de la 
cassarul suspendat. Pe cine destinez!, ca să ia cheile de 
la cassa cu poliţele, pe care mâine va trebui să punem 
ca s’o spargă ?■* adause el accentuând erăs cuvântul poliţe.

„Vom ţinea o şedinţă mâine diminâţă,“ răspunse 
Pucle, apoi plecară.

Noi vom devansa pe acest din urmă, care merge in 
adevăr la bătrânul Mistrel. ca să vâdă, că ore nu-i va fi 
venit vr’o scire de la fiu-său.

Era forte ingrijat Domnul preşedintele al băncii şi cu 
tot dreptul, căci ca orî-cc om, care să scie cu musca pe 
căciulă, îşt făcea ochii ’n patru şi urechile ’n cjece, că să 
veclă şi să audă ce dice uuul şi altul şi astfel simţise, oă 
Laib nu-i este amic. „Afurisitele de acţiî, că nu voiesc să 
să urce,“ îşi încheia ca de obicei ti şirul reflecsiunelor sale, 
pentru a începe din nou cu fel de fel de chibzuel! şi pla
nuri. —

Bătrânul Panait era la cafenea, când venise Ion ca 
să întrebe de chei şi se urcase ârăş pe treptele cele su
cite in locuinţa sa.

Căutasa după cheile cassei, prin tote buzunarele hai
nelor, pe care le avea Traian a casă, dar nu găsise ni
mic, un résultat, carc-i copleşi aşa de mult sufletul încât
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îl lipsi şi (le micul rest (le puteri, ce-i mai lăsase dife
ritele emoţiunî din acéstfl di nefastă.

Că<Ju de tot sdrobit pe scaun şi rămase acolo mult 
timp ca şi lipsit de facultatea mişcării.

încetul cu incetul i veniră puterile. Părăsirea in 
care să afla i era de nesuferit. Aerul închis din locuinţa 
sa cea mică părea a-1 ineca. Yoia să răsufle, deci să scula 
şi cu paşi teritorî merse de-;î lua pălăria şi bastonul şi 
eşi pe uşă.

Trebuia să să sprijiuescă tare pe bastou, mai tare 
ca orî-şi când, éta pentru ce avea grije a să ţine lipit de 
părete pe partea mai largă a treptelor.

Când era cam pe la jumătatea scărei audi un pas, 
aprópe tot atât de greoiü, ca şi al său, venind in sus.

Yoia sa védá cine e, căci i să nălucise câte gro
zăvenii tóté, de când Domnul Pucle i adusese biletu 
pentru fiu-său.

Pentru a vedea pe ce-1 care venia, să apropia de 
balustradă, de óre-ce d’acolo putea arunca o privire până 
la capătul scării.

Pucle, căci el era acela care urca treptele, îl audi, 
şi trecând şi el mai spre margine, să uitâ in sus şi-l vădu

„Nu te mai os leni, Domnule Panait, tocmai la D-ta 
viu!“ i strigâ el.

Bătrânul la acest glas, care-i reaminti de o dată tóle 
temerile sale, incepu ărăş să tremure si să simţi atât de 
slab încât nu putu nici a să ’ntórce, nici a merge înainte, 
iiicï a să retrage măcar de la marginea treptei pe care 
stctca.
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j,Ai vr’o scire de la Domnul Traian,“ întreba Pucle 
de jos in sus. Să oprise şi el ca să răsufle, dar nerăbda- 
rea-1 silise a face acâsta întrebare.

„Nimic nu mî-a venit,“ răspunse Panait, cared’abia 
să mai ţinea oblu, atât era (le slab.

Pucle din întâmplare audise numai ultimul cuvânt 
din răspunsul bătrânului.

„A venit,“ striga el zăpăcit, apoi adause, „să alerge 
la procuror, până nu sosesc apropii ca să-l ducă cu sila.“ 

,,L-a pro-curor !“ striga bătrânul Pauait şi voi să-şi 
acopere faţa cu amândouă mânile, dar cum lăsâ bastonul 
din mână, piciorul i alunecă de pe trâpta cea îngustă; voi 
să să prindă de balustradă, care din nefericire tocmai aici 
era slabă, aşa incât incovăindu-să, nu putu reţine sarcina 
corpului celui greu. Panait cu un strigăt de groză să pră
buşi peste balustradă şi căcju jos pe lespedile de granit 
unde remase întins, cu capul sfărîmat, — mort.

Pucle speriat era mai, mai să cadă după el.

XIX.

La Riulac.
„Bine ai venit, bine ai venit,“ aceste cuvinte resu- 

nară la urecliia lui Traian, pe care-1 părăsisem in mo
mentul când descinse la gara Riulac din cupeul trenului 
şi apucase spre peron.

Cel care-1 saluta era Domnul Talion directorul băncii
Patria.

Trăiau dete mâna cu el.
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„Imï pare forte bine, că ai sosit; mi-era tema, că 
nu vei putea veni. Anume am ales o Duminecă, ca să poţi 
lipsi de la post fără congediu."

„De ce atâta grabă, Domnule Director?"
„Să, vecii Domnule colegă — "
„Forte îndatorat Domnule Director, dar de-o cam 

dată sunt numai şef contabil la banca din TempescT . . “
„De adi încolo sper că vei fi Dirigentcle sucursa’ei 

nóstre, prin urmare colegul meu. Avem mare interes in 
acel oraş şi eram siliţi a statori acolo un aşedăment. Tóte-s 
pregătite, toţi funcţionarii numiţi, nu ne mai lipsia dc cât 
Dirigentele, l’am găsit, de óre-ce primeseï D-ta a fi."

„N’a atârnat deci de cât numai de la mine?“ întreba 
Traian, care să bucura in sine că temerile sale să prefăceau 
acum iu bucurie. „Adică,“ răspunse Talion, „depinde de 
la consiliul nostru de administraţiuuc şi trebue să sciî, că 
ai un concurent in persona Domnului . . .u

„Nicolae Bardă?“ îl întrerupse Traian.
„Nu, el este adiunct D
„Sciu, dar i s’a promis şi postul de Dirigent."
„Pro forma numai frate colegă, pro forma. Concu

rentul D-tale cel serios este Domuul Mano il Icône."
„Manoil Icône, omul cel neputincios, care actualmente 

dă ore de contabilitate şi a ajuns de rîsul băieţilor?"
„Da, acelaşi despre care să elice, că uită dintr’un 

moment in altul ce a spus şi ce a făcut."
„In adevăr are o memorie forte slabă De al Im intră 

insă este destul de închipuit."
„Pe statura sa!"
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„Aş, este un pitic, bietul moşneag Când are ţigara ’n 
gurii, pare că-i mai marc de cât el.“

„Aşa dară e mândru de mintea sa? —
„Pare că da. Insă de concurenţa lui nu mi-ár fi frică.“ 
„Ba este forte seriosă!“
„Nu înţeleg, cum s’ar putea asta?“
„Preşedintele consiliului nostru de administraţiune îl 

protegiéza, au studiat împreuna, mai sein şi eu !“
„Aşa! . . . atunci îmi explic lucrul!“
„Haide birjar,“ striga acum Talion. O trăsură 

trase la scara edificiului staţiunei.
„Poftim Domnule colega, urcă-te. Bagagiul să-l puiă 

pe capră. Este de sine înţeles, că in decursul puţinelor 
ore ce vei petrece in oraşul nostru, vei fi óspele meu !“

„Dară Domnule Director!“ protesta Traian, „nu voi 
să dérangiez familia D-tale, este încă tare de diminâţă...“ 

„Te rog . . . noi te-am aşteptat. Familia mea s’a pre
gătit pentru primirea D-tale, haide urcă te in birjă.“

Traian nu mai putu persista in retusul său fără a 
deveni nepoliticos, deci să puse in trăsură.

„Nu sciu dău cu ce am meritat bunăvoinţă D-tale. 
Amabilitatea ce-mi areţl este copleşitoră.“

„Decă voiescî să mc iudatorezî nu mai vorbi despre 
acest lucru, care de sine se înţelege. Eu te-am chiemat, 
deci sunt dator a-ţi face şederea D-tale in oraşul nostru 
ori cât de scurtă ar fi ea, atât de plăcută cât îmi va sta 
prin puteri s’o fac.“

Prevenienţa in adevăr extraordinară a Domnului 
Talion, care era forte dulceag la vorbă şi avea infaţoşarea 
unui om cuvios, in loc de a încânta pe Traian, îl cam 
nelinisci.
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„Aici trebuc sä fiă vr’un puternic bold la mijloc, 
vr’un mare interes personal din partea Directorului Talion, 
de mă topesce cu amabilitatea sa,“ îşi dise Traiau.

„Sunt înaintat in verstă,“ începu Talion.
„Cum să nu, Domnule Director, eşti iu flórea vigórei

bärbätesci.“
„Câţi ani îmi dai?“
„Pa trude ci, mult patrudeci şi cinci.“
„Te inşelt tocmai cu (Jecc ani, (aci immer cincidecï si 

cinci dc ani, aşa încât treime să mă gândesc a me asigura 
de cu timp de un demn succesor.“

„Aş, Domnule Director, D-ta mai poţi lucra douădecî, 
treidccî de ani?“

„Să nu cre(Ji uua ca asta. Sei prea bine cât de ene- 
vrantă este funcţiunea nóstrá. Sănătatea’mi este sdruncinată 
şi cine scie, decă intr’o bună dimineţa, nu mă vor găsi 
mort fără de veste.“

„Ce gânduri posomorite 1“
„Da, de la un timp incóce îmî revin mereu, fără dc 

voia mea. Trebue să fiă o prevestire din partea pronii cc- 
rescî. Institui nostru infloresce, ar fi păcat să decadă după 
mórtea mea. înfiinţarea succursalei din Tempesci are să 
mă scape de acăstă grije, căci diligentele ci este predes
tinat a-mi fi succcesor. înţelegi dară că nu pot nici o dată 
să fiu pentru alegerea unui dirigent bătreu. Etă pe scurt 
expunerea motivului care m’a indemuat 
mult pe lîngă D-ta şi tot odată explicarea promisiunei ce-ţi 
dau, că voi fi cu trup cu suflet pentru D-ta.“

„Mă simţ forte onorat de încrederea ce-mi arăţi,“ 
răspunse Traian siipţindu-să mai liniştit după acostă ex
plicare.

stărui aşa de
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„Éta şi casa mea!“ exclama Talion. Era un edificiu 
mic şi nearătătos.

„Frumosă posiţie!“ observa Traian ca să (}ică ceva. 
„Este mare familia D-tale Domnule Director?“

„D’abia incăpem iu căsuţă,“ rëspunse Talion, „am 
şi o fată mare!“

„Are şi o fată marc,“ repeta Traian in sine, „acum 
sunt pe deplin lămurit,“ şi erăş fu cuprins de gena, care-1 
părăsise numai cu puţin mai ’nainte.

Dejunul n’aştepta de cât sosirea stăpânului casei şi 
a óspelui seu.

Ulpia fata cea mare a Directorului Talion, făcea 
onorurile. Era destul de drăgălaşă şi modestă, ba chiar 
pré modestă şi pré sfiită. Cu o căutătură de spaimă ridica 
ochii spre tată-sSu şi tresărea, de câte ori acesta i adresa 
cuvêutul

Lui Traian i së făcu milă de acesta plăpindă fiinţă, 
care părea a së năbuşi in aerul de cumplită severitate, in 
care trebuia să trâésca.

Compătimirea lui Traian forte lesne s’ar fi putut pre
face in un sentiment, şi mai călduros, décá n’ar fi fost 
„dina munţilor.“

Dar, ca băiat trăit prin lume şi deprins cu societate 
de dame, avu tote provenienţele şi tote acele micî dar in- 
datoritórc atenţiuni cătră Ulpia, care disting pe un tenör 
bine crescut, ceia ce-i asigura şi mai mult bunăvoinţa 
Directorului, care urmări cu un zimbet pc sub mustaţă 
purtarea cea plăcută a lui Traian.

„Haideni mai de grabă copii,“ incepu el cătră finea 
dejunului, „la uusprcfjecç precis trebue să fim in sala de
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i se cuvine titlul de spectabile Domuule vicepreşedinte. 
Te rog síi iai bine séma, căcî de la acest ceremonial atârna 
mult, aş putea cjice tot.“

in acest moment uşa sö deschise şi prin ea intrară 
cu preşedintele în frunte, toţi consilierii de administraţiuue, 
căc! peniru a impune Tâmpesceanului cu ponctualitaten 
lor, së adunaseră înaintea porţii, ér când orologiul de pe 
turnul sfatului, după care să regula totă viaţa publică şi 
privată a Eiulacului incepu a suna unspredece, să puseră 
in mişcare, aşedaţi doi câte doui şi tot iu acésta frumosă 
ordine trecură muţi pe dinaintea lui Talion şi Traian. 
Aceştia se plecară până la pământ. Domnii consilieri erau 
aşa de bine arangiaţî, încât fie-care putu la rândul său să-şî 
atârne pălăria ’n cuiul obicinuit şi să ocupe scaunul des
tinat fie căruia după rangul s6u.

Câtva timp nu së auiji in sală de cât. sgomotul pro
dus prin aşedatul scaunelor şi prin dresul vocilor din 
partea consilierilor.

Talion şi Traian sC puseră şi ei la masa cea verde, 
ocupând cele doue locuri din coda ei.

Acum incepu preşedintele:
„Ilusţrisimî, reverendisimi şi spectabill Domni, am 

onôre a vë saluta.“
După acéstá mică introducţiune făcu un discurs 

lung in care trata pe larg economia politică iu general 
apoi in special istoria bănci'or, făcu pe scurt şi in mod 
confus istoricul băncii Patria, apoi inchciâ declarând şe
dinţa de deschisă.

Asupra lui Traian acest discurs produse tocmai efec- 
tnl contrar de cel intenţionat din partea preşedintelui. 
In loc de a-i impune, îl făcu nervos.. Economia politică şi
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istoria băncilor, Domnul preşedinte le expusesc cuvent din 
cuvent in o traducere forte prostă după referitórele articole 
clin lexiconul de conversaţiune a lui Brocklians, ér partea 
originală clin discursul preşedintelui era cu totul fără şir.

,,La ordinea clilei este,“ reîncepu ilustrisimea sa 
Domnul preşedinte, „numirea dirigentului pentru succursala 
ce am decis a înfiinţa la Tempesci. Sunt doui competenţi. 
Domnii Manoil Icône şi Traian Mistrcl amendoui din Tem- 
pescT. Primul este un om matur, pe al doilea îl puteţi ve- 
.dea, de óre-ce este present. Să-l ascultăm mai intâitt, apoi 
vom decide. Ai cuveutul Domnule Mis trei.“

XX.

Dirigent.
Traian së scula. Nu pré scia ce să clică, clar mai 

mult îl încurca întrebarea cum sa së adreseze cătră adu
nare. In fine începu.

„llustrisime Domnule preşedinte, ilustrisimî Domni 
consilieri, pré spectabile Domnule vicepreşedinte, reveren 
disime Domnule consilier şi spectabili Domni consilieri.“

Acest început le plăcu la toţi, numai preotul nu pré 
era mulţămit, căci îl numise după vicepreşedinte, care 
purta numai epitetul de spectabil, pe când lui i së cuvi- 
nea acela de reverendisime, clar étâ că îndată i së puse ini
ma la loc, căci Traian continua :

„Mö simt forte flatat de însemnata ouóre de care am 
parte, fiind admis şi ascultat in acéstá ilustrisimă,. reve- 
rendisimă şi spectabilă adunare. Am credut că va fi mai 
bine să më présentez in personă ináintea Dv. şi să vë
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spui din gura ce am fost, ce sunt. şi ce pot, iu loc de a 
vS trimite unicul atestat de care dispuu. Este atestatul 
pe care l’am primit de la banca belgiană diu Bucureştii, 
unde am fost introdus in sciinţele financiare şi am ocupat 
mai pe urmă postul de ajutor-contabil. Astădi suut şef 
contabil şi locţiitor director la banca din Têmpescî. Decă 
mai poftiţi vr’o informaţiune ilustrisimi, reverendisimt şi 
spectabili Domni, ordonaţi ér eu mo voi grăbi a vă im- 
pliui indată dorinţa.“

„Este destul, îţi mul ţa mim Domuule şef contabil ş[
locţiitor-director,“ clise preşedintele cu aplomb. „înainte
de a deschide discusiuuea asupra unicului punct de pe ordi-
uea (liléi, te rog a trece diucolo in acea odaia, de unde
te vom cliiema, indată ce vom fi luat. o decisiune, pentru
a ti-o comunica verbal.“«

Traian sö scula, făcu o reverii)ţă in tóté părţile
şi eşi.

„Mă rog de cuvêut,“ (Jisc Talion.
„Mai int-âitt voi face o mică expunere, apoi îţî voi 

da cuvântul," clise preşedintele. „Ilustrisimi domni consi
lieri, pré spectabile Domuule vicepreşedinte, reverendisime 
Domnule consilier şi spectabili Domul consilieri,“ adause 
el adoptând formula de alocuţiune întrebuinţată de Traian, 
„după cum sciţi avem să ne pronunţăm asupra însemnatei 
cestiunî, care ne preocupă de o sémâ de vreme şi care 
este: cui să încredinţăm direcţiunea succursalei nóstre din 
Têmpescî. N’avem să alegem intre mulţi, de óre-ce numai 
cloni competenţi s’au présentât. Sciţi cine este şi cum este 
şi ce a fost şi ce este unul ; cât despre celait vă comunic, 
că ne-a înaintat următorele documente : un atestat de la
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grcmiul comercial din Têmpescï că i-a fost nu mimai mem
bru ci şi preşedinte in decurs de mai mulţi ani, mai multe 
epistole prin care nisce tineri foşti elevi ai săi îi multă- 
mese pentru învăţătura ce au primit de la densul ; in fine 
iutr’o notă a sa spune, că atestatul de la academia comer
cială din Viena, nu-1 póte alătura fiind-că nu scic unde s’a 
rătăcit in decursul anilor ce a trecut de când s’a făcut
acel document, care a purtat data din anul 1820, apoi 
mai adaugă, că era să fiă ales revisor la contabilitatea 
oraşului, décft nisce intriganţi nu l’ar fi săpat. Eu unul 
vă recomand pré mult pe Domnul Manoil Icône, căci îl 
cunosc.“ — Apoi cu o privire asupra lui Talion i cjise 
„ai cuvântul.“

Sculându-să acum directorul Patriei expuse cu nisce 
cuvinte convingătore că in acest cas nu póte fi nici vorbă 
de un om debil, înaintat in vârstă, care póte să posede 
sciinţe teoretice, care insă nici de cum nu póte fi om practic, 
de óre-ce in loc de a spori acel frumos patrimoniu, ce i-a 
rămas in moştenire de la părinţi, l’a perdut prin negoţul 
său. „Cine nu a fost in stare a-şt administra propria sa 
avere ca bărbat in flórea vârstei,“ incheeâ el, „acela cu 
atât mai puţin va putea acum la bătrâneţe să conducă cu 
spor un institut public.

„Cer cuvântul,“ clise unul dintre consilieri.
„Spectabilul D l advocat Rutu are cuvântul,“ cjise pre

şedintele.
Acest Domn, după cum toţi sciau, era vechilul secret 

al preşedintelui. Ceea ce nu voia séu nu putea să spuiă 
şi să ia in apărare ilustratea sa, aceea spunea şi apăra 
Domnul Rutu. Era advocat al institutului, un om, care

„Strada Carmen Silva.“ 12
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scia cum sä facă şi ce să diregă pentru ca fără multă 
ostenălă să ajungă la vadă şi să adune la parale. Luase 
de soţie pe o fată, care avea de . . . uucliiti pe un mare 
demnitar al statului.

Acest Domn Rutu să sculă şi (lise :
„Părerea mea este, că nici unul, nici altul nu e bun 

pentru însemnatul post, de care voim să dispunem in acest 
moment. Să mă ierte Domnul Talion Directorul institutului 
nostru, ceea ce voi susţine numai de cat, nu l privesce pe 
el, căc! densul face o excepţiune rară şi lăudabilă. Ca să 
revin decî la obiect, am face un lucru neprecugetat, dé că 
am increde însemnatul post de Dirigent la succursala nostră 
unui om, care n’a studiat matematicele. Cei doui compe- 
tinţi vorbesc de sciinţe comerciale intru conducerea unui 
institut financiar? Ce au d’a face financiele cu comerciul. 
La ce-i va folosi dirigentelui, dăcă va sei că unde să póte 
afla caféua cea mai ieftina séu d’al de astea. El trebue 
să cunoscă matematicele, să fie un om deprins cu o dis
ciplină de fer, bună oră cum să exercitézâ la artileria 
nostră şi dâcă-şî va însuşi apoi câtuşi de puţin apucăturile 
necesare de advocat, atunci va fi persona cea chemată şi 
demnă de a conduce succursala nostră, care nu póte avea 
un scop diferit de acela, ce-1 urmărim aici la aşetjămentul 
principal. Şi care este sublimul nostru scop ? Au nu acela ca să 
deprindem pe popor, să-şi aducă economiile sale la noi şi 
tot la noi să caute ajutor, când să vede lipsit de bani. 
Cum ar putea un om fără matematice să-l convingă pe 
acest popor bun, blând, brav şi cu o sută de alte daruri, 
dar tot o dată cu defectul neponctualităţiî, să-l convingă 
<Jic, că timpul este mai scump de cât banii, că décâ in- 
târdiéza cu regularea acceptului seu împlinit, are să sufere
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urinările, care sunt: dare in judecată, despu i are de moşieră 
pentru acoperirea datoriei sale, îndoită şi mai mult de 
îndoită cu clieltuelile judecăţii şi plata advocatului . . . 
căci, numai aşa, după ce vom fi adus la sapă de lemn pe 
toţi clienţii noştri neponctualî, le vom insufla respectul 
înaintea ponctualităţiî . . . Dar voiam să vorbesc de mate
matice şi de disciplină, ér astea nicăiurî nu le putem găsi 
întrunite mai perfect de cât in persona Domnului Iosif 
Urdugă iubitul fiu al veneratului nostru preşedinte, de 
present sublocotenent de artilerie, pe care decî îl recomand 
la postul din cestiuue.“

„Bravo,“ strigară vr’o doi dintre consilierii specta- 
bilí, ér cei ilustrisimî şi cel reverendisim cam strembară 
din nas.

Talion era ca din cer picat. De acéstâ combinaţiune 
n’avuse nici măcar cea mai mică presimţire, el crcijuse că 
preşedintele Urdugă protegia sincer pe bătrenul Icóuc, 
acum insă vodu, unde-i mergea gândul.

Dar directorul Talion nu era de adî, nici de erT, să 
reculese curénd din uimirea sa şi cerênd cu vén tul, care i 
să dete, rosti următorul mic discurs.

„Ilustrisimî, reverendisimî şi spectabilî Domni,6 avea 
grabă, deci scurtâ puţin alocuţiunea destul de lungă chiar 
şi după acéstâ cisiuue, „forte bine, forte frumos şi pătrun
zător a vorbit spectabilul Domn advocat şi consilier Rutu ; 
aşa de pătrunzător, încât m’a convins şi pe mine de ne- 
destoiuicia mea la postul ce ocup, cu tóté că spectabilul 
Domn orator a voit să statoréscâ o excepţiune in favorul 
meu. Décâ pentru succursală să cere un cunoscător al ma- 
tiraaticelor, cu atât mai vêrtos trebue să să exige pentru 
aşcZămGutul nostru central de aici.“ 12*
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„Hoho,“ făcu unul dintre ilustrisinu.
„Nu voiesc să die,“ relua Talion 

locuit prin un matematician, dar aş ruga pe onor. consiliu 
de administraţiune, să mi-1 dea de ajutor — să clicem de 
— secretar. Cât pentru succursale de la Tâmpesci, — pentru 
densa să vor deslega aicî tóté problemele matematice, deci 
cred, că un tânăr ca Domnul Traian Mistrel, care este 
neinsurat şi care s’a arătat forte galant cu Ulpia mea — 
pardon, . . . m’am încurcat, voiam să <Jic, care a ocupat 
un post destul de însemnat la BucurescI, ór adi la Tâm- 
pescî ocupă unul şi mai însemnat, clic pe scurt, că tânărul 
Traian Mistrel ar fi Dirigentele cel mai nimerit pentru 
succursala nostră din Tâmpesci.“

„Să trăiască,u strigară apropo toţi consilierii, căci 
s’apropia ora de prânz şi ca omeni regulaţi, ce erau, nu 
puteau lăsa să li să răcâscă supa prin castron,

„Ar fi bine să regulăm mai intâitt cestiunea secre
tarului atinsă de Domnul Director, iu care cas aş ruga pe 
pré spectabilul Domn vicepreşedinte să-mî ia locul, căci 
fiind óre-cum interesat in acéstâ cestiune ... de óre-ce se

că eu să fiu iu-1 »

cretarul predestinat îmi este fiu legitim . - .“
„Să trăiâscă . . strigară din nou aprópe toţi con

silierii.
„Care va să clică pot să enunţ, că de Dirigeutc la 

succursala din Tâmpesci aţi ales pe . . . incepu Domnul 
preşedinte.

„Traian Mistrel,“ cumplectâ advocatul Rutu pe care-1 
inghioldise Talion.

„Ér de secretar pe Ion Urdugă cu léfá de . . 
continua preşedintele Urdugă.
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„Una milă cinci sute de fiorini pe au,“ completa 
érâsî vechilul Rutu.

„Aşa dară cu léfá de una milă cinci sute de fiorini,“ 
repeta Urdugă, „şi cu asta şedinţa este încheiată.“

„Domnul Traian Mistrel Dirigintele sucursalei nóstre, 
căci de acum îl pot numi aşa,“ sg grăbi a dice Talion, 
„trebue să sg întorcă chiar astădî la Têmpescï ca să-şi 
predea agendele de la banca de acolo, ér de óre-ce decretul 
pentru dirigent este gata scris şi nu lipsesce din el de 
cât numele titularului şi subsemnaturile preşedinţilor, vg 
rog a-1 subsemna, ér eu voi trece in el numele Domnului 
Traian Mistrel. Condiţiunele vë sunt cunoscute, căci tot 
Dv. le-aţi stabilit. Léfa doug mii de fiorini pe an, ér pentru 
caşul când Tarn demisiona nebasaţî pe o sentinţa a unei 
comisiunî disciplinare, iuaiute de a fi dobendit drept de 
pensiune, i să fixâză o despăgubire de cinci mii de fiorini."

„Terminaţi,“ strigară o parte din consilieri şi sg
sculară.

Talion îumuiâ un condeiü in cérnélá şi alerga cu el 
şi cu decretul in mână la cei doui preşedinţi, care iscăliră 
actul de numirea lui Traian Mistrel in post de dirigent 
al succursalei Patria din Tempescî.

„Domnilor,“ dise preşedintele, „mai aveţi puţină răb
dare, trebue să anunţăm oficial noului dirigent numirea sa.“ 

Cei care sg sculase, sg aşedară din nou, ér Taliou 
alergâ de reintroduse pe Traian in sala de şedinţe.

Preşedintele i făcu semn să sg apropie de scaunul 
seu, apoi së sculâ şi cu un mic discurs confus, după cum 
avea obicciü a le face, i spuse de onórea ce i s’a întâmplat, 
apoi predându-i decretul, i comunică pe scurt cuprinsul şi-l 
provocă să declare in faţa tuturor, déca primcsce.
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Traiaii cu vocea emoţionată mulţămi pentru încrede
rea cu care a fost distins şi clise că să simte fericit, că 
póte intra in serviciul unui institut administrat de un 
corp, care intrunesce in sine atâtea capacităţi reputate.

Preşedintele dete acum mâna cu el şi-i spuse să să 
inţelâgă cât pentru rest cu Directorul Talion.

Apoi declarâ şedinţa de încheiată şi sculându-să, dete 
semnul de plecare.

Domnii consilieri de astă dată nu eşiră iu aceiaşi 
frumosă ordine in care intraseră, ci care după cum apuca 
mai ’nainte, căci fie-care avea zor së mérgâ la masă.

Talion şi cu Traian rămaseră pe urmă.
Amicul nostru era adênc emoţionat şi cu vorbe căl- 

duróse şi bine simţite mulţămi lui Talion pentru valorosul 
sprijin ce-i dase.

„N’ai pentru ce !“ răspunse Talion, „sciî că mult 
puţin am fost condus de egoism in acéstâ afacere, aşa în
cât felicitându-te, pe D-ta më félicitez şi pe mine de succes 
— ér pe încă cineva, de alt ceva. Dar acum liaidem la 
masă, căci suntem aşteptaţi.“

Traian înţelese unde voia să bată Talion şi alarmat 
să întrebâ: „ore ce së va mai alege şi din asta?“ dar nu 
găsi oportun a desilusiona chiar de acum pe protectorul 
său, care era tot odată noul sëu şef.

XXI.

Catastrofa.
Era o di frumosă de Februarie. Cerul senin era prcserat 

ici colea de uuorişorl albi ca zăpada ; adiia un vént mire-
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mit, căci venia de prin părţile lumei, unde primă véra era 
deja sosită cu florile ei profumate.

Inima lui Traian rîdea tot ca şi natura cu cerul Iu* 
minat, cu şoptele cele dulci ale zefirului, cu ciripitul pa
serilor, ér umbra, care cădea din când in când pe pâment, 
când vr’unul dintre uuorii cei drăgălaşi trecea de dinaintea 
sórelui, adăuga la frumuseţea dilei, Carmenul variaţiunei, 
fără a deştepta in sufletul fericiţilor temerea acea pré 
firéscá şi forte probabilă, că zefirul sö póte schimba în 
vént, vén tul in vifor şi uragan, distrugând acolo, unde 
incăldeste acum . . .9 I

Şi peste sufletul Iui Traian, plin de simţul fericirei, 
trecea din când in când un nor adumbritor.

Óre aripa cea négrâ a grozavei nenorociri, care-i 
răpise cam in acelaş moment pe bietul tată-său, să-şi fi 
intius umbra sa cea înspăimentătore până ’u regiunea fe
ricirei in care respira Traian, séu suflarea otrăvită, care să 
pornise a-i omorî onórea, transpirase deja de la jadecătoria 
din Tempescî pe la autorităţile din Riulac?

Mai seim şi noi, iu epoca nostră unde puterea ful
gerului ne este aservită încât trebue să vorbéscâ, să scrie, 
să muncéscâ pentru noi, tóté sunt cu putinţă.

Masa aştepta pe Traian şi pe Talion in grădina aces
tuia, unde Ulpia cea sfiiciosă o întinsese in pavilonul cu 
geamlîc colorat.

Era numai patru ouverte: pentru Talion, cu şoţiă 
şi fiică şi pentru Traian. Pe cei lalţî copii ai casiî nici 
nu-i vădu acesta.
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Prândul decurse cam iu linişte, căci Dómua Taliou 
fata unui onest preot de la ţâră, nu pré era vorbărâţă iu 
societate cu Domni, ér Ulpia, pe lîugă obicinuita genă ce 
simţia tot de-a-una faţă de tată-său cel sever, mai era 
cuprinsă acum de o strania agitaţiune, care-i stingea vor
bele din gură.

Când Traian i adresa parola, un simplu da séu ba 
era răspunsul ei, arare orî rostea mai multe cuvinte in 
şir şi când i răspundea, nu indrăznia nici o dată a-şî ridica 
ochii până la faţa lui.

Dar pe furiş, când să credea neobservată, arunca câte 
o privire asupra lui şi să uita ca şi dusă.

Traian era ca de vr’o douădeci şi cinci de anT, mij
lociu de stat, la trup biue făcut, cu faţa smédá, cu păr 
negru ca pana corbului şi dat inapoi de i să vedea pe 
intreg fruntea sa cea lată, ochii i erau mari, albaştrii de 
culórea mării celei misterióse, buzele-i erau moi, cum <Jice 
cântecul, ér mustăciora nu pré stufosă era intr’un perfect 
acord cu sprencenile-i arcate.

Mai adaugaţî că Ulpia cetise din poesiile lui Traian 
care erau forte sentimentale, ş’apoi veţi putea sciî décá 
roşeţa ce să versa asupra feţei sale, când tată-său făcea 
pré deschise alusiun'i la o apropiată unire a ei cu tenărnl 

» Dirigent, décá <Jicem acea roşaţă provenia din un simţ de 
mânie séu de plăcere.

Lui Traian insă aceste alisiunî nu-i făcea nici o plă
cere, dar să stăpâni ca om de bună crescere ş’apoi şi din 
un simţ de compătimire cu acésta fetiţă, care-i amintea 
puţin de (Jina sa din munţi, bună ore cam aşa cura la 
teatru discul cel do hârtiă diafană, prin care pătrunde
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slaba Henrire a flăcărei ele petroleu ce arde in dosul lui, îţi 
reamintesce pe regina nopţii, pe fidela protegetóre a taini
cului amor, pe maiestósa şi tot o dată drăgălaşa lună. 
Traian së stăpeni dicem şi nu tradâ prin nici un cuvent, 
prin nici o mişcare adevëratele sale sentimente.

Putea-el ore in acest moment, in care sufletul sëu 
së simlia dator de a së arăta recuuoscëtor cătră acéstá 
familie, care-1 imbrăţoşase cu atâta căldură, care doria să-l 
lege de sînul ei cu cele mai scumpe legături, putea el, 
ijicem, fi atât de nerecunoscător, ca să aducă disonauţa in 
acest pacînic şi plin de fericire acord ?

Nu ... ar fi fost o pornire barbară, ér Traian nu 
putea fi crunt faţă de femei ; ş’apoi ,,avea vinul vesel“ 
cum elice Francezul, adică când bea, — ér Talion avuse 
grije să-l rcgaleze cu o picătură bună, — inima i së în
veselea şi n’ar fi putut supera nici pe cel mai crunt ina
mic al sëu.

După cafea cele douë dame, soţia şi fia lui Talion së 
retraseră. Traian rëmase singur cu Talion.

Cu cât së risipea mai mult aburéla vinului, cu atât 
amicul nostru resimţia mai tare lipsa Ulpiei ; de şi 
ce reversa dînsa in sufletul sëu era numai un slab reflex 
al unei alte luminc, totuşi së deprinsese cu ea, şi acum, 
când uu-i mai lumina, deveni din ce in ce mai posomorit* 
Astă posomorîre së resimţi şi in conversaţiunea sa, care 
do la lucruri plăcute, trecu la ccstiunî mai seriöse.

Cei doui funcţionari fiuauţiarî së înţeleseră asupra 
intregei organisărî a succursalei, ér după ce puseră la cale 
lucrurile oficiale, Traian inoepu să-i spună lui Talion, cum 
stetea la banca din Témpcscí.

zarea
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„Bine că ai scăpat,!“ i dise Talion, „spurcatul de 
ovreiű te-ar fi nenorocit la cele din urmă. Ii cunosc, sciü 
ce sunt in stare, ved! numai să nu-ţî intindă vr’o cursă 
când îţi vei preda agendele. Spuneai că de la demisiona- 
rea directorului Fluc ai cheile de controlă ale cassei, o 
împrejurare din care jupănul Laih ar putea să-şi facă o 
teribilă armă, de nu vei lua séma . . .“

„Pentru Duranedeu, !“ îl întrerupse Traian, „la ce 
gând mă aduci!“

Talion îl privi alarmat in ochi.
„Sâmbătă la incheerea cassei am constatat o lipsă 

de o milă de fiorin!!“ răspunse Traian la întrebarea cea 
mută a lui Talion.

„Şi creiji că ovreiul . . .“
„Sunt in mare pericol, Domnule Director!“ 
„Explică-te pentru Dumnecjeu,“ zori Talion alarmat. 
„Cassarul nostru, un om bătrân,“ cjise Traian 

disperat, m’a rugat, să nu fac arătare oficială, 
pe la tóté persónele la care am presupus, că a putut fi 
erórea. Nici una insă n’a recunoscut că ar fi primit pré 
mult. Depeşa prin care m’ai chemat mi s’a adus la un 
bal . .

era» » 
Am trimis

„Bal, acum? in săptămâna brândii?“
„Da, reuniuuea femeilor din Têmpescï a găsit cu 

cale de câţiva ani in cpce, să dea balul scurt inaintea in- 
ceperei postului.“

„Aşa, értâ-mï întreruperea şi continua te rog.“ 
„După co am cetit depeşa D-tale, dintru întâitt vo

iam să-ţt răspund, că nu pot veni şi eram să te rog ca să 
amâni afacerea asta, dar apoi am aflat din întâmplare, că 
cestiunea infiinţărei unei succursale era aşa de înaintată
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încât aţi numit deja funcţionari şi apoi incă şi din alte 
cause îmi schimbai prima decisiune şi venii.«

„Sä uu-ţî parä rău de asta. Ovreiul póte nici nu va 
fi sciind despre lipsă . .

„Cum să nu, chiar firma lui era una din acelea la 
care am presupus o erőre.“

,.Aţî întrebat dară şi la densul?“
„Da!«
„Rău, forte rău, căci décft erőrea s!a comis la el, 

atunci să sciî, că-şi va construi o armă din acéstâ afurisită 
intemplare. Te va învinovăţi pe D-ta . . .“

„Etă gândul, care m’a făcut să tresar mai adinéorea, 
cu atât mai vârtos, fiind-că la plecare n’am avut timp să 
spui nimenui, de cât tot unui om d’ai lui Laib, pe care 
Tain întâlnit la gară, că vin aici.“

„Din rău in mai rău!“'
„Şi nici cheile cassei nu le-am putut lăsa la uimen, 

le-am adus cu mine.“
„Şi asta-ţî pute aduce neplăceri, însă numai pasagere ; 

in fond e bine, căci nu să póte altera, in lipsa D-tale, 
statul cassei.“

„Dâcă nu o vor deschide cu forsa.“
„Nu cred . . . dar tréba stă forte rău pentru D-ta.“
„Noroc, că sortea nu-mi mai atârnă de la placul unor 

omeni ca şi Laib.“
„Eşti in mare pericol. Ovreiul va lovi in caracterul 

D-tale. La acesta îl indămnă nu numai canónele talum- 
dului său, ci şi mintea sa cea ovreiéscft deprinsă cu apu
cături rele. Acéstá minte i ordonă să te facă imposibil 
ca Dirigent al succursale! nóstre.“
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„Nu te înţeleg!“ făcu Traian ingâlbiuindu-së. ceea 
ce dovedia, că înţelesese forte bine, dar şi el ca toţi 
omenii, nu voia să crédá extremul reului şi spera, că lă
murirea ce cerea de la Talion cu acele trei cuvinte pe 
care le rostise speriat, îi va desminţi temerile sale.

„Pe scurt (lis,“ explica Talion, „ovreiul te va urmări 
ca pe un criminal.“

„Pentru Dumnedeu,“ exclama Traian tremurând.
„Să scii de bine, că aşa së va intempla,“ afirma 

Talion agitat. „Prost lucru,*' adause el apoi, „ai pe cineva, 
care să-ţi dea mână de ajutor la asemenea cas ?“

,.Pe nimeni, sunt perdut, căci vedî Domnule Director, 
simplul gând, că s’ar putea intempla o asemenea groză
venia, m’a lipsit de facultate cugetării , .

„Cum, n’ai pe nimeni“ repetâ Talion mirat, „par’ 
că (Jiceai, că-ţi trăiesce tatăl D-tale.“

„Ab, da îmi trăieşte, dar e bëtrân, neputincios şi 
ce-i mai rëu, forte impresionabil. Sufere de congestiuni Ia 
cap şi, cum prcţuesce onórea mai presus de tóté, mi-e temă 
că in caşul presupus de D-ta, ar succomba, n’ar putea 
suporta o asemenea lovitură ... ar muri.“

„Trist, trist . . . nespus de trist, trebue să te prepari 
la acel eveniment sinistru, căci cu cât me gândesc mai mult, 
cu atât mai convins sunt, că ovreiul va procédé in contra 
D-tale, — ba că va fi proces deja.“

„Să më iutorc cât mai de grabă a casă, să sferşesc 
acestă necertitudiue consumătore, şi să fac pept adversităţii 
decă së va fi sculat in contra mea, să sdrobesc pe inamicii 
mei!“ astfel exclamâ Traian soulându-së şi voind să plece.
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„Stai, mule vocscï sä te duci ?“
„trenul nu plecă de cât pe la sése, acum dabia 
patru. Décá ai lua trăsură, ţi-ar trebui cel puţin patru
sprezece ore, până când locomotiva te duce in patru 
la Tempescî. Stai, îţi die, să chibzuim lucrul intre noi, 
să vedem ce-i de făcut !“

„Ce să fia de făcut şi la ce ne póte folosi cliibzuéla,5 * 
răspunse Traian revenind obosit la masă, „de vreme ce 
nici nu sciu ce mă ameuiută.“

9

„Să-ţî spui eu, dar şedî jos!“
Traian se puse sdrobit pe scaunul, pe care-1 părăsise 

mai adinéorea.
„Vreai să afli ce te ameninţă? Afară de acele ad

versităţi tóté, ce ţi le-am enumërat deja, şi pe care nu 
mai voiesc să le repet, te ameninţă pericolul de a fi des
tituit din postul la care eşti numit prin decretul, ce încă 
nici nu s’a incăldit bine in buzunarul D-tale.“

„N’ar fi nenorocirea cea mai mare dintre câte mi-ai 
pus in vedere,“ răspunse Traian.

„Aşa !“ făcu Talion posomorîndu-să.
Traian era pré agitat ca să fi putut observa îndată 

impresiuuea cea rea, ce făcuse asupra lui Talion observarea 
sa de pe urmă, prin care fără de voie trădase puţinul 
interes, ce avea pentru intenţiunile acestuia.

„Bici că perderea postului de Dirigent al succursalei 
nóstre nu-ar fi cea mai mare dintre nenorocirile, care pot 
să te ajungă,“ incepu Talion, apoi urma cu óre-care amă
răciune, „cred şi eu, că puţin îţi pasă, décâ mie, care te-am 
recomandat cu atâta căldură, mi să iugreunézâ nespus de 
mult posiţiunea la institutul nostru, ba deviue pótc chiar 
imposibilă.“

i strigâ Talion, 
avem

ore
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„Ah, Domnule Director ! ‘ exclama Trai an cu durere, 
„nu-mî presupune o inimă aşa (le ingrată. Cât voi trăi, îţi 
voi rămânea recunoscător şi ori când, mă vei găsi gata 
a-ţî dovedi gratitudinea mea. Dar acum sunt in o stare 
de necapacitate totală, nu sciu ce mai die, decum să sein 
ce să fac . . .!“

„Te cred Domnule . . . colegă,“ de astă dată să re
simţi ore-care forţare la pronunţarea acestui titlu, dat mai 
nainte cu atâta profusiune, ,,şi tocmai pentru că te cred 
şi mă incred cu totul in caracterul D-tale, voiesc ca să te 
scap din gliiarele ovreiului. Dar, pentru ca sa pot face 
asta, este de lipsă să ii sincer . . .“

„Domnule Director!“ exclamâ Traian mîlinit.
„Nu mă indoesc câtuş de puţin de sinceritatea Dtale,“ 

continuâ Talion, „am voit să die dară, că trebuo să-mi 
răspunejî la întrebările mele, ca şi duhovnicului D*tale când 
i te mărturisesc!. ‘

„întrebă,“ clise Traian obosit.
„Sciî de bine că nici o altă neregularitate nu ţi să 

póte imputa de cât aceia ce ai comis sâmbătă, ncraportâud 
despre lipsa constatată in cassa băncii?“ adresându-i acostă 
întrebare, Talion îşi aţinti privirea neclintit in ochii lui 
Traian.

Acesta răspunse fără emfasă, simplu şi deschis:
„Cât despre asta sunt singur de mine!“
„Atunci este bine,“ observă Talion, apoi adause, 

„reculege-te deci ca să-ţi poţi redobândi sângele 
rece, de care vei avea trebuinţă pentru a scăpa din mrejele 
ovreiului. Étá că damele revin, vom petrece in societatea 
lor ora ce ne trebue încă, până să mergem la gară.“
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Damele veniau, dar nu aveau nici decuni aerul ca şi 
când ar voi să-şi petrecă.

Amândouă erau speriate.
Mai ales Ulpia tremura cu tot trupul. Sosind mai 

aprópe, Talion observa agitaţiunea lor şi-şi dise:
„M’am temut eu de una ca asta, éta ca s’apropie 

catastrofa,u apoi adresându-së cătră Traiau i dise, „curagitl 
dragul meu, nu-ţî perde présenta, faţă cu damele, care 
după cum véd aduc soirea, ce am aşteptat-o in tot mo
mentul de când m’ai pus in curentul împrejurărilor Dtale.“ 

„Ce este?“ intrebâ Traian fortându-së a rémânea li
niştit.

„Poliţia,“ i şopti Talion.
Traian şovăi.
Dómua Talion lua pe soţu sëu la o parte ér Ulpia 

se opri consternată şi aruncâ pe furiş o privire de com
pătimire asupra amicului nostru.

„Este cum am presupus,“ se adresâ Talion cătră 
Traian, „te caută de la poliţie, ca să te escorteze inapoi 
la Têmpesci.“

Traian îşî acoperi faţa cu amêndouë mânile şi o tre- 
săritură convulsivică tradâ nimicitórea impresiune ce făcuse 
asupra lui acéstâ scire, cu tóté că era preparat de a o 
primi.

Ulpia nu-şî mai putu reţine lacrimile şi incepu a 
plâuge cu hohot.

„Liniştesce-te copila mea,“ i ijise Talion pe când 
soţia lui së încerca a-şî duce copila de acolo, „totul este 
numai o intrigă blâstămată, pe care o vom sfărma.“
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„Domnisorä,“ începu Traian, care-şî mai stăpânise 
puţin aflicţiunea, „îţi mulţămcsc din suilet pentru compă
timirea D-tale, şi crede-mă că nu ai consacrat-o unui ne
demn. Adio,“ vocea sa tremura.

„Ah tată, tată, nu-1 lăsa să plece singur, du-te cu 
el,“ exclama Ulpia, care in acest moment de detresă, să 
desbrăcase de sfiéla ei cea obicinuită. Traian, ca să esă, 
avea să trdcă pe dinaintea ei. Ulpia i să puse fără de 
veste in cale, îl cuprinse cu braţele, şi sarutându-1 pe frunte 
i dise „adio!“ apoi fugi ca o căprioră gonită.

Dómna Talion să lua in urma ei, lăsând pe soţu-său 
singur cu Traian.

„Haidem,“ clise Talion, „voi trimite după o birje, şi 
vom merge impreună la gară. D0că mâine nu-mî vei tele
grafia nimic, să scil că poimâine voi fi la Tempesci.“

XXIÍ.

Faime.
Sărutarea ce Ulpia depusese pe fruntea lui Traian, îl 

ardea nespus de tare. Avea o simţire ca şi când ar fi fost 
înfierat, şi acâstă simţire era atât de puternică, încât i co- 
verşi pe tóté cele laite, şi-l făcu de suportâ cu mai mare 
cumpăt, de cum să aşteptase Talion, ba chiar şi el insuşî, 
sensaţiunea ce să produse la gară şi pretutindeni unde fu 
vădutâ escortarea sa cu gendarmî.

II pusese intrun cupeu de clasa a treia, şi doui 
gendarmî cu puscile a mâna să aşeejaseră faţă cu el. Aveau 
ordin a-1 ridica de ori şi unde l’ar găsi şi a-1 escorta la 
inchisórea de cerc din TêmpescT, unde era să fiă depus in
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arest preventiv şi reţinut in decursul instrucţiunei proce
sului seu intentat de vicepreşedintele băncii din TGmpescî 
iu numele acesteca pentru crimă de defraudare.

Astea i le spuse lui Traian unul dintre gendarmî, 
fi\\ tóté că nu-1 întrebase. Păzitorul legilor să înduioşase 
insă la vederea acestui teuer, care nu părea nici de cum 
deprins cu crima, şi pe care o personă de cea mai distinsă 
reputaţiunc, Directorul băncii Patria, îl însoţise până la 
staţiunea drumului dc fer.

N Traian ascultase, ca şi mistuit’de o stranie distrac- 
ţiune la explicările, ce-i făcuse gendarmul asupra urmărirei 
sale, apoi, după ce-i mulţăraise prin o slabă inclinaţiune a 
capului, recăduse intr’o profundă meditaţiune.

Ce deosebire, o Domne, intre gândurile sale de acum 
şi intre acelea ce le avuse la venirea sa.

Acompaniamentul era tot acelaş; şi acum zu răi au- şi 
hurducau rótele vagónelor, şi acum din când in când o 
şuerătură pátrundőtóre a locomotivei anunţa vro staţiune, 
séu vr’un punct mai dicifil al terasamentului, şi acum trans
pira acelaş miros caracteristic, pe care-1 răspândesce fumul 
cărbunilor de pétrâ, dar acum astea tóté nu-i mai reamin
teau lui Traian de sirenele Bucurescilor, de dulceţurile gustate 
prin lume, căcî diuaiutea sa vedea baionetele gendarmilor, 
care-i aducea mereu aminte dc ruşinea ce păţise, de cupa 
şi mai amară ce-i era destinată, ca Vo goléscâ. Dar din 
când in când totuş uita de astea tóté, intrebându-se : orc 
datu-i am eu prin vorbele mele, prin purtarea mea vr’un 
drept ca in momentul in care ori ce altă fată, 
numai póte de una — ar fi fugit do mine, să mă sărute? 
— Dar părinţii ci, de ce nu o reprobară őre pentru acest 
fapt necuviincios ?“

„Strada Carmoii Silva.“

afară

13



194-

Nu era iu stare a-sï da uicï un răspuns la aceste 
întrebări, de şi-şî frământa creerit de era apropo să ne- 
bunescă. Ér când credea a fi găsit o soluţiune acceptabilă 
a acestei grozave enigme, un zirgăit de arme, produs de 
vr’o mişcare a vr’unuia dintre gendarmï, îl speria din me- 
ditaţiunile sale şi-i ştergea acea slabă urmă ce credea a fi 
găsit spre calea deslegărei.

„Am să scap de voi,‘! îşi disc el apoi, „adî, mâine, 
poimâne in fine ore-când, o dată am să scap, dar cum voi 
putea eu ore scăpa de martirul, iu care voia nemilósei- în
tâmplări m’a aruncat? O Coralio, pentru tine mi-am jertfit 
cele mai dulci aspiraţiunî, peutru tine am alergat după 
lanţurile sclaviei şi 6tă, ce preţ mi să cere . . . Biata 
Ulpia! . . . Trebue s’o jertfesc! Dar tot odată cu ea voi 
jertfi şi ceea ce numai prin ajutorul ei am dobândit, ce 
tot numai prin ea aş putea susţine. Tată-seu numai cu 
gândul, că-i voi deveni ginere, m’a protegiat. numai cu 
acest gând îmi va veni intru ajutor, ca să mS scape de 
persecuţiunea ovreiului şi să-mî redea onórea ... O Domne, 
Domne, grozavă este tentaţiunea in care m’ai adus. Dâcă 
primesc in tăcere ajutorul lui Talion, décá nu-i spui, că 
să inşâlă crecjend, că iubesc pe fiă-sa, şi că voiesc s’o iau 
in căsătorie, atunci comit o mîrşăvie . . . DécU insă voi 
respinge ajutorul lui,' atunci din protector, se va face cel 
mai înverşunat perseeptor !;t

Din nou întrerupse un zirgăit de arme pe Traian.
„Da!“ reluâ el infiorându-să, „sortea mc admonestâză, 

éta ce-mï va fi partea mea, dé că voi respinge unicul ajutor 
ce mi să dă cu inimă bună. Dar Coralia, ab Domne, Co- 
ralia . . . Insă am eu óre dreptul, ca să leg sortea ei de
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sortea mea, a unui om persecutat de adversitate, despuiat- 
de cel mai scump odor, despuiat de onóre, condamnat cine 
scie pentru ce crime, ce-mî vor mai găsi duşmanii mei? Nu 
pot, nu, nu, şi totuş de unde să iau curagiul ca să comit 
actul de necredinţă, cununandu-më cu TJlpia?

„Domnule/* i disc in acest moment unul dintre gen- 
darmi, „vom ajunge târcliu la Tempescî şi póte nu va fi 
nici o birjă disponibilă la gară. Ar fi bine să comandăm 
una prin telegraf, la următorea staţiune.“

„Da, Domnule, da, te rog s’o faci. Iţî mnlţămesc de 
atenţiunea D tale/- răspunse Traian cu voce durerosă şi 
luând un bilet de bancă diu portofoliu îl iutinse gendar- 
mului, „te rog să acoperi cu aceşti bani spesele depeşei 
şi taxa pentru birjă.“

„Nu Domnule, nimic din ceea ce ai asupra D-tale,“ . 
i (lise gendarmul, „nu se mai póte instreina. Judele de 
instrucţiune trcbue să găsâseă tóté aşa precum erau, când 
ai ajuns sub paza nostră.“

„Dar apoi?“ întreba Traian uimit.
„Să nu eredi,“ replica gendarmul zimbind, „că am 

să plătesc depeşa şi birja din puuga mea, spesele astea le 
avansóza procurorul, care le va reclama apoi de la D-ta.“ 

„Iţi mulţămcsc,“ mai dise Traian, apoi recă(Ju ârăşi 
in meditaţiunele sale chinuitóre.

„Nebunul de mine,“ îşi <}ise el, „stau la cumpăne, 
ca şi când cele două fete, më vor mai voi, după ce am 
servit de obiect de ocupaţiune gendarmilor, procurorului, 
judelui de instrucţiune, temnicerului. Ulpia nu s’a gândit 
la astea tóté când m’a imbrăţoşat. Dar când îşi va lua 
mai biue séma së va potoli primul ei foc, së va stinge cu

13*
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totul. Ér Coralia, care va au(Ji pe Ile-care moment hula 
mea, căci omenit toţi să vor grăbi a-i spune, tot ce mă 
va putea degrada in ochii ei . . . O tu sfîută libertate, tu 
rnărâţă (Jină a nearternărei, cât de aspru me pedepsesc! 
pentru necredinţa ce am comis in contra ta de dragul ei. 
Şi ce înfricoşată răsbunare voiescî să săvcrşesci asupra 
mea ! Drept preţ al umilirei mele sub jugul robiei îmi 
destinez! pe Ulpia. —

Dar nu mai reproducem lamcutaţiunele lui Traiau. 
ci ne vom mărgiui a spune, că ajunse la Tempesc! 
cătră dece őre sóra şi că fu condus de-a dreptul la in- 
chisóre, unde-1 primi îngrijitorul şi-l depuse in o chilie 
din cele destinate pentru preveniţi.

II părăsim muncit de chinurile sufletesc! cele mai 
nespuse, căci îngrijitorul temniţei îl informa despre mórtea 
bătrânului Panait, legând de acéstâ împărtăşire speranţa, 
că judele instructor a doua di după prima ascultare îi va 
da permisiunea ca să asiste la ceremoniile funebrale ale 
tatălui său, de care îngrijise preşedintele băncii, Domnul 
Pucle.

Firesce că de o cam dată, numai sub pază va putea 
esi din inchisóre, adause temniţerul.

„Ah tată, tată ce păcate ai avut şi tu,“ exclamâ 
Traian, „tu, care ţi-ai perdut viéfa când ai aucjit că fiul 
tău este bănuit de o crime, tu să fi condus la ultimul tău 
lăcaş de poliţişti, care vor păzi pe unicul tău copil ca să 
nu fugă. Şi când preoţii îţi vor cânta lugubrul vers de 
vecînica pomenire, poliţişti! in loc să-i dea regaz fiului tău 
ca să arunce o mână de păment pe rămăşiţele tale, îl vor 
lua şi-l vor duce d’acolo intre hoţi şi /tâlhar! . . . !“



197

Têinpesciï este un oraş mic. Ca prin tote oraşele 
cele mici, aşa şi in Têmpescî, vecinul să interesézâ de 
vecin, îl cunósce familia, tote împrejurările, este informat 
de tóté evenimentele întâmplate la vétra sa şi astfel trebue 
să presupunem că întregul oraş scia despre mórtea bătrâ- 
nului Panait, despre incidentul cu mita de fiorini cíe la 
bancă şi despre depunerea lui Traian iu arest preventiv

Catincuţa, din întâmplare, prin nisce conexiuni ce ser. 
vitórele mamei-sale întreţineau cu casarma gendarmilor, 
aflase tóté ce scia lumea, şi despre care vorbia a doua cji 
toţi omenii din Têmpescî, dar mai aflase incă şi de 
scopul călătoriei lui Traian la itiulac.

Acest scop, după informaţiunele ei, care veniau din 
un izvor atât de sigur precum póte fi gura unui gendarm, 
nu iusesc altul, de cât acela, de a să fidanţa cu fata di
rectorului Talion din Riulac.

După ce servitórea i raportase acest detaliu intere
sant, de altmintré in contra-dicere cu faimele publice, ' 
care invinovăţiau pe Traian, că ar fi voit să fugă cu miîa 
de fiorini furaţi din cassa băncii, Catincuţa dabia aştepta 
să sosescă timpul cuviincios pentru a să duce la Coralia, 
ca s’o mângâie cu scirea, că Traian nu este boţ, după 
cum. spunea lumea, de órc-ce un om, care merge să să lo
god escă nu póte să-şî uite atâta de sine, încât să fiă in 
stare a-şî compromite viitorul prin o defraudaţiune.

Cât era de bfină de inimă, drăguţa Catincuţă!
Când in fine îşi putu îndeplini arejétórea dorinţă, o 

găsi pe Coralia, cu ochii înroşiţi de plâns, ér cocóna Zam
fira era aprinsă şi tot odată mîhnită. Părea că mama a- 
vuse seriöse explicări cu fiă-sa, căci la intrarea Catincuţiî 
să făcu o adâncă tăcere.

!.



193

„Sărut mâna ... ce mai faci Coralio?“ cu aste cu
vinte së anunţa drăguţa Catincuţa.

Nu primi nici' un răspuns.
Aştepta cât aştepta, apoi începu din nou :
„Mergeţi de sóra la priveghiat?“
Trebue să seim că Catincuţa întreba, decă cocóna 

Zmaranda şi Coralia voiesc să ia parte la un serviciîl pre
oţesc ce së ofiţiază morţilor in preséra (liléi de înmor
mântare. De őre-ce pe atunci nu era alt mort prin Tem- 
pesci de cât bătrânul Panait, întrebarea ei de bună seină 
së referise la priveghiatul acestuia, după cum şi fu inţe- 
lesă, căci pe Coralia o podidiră lacrimile.

„De ce plângi?“ o întreba Catinca cu o compătimire, 
care nu putea fi sinceră tot precum nu fusese sinceră nici 
întrebarea ei, căci biue-şi putea explica starea sufletâscă a 
verişorei-sale.

„Lasă-mă,“ cu aste cuvinte së feri Coralia de mâu- 
. găierea Catin cutii.

„Iţi mai aduci aminte mătuşică,“ së adresâ nepóta 
cătră mătuşe sa, „alaltaerî la bal cum a primit Domnul 
Traian o depeşă şi cum a dis apoi că trebue să plece.“

„Da,“ răspunse cocóna Zamfira pe scurt, ca şi când 
ar fi voit să (Jică, „Slăbeşte-ne cu flecăriile tale.“

O scânteiă cădu in inima Coraliei la audirea' numelui 
ce-i devenise atât de scump şi tot odată atât de redutat. 
Cu privirea mai înviorată, căuta in faţa verişorei-sale, ca 
şi când ar fi voit să citâscă acolo cu ce intenţiune adusese 
vorba despre nefericitul Traian.

„De la bal,“ relua »Catincuţa, care cu fina simţire 
inăscută femeelor pentru asemenea lucruri observase îndată
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adâncul interes al Coraliei, „de la bal a plecat de-a drep
tul la Riulac.“

„De unde sch?“ întreba Coralia, ş’apoi fără a aştepta, 
răspunsul Catincuţiî, exclama, ca şi când ar fi vorbit cu 
sine, „déca a fost la Riulac, nu să póte nicï de cura 
să fi fugit cu bani, după cum dice lumea.“

„Şi eu sunt de părerea ta,“ afirma Catincuţa, cam . 
surprinsă de exclamaţiunea Coralii, care .denota o ore care 
orientare in causa lui Traiau.

„Nu sciu ce vă tot bateţi capul cu acest om,“ începu 
cocóna Zamfira, ,,lăsaţi-l colea închis unde este. Decă nu 
va fi vinovat va scapă, décâ-i vinovat îşi va lua pedésa.“ 

„Nu-i vinovat,“ reîncepu Catincuţa.
Decisiunea cu care exprima acéstá sentiuţă i atrase 

un zimbet dulce din partea Coralii.
„Ce poţi sciî tu!“ exclama cocóna Zamfira.
„Am afiat de la servitórea nostră,“ exclama Catin

cuţa cu mult zel, „este logodită cu un gendarm, ér logod
nicul său a audit de la gendarmii, carî l’au escortat pe 
Traian de la Riulac până aici. Gendarmilor le-au spus 
servitórele Directorului . . .“

„Ce fel de Director?“ o intrerupse Coraliap care as
culta cu nespusă sete.

„Directorul de la banca Patria din Riulac!“
„La el a fost?“ striga Coralia plină de bucurie şi apro- 

piându-să cu dragoste de Catiuca. „Ah da, mă cam gân
disem eu că a mers ca să primescă postul de Dirigente la 
succursala, ce Patria va înfiinţa aici.“

„Unde Nicolac Bardă va fi adiunct?“ întrebară Ca
tincuţa şi cocóna Zamfira ca din o singură gură.

1
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„Da acolo !a afirma Coralia a cărei frunte să înseni
nase, a cărei ocliî străluciau (le bucurie.

„Să póte!w (lise Catincuţa cu tou lungit. .,Dar 
aşteptă, se au(Jî preţul pentru care i s’a dat acel 
post,u adause - ea cu multă răutate, care să vedi intru 
câtva in vocea ei, cu tóté că să sforţase a părea aşedată.

Coralia tresari, căcî acea răutate de şi ascunsă, pă- 
✓ trunse prin vălul făţăriei şi-i merse drept la inimă.

Să făcu o mică tăcere.
„S’a logodit cu fata Directorului,“ dise apoi Catinca.
Coralia-şî puse mâna pe inimă ; i bătea de părea că 

voiesce să-i sfâşie peptul, era aprópe să leşine.
,,Ve<Jï,‘* exclama cocóna Zamfira, „tu insă eştî atâta 

de nesocotită, dc-ţî mai baţi capul după el şi-ţî amară- 
rescî sufletul de sortea lui.“ .

XXIII.

Pălmuirea.
Judele instructor, după primul interogator, liberase 

in adevăr pe Traian, trimise cheile ce găsise asupra lui la 
bancă, şf'permise prevenitului a merge a casă, ca să vócjá 
de a Redarea la ultimul lăcaş a osemintelor bietului său tată.

I puse numai in vedere că sub nici un pretext, fără 
scirea parchetului să nu părăsăscă oraşul, ér alte dispo- 
siţinnî dc pază nu luâ împotriva lui.

Era pe la (Jece ore dimin6ţa, când Traian furişân- 
du-să pe strade laterale, ajunse a casă. Tată-său era deja 
aşeejat in sicriu- şi pus pe catafalc. Servitórea şi nisce 
ómen! de la un institut de pompe funebre erau împrejur.
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Când îl vădu servitórea începu să plângă, apoi i de'e 
biletul, ce tată-său primise de la Pucle şi-l pusese pe masă, 
de unde servitórea voise să-l ia, a doua di, căci avea să 
servăscă cafaeau pe acea mésâ, dar bătrânul i spusese să-l 
puiă îndărăt tot acolo pe mésá, pentru ca Traian să-l gă- 
sâscă îndată ce va veni a casă.

Etă de ce servitórea avu atâta grije de acest bilet.
Seim ce conţinea.
Pucle îl avisa despre revisiunea cassei ce avuse loc 

in fatala di de Duminecă.
„Toţi pentru mine, numai ovreiul in contra mea!“ 

scrâşni Traian după ce cetise biletul, „şi totuşi să suc
combez, o ceriule unde ţi-e dreptatea, aici faţă de acest 
mort trebue să te intreb ?“

Mecanicesce indoise biletul la loc şi-l pusese in bu
zunar.

Apoi să ocupa de acele multe detailuri dureróse, ce 
reclamă arangearea ultimelor onoruri date unui mort şi 
găsi spre mirarea sa, că preşedintele Pucle îngrijise de tóté.

Acâstă descoperire îl iuduoşâ şi-şî dise : „Yecjî acest 
om, mi s’a arătat cam potrivnic, când in'am dus la el, ca 
să-i cer votul şi protecţiunea pentru numirea la postul de 
contabil, ér protectorul meu de atunci. . ovreiul cel spur
cat . .

Servitórea ’1 întrerupse poftindu-1 la masă.
Traian dabia s’atiuse de bucate, ér după ce să scula 

de la tristul său prânz, — servitórea încă ^îiicî u’avuse 
bine timp a deservi, — i veni o mare surprisă

Vicepreşedintele băncii din Tempescî, Domnul Avram 
Laib intră cu o faţă plină de jale şi să# puse oftând pe
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un scaun la piciórele mortului, unde stete mai mult timp, 
privind in tăcere la cadavru, tinêndu-sï bărbia cu mâna şi 
clătinind mereu din cap.

Să ne profităm de acéstá Îndelungată pausă, pe care 
Traian in luptă cu legitimă sa mâniă nu să indura a o 
întrerupe de frică să nu profaneze pacea cea sfântă a 
mortului, — să ne profităm dară de acéstâ tăcere pentru 
a ne explica strania apariţiunea a ovreiului, care nu putea 
fi nici opera compătimirei, nici resultatul imboldului de 
pietate cătră vechiul său asociat, cum să încerca Laib a 
înfăţoşa présenta sa la acest loc.

Seim că in diminéta acelei ijile — luni — con
siliul de administraţiune avea să ţină o şedinţă.

Ea să şi ţenu sub preşedinţa lui Laib, căci Pucle 
preferise a să absenta, pentru a nu provoca vr’o discusiune 
asupra cambiilor din portofoliű, intre care, după cum seim, 
să aflau şi acceptele sale cu subsemnaturile cele contra
făcute.

Ovreiul găsise deja înlocuitori pentru cassai* şi ajutor de 
cassai* şi voia să-i aşede definitiv in acele posturi, lipsind 
atât pe Lustic cât şi pe Smalţ de ele.

Dar Smalţ aflâ despre acăstă disposiţiune şi vădend 
acum, că are să pice şi el in grópa, pe care, ce-i drept, 
nu o săpase el, pe care insă ar fi putut s’o închidă, ceea
ce nu fácúse anume cu ascunsa intenţiune ca să răstorne
pe Lustic şi pe Traian, vădend dicem primejdia, să puse
pe muncă. Seim că umblase prin piaţă, ca să caute unde 

, a putut da Lustic mila de fiorini ce lipsia, şi că unul dintre 
cei in trebaţî, i spusese, ck banii primiţi i-ar fi dus nenumăraţi 
la Domnul Pucle. Mai seim că nici nu întrebase pe pre-
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şedinţe şi nici la cassă nu menţionase nimic despre acestă 
împrejurare, dar acum, când să ingroşâ tréba şi pentru el, 
alerga la Pucle

Am vëdut la timpul său, că acesta constatase deja 
prisosul de o milă de fiorini in cassa sa, deci cum afla de 
la Smalţ conexul lucrurilor, alerga intr’o fugă la bancă, 
unde găsi pe consilieuî adunaţi in şedinţă.

Cu două cuvinte Pucle explica starea lucrurilor şi, 
aceste doue cuvinte siliră pe Laib a bate in retragere. 
Amploiaţii cassei fură restituiţi in posturile lor, Pucle 
alerga la parchet, ca să scotă pe Traian din arestul pre
ventiv.

Judele de instrucţiunea îl liberase deja şi era fórle 
vesel, că scăpase de acest bucluc, cum numia cl causa lui 
Traiau.

Laib pândise pe Pucle, căci era tare ingrijat de ur
mările paşilor săi, întreprinse intru nimicirea lui Traian, 
paşi cam pripiţi, după cum trebuia să-şi mărturisescă şi 
el acum.

Aud ind, că Traian este deja liber şi că să află a 
casă disc cătră Pucle :

„Mă voi duce la cl şi-i voi face scusele mele. D-ta 
să nu-i vorbeseï nimic despre tute astea, aşa te rog. Sciu 
că in lipsa lui ai purtat de grije, ca tóté să să facă in 
bună regulă pentru inmormentarca bătrânului Mistrel. In
teresul meu cere acum să (Jic, că s’au făcut de D-ta in 
calitate de preşedinte al băncii .şi cu spesele ei,-după cum 
in adevăr îţi vom intórcc tot ce ai cheltuit cu acostă o- 
casiune. Te rog numai să nu mă cont rad ici, chiar in in- 
teresül D-tale te rog, m’ai înţeles?“
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Bietul Pucle înţelese pré bine şi tăcu, căcî afurisitele 
acţiî erau in continuă scădere.

Laib venise dară să-şî facă scusele. Vom afla numai 
de cât cum înţelese oviéiul împlinirea acestei datorit.

„Ve<Jî cum este omul,“ începu el intr’un târdiu după 
ce oftase de nenumărate orî, şi-şi clătinase capul, de părea 
că-i apucat de tremuriciö, „ca flórea câmpului, acjî 
este mâiue nu. Dar morţii cu morţii, şi vii cu vil,“ adausc 
el adresându-să de-a dreptul cătră Traian, „să eşim in 
odaia d’alăturea,“ continuă apoi sculându-să, „am să-ţî 
spui o veste, care te va înveseli după atâta întristare, şi 
te va mângăia de loviturile sorţii, ce ai suferit in aste 
două dile.“

Traian, cu inima îndoită, merse după ovreiü in odaia 
cea laltă, unde să puse pe o canapea.

„Ce te uiţi la mine cu atâta mânie ?“ începu ovreiul 
apoi îşi răspunse tot el : „dar sciu şi înţeleg pornirea D tale. 
Insă uită de răul ce ţi s’a făcut, căci mî-a succes a descoperi 
nevinovăţia D-tale.

„Aşa!“ făcu Traian cu un suspin dc uşurare.
„Da Domnul meu, am găsit miia de iioriui.“
„La cine?“
„Nici n’ai crede !“
„La D-ta póte?“
„Ba nu, la preşedintele Pucle?“
„Nu să póte!“
„Veljî că nu cred!, dar este aşa cum am dis.“
Laib se apuca acum de-i spuse cum să descoperise 

adevărul, atribuind sie-şî şi ostenelelor sale acestă des
coperire.
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„Nu sciu ce su (lie ele Pucle,“ sferşi ovreiul, 
făcut vr’uu rău vr’o dată?“

„Nici o odată.“
„Şi totuş . . .“ Laib tăcu fără de. veste, ca şi când 

i-ar fi scăpat mai mult, de cum voise sa spuiă.
Urma o mică tăcere.
„Domnule Laib,“ iucepu Traiau cu voce decisă, „Dta 

umbli să me aţiţt in contra Domnului Pucle, insă zadar
nică este încercarea D-tale, căci Domnul Pucle s’a purtat 
in acostă împrejurare ca un părinte faţă de mine, ca un 
frate faţă de reposât.“

„Ah, voieseï să dicî de îngrijirea ce a dat mortului 
şi crecjî că a făcut-o din îndemnul seu?“

„Diu al D-tale doră?“
„Să sciî că ou am fost acela, care l’am adus la ideia • 

să facă astea tóté, insă nu din punga sa . . .“
„Din a D-tale nu primesc . . .u 
„Sciam, pró bine o sciam, d’acea nici n’am îndrăznit 

a-ţî oferi de la mine. Tóté s*au făcut cu spesele băncii.“ 
Cerbicia lui Traiau părea a mai ceda' puţin.
„Da, Domnul meu,“ continua Laib mai cu foc, căci 

observase impresiunea ce produse ultima sa minciună asu
pra ascultătorului său, „banca este aceea, care a crezut 
de a sa dai orie, ca să nu părăsescă pe acel bărbat, care 
a murit, cum am elice pentru interesul băncii, de o morte 
causată chiar de-a-dreptul, de şi fără de voie, de cătră 
preşedintele ei.“

„Ce spui Domnule Laib ? Dumnetjeul meu, să fiă.drept 
óre, că Domnul Pucle să fi avut o parte activă la mórtea 
tatălui meu?“

„I-ai
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„Cum, ce fel, dară nu seii, că preşedintele Pude 
in zelul sßu cel exagerat, a alergat aici la tatăl D-tale. 
Din nefericire Domnul bătren era pe trepte. Pucle, neso
cotit, i strigă in sus, că eşti urmărit pentru defraudaţiune. 
Acéstâ scire îl lovesce pe tatăl D-talc ca si un trăznet, 
îşi perde puterile şi cade peste bariera scărci jos pe les- 
pedile cele dure, unde expiră la moment. Ce, irai sciut 
astea tote?“

„Nu, căci nu eram dispus a întreba şi nici măcar a 
asculta la cele ce s’ar fi spus de voie bună.“

„Insă lucrul s’a petrecut tocmai după cum ţi l’am 
descris. Pucle să speria, de era să cadă şi el . . . Dar apoi 
sg reculese. Din acel moment fircsce, că-1 apuca o căinţă 
amară.“

„Sărmanul !“
„11 compătimesc?, D-ta, pe el?“
„Este in adevăr de compătimit, căci n’a avut nici 

o intenţiunc rea, — şi totuş şi-a încărcat sufletul cu o 
căinţă.“» ,

„N’a avut nici o iutenţiune rea ? Dar mg rog, uiţi, 
că mila de fiorini era la el?“

„Dar ce amestec are acésta ccstiune cu inteuţiunelc 
Domnului Pucle faţă de tată-meu.“

„Faţă de tatăl D-tale ! ! Nici nu voiesc să vorbesc 
de sărmanul reposât, ci de D-ta. — Pucle/'- ovreiul la 
acest cuvent së apleca spre urecliia lui Traian ér pe cele 
urmâtore le rosti cu voce şoptitore, „ca să-şî ţie pe séma 
sa mila de fiorini, in prostia sa, a pornit o cruntă perse
cutare in contra D-tale. A alergat lamine şi m’a îndemnat 
să particip a doua (Ji la o revisiunc a cassei, rugându-më,

•oi
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ca nu care cumva să te vestesc mai naiutc, pentru ea sä 
te prindem cu ocaua mică.“

Traian, care cetise biletul avertisător al preşedintelui, 
scia, că ovreiul mintia numai, ca să puia totă vina pe 
Pude. Cu tote că fierbea sângele in el, să infrenâ şi în
treb â :

„Dar ore de ce voia să mă invinovăţăscă tocmai pe
mine?“

„Fiind-că D-ta şi aşa eştî, cum am «Jice, pe ducă 
de la bancă.“

„Înţeleg, de când cu şedinţa cea viforosă . .
„Da !“ continua Laib. „A doua <Ji ne-am întrunit, 

ca să facem revisiuuea cassci. D-ta nu erai nicăiurea.“
„Şi adică nu ţi-a spus Şloim, că în’am dus la Riulac ?“ 
„Şloim, mie . . .?“ iugânâ ovreiul, căci acéstâ între

bare neaşteptată-1 cam încurca, „de unde să fi sciut el ? — 
,.De la mine, i-am spus-o la gară, când am plecat.“ 
„Va fi uitat,... mie cel puţin nu rai-a pomenit nimic... 

insă va fi aliat Pucle de la cineva ... da de bună sémâ...
căci după ce ni s’a spus la bancă că nu eşti Ja casă a 
răcnit ca un turbat: hai la procuror.“

„Dici că Domnul Pucle a mers la procuror ca să 
pornăscă urmărire in contra mea,“ la aceste cuvinte Traian 
să sculâ şi închise uşa dinspre odaia cu mortul.

„Ce faci?“ intrebâ Laib, care se simţi din ce in ce 
tot mai alarmat prin purtarea lui Traian, fără de a-şî pu-
tea da apriat séma pentru ce.

„Nu ve<Ji, închid uşa,“ răspunse Traian cu dinţii
încleştaţi.

„Dar nu inţeleg!“ făcu Laib şi se sculâ şi el.

ÏZS-'.A
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„Nu voiesc ca mortul să (iii martor la intrevorbirea
uosträ.“

„A nebunit,“ îşi (lise ovreiul, şi voi sa plece.
„Mai stai puţin Domnule vicepreşedinte,“ i dise Traian 

apucaudu-1 de braţ, „vei bine-voi a-mî da o micii lămurire.“ 
„Ce poftescî?“ intrebâ Laib cu vocea cam nesigură. 
„Dintre tóté câte ai inşirat,“ relua Traian ţencnd 

calea lui Laib, „numai atât am mai reţinut, că Domnul 
Puclc ar fi dispus revisiunea cassei şi te-ar fi rugat ca nu 
care cum-va să mă avisez!, aşa ai dis?“

„Da . . . insă ce vreai?“
„Ce vreau?“ dise Traian cu o voce tare ca şi dur- 

duitul surd al unui vifor, care-i încă in depărtare, care 
insă s’apropie cu iuţelă inspăimentătore. Scoţând cu mâna 
cea dr<$ptă biletul lui Pucle din buzunar, şi punându-i 
mâna cea stângă ovreiului in piept, îl întreba : „cunoscî 
asta?“

„Ce să fiä?“ intrebâ Laib speriat,şi lua biletul, dar 
n’avu timp ca să-l cetâscă, căci Traian răcni:

„Este dovada pipăită a mîrşaviei tale ludo... na 
na,“ şi cu asta îl plesni de două ori in faţă de rcsuua 
odaia, „şi-acum pléca, est, nu mai necinsti acestă pacînică 
locuinţă cu presenţa ta cea spurcată.“

„Gewolt, gewolt,“ sbierâ Laib şi fugi îngrozit, du
când biletul cu sine.

După eşirea acestuia, Traian puse de să tămăiâ odaia 
pe care o infectase ovreiul, cum plicea el.

Apoi îş! aduse a minte, că Talion la plecare i disese 
să-i telegrafieze, căci décá nu, va veni la'Tempescî. Merse 
dară la masă, luâ un condeiü şi aruncâ următorele cuvinte 
pe o hârtie:
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Directorului Talion, Riulac. „Sunt liber, nu viwíijr 
mâine înmormântez pe tată-meu “ 
şi o trimise la oficiul telegrafic.

Traian' •

XXIV.

O decisiune.
„Nu cred, nu cred, Traian nu s’a logodit cu altă,“ 

isimen i Coralia.
„Aşa dară după tote me mai faeï şi mincinosă,“ re

plica Catincuţa.
„E nebună, nu spui cu că-i nebună,“ relua cocóna 

Zamfira. „De adf diminâţă, de când ne-am sculat, tot de 
ea stau, şi tot in zadar i vorbesc. Nici nu sciî dragă, cât 
rău i să póie trage din încăpăţânarea ei?“

„Incăpăţinarc?“ făcu Catincuţa, care nu scia să-şî 
explice îndată acest cuvent.

„Da, incăpăţinarc,“ afirma cocóna Zamfira, „căci ce 
pótc fi stăruinţa ci pe lingă acest tenăr urmărit ca hoţ..\“ 

„Mamă . . . aşa te rog,“ o întrerupse Coralia agitată, 
„întrebi că ce note fi acea stăruinţă?“ cjise Catincuţa 

cu un aer de superioritate, „este hámor, mătuşică dragă.“ 
„Hámor!“, exclama cocóua Zamfira, „dar cuvine-să 

pentru o fată cinstită, să trateze hámor, să-şî strice viito
rul ? vai de păcatele mele, ce am greşit cu de sunt atât 
de pedepsită. Acum când credeam să scap de acéstá afu
risită de sărăcie, care-raî suge şi măduva din mine, acum 
când îmi vine un ginere ca din cer picat, om cu dare de 
mână la care nădăjduiam că voi găsi şi eu vr’un unghiu- 
şor, unde să-mi odihnesc bătreneţele, să trăiesc in ticnă...“ 

„Uu ginere,“ o întrerupse Catincuţa, care nu mai 
putea să să rabde in nesciinţa acestei împrejurări însem
nate.

\

„Dar nu ţi-a spus uuohiutău Vasilache?“ întreba 
cocóna Zamfira.

«Strada Carmen Silva. 141
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„Nici un cuvent măcar, hainul!“
„St, nu vorbi aşa dc binefăcătorul tău. Ta scris 

boerul Furculicî, că a avut de gând să viiă la bal?“ 
„Dar n’a venit!“
„Nu, că nu l’au ertat interesele moşiei, vine insă şi 

vrea să peţăscă pe Coralia . .
„Pe Coralia ... la vilă par’ că să uita mai des şi 

mai cu dor la mine?“
„Ya fi înţeles, că tu nu-1 voiesc! !“
„Dar bine, Coralia-1 voiescc?“
„Nu, prósta! Dócá nu scie de voie va trebui să scie 

de nevoie, căci este fată săracă, nu are uncliîü bogat, 
care s’o înzestreze, după cum ai tu pe unchiul Yasilache.

„Bine cjicî, Furculicî este bătrân, d’accca nici nu-mî 
va fi pomenit unchiul despre el.“

„Da, este un suflet de om, uuchiu-tău Yasilache, mî-a 
făgăduit că mă va ajuta şi pe mine ca să-i fac trusoul 
Coraliei.“

„Cum? unchiul vrea să cheltuăscă şi cu Coralia?“ 
exclama Catincuţa invidiósá.

„Nu te speria,“ replica cocóna Zamfira, „nu-mî va 
dărui baniî, îi voi da o poliţă şi dobândă negustorăscă de 
trei la sută pe lună.“

,ţPolită Dta, ha, ha, cu ce s’o plătescî?“ rîse Ca
tincuţa.

„Dar prostă mai eştî,u exclama cocóna Zamfira su
părată de rîsul Catincuţiî, „ca sócra bocrului Furculicî 
voi avea de unde să plătesc.“

„Mamă, mamă!“ cjise Coralia cu lacrimî in oclu, 
„chiar dăcă nu m’aş fi logodit cu Traian . . .“

„Logodit?“ făcu Catincuţa şi rămase cu gura căs
cată.

„Ye<Jî astă-i nebunia ei,“ observa cocóna Zamfira cu 
amărăciune, „(Jice că s’ar fi logodit amendoui in taină, 
când au jucat cotilonul la bal.{<
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„Da, da,“ afirma Coralia cu foc, „chiar dâcă nu ar 
fi aşa, nici o dată n’aş suferi ca să inşelaţî pe cineva in 
folosul. meu !“

„Ce vorbe, Domne ce vorbei cum iudrăznescî să mi 
le arunci in faţă!“

„N’am găsit alt cuvent mai potrivit ca să exprim 
ceea ce voiţî a face cu Domnul Furculicï !“

„Nu te înţeleg, vorbesce mai apriat!“
„Ba dău, nicï eu nu te pré inţeleg,“ afirma Catincuţa.
„DicT,“ se adresa Coralia cătră mamă-sa, „că voiescî 

să iai baiu de la Domnul Vasilache Ciocă, ca să-mî facî 
trusoul, şi ai de gând să plătesci poliţa când vei fi sócra 
lui Furculicï. Cu alte cuvinte tot el să plătâscă 
s’a cumpărat pentru mine, pe câud n’aveam nicî un drept 
a dispune de starea lui. Cum voiţî să numiţi acest lucru?“

„Aşa, me mai faci şi inşelătore!“ striga cocóna 
Zamfira aprinsă şi tremurând de ciudă.

In acest moment cineva bătu la uşă.
„Etă-1,“ dise cocóna Zamfira speriată şi iucepu să-şi 

tocmésca coafura.
„Cine să fiă ?“ făcu Catincuţa curiosă.
„Intraţi!“ striga Coralia.
„Fia, domnul Furculicï,“ exclama Catincuţa întâm

pinând astfel pe cel numit, căci in adevăr era Domnul 
proprietar de la Ploescî, care intrase pe uşă însoţit de 
onestul Domu Vasilache Ciocă unchiul Catincuţiî, cel cu 
inima bun«.

ceea ce

„II cunosceţi? aşa dară nu mai este de lipsă ca să 
vi-1 mai recomand,“ dise Domnul Vasilache.

„Sărut manile la coconă şi la coconite,“ începu Fur
culicï, „da, ne ciinósccm de la vilă.“

„Bine ai venit Domuule Furculicï, te-am aşteptat la 
bal ca să mă joci,“ dise Catincuţa, cu tóté că Vasilache i 
făcea mereu la semne ca să tacă.

„Dar D-ta coconită Coraliă, nu (Jicî nimic?“ sg adresa 
el cătră asta ca să-i taiă vorba Catincuţiî.

11*
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„Sciî pré bine, că nu sunt deprinsă a minţi,“ răs- 
punse Coralia.

„Yedetî !:‘ isbucni cocóna Zamfira ne mai putend să-şî 
st&pênéscft ciuda, ,,cc răspunsuri dă, dar şcola, afurisita de 
şcolă, acolo a învăţat tóté aceste . . . cum să le die, aceste 
farmasoneriî. Aşa să răspunde mă rog Dv., ş’apoi . . . (leu 
trebue să-mi vărs inima, să vă spui tot . . ,u acum vădu 
semnele ce-i făcea Yasilaclie şi tăcu.

„Spune coconă, spune!“ o indemnâ Furculicî simţin- 
du-să forte degagiat faţă de disposiţiunca nemeşteşugită 
a cocónei Zamfira, „este cu mult mai bine să ne explicăm 
acum, de cât când ar fi pré târefiu.“

„Dar să şedem,“ dise Yasilaclie.
Coralia aduse scaune, toţi să puseră jos, apoi să făcu 

o mică tăcere.
Cocóna Zamfira nu să indura să vorbăscă de frică 

să nu strice ceva, ér ceilalţi aşteptau răspunsul ei.
După Câtva timp vădend că pansa se întinde pré 

mult, Yasilaclie incepu :
„Domnul Furculicî, proprietar din Districtul Pra

hovei, pré stimată Dómna, vrea să-ţî facă onórea, de a se 
alia prin căsătorie cu casa D-tale.“

„Domnule Ciocă,“ observâ Furculicî, „inainte de a 
pune acésta cestiune aş dori să am mica explicare ce am 
cerut de la Dómna Zamfira Molean.“

„Domnule Furculicî,“ dise Coralia roşindu-să, dar vor
bind eu multă decisiune, „mama nicî o dată nu ar avea 
curagiul, ca să-ţî spuiă adevărul. . .“

„Coraliă . . .!“ ameninţă cocóna Zamfira.
„Te rog Dómna mea nu intimida pe Domnisóra fiica 

D-tale, îmi plac fetele curagióse ; te rog spunc-mî dar D-ta 
adevărul,“ (fise Furculicî, care era un bărbat de caracter 
şi să simţia in adevăr, tot mai tare atras cătră Coralia.

„Adevărul este,“ exclamă (Jîna munţilor din ce in 
ce tot mai resolută şi decisă a speria pe Furculicî, „că 
suntem atât de sărace, încât n’avem nicî din ce să facem
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trusoul, fără de care nici o fată nu sö pú te mă
rita.“

Toţî încremeniră la aceste vorbe in adevăr îndrăzneţe, 
toţi, afară de unul, şi acest uuul era bărbatul, pe care 
Coral ia îl judecase cu totul fals, era Furculici.

„Cestiunea este delicată.“ începu acesta cu ocliiî lu
minaţi de o secretă mulţămire, ce-i umpluse sufletul, ,,este 
şi durerosă pentru Dv., . . . cât pentru mine, îmi pare bine 
că sinceritatea Domnişorei, mă pune iu posiţiuue a vă de
clara, că trusoul cu tot ce va mai li de lipsă, să va găsi 
la mine, că prin urmare nici vorbă să nu mai fiă printre 
noi de asemenea lucru.“

„O, o, o Domnule,“ striga cocóna Zamfira şi până 
să-şi ii putut Furculici da sămă de ceea ce voia să facă, 
îi şi luase mâna şi i-o sărutase, „suflet nobil 1“ mai adause 
ea, apoi tăcu, căci lacrimile i înnecară vocea.

Coralia era uimită. Lovitura, cu care crcduse a isbi 
in Furculici să întorsese asupra ei. Purtarea acestui bărbat, 
pe care-1 socotise lipsit de orl-ce cultură, i stófse fără de 
voie tributul de respect ce datorim ómenilor desinteresaţî ; 
şi cu óre-care mulţămire sufletéscá să uită la el.

„Prostul,“ să gândi Vasilaclie iu sine, „decă sciam 
că nu-mi rămâne nici măcar nisee procente negustoresc! de 
la poliţa ce avea să-mi dea Zamfira, nu mă mai träpädam.“

Numai Catincuţa nu să decisese încă ce să facă, să-l 
admire pe Furculici séu să ri<Jă de el.

„Vă las, că am trebă,“ declara Vasilaclie, care să 
simţi de o dată forte de prisos in acésta societate.

„Vin şi eu unchiule,“ <Jise Catincuţa.
„Décâ-nti permiteţi voi reveni . . ; mâine . . . tot pe 

acest timp;“ adause Furculici, şi să scula şi el casă 
plece.

Niiuen nu-i răspunse. Muma ar li voit să-l îndemne 
ér fiica să-l oprescă de la executarea iutenţiunei anunsate 
. . . dar emoţiunea iu care să aflau, nu lo permise a găsi 
cuvinte potrivite pentru a exprima iutenţiunelc lor.
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Vasilache, Furculicï şi Catincuţa plecară.
„Coralio,“ (lise cocóna Zamfira după ce trecuse câtva 

timp in cumplită tăcere.
„Mamă," răspunse fata.
„Fi cu minte sufletul meu,“ se ruga corona Zamfira, 

„nu da cu piciorul in noroc, căci dâcă-l alungi de la tine, 
nu o să să mai intorcă nici o dată. Eşti fată mare, ţi-a 
venit vremea să te măriţi, să-mî resplătescî. Nu vedî cât 
suntem de lipsite, şi unde poţi aştepta un bărbat mai ge
neros de cât Furculicï . . .?“

„Ah mamă, mamă, nu-mî sfâşia inima, fericirea nu 
stă în bani ! *

„Nu clic nici' eu că stă în bani, dar când pe lîngă 
bogăţie mai este şi o inimă bună, un nume ciustit . . . . 
ah, ar fi <}eu păcat de Dumnedeu décâ ai mai pregeta.

„Nu pot, nu . . . !“
„De ce să nu poţi . . . nu te lasă hámorul ?“
„Mamă nu-ţî ride de simţirea mea! Poţi să ceri ca 

s’o jertfesc fericirei D-tale, ai dreptul să-mî rupi inima 
din pept, să-mî beai sângele din acéstâ ticălosă de inimă, 
dar nu ţi-e ertat s’o calci în piciére.“

„Coraliă! încă o dată te rog li cu minte, lumea nu 
este cum ţi-o iuchipueştî tu : Déca ai mai avea vr’o spe
ranţă cu Traian Mistrel, te-aş mai inţelege, dar el este 
incliis, ş’apoi s’a şi logodit, şi-a ris de tine. Eu in locul 
tău mî-aş răsbuna asupra lui, i-aş arăta, că nu-mi pasă 
de el!“

„Nu-i drept, nu s’a logodit !“
„N’ai audit cu ce siguranţă spunea Catinca.“
„Multe spune ea, fără ca să fiă tóté adevărate.“
„Să lăsăm acéstá dispută şi răspunde-nu la o între

bare, dar răspunde-mî cu sfinţenie, ca şi când ai face o 
promisiune, ai pune un jurămeutl Décâ Traian s’a logodit 
in adevăr, eşti gata a lua pe Furculicï.“

„Da, mama!“
,}]3ine( spnt. niulţămitţţ.“ —
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După prândiü Catinca veni érd. Era curiósa să ailé, 
la ce să decisese Coralia.

„Iţi spui drept,“ disc cătră ea, „ddcă Furculici ar ii 
numai cu ceva mai tenăr, nu ţi l’aş lăsa.“

„Ferice de tine,“ răspunse Coralia oftând.
„Ferice (Jeu,“ afirma cocóna Zamfira, „că este copilă

cu minte I“
„Şi adică tu nu vreai să-l iai, cu tóté că te-a lăsat

Trai au ?“
„Nu crede !“
„Nu? Forte rău face, căci este adevărat!“
„Aii, ce bine, un mare, un nespus bine mi-ai face, 

decă ai putea convinge pe Coralia.“
„Scit ce, haidem la priveghiat, să-l ispitim, căci e 

a casă, i-a dat drumul din arest!“
„Este nevinovat!“ exclama Coralia cu bucurie.
„Aşa sä dice,“ afirma Catinca.
„Sciam, ah, sciam că n’a putut comite crima, de care 

era învinovăţit.“ ;
„Sciai, fiindcă ţi-aiu spus o cu. Dar acum nu este 

vorba de asta, ci de crima comisă in contra ta,“ făcu Ca- 
tincuţa cu o strâmbătură de nas.

„Da, ar fi comis o crimă decă s’ar fi logodit cu alta,“ 
afirma Coralia, „dar cum cea laltă învinovăţire ridicată iu 
contra lui s’a arătat mincinosă, tot aşa de neadevărată să 
va dovedi şi asta.“

„Eşti tare iucredută draga inea,“ observa Catincuţa, 
„dâcă vreţi vă dovedesc chiar astădî, că am spus adevărul !“ 

„Cum?“ întreba cocóna Zamfira.
„Văcjend şi făcend,“ replica Catincuţa, „dar trebue 

să veniţi cu mine la priveghiat.“
„Nu cred că acolo vom alia ceea ce aşa de mult aş 

dori să sciu,“ reflecta cocóna Zamfira.
„Voiesci să-l întrebi de-a dreptul?“
„Aşa de prostă mă ţii,“ exclama Catiucuţa. „Sciu că 

faţă cu Coralia nu ar avea curagiul a spune adevărul, dar
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îl voi lua frumuşel cu vorba aşa încât să va trăda fără 
să voiéscű/'

„Da, să va pune la taifas cu tine înaintea sicriului 
tată-său/1 observa Coralia cu dispreţ.

„Să va pune, nu se va pune! asta-i tréba mea/1 
(Jise Catincuţa cu voce ţîfuosă, căci i să scormonise veni
nul, „decă vreţi să veniţi şi să audiţi bine, decă nu, veţi 
aria mai tânjiü, şi pace.“

„De stricat nu póte strica/* observa cocóna Zamfira. 
„Mâne vine Domnul Furculici şi aş da mult, dúca aş putea 
convinge pe Coralia. că soirea despre logodna lui Traian 
este adevărată. .Nu sciu pe cine să întreb la Riulac, căci 
de aş scii, aş bate telegraful.

,,Cu telegraful nimic nu isprăvesc!,“ dise Catincuţa. 
„Eu una cel puţin nu rn'aş încrede in răspunsul telegra
fului. Alta este să audl ceva din gura omului, şi alta să 
citescï ce a scris cine scie ce . . . funcţionar *•

,.Să mergem dară!“ decise cocóna Zamfira.
Coralia tresări, să iugălbeni, dar nu să opuse.

XXV.

Kenunţarea.
Când să intre pe portă cocóna Zamfira, Coralia 

şi Catincuţa să întâlniră cu omul, pe care Traian îl tri
mise să ducă depeşa la telegraf.

Omul ţinea în mână foia de hârtie, pe care era scris 
telegramul.

/

Catincuţa cu ochii ei de şerpoică zări îndată depeşa 
şi indrăzneţă cum era să adresa cătră purtător :

„Ce duci acolo?“
„O depeşă !*•
„De la cine ?“
„De la Domnul Traian Misiről ! ;
„Ean să vedem ce scrie bietul/* şi cu aste i lua fóia

din mână,
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„Vină. de vedí şi tu,® dise eu bucurie cfitră Coralia, 
după ce aruncase ocliiî pe telegramă.

Coralia ceti adresa: „Directorului Talion Riulac“ apoi 
ceti textul, care după cum seim suna astfel.

,.Suut liber, nu veni, mâine înmormântez pe tată-meu!“
„Vedî!“ exclama Catincuţa, „Directorul era să vină, 

ca să să inţelcgă şi cu bătrânul reposât . , . Acum nu mai 
e de lipsă, căci mâine-1 ingropă. Mai vreai altă dovadă, 
ori te mulţăinesci cu asta şi ne putem iutórce.“

Coralia era buimăcită, nu răspunse nimic.
„Vrând uevrând. acum trebue să ne urcăm la mort,“ 

dise coeóna Zamfira, „să nu ne ia lumea la ochiţi.
„Ali, de ce nu-s eu întinsă pe scândurile cele negre,“ 

îşi disc Coralia pe când urcau scara cea iutortocliiată.
„Ore n’aş putea face şi eu un pas mai spre stînga, un 

singur pas ni’ar scăpa de tote chinurile, de tóté îndoielile, 
cum l’a scăpat şi pe sărmanul bătrân?“ să întreba Coralia 
când ajunse la locul de unde căduse bietul Panait.

Piciorul ei, ca şi atras de fatalitate, să apropia dc 
marginea cea îngustă, trăgea spre balustrada ce era încă 
încovoiată prin greutatea corpului bătrânului prăbuşit.

„Coralio,14 striga cocóna Zamfira, care să urca pe 
urma ei, şi care veduse pornirea ei cea disperată, ,,Coralio!*‘ 
repeta dânsa cu o voce plină de groză, căci ghicise inten- 
ţiuuea fiicei-sale.

Coralia să trezi la acest strigăt repetat, şi-şî retrase 
piciorul continuând a să urca obosită, dar şi Traian audise 
acel strigăt şi, apucat de o spaimă ferici tőre, alerga la ca
pul scărei, lăsând singur pe mort.

După ce expediase depeşa, se cufaudase iu fel de fel 
de gânduri, in care Coralia şi cu TJlpia ocupau primul plan.

Acum, după ce scăpase dc urmărirea, care-i amenin
ţase onórea şi întregul său viitor, după ce-şî luase un mic 
acont dc răsbuuare asupra urzitorului acelei mîrşave urmă
riri, cugetările sale să intórse fircsce la dina sa, dar tot 
0 dată trebuia să să gândéscâ şi la TJlpia. Ist repeta ue-
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încetat aceleaşi întrebări, pe care ’şi-le pusese încă la in- 
tórcerea sa de tristă memorie din Riulac şi nu era in stare 
a-sî da un răspuns, care să-l satisfacă.

Capul i să ameţi de atâta gândire. Tocmai voia să 
deschidă ărăş uşa dinspre odaia, iu care era corpul mor
tului, ca prin vederea rămăşiţelor pămentescî ale reposa- 
tului să-şî dea alt curs meditaţiuuelor sale, când audi de 
pe scară strigându-să acel nume, care-1 neliniscea atât de 
mult.

Traian tresări.
Dintru intâiü credu, că acele strigăte au fost numai 

uisce năluciri ale fantasiei sale supracxoitato, dar apoi, 
dintr’o singură săritură eşi afară la capul scărei.

„Să te muţi d’aicî Domnule Traian,“ cu aceste eu- 
vinte-1 saluta Catincuţa, care venia iutâitl şi nu mai avea 
să urce de cât numai vro două trepte pâuă sus. Dar fără 
a mai aştepta vr’un răspuns, căci exclamaţiunca ei nici 
nu era făcută pentru a provoca un răspuns, continua iu 
maniera ei :

„Am cetit depeşa!“
„Ce depeşă?“ întreba Traian, şi cu faţa lividă se 

retrase la o parte ca să facă loc damelor, care intru aceea 
sosise in tindă. — Tot o dată să pleca mut înaintea 
Coralii şi a mumei-sale.

„Depeşa D-tale,“ răspunse Catincuţa.
Traian resaltâ din posiţiuuea sa cea plecată şi fiind 

tocmai faţă ’n faţă cu Coralia, — asta — i putu vedea 
expresiuuea fisonomiei sale

Era durerosă pentru densa, căci Traian părea prada 
unei mari nemulţămirî, ba am putea dice indignaţiunî.

In adevăr, amicul nostru nu ura nimic mai mult de 
cât indiscreţiunea şi, mărturisirea negenată a Catiucuţei, 
că citise ceva ce nu era destinat pentru densa, îl indigna, 
dar să stăpeni şi nu clise nimic.

Deschidênd uşa locuinţei sale pofti cu o nouă şi mută 
închinare pe damele să intre.

/
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„Am venit pré curend, nu-i încă nimeu aicï,£i incepu
Catincuţa.

Traian voia să deschidă uşa spre odaia unde zăcea
mortul.

„Lasă Domnule Traian, decă pcrmiţî vom şedea aici,
până vor veni preoţii,“ dise tot Catincuţa.

Traian întreba cu ochii pe cele laite două dame şi
vădend că nici astea nu pré arătau poftă mare să intre
la mort, se opri şi aştepta pâuă ce damele să aşetlară,
apoi să puse şi el pe un scaun.

Uitase de indiscretiunea Catincutiî. Inima i să bătea » »
cu nespusă violenţă in apropierea dinei sale.

„Ce trist e evenimentul care mi a procurat fericirea 
de a vă vedea in modesta nostră locuinţă,“ disc el apoi
cu un suspiu.

Coralia-şi intórse faţa, ca să-şî ştergă neobservată 
lacrimile, care o podidiră^

,,Aşa dău, cum ne-am despărţit şi cum ne răgăsim,“ 
(Jisc Catincuţa cu o faţă care, pentru cei care o cunósceau 
mai de apropo, denota începerea unei acţiunT. „Nici odată 
nu voi uita cotilonul de sâmbătă . . . Mai spune şi tu ceva 
Coralio . . . Domuul Traian este destul de trist, nu-1 mai 
întrista şi tu ! *

Coralia nu răspunse nimic, căci era atât de emoţio
nată încât nu putea să clică o vorbă măcar.

„Vecii mătuşă cum tace,“ continua Catincuţa, „cu 
tóté că pentru densa cotilonul presiută un suvenir forte 
dulce . .

„Catiuco . . . !“ făcu Coralia speriată. Traian să uita 
când la una când la alta din cele trei dame, ca şi când 
ar li voit să gaséscâ un sprijin prin al cărui ajutor să 
scape din zăpăcela, in care-1 aruncase ultima observare a 
negenatei.

Înţelese, că Coralia le comunicase promisiunile ce-şî 
făcuse ei reciproc la cotilon, aşa încât şi mama Coralieî şi 
Catincuţa trebuiau să scie, că era ca şi logodit cu (Jina

S> •'.
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s?a, dar nu scia, decă acest tainic act era agreat de cocóna 
Zamfira.

In zadar i fură privirile, căci nu putu ceti nimic 
nici de pe faţa Cor al iei, nici de pe aceea a cocónei Zamfira.

Amândouă steteau cu capetele plecate.
Traian nu putea deci vedea că Coralia era prada 

celei mai grozave gene, pe când mamă-sa tremura de frică 
uespusă, ca ucpotă-sa Catincuţa, prin vorbele ei să nu-i 
strice rostul in loc ca s’o scotă la liman după cum i pro
mise. ’

„De ce taci şi D-ta mătuşica,;t relua Catincuţa.
„Ce să mai spui şi eu,“ răspunse mama Coralii, „lu

crurile triste le sciu şi fără a le vorbi, ér lucrurile vesele 
nu mai sunt pentru mine.“

„Pute Par interesa pe Domnul Traian, decă i-ai spune 
de Domnul Furculici, care a venit să peţescă pe Coralia,“ 
urma Catincuţa cu un zimbet superb, care voia să dieă, 
„sciu cu ce fac de şi aveţi să vă speriaţi.“

Cocóna Zamfira să şi speriase cumplit, tot asemenea 
ca şi Coralia şi amândouă exclamară ca din o singură gură 
éras unicul cuvent: „Catinco!“

Traian însă cu o faţă. diu care i s.ă scursese tot 
sângele la inimă (Jise : ,.In adevăr acéstá soire ar li forte 
divertisantă pentru mine.“

Décá Coralia şi-ar fi ridicat privirea in acest moment 
la el, nu sar mai fi indoit de fidelitatea lui, ea insă, ui
mită de cutesanţa Catincuţiî, îşi ţenu privirile pironite in 
podiuile odăir.

„Au venit să-nu receră cuvântul ;“ îşi disc Traian, 
„Da, ar fi de bună sârnă o prostie mare din partea Co
ralii, decă ar respinge pe un bogat moşier de dragul meu. 
Eu nu voi putea s’o port prin trăsură, să-i fac robe de 
mătase, să-i cumpăr diamante şi brilante. Dar cu atât mai 
bine, scap şi eu de indoielî şi nimic nu mă va mai impe-

datorez Domnuluideca să-mî arăt pe deplin recuuoscinţa ce 
Talion si... Ulpiei!*' 1
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Pare că Catincuţa făcuse astădî un pact cu spiritele 
infernului de nimeria tot momentele cele mai priincióse 
pentru promovarea planului ei.

„Ori să-l intrebî de Itiulac şi cum a petrecut pe la 
Domnul Director al Patriei,“ reîncepu Catincuţa, apoi ada- 
use cu maliţiă, „am audit, că Domnul Director are o fată 
mare?“

.,Da, are!“ afirmă Traian cu ton sec, căutând ne
contenit se prindă o privire din ochii Coraliei. Ea insă 
tra aprópe să leşine de agitaţiunea grozavă, in care o arun
case spusele Catincuţiî, şi care prin urmare n’avea nici 
puterea, dar nici curagiul ca să dea explicările ce Traian 
aştepta de la densa. Mutismul ci îl amărî până ’n adân
cul sufletului.

Să nu ne mirăm de asta. După teribilele lovituri cu 
care-1 persecutase destinul, perduse acea incredere in vi
itor, fără de care nu mai pute exista nici credinţa in pu
terile sale proprii, nici in bună-voinţa, ba nici chiar in 
dreptatea altora.

„Este frumoşică fata Directorului?“ intrebâ Catincuţa.
,.Mie mî-a plăcut forte mult,“ răspunse Traian, cu 

amar şi aţintind mereu privirea sa asupra Coraliei, şi totuş 
nu surprinse acea tresăritură convulsivică ce-i percurse 
tot trupul la acest a lui răspuns.

„Să vorbesce că tc-ai fi logodit cu ea, ‘ continuă 
Catiucufa, vödéiül că înaintase aşa de bine pe acósta cale.

„Şi ţî’ar părea rău, dâcă ar fi adevărat?“ disc Traian 
adresându-să de-a dreptul cătră Coralia.

„Domnule Traian,“ începu acum cocóna Zamfira, 
căci n’o mai răbda inima să tacă şi nici firea ei nu-i per
mitea, ca să urmărdscă lucruri seriöse aici in casa mor
tului cu o conversaţiune aprópe triviala, „Domnule Traian, 
te stimez şi prin urmare trebue să-ţi dau onórea adevă
rului. Căci după mine esto o onóre când nu te sfiiesc! a 
spune cuiva adevărul in faţă, chiar d6că sciî, că acest a-, 
devăr trebue să-l dóra.“
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„Eşti pré bună Doinnä,“ îngâna Traian, sub iinpre- 
siuuea acestor cuvinte, care-i anunţară apropierea catas
trofei . . .

„Coralia te iubescc,“ relua cocóna Zamfira . . .
„Ob, Dómua mea !;l şopti Traian cu vocea înecată. 
„Ah, mătuşică, de ce-mt strici tot rostul ?“ exclama

Catincuta.
Coralia însă simţind şi ea apropierea catastrofei, ri

dica capul şi ochii' ei denotau o fermă decisiune, de a nu 
şovăi in minutul dc extrem pericol.

„Te iubesce,“ repeta cocóna Zamfira, „şi mi-a spus 
că şi D-ta o iubesc!/*

„Séu ai iubit-o/1 observa Catincuţa.
,.Fă bine şi nu mö întrerupe,“ dise mama Coraliei 

vorbind din ce in ce tot cu mai mare foc. „Pe temeiul acestei 
iubiri — nu voiesc să die hámor, căci cred, că simţimentul 
D-tale este sincer şi adênc, nu un foc de paie, ca poreclitura 
de hámor, — pe temeiul acestei adevărate iubiri dară, cutez 
a-ţî spune vr’o două vorbe, care cred că nu vor resuna 
ncaudite de D-ta. Şciu că v’aţî incredinţat in taină la bal...“ 

„Şi tot in taină s’a logodit apoi cu fata Directorului 
din Riulac,“ irupse Catincuţa pe care o mânca necazul.

Dar nimen nu reflecta la acéstâ exclamaţiune. Cocóna 
Zamfira, Coralia şi Traian erau atât de preocupaţi dc gân
durile lor, încât dabia ar fi observat déca mortul d’alăturî 
s’ar fi sculat.

„Am fost şi eu tânără,“ continua cocóna Zamfira cu 
voce emoţionată, „am cunoscut şi eu — hámorul, da aşa 
trebue să cjic, — şi m’am măritat după acel bărbat, care 
mi-a fost drag şi căruia i-am fost şi eu dragă, de şi pă
rinţii nu voiau să mé dea după el. Dar stăruinţa dra
gostei do sine, birui, căci crcdeţi-m0, ceia 
miţî astătjr hámor, nu este alt nimic, de cât dragostea 
cătră sine, care te orbeşte, de nu mai vreai să sciî de 
cât numai şi numai de un lucru, de închipuitul tău bine 
şi de plăceri trecătore. Domnule Traian, D-ta sciî că fiiă 
mea e săracă şi că nu-i pot face nici o zestre,“

ce voi nu-

. . »



223

„Domnă . . să încerca a o întrerupe Tráian.
„Sei«, sein,“ continua cocóna Zamfira tăiându-i 

vorba, „că D-ta eşti atât de generos încât, . . . eşti gata a 
o lua fără zestre, inşii întrebarea este, că fi-vei ore in 
stare a ne mulţămi acum şi pe viitor tóté trebuinţele 
nóstre ?“

„Ah, mamă . . ofta Coralia.
„Taci, . . dise mama ei pe scurt, „lasă-mă să spui 

Domnului Traiau, că şi eu voi fi avisată a trăi cu voi, 
căci óta, ochii mi s’au slăbit, mânile-mî tremură, nu mai 
pot să lucrez, să-nu agonisesc amara pâiue de tóté (Jilelc . . .“ 

„Domnă . . voi Traiau să obiecteze din nou. ./ 
„In sfârşit trebue să-ţi spun, că cu totă bunăvoinţă 

' D tale, astădi şi după cum arată împrejurările, nici pe vi
itor nu vei fi iu stare a ne oferi ceia ce ne oferărboerul, 
care a peţit adi ... da tocmai a(Jî, pe Coralia.“

„Aşa te rog mamă,“ dise Coralia speriată.
„Ce mă rogi;“ relua cocóna cea bătrână cu vocea 

tremurătore de emoţiune, „mă rogi doră să dau cu piciorul 
in norocul, care ni să îmbiîă; nu, nu, asta nu o pot face. 
Domnule Traiau,“ cjise ea acum cu mâuile ridicate, 
apoi ca şi extasiată deschise uşa de la odaia mor
tuară şi intră acolo urmată maşinalmente de cei lalţî.

„Eşti un tenăr cum să cade, cu minte,“ urma 
ca — faţă cu mortul, „in numele rcposatului te rog, 
spune-i şi D-ta ... ah, nu mă lăsa şi spune-i şi D-ta 
. v . că i dai voie, să mă asculte . . .“ şi cu aceste cuviute in- 
gcnunchiâ înaintea cadavrului irijpênd intr’uu plâns cu ho
hote.

Traian sbucimat cum fusese de la un timp incócc 
de sfăşiătore îndoieli, nu mai putu résista şi cu faţa lividă 
intorcendu să spre Coralia i cjise : „fi fericită şi...uită-mă!u

Coralia tresări fără a răspuude lui Traian :
„Hai mamă . . ' nu mai pot . . . mor I“ disc ea cătră 

cocóna Zamfira, care să scula şi alerga iute la densa. —
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In acest moineut iuccpu sít vina lumea, ér cocóna 
Zamfira pleca cu fiiă-sa şi cu Catincuţa, căci i să făcuse 
rău Coralici de mirosul tâmîicî, elicea ea.

Traian şedea la căpătîiul tată lui-său şi plângea înfun
dat, dar atât de amarnic, încât li să rupea inima celor 
ce-1 vedeau.

XXVI.

Pregătiri.
Ovreiul Laib, după ce părăsise cu obrajii înroşiţi 

dc loviturile lui Traian casa mortuară, să duse a casă, ca 
să-i mai trecă roşâţa şi să să gândâscă, cum să şt resbune 
de acesta ne mai audită ocară.

„Las că-mî vei plăti tu insutit şi inmiit,“ îşi disc 
el măsurând cu paşi nervoşi odaia sa de durmit, iu care 
ţinea acest monolog.

„Numaidecât voi porni urgia judecăţii asupra ca
pului tău şi pe când vei petrece pe tată-tău la mormânt 
aprodiî vor pândii intórcerea ta, ca să te arunce în tem
niţă, de unde mai bine ar fi fost să nici nu fi scăpat.“

Mai percurse de vr’o câteva ori odaia, apoi aruncâ 
o privire in oglindă şi văijend că obrajii săi redobândise 
faţa lor obicinuită, îşi lua pălăria şi bastonul şi pleca.

Să duse de-a-dreptul la banclieria lui Pucie.
„Nu mai pot amena revisiunea portofelului,“ i (lise 

după ce-1 salutase pe scurt.
Bietul preşedinte încremeni.
„Tocmai acum, când acţiile au început, a să urca puţin.“Iexclama el.
, Până mâine mai pot aştepta, dar mai mult nici o 

singură (li măcar,“ răspunse ovreiul.
„Dftr apoi sunt pcrdutl;5 să văitâ Puclc.
„Nu voicsc să te perd, tocmai din contră,“ făcu Laib, 

„căci, decă mî-ar fi fost intonţiunea să te stric, n’aş fi 
venit la D-ta, ci aş fi isprăvit de-o dată fără nici un pre
ambul.“
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„Dur ai venit să-mî spui cu eştî gata a recunósce 
de ale D-talc subscrierile de pe poliţele sciute,“ exclama 
Pucle cu bucurie.

„Unde te duci cu gândul?“ riposta ovreiul speriat, 
„nu scii ca am tovarăş şi că aş fi perdut décâ aş face un 
lucru ca ăsta, care mi este strict oprit prin contractul de 
tovărăşia?“

„Nebunul de mine !“ exclama Pucle, „cum am şi 
putut crede, că-rnî va veni scăparea tocmai de la D-ta.“

„Ean ascultă,“ făcu Laib apropiându-să de Pucle, 
„am cu un plan, cu care poţi scăpa de pcdepsa pentru 
plastografia ba şi de plata poliţelor.“

„Adică să păgubesc banca, la care sunt preşedinte,“ 
observa Pucle posomorit.

„Ha, ba,“ rîse ovreiul demonic, „Domuul preşedinte 
nu vrea să păgubescă banca, ca şi când n’ar fi unul cu 
Domnul Caspar Pucle, care a inşelat-o cu subscrieri false, 
şi care nu e în stare a plăti sumele garantate cu acele 
subscrieri plastografate."

La acest sarcasm mortal Pucle tresări.
„Ei bine, voiesci să audi planul, séu mai bine sfatul 

meu,“ reluâ ovreiul „ori de unde nu mă duc, pentru ca 
Domuul preşedinte să nu să desbine cu Domnul Caspar 
Pucle plastograful.“

Laib credea a intimida pe Pucle cu aceste înţepături, 
să inşelâ insă. Victima sa era un ora răbdător şi fricos, 
dar precum chiar şi cel mai fricos animal de pe faţa pă
mântului, precum chiar şi epurele, când să vede ’n gróza 
morţii incărcă a să apăra, aşa şi Pucle văcjend in ovreiul 
Laib pe cel mai aprig al seu persecutor, simţi instinctiv, 
că este perdut, dăcă să va increde cônducerei acestui drac 
in chip de om, şi să decise a să apăra iu contra lui cu 
singura armă, de care mai dispunea. Acâstă armă era pre
făcătoria.

„Spune,“ (Jise el deci, ,,te ascult.“
„Strada Carmen Silva.“ 15
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,,Ca să scapi tic ori ce răspundere pentru poliţele 
cele false,“ şopti ovreiul, „n’ai de cât să declar că nu 
sciî nimic de ele.“

„Mult te-ai gândit până ai nimerit asta ? ‘ intrebâ 
Pucle cu un zimbet silit.

„Adică vreai să dicî, că arii o prostie?“ dise Laib. 
„Aşa pare in primul moment, dar ean să vorbim lucrul 
mai cu amenuntul şi vei vedea, că nimic mai lesne de cât 
a scăpa cu ajutorul negaţiunei.“

„Dar bine omule, toţi amploiaţii de la bancă sciă 
despre aceste poliţe . . . !“

„Te rog, numai un moment te rog,“ il întrerupse 
„Ai greşală şi încă o mare greşală, dóca clici, căLaib.

toţi amploiaţii sciă despre poliţele D-tale.“
„Cum să póte,“ reflecta Pucle, „nu sunt trecute in 

registrele bănci!?“
„Nu, despre asta m’am convins!“
„Yisezî, Domnule Laib, ori auirezt. Dar banii, cari 

mi s’an numărat pe acele poliţe, uu-s trecuţi?“
„Ba da !“
, Aşa dară cel puţin cassarul, care mi-a numărat banii 

trebue să scie despre poliţe!*1
„Uiţi, că banii ţi s’au numărat pentru poliţele cu 

subscrierea falitului Cseh.“
„Ai dreptate, aşa este ! Dar dăcă nu scie cassarul 

apoi trebue să scie Traian Mistrel.“
„No verjl, aici am voit să te am. Traian Mistrel scie, 

dar el — pe semne aşa a voit Dumnezeu de l’a zăpăcit, 
— n’a înregistrat poliţele cele nouă, ci le-au schimbat cu 
cele vechi fără nici o însemnare ; înţelegi ?u

, Da,“ răspunse Pucle uimit.
„Cassarul şi ajutorul său, n’au nici o sciinţă despre 

. natura valorilor ce ai dat in schimb pentru poliţele cu 
subscrierea lui Cseh . . .w

„Da, asta o sciu, căci îmi aduc a minte cum a in- 
cercat a afla .de la D-ta, intrebandu-te de-a dreptul bătrâ
nul Lustic, dăcă ai vă(Jut poliţele cele nouă.“
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„Aşa este. . . trebuc clară să sciî şi aceea, că nu i-am 
răspuns nimic şi că prin urmare va crede d6că D-ta vei 
susţine, că ai acoperit acceptele lui Cseh cu hârtii de va- 
lóre.“

Pucle la acéstâ propunere, rămase cu ochii stelpiţî, 
apoi ingâuă:

„Dar apoi hârtiile, ar trebui să fiă in cassa băncii!“ 
„De, de, nu te face atât de nepricepător,“ batjocori 
„hârtiile le-au sustras Mistrcl şi le-au înlocuit cu 

poliţele cele false.“
Pucle nu replicâ nimic.
„Ei bine, suutem înţeleşi, adică vreai să urmezi după 

sfatul meu şi să scapi,“ intrebâ Laib după óre-carc timp. 
„Nu,“ răspunse Pucle scurt dar decis.
„Asa dar preferi să te închidă!“
„Da!“
„Po cinci ani?“
„Fia şi pe cinci aul, îmi vor trece lesne, căci vr’o 

doni din acei ani vei împărţi şi Drta cu mine!“
„Eu, ha, ha, ai nebunit!“
„Ori apoi vei plăti poliţele, căci voi spune tot, ér 

contractul de vîndarca grădinei mele, va fi cea mai hună 
probă despre complicitatea D-tale!“

„Aşa vorbesc!?“
„Aşa precum gândesc şi precum sunt hotărît a face.“ 
rNu fi nebun !“
„Voi să-ral impac sufletul!“
„Şi să mori în temniţă?“
„Dăcă aşa va voi Dumneijeu . . . !“
„Şi chiar décâ vei scăpa din inchisóre, sufletul îm

păcat va fi el in stare a te hrăni ?“
„Bun e Dumneijeu . . . “
„Până la Dumnecjeu . . . !“
„Mai sunt şi advocaţi, cari-ml vor recâştiga grădina 

ce ţi-am vândut, séu mai bine <}is, banii ce vei primi pe 
ca. Două-iJecI de mii de fiorini! Nu ţi-a fost păcat do 
Dumneijeu ?“

Laib.

16*
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„Aşa,“ ghif&i ovreiul speriat de mórte, „aici îţi 
este împăcarea sufletului, asta ti-e filantropia ? In adevăr 
vorbiţi rău de ovrei, dar Dta eşti mai mîrşav de cât cel 
mai mîrşav ovreiü!“

„Vorbe ’n veut, Domnule Laib, poţi să ’njurl cât 
vei voi, pe miue unul nu mă vei iutórce de la botărîrea 
mea !“

„Aşa ?“
„Da!“
, Asta-ţî e ultimul cuvent ?
„Ultimul şi nerevocabilul cuvent!“
Laib să scula tremurând şi pleca buimăcit.
Ce fusese arderea palmelor, pe care le primise de la 

Traian, pe lângă focul ce-i aprinsese in suflet ameninţarea 
lui Pucle !

„Dâcă nu să plâcă, trebue să să frângă,“ dise ovreiul 
reintorcendu-să a casă.

Nu putu durrai, totă nóptea să svércoli in pat, őr’ 
când să crepâ de tjiuă, să sculâ şi începu ârăşî să măsure 
odaia cu paşi deşi şi mărunţi.

Cum bătu nouă óre merse la bancă, unde intra in 
cabinetul directorial, spunând că va înlocui pe Director, 
până ce Traian Mistrel îşi va putea reocupa postul.

Nici Lustic şi nici Smalţ nu-1 aveau la inimă pe 
ovreiü, căci văduse ce-i plătescc pielea, când cu afacerea 
acelei lipse de o milă de fiorini.

„Mă tem că ne-am făcut mari păcate cu Mistrel,“ 
<Jise Lustic cătră Smalţ, ,,şi că Dumnedeu arc să ne bată, 
punându-ne pe Domnul vicepreşedinte pe cap.“

Smalţ nu răspunse nimic. De când să fripsese, să 
temea nu numai de foc şi tăciune, ci chiar şi de fum . . . 
ca dracul de tămîe.

Laib in tot decursul (Jilei nu comunica cu funcţio
narii de la cassă de cât pentru strictul necesar. Să vedea 
forte ocupat cu calculaţiunl, cu revizii — in fine cu o 
controlă generală a afacerilor băncii.
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Părea forte agitat şi din ce mergea dfvenia tot mai 
posomorit. Câte o vorbă aruncată icî colea cu voce răstită 
anunţa funcţionarilor o furtună, care ferbia inăduşit in 
inima lui, şi care acum, acum părea că va isbucni.

Spre sără cu puţin înainte de a părăsi banca, chema 
pe servitorul Ion şi-i dise : „Să te duci la Domnul Traian 
ÜDstrel !“

„Am înţeles Domnule vicepreşedinte.“
„Şi să-i spui să poftăscă a(JI negreşit la Domnul 

preşedinte Pucle.“
„Am înţeles Domnule,“ repeta Ión dar ochii nu-i 

lua de pe cantorul direcţional, la care scrisese Laib si 
unde servitorul părea a căuta ceva.

„Nu mai este acolo, pótc că va fi picat jos,“ îşi 
dise Ion in sine, aşteptând ca vicepreşedintele să-i dică, 
că póte pleca.

„Spune-i să viiă negreşit,“ repeta acesta, „intre 
şăpte şi opt. Decă va fi închis pe dinainte să intre pe 
din dos. Du-te spune-i de acum şi intórce-te cu răspunsul, 
ce-ţt va da.“

„Dar dăcă nu va fi a casă ?“
„Cum să nu fiă tocmai astăcjî, când a îngropat pe

tată-său.“
Ion pleca, peste puţin să intórse erăş.
„Va veni când va bate opt,“ raporta el lui Laib.
„Bine,“ făcu acesta, apoi îşi strânse hârtiile şi să 

duse la cassă.
Ion rămase, ca să măture, să ştergă de praf, să cu

reţe, in sfârşit să puia in bună regulă cabinetul după cum 
era dator să facă.

„O pusesem aici, mai la o parte cu gând ca s’o iau 
astă(Jî, dccă nu va întreba nimen de ea,“ borborosi el că
utând in tóté părţile, „credeam că va fi picat jos, dar nu-i 
nicăirî. Domnul vicepreşedinte va fi credut că este a lui 
şi o va, fi pus-o in buzunar. Cu atât mai bine, cine scie 
de ce potcă aş fi dat. Pare-mi să că era a Domnului Traian.“
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Laib' asista la incheerea cassai. Tőle să găsiră in 
bună ordine.

„Domnule Lustic,“ intrebâ el apoi pe cassar, „nu 
cumva-ţî aduci a minie, cu ce valori a acoperit Domnul 
preşedinte Pucle acceptele sale ce le avea cu Cseh, când a 
falimentat acéstá firmă?“

„Nu ’mt aduc a minte, Domnule preşedinte, dar nici 
nu pot să-ml aduc a minte, căcî îi’am sciut-o nici o dată,“ 
răspunse Lustic.

„Cum aşa?“- făcu Laib mirat, „nu ţi s’a dat acele 
valori in păstrarea D-tale?“

„Nu!“
„Pre cât sciu eu, Domnul preşedinte a dat in schim

bul subscrierilor lui Cseh nisce hârtii de stat. Nu sö păstreză 
astea in cassa principală impreună cu banii?“

, Ba da!“
„Voi ii dară rău informat,“ relua Laib şi voi să 

plece,, dar apoi, ca şi când şi-ar ii luat séma să intórse şi 
dise : „Ean caută la scadenţa poliţelor cu subscricra fa
litului Cseh, Domuule Smalţ, ér eu voi aduce portofoliul, 
ca să vedem décâ nu vom da acolo de vr’o urmă, Domuul 
preşedinte va fi adus póte’ alte poliţe spre înlocuire.“

Smalţ cercetâ scadenţele şi le spuse lui Laib, care 
să intórse intru aceea cu portofoliul de poliţe, unde cautâ 
la scadenţele indicate.

„Da, ătă aici un accept d’a lui Caspar Pucle,“ dise 
el după câtva timp şi scósc o poliţă din portofolii!, dar 
când să uită mai bine Iaci exclamâ speriat: „Cc-i asta?“

Lustic şi Smalţ intinseră gâturile ca să vécJLa, ce 
lucru speriase astfel pe vicepreşedinte.

„Subscrierea casei nóstre Ruben & Laib contrafăcută,“ 
(Jise ovreiul cu o consternaţiune bine jucată, apoi luând 
din portofoliu de-a rendül tóté polilile lui Pucle, repetâ 

- cu voce din ce in ce mai inecată, „şi asta, şi asta! Cine 
póte fi plastograful ?“
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Cei doui impiegaţi ai băncii fircsce nu putură să-i 
răspundă la acestă întrebare.

Laib aşecjâ cu mâna tremurândă poliţele erăş iu por
tofoliu, apoi ştergeadu-şi fruntea de o sudóre închipuită 
dise cătră Lustic şi Smalţ:

..Pe de sóra la opt ore am dat întâlnire lui Mistral 
la preşedintele Pucle pentru că voiam să mă înţeleg cu ei 
amendoui. Acum insă mă ia o nespusă groză când mă 
gândesc că am să stau faţă ’n faţă cu aceşti doui băr
baţi, dintre care unul trebue să fi comis acâstă plasto
graful. Să veniţi la mine pe la opt, ca să mă însoţiţi la 
preşedinte şi să fiţi de faţă la convorbirea nóstrá..“

„Arom veni Domnule vicepreşedinte,“ răspunse Lustic.
Laib puse portofoliul cu poliţele in cassa directorială, 

apoi plecâ forte alarmat după apariuţă.
„N’o să papi tu miile de fiorini pentru grădină, că 

este a mea!“ îşi dise in sine şi prinse mai tare bastonul 
său, care avea un mâner gros, rotund ca un măr şi greu 
căci era umplut cu plumb.

XXVII.

Preşedintele asasinat.
Traian înmormântase acele rămăşiţe pământesc!, care 

in viăţa representase pe tată-său şi să întorsese a casă.
Nicoliţa Bardă parte din amicic, dar parte şi din in

teres, căci cam audise câte ceva despre călătoria lui Traian 
la Biulao, îl însoţise a casă, să-i ţie de urât. cum dicea el.

Amicul nostru nu refusâ societatea fiitoriului adiunct 
de la sucursala Patriei, căci i era groză de a rămânea 
singur cu gândurile sale.

De când plecase Coral ja şi-l lăsase in lacrimi lângă 
catafalcul tatălui său, să sforţase cu tóté puterile sale su
fletesc!, a nu să mai gândi dc cât la cele ce să petreceau 
împrejurul său.
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Decit ar fi fost împresurat de veselie, Tar fi omorît 
contrastul, aşa insă funcţiunele lugubre ce să executau in 
juru-i, armouiând cu jalea sufletului său, îi mai alinară, 
séu mai bine dis îi amorţiră durerile.

,,Ai audit vestea cea mai nouă?'*1 îl intrebâ Niculiţă, 
după ce ajunse a casă, cu gând ca să-l mai distragă. 

„Ce veste ?*4 intrebâ apatic.
„Domnişora Coralia să cunună Duminecă cu Domnii 

Furculicî, moşier de prin districtul Prahovei !“
„Aşa!*4 (lise Traian şi nu mai adause nimic, dar o 

palóre mortală i acoperi faţa.
, Să dice că mirésa ar fi forte tristă,44 continua Ni- 

culiţa, ereden d a măguli cu asta pe Traian.
„Vorbesce-mi mai bine de tată-meu,“ îl intrerupse acesta, 

„decă tocmai ţi-ai pus in gând a mă întreţine de lucruri 
triste . . . căci Coralia este mai mortă pentru mine de cât 
acela, pe care l’am condus acum la mormânt.4 4

Bardă să uimi, apoi insă aduse vorba despre alte 
lucruri.

„Este drept?44 intrebâ el cu ore care sfiălă „că vei 
trece la succursala Patriei — ca dirigent!44

„Nu!*4 răspunse Traian cu ton sec.
„Aşa dară vei rămânea la banca din Têmpescï,44 ces- 

tionâ Bar dă mai departe, fără ca să-şî potă pe deplin 
ascunde bucuria cu care-1 umpluse răspunsul amicului său. 
Speranţa sa că va ajunge dirigent la succursala Patriei, i 
revenise din nou. 1

„La banca din Têmpescï ? I nici să nu mai aud măcar 
de ea, — voi rămânea jurnalist!“

- „Că bine şi faci; decă aş avea talentul tău şi eu aş 
prefera o posiţiuno independentă. Nu-i vorbă sunt şi eu 
pictor, dară pentru pictură n’am nici un câmp aici in 
Têmpescï, printre nisce omeni, cari nu fac deosebire intre 
tablou de artă şi intre o cadră tipărită.“

. Traian îl lăsa să dică şi Niculiţă indrugâ mereu fără 
a observa că amicul său dc mult. nu-1 mai asculta.
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Barda încă tot mai spunea când veni Ion de la bancă 
pe care, după cum seim, îl trimisese Laib.

.,Te rogă Domnul vicepreşedinte, Domnule Mistrel, 
să ostenesc! de sóra la opt până ’n cancelaria Domnului 
preşedinte. Décá vor fi închise uşile de pe dinainte să intre 
prin dos. Dar să poftesc! negreşit.“

. Bine,“ răspunse Traian maşiualmcnte.
Ion eşi.
„De ce nu te chiaraă la bancă şi-ţî dă întâlnire la 

Domnul Pucle ?“ Întrebă Ni cui iţa Bardă.
„Cine? ‘ făcu Traian ca şi când ar fi tresărit din 

un vis greu
„Domnul Laib, vicepreşedintele băncii!“ replică Ni- 

culiţă uimit. ..Dar bine, visez!, do nu sei! cosă petrece iu 
jurul tău?“

„Servitorul de la bancă a fost trimis de ovreiul 
Laib?“ exclamă Traian tresărind

„Cel puţin a vorbit in numele vicepreşedintelui, ér tu 
ai promis că te vei duce de sâră la opt. ca să te ’ntelnesc! 
cu densul in biroul D-lui Pucle !“

„Eu să mö întâlnesc cu el! . . . in sfârşit de ce nu?“
„Dar me mir cum de nu te-a chiemat la bancă, décâ 

are să-ţî vorbescă.“
„Tréba lui, va fi voind să fim numai intre noi, 

pentru caşul când s’ar repeta surprisa de er!.“
..Ce fel de surprisă?“
Traian povesti lui Bardă ’pc scurt tot cc credea că-i 

făcuse Laib şi sferşi spunendu-i cum îl pălmuise,
„Eu in locul teu nu m’aşduce.“ discNiculiţa cam speriat 

de cutezanţa, cu care amicul său îşTrăsbuuase asupra ovreiului.
„De ce nu ? ‘ replică Traian. ,.N’o să m8 omóre, 

ş’apoi chiar décft mi-ar lua viéta, puţin îmi pasă, ducă-să 
ticălosa de ea.“

„Np te juca cu focul. Cine scie ce ren vrea să 'mai 
aducă Laib pe capul teu ? Ovrei! fug de vărsare, de sânge, 
astă-i drept, dar unde pot să sugrume, acolo o fac. N’a 
incercat a te repune moraliceşte!!“

J.,
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„Ş’apoi decă nu më voi duce unde më cliiamă 
astăclî. voi scăpa de urgia lui?“ — întreba Traian.

„Cel puţin nu i te dai pe mâna, eac’ aşa fără nici
un zor.“

. , Nici vorbă de asta! Më duc ca să vëd ce vrea!“ 
, Te voi însoţi si éu.“
„Dâcă-ţi face plăcere . . . !“
„Da, voi veni cu tine, până la uşa biroului . , . căci 

nu sciu de ce, dar îtî duc frica.“
Traian zimbi dureros.
Niculiţa aduse acum vorba despre Catincuţa şi spuse 

amicului seu, că s’a logodit cu densa şi, cum së va vedea 
iu funcţiune, fie chiar şi de adiuuct măcar, la primăveră 
së va cununa cu ea, şi urmâ aşa inain te spunendu-i tóté 
speranţele sale.

Pe nesimţite sosise timpul ca să mergă unde Traian 
era aşteptat de Laib şi de Pucle.

Coi doui amici plecară.
Noptea-şî intinsesc deja umbrele sale peste oraş. O 

cétâ grósá invëlea ilacările lampelor de stradă, care dabia 
pătrundeau prin acest vël cu o zară roşatică in colórea 
sângelui, marcând numai, cum am dice, punctele de unde 
ai’ fi trebuit să së verse lumina, fără insă de a împrăştia 
întunecimea de prin strade.

Biroul lui Pucle nu era departe de locuinţa lui Traian. 
Peste cinci minute cei doui tineri sosiră la ţintă.

Uşile dinspre stradă erau deja închise.
„Trebue să intru pe din dos,“ dise Traian cătră Ni

culiţa.
„Voi aştepta la portă,“ replicâ acesta. „Să póte că 

vei scăpa curând, şi aş voi să-ţi mai cer un ceaiü!“
„Bine, déca vei vedea că zăbovesc mult, intórce-te 

singur şi astéptâ-më la mine a casă, etă şi cheia.“
Traian dispăru in curte. Nu trecură insă nici douë 

minute, când étâ-1 că veni erăş Îndărăt.
„Ce, dór , este inclus şi pe din dos?“ îl întreba Ni

culiţa.
9
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„Ba nu, dar lucru straniu, in cantor este intuuerec, 
şi nu-i nimen acolo. Am strigat şi n’am primit nici un 
răspuns !“

„De ce n’ai făcut lumină ca să vecjï ce este?“
.Am voit, dar n’am avut nici un chibrit.“
Niculiţa să căuta prin buzunare, dar nu găsi nici 

el chibrituri.
„Hai să mergem!“ dise Traian.
„Eu in locul tău n’aş lăsa lucrul numai aşa,“ i ob

serva Niculiţa, „cine scie ce s’a intêmplat !“
„Nu sunt dispus frate,“ răspunse Traian, „a mă a- 

mesteca in trebile altora, vécpi-sï fie-care de ale sale.“
„Dar,“ observa Niculiţa, „mult, puţin este şi tréba 

ta. Domnul Pucle, după cum tu singur mi-ai spus, ţi-a 
făcut mult bine cu ocasiunea evenimentelor din urmă.“

„Este drept, dar frate, mi-e sîlă de ort ce să petrece 
in lume, aş voi mai bine să mor.“

„Tocmai pentru ca să-ţi trécft acéstâ teribilă melan
colia ar 11 bine să te interesezi de alte lucruri . . . ş’apoi 
drept vorbit, este chiar datoria ta, ca să lămuresc! tréba, 
ce tu singur ai numit stranie.“

,.Haidem,“ decise Traian pe scurt, „Domnul Pucle 
va ii eşit cu vr’o trebuinţă pentru vr’un moment. Am în
trebat in curte de densul pe un servitor, care şi el era 
de aceeaş părere. Ce vreai? să-l caut prin tobe încăperile 
din curte . . . Décâ vor avea trebuinţă de mine, sciă unde 
să mă găsescă, nu locuiesc departe.“

Niculiţa nu mai obiecta nimic, ci pleca cu amicul său. 
Dabia să depărtase când étá că sosi Laib însoţit 

de Lustic şi de Smalţ.
„Este închis la Domnul Pucle,“ disc cel din urmă. 
„Am cam intârdiat!“ observa Lustic. Laib ghîfăia, 

trebui să resulle puţin pentru ca să potă vorbi, dar şi 
acum vocea i tremura când (Jise:

„N’am intârdiat . . . dabia au trecut dece minute 
peste opt . . . Domnul Pucle va fi inlăuntru cu Domnul 
Mistrel . . . uşa diu dos va fi deschisă . . .“
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Şi cu aste trecu prin portă in curte, însoţitorii lui 
intrară după el

Laib înainta cu paşi nesiguri; iutr’un rend era să 
cadă, piciorul i alunecase de pe una din petrile cele 
rotunde, cu care curtea era pardosită.

„Ai uitat bastonul a casă, Domnule vicepreşedinte,“ 
i dise Lustic la asta. „Ţi-ar fi prins bine acum.“

„Bastonul, da . . . este a casă ... Nu l’am găsit adi 
dimineţă,“ replica ovreiul cu vocea întreruptă. Pe semne 
nu-şî revenise încă de spaima in care-1 adusese pericolul 
căderei.

„La bancă l’ai avut,“ i observa Smalţ.
„Da, erî . făcu Laib.
,.Ba nu, chiar astădi,“ afirma Smalţ, „îmT aduc forte 

bine a minte, fiind că eram să mă impcdcc de el, când 
am alergat să caut scadenţele poliţelor.“

„Să póte I“ răspunse Laib, care acum ajunse la uşa 
ce conducea* pe din dos in biroul lui Pucle.

„M-ă-ă-e-ă mir că n’au aprius nici o lumină in acest 
antreu,“ observa Lustic dând să intre după Laib, care 
inaiutasc, de ajunse la uşa biroului.

„S-ă-ă-ă-ă vede tróba că ai umblat adcsc-orî p’aicT, 
de scii unde s’apucî şi prin acostă cumplită întunecime,“ 
reluâ Lustic din nou.

„Ce-i asta?!'* exclamâ Laib, de o dată şi se audia 
cum i vibra vocea de spaimă. /

„Ce să fiă?“ întrebară cei lalţl doui oprindu-să alar
maţi.

„Am deschis uşa spre birou şi-i intuuorec !“ răspunse 
Laib trăgendu-să înapoi.

Tremura de d’abia să putea ţine pe piciőre.
„Să aprindem un chibrit, ca să aruncăm cel puţin o 

privire împrejur,“ dise Smalţ.
„Ba nu, să alergăm mai bine la poliţie,“ . . . făcu 

Laib şi limba i să încurca ca la un om beat.
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„La poliţie !“ exclamant amendoui funcţionarii miraţi, 
„de ce la poliţie? ‘

„Uşa deschisa pretutindeni iutunerec . . . un miros 
ca . . . ca ... ca de mort,“ inghânâ Laib, care era ca şi 
nebun.

Intru aceea Smalţ aprinsese un chibrit. „Domne sfinte, 
un om zace lungit in mijlocul biroului!“ exclama el apoi 
cu groză.

„Nu v’arn spus, că mirosă a mort,“ dise Laib bîl- 
băind mai amar de cât Lustic.

„Tebue să vedem dică este numai unul singur şi 
cine este,“ dise Smalţ şi merse inainte cu chibritul aprins; 
„este numai unul şi parc a fi Domnul Pucle,“ adauşe el, 
apoi termina exclamând, „dar unde este Domnul Mistrcl?“ 

„Va fi fugit !“ röspunse Laib, care sö reculese făr’ 
de veste la ultima întrebare.

„Dar venit-a el in astă seră aici ?“ • observa Lustic. 
„Cât despre asta nici o incloiilă,“ adause Laib.
„Dór’ nu voiescî să (Jicî, că Domnul Pucle a fost 

omorît de el !“ exclama cassarul uimit.
„Tocmai asta am voit sä <Jic,“ a finn â Laib.
„De unde seif, că Domnul Pucle a murit de o morte 

violenta? pute că l’a lovit damblaua!“
„Sö pute,“ făcu ovreiul ştergendu-şî fruntea de su

dori. „Dar să plecăm d’aicï şi să insciinţăm poliţia.“
„N’ar fi mai bine să vedem mai intâiü ce şi cum,“ 

disc Smalţ, „Domnul Pucle póte să nu fiă iucă mort, póte 
să mai fiă vr’un mijloc de scăpare.“

;,Eu unul nu mai stau aici nici un minut măcar, să 
sciu că să prăpădesce lumea intrigă,“ striga Laib cşind 
afară.

„Cel puţin să insciinţăm pe cineva ca să veghieze 
aici, până va veni poliţia,“ insistâ Şmalţ.

Dar Laib plecase, ca şi când Par fi ars pământul 
de sub piciőrcle sale.
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„Nu-i lucru curat!“ borbprosi Smalţ.
„Tact pentru Dumnezeu!“ să ruga Lustic, ,,sii nu 

te au<Jă cine-va, că dăm de belea “
„Te duet la poliţie, ca să faci arătare?“ îl între

rupse Smalţ.
„Nu, nu,“ să grăbi a exclama Lustic, „şi aşa vom 

avea destul traped pe la judecată — ca martori — nu 
mai voiesc, să-mî sporesc beleaua.“

„Du-te dar şi Dta a casă, voi chema pe cineva şi-l 
voi trimite la poliţie, ér eu voi sta aici, pan’ se va lamuri 
lucrul, căci decă vom fugi cu toţii, putem să ne atragem 
grele bănueli asupră-ne.“

„Atunci mai bine stau şi eii până va veni poliţia.*
„Hei prietene,“ striga Şmalţ cătră un servitor, care 

să vedea in fundul curţii.
„Ce poftesc!?“ întreba acesta.
„Alergă fuga la poliţie şi spune să viiă de grabă, 

că Domnul Pucle zace lungit in biroul său. parc a fi 
mort!“.

„Mort!“ exclama servitorul, „omorît?“ întreba el 
apoi îngrozit.

„Nu sciu, că-i intunerec,“ replica Şmalţ, „şi nu voim 
să cercetăm lucrul fără poliţie, ca să nu dăm de vr’o belea. 
Alérga iule,' póte să fiá numai lovit de dambla . . .“

„Dar mă mir cum de n’a băgat de s6mă Domnişorul 
Mistrel, care mai adinéorï mă iutrebâ de- Domnul Pucle,“ 
mai (Jise servitorul po când o lua la pas ca să alerge la 
poliţie.

XXVIII.

In numele legei.
Peste puţin sosiră, un subofiţer şi un sergent de oraş. 
„Adu-ne un felinar,“ (Jise subofiţerul cătră servitor. 

Acesta să duse şi reveni peste puţin cu un felinar aprins.



239

„Cine mai sédé in acéstá curte?“ ilitrebâ subofiţerul. 
„Afară de stăpeuu-meu Domnul Caspar Pacié, care 

este văduv şi afară de mine, nu mai sédé himen. Domuul 
n’a voit nici o dată să închirieze din case, ca să fiă mai 
sigur?“

„Cine a inchis oblónele uşilor prăvăliei, care dau pe
stradă.“

„Eu, Domnule poliţai!“
„La câte ore?“
„Va fi fost pe ia şâpte!“
„Şi stăpânu-tău a renias in birou, fără lampă aprinsă ?“ 
„Ba i-am aprins lampa!“
„Uşa de cătră curte o lăsa tot de-a-una deschisă?“ 
„Ba nu, o închidea!“
„Cine a intrat la dânsul, după ceai inchis oblónele?“ 
,.N’am vădut pe nimen să intre, dar Domuişorul 

ATistrcl, tocmai când mă coborisem in jos, să mai crep 
vr’o două lemne de foc, mă întreba de Domnul Bucle . . .“ 

„Domnule subofiţer,“ iutrerupse Şmalţ interogatoriul, 
„ar fi mai bine, décá ai constata in ce stare să află pre
tinsul mort, care póte fi încă viu şi póte avea lipsă de 
ajutor . . .“

„Dar bine, asta uu-i încă constatat.“ întreba subofi
ţerul mirat, “să mergem dar de grabră inlăuntrU;“

Bucle era lungit cu faţa ’n sus. Ghira-i era căluşată 
cu o batistă, la tâmpla cea stânga era sângerat.

Subofiţerul să apleca spre el, îl pipai cu luare a 
minte şi dise: „este mort!“ apoi intorcându-să spre sergent 
i (Jisc: „du-te de grabă la procuror, să poftéscá aici şi să 
aducă şi pe medicul judiţiar.“

„Diceai că Domnişorul Mistrel a intrebat astă sérâ 
de stăpânuu tău,“ relua el acum interogatoriul întrerupt, 
„aşa dară a intrat in biurou şi nu l’a găsit?“

„Aşa să vede tréba!“
„Când a fost asta?“
„Bote să fiă ca vr’un sfert de oră, mult douăcjecl de

minute.“
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„Şi mai ’naintc n’ai audit nici un sgomot, n’a bătut 
uimcn in uşa cantorului, aici pe din dos?“

*„După cc am iuchis oblónelc m’am dus in case de 
am făcut foc şi fiiud cam surd de o urechii, n’aş fi putut 
aude nimic, chiar décft ar fi bătut cineva.“

„Dar pe aceşti Domni, când îi ai vudut? ‘ şi la asia 
intrebare subofiţerul arăta spre Lustic şi Smalţ.

„M’au chemat, când më coborisem ca să mai duc in 
sus încă im braţ de lemne.“

,,H-a-a*a*idem Domnule Smalţ, mi-e frig* de nu mai 
pot,“ clise Lustic.

Poliţistul, care nu cunoscea pe cassarul băncii audin- 
dul că bâlbăia, îl privi drept in faţă, apoi clise: „rog pe 
amendoui Domni, să nu së depărteze de aici, până ce nu 
va dispune Domnul procuror, care va veni îndată.“

„Cum te cliiamă?“ se adresa el apoi érás oătră servitor. 
„Hold Samu,“ rëspunse acesta.
„După ce ai inchis oblóncle Samu, n’ai mai vëcjut pe 

stăpenu-tcu?:‘
„Nu, Domnule poliţai ! ‘
„încă una, când ai inclus oblónele, stäpenu-töu a rö-

mas singur? ‘
„Nu sciu, decă Ion de la baucă, care-i aduce in 

tóté clilele scrisorile de la poşta şi colpiéza ori cum i elice... 
„Copiézá . . .“ îl corcso Smalţ.

„Da, copiéza scrisorile Domnului, nu era cumva aici 
in odaia din dos?“

„Dar së intemplă adese-orî ca së fiă acolo când in- 
cbideai . . .“

„Tot de a-una de câte ori së intarsia venirea postii !“
„Astăcji tocmai s’a inţarejiat venirea postit, dar nu 

cu mult,“ observa Smalţ.
Acum sosi procurorul cu grefierul sëu, cu medicul 

parchetului şi cu sergentul, care mersese după ei.
Subofiţerul poliţienesc i raporta pe scurt constatările 

sale de pâUă acum.
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Se vor escorta la incliisóre preventivă servitorii Hold 
Samu şi Ion de la bancă tot asemenea şi aceşti doni Domni, 
apoi să vor lua măsuri, ca Domnul Traian Mistrel să nu 
se depărteze de la locuinţa sa ; apoi judele de instrucţiune 
Domnul Pavel Armie va fi avisât să ia mâine ' pe toţî la 
interogator, pentru ca să oprésca la arest pe cei bănuiţi 
év celor lalţî să li să púta reda libertatea.“

„Noi închişi 1 Atunci să includeţi şi pe vicepreşedintele 
băncii nústre,“ exclama Lustic speriat de morte.

„Vicepreşedintele băncii?“ făcu procurorul, „este 
Domnul Avram Laib d6că nu ine insei, cu ce este amestecat 
in acăstă trebă ?“

„Cu nimic mai puţin şi cu nimic mai mult de cât 
chiar şi noi,“ răspunse Lustic tremurând, „décft nu ne 
cliicma el, nici nu . veniam aici. El ne-a adus aici, cu el 
am intrat in biuroul asasinatului.“

„Şi de cc n a rămas cu Dv. ?“
„A fugit do grúza!“
..Dv. sunteţi funcţionari la bancă?“
„Da, Dumnialui este cassar, eu-s ajutorul lui,“ răs

punse Smalţ, care să arăta mai cumpătat de cât Lustic.
„Puteţi dară merge a casă şi Dv.,“ dise procurorul 

luându-şl séma, „vă fac insă atenţi, că veţi fi de aprope 
supravegliiaţî. Ori ce incercare de a vă sustrage intero
gatoriului, la care vă va supune mâine judele instructor, să 
va privi ca şi o mărturisire de complicitate la acest omor.“ 

Lustic şi Smalţ plecară ingrijaţî.
Intru aceia medicul cercetase pe mort.
„Care ţi-c părerea?“ îl întreba procurorul.
„Cadavrul acesta este de mai bine ca de o oră lipsit 

de vi iţă. Mórtca s’a produs prin o lovitură dată cu un 
corp mic dar greu şi a trebuit să obvină îndată. Lovitura 
i-a fost dată pe neaşteptate, dovadă despre asta este ex- 
presiuuca feţei mortului, care exprimă ore-care îngrijire 
dar nici de cmn, grúza séu terúrea fără de care uu să

.Strada Carmen Silva.“ 16
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* póte închipui mórtea eram aşi (lioe, vedută, adică mórtea 
produsă prin un atac deschis.“

„Dar căluşul din gură?“
„Nu-mî pot explica preseuţa lui,“ replicii medicul 

la ac6stă întrebare a procurorului. „Asasinul, după ce a 
doborît victima sa la pământ, să va fi temut, că nu este 
cu desăvârşire mort, şi ca să-l impedece de a striga ajutor, 
l’a căluşat.“

„Crima s’a săvârşit din alte motive de cât din mo
tive de jaf, căci asasinul parc a nu se fi atins de banii 
mortului, tóté par la locul lor.“

„Pe Ion de la bancă l-am audit adeseori făgăduin- 
du-să că-i va plăti nisce plăliuî ce le-au mâncat de la re- 
posatul,“ dise servitorul Hold.

„Nu vorbi până ce nu eşti întrebat,“ sö resti pro
curorul cătră el, „duceţi-l şi luaţi şi pe Ion de la bancă.“ 

Poliţiştii plecară.
„Te rog domnule Doctor scote acea batistă din gura 

asasinatului,“ disc procurorul.
Medicul să apleca şi scóse batista dintre dinţii mor

tului, care rămase acum cu gura căscată !
„Éta,“ (Jise medicul desfăşurându-o, „dovada cea mai 

evidentă, că bine ani presupus, când am dis, că batista 
s’a introdus in gura victimei după ce a picat jos in urma 
loviturei, sunt aceste urme de sânge. Ele provin de la de- 
getile sângerose ale asasinului. Dincóce la un colţ este 
o pétâ de sânge mai vecină, pe care nu mi-o pot explica. 
Ceva caracteristic este mirosul de patchouli, ce provine de 
la parfumul, cu care să vede tréba că a fost îmbibată batistă.“ 

„Un valoros corp al delictului !“ observa procurorul. 
„Nu are vr’un monogram séu vr’un alt semu, după tare să 
putem recuuósce pe proprietar.“

„Ba da, âtă aici intr’un colţ să vöd cusute literile 
T şi M.“ exclama acesta. „Traian Mistrel ! Trebue să-l ri
dicăm şi pe él. Domnule grefier, după ce vei fi încheiat 
procesul verbal, să dispui a sß conduce Traian Mistrel la 
arest preventiv.“

I
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Grefierul, care de când intraseră in birou sS apucase 
să dreseze procesul verbal, s6 grăbi a-1 termina, şi-l dete 
dc-1 subscrise cei presenţî apoi eşiră cu toţii din birou. 
Grefierul închise uşa cu cheia, care se găsise pe dinlăun
tru in broscă şi pleca ca să execute ordinul ce primise de 
la procuror. —

Traian rcinlrase cu Niculiţa Bardă, căruia i dete un 
paliar de céiu. El insuşl era destul de excitat, deci îl lăsă 
să-şî bea singur ceaiul.

El să aşeda pe un scaun lîngă raésá şi, privi la 
Nieuliţă, care-i spuuea de cate tóté. Părea că-1 ascultă cu 
luare a minte, dar in adevăr să dete órás găudurilor sale.

,,Ce s’a iutcmplat?1' să iutrebă el, „era să sé restóruc 
lumea de mi s?a cerut să jertfesc totă fericirea mea spre 
scăparea ei ? Ori salvat-am pe densa prin abnegaţiunea 
mea ? şi ce m’a îndemnat la acest sacrificiü mai scump 
cliiar de cat vié{a mea. Lacrimile bătrcuci, vr’o două vorbe 
gole ... ! Dar. nu voicsc să stărucsc in crórea mea. De 
măiue chiar me voi duce şi voi reclama fericirea la care 
numai intr’un moment de nebunie am putut abdice.“

Acóstá decisiune părea a mai linişti pe Traian, şi 
a-1 readuce la actualitatea, de la care să absentase cine 
scie cat timp, căci n’am putut urmări tote fasele gândirei 
sale ci in cuvintele de mai sus am reprodus numai esen
ţa lor.

Ni cui iţa-şi băuse de mult cóiul, fumase o ţigară şi 
spusese deja aşa de multe încât începuse a răguşi puţin, 
când i se păru că Traian nu-1 pré înţelesese.

,,Şi dicî că voiescf să rSmâiü numai la redacţiune,“ 
îl întrebase deja a patra oră. fără ca să fi primit in cele 
laite trei rêndurï vr’un răspuns de la el. Acum insă, des- 
mctecindu-se Traian, i cjiso :

„Da, voi lucra la redacţiune şi mă voi ocupa de li
teratură, simt că voi reuşi nu numai moraliceşte ci şi ma- 
materialiceşte 1“

16!
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„Iţi doresc cel mai bun succes. Te aş ruga de un 

„Spune !“
„La prima ocasiune să arunci vr’o vorbii don»; despre

lucru!“

mine !“
„Unde să arunc ?“
„In jurnalul tău!“
„In ce sens ? ‘
„In sens ca să mă facă pe mine Dirigent la succur- 

sala Patriei.“
„Bine, îţi promit că voi face tot ce-mi va sta prin 

putinţă. Lasă mă numai să-mi regulez puţin afacerile mele, 
apoi mă voi gândi şi la tine. Par’ că-mî spuneai, că te-ai 
logodit cu Catincuta!“

„Da!“
„Păcat!“
„De ce să liă păcat?“
„Ţi-aş ii sciut altă miresă!“
„Pe fata Directorului Patriei, nu-i aşa ? dar eu iu

besc pe Catincuţa, nu mă ’nsor de interes!’*
Traian nu răspunse nimic, in sine insă-şi dise:
„Yedi, acest om, pe care tot de-a-una l'am taxat de 

prost şi fără de inimă, te face de ruşine. Cu ce mândrie 
îmï dise . . . „iubesc pe Catincuţa, nu mă ’nsor de interes, 
pe când eu, am putut, pentru un moment măcar, să stau 
la cumpene intre Coralia şi Ulpia ! Pe când eu am avut 
slăbiciunea de a admite raţiunea interesului material 
la sfânta intrebare a fericirei sufletescî. In loc de a vorbi 
cu limbă de foc şi cu tăria ce trebuia să-mi dea amorul 
meu, ca să convertesc pe mama Coralici, i-am cedat, ca 
un ticălos ... de frică să nu-mi iucarc consciinţa cu răs
punderea pentru binele trupesc al Coraliei şi al mamei 
sale . . . Dar îmi voi repara greşală . . . da, trebue să mi-o 
repar . . .“

Niculiţa, vădend că amicul său, a amuţit din nou, să 
prepara de ducă.
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In acest moment sö auriră nisce paşi greoi înaintea 
uşii, apoi rcsunâ o ciocnitură resoltă, o ciocnitură, care prin 
sunetul ei anunţa apriat că emana de la un om al autori
tăţii lumesci.»

,,Cine-i,“ striga Traian.
„In numele legei.“ replica o voce sonoră.
,,Nu era de lipsă să invocaţi legea, intraţi,“ făcu 

Traian indignat, pe când Niculiţa începu să schimbe la 
leţe, exclamând: „ce va mai fi şi asta!1.

Era pârcălabul, care venia să ridice pe Traian.
„Traian Mistrel," dise el pe scurt, după ce intrase.
„Eu sunt!“ răspunse Traian, „ce voiescî!“
„In numele legei te provoc să mc urmezi la arest

preventiv !‘;
„Erăşî !“ făcu Traian scrâşnind, „nu se mai astâm

pără ovreiul. Ce minciună a scornit ârăşî, de ce me 
arestezi ?“

„Nu sciu, vei alia mâine de la judele instructor!u 
„Iubite Niculiţă, fi bun şi aibi grije de locuinţa 

mea, până mg voi reiutórce. Dâcă-i vedea pe Coralia îna
intea mea, spune-i că-i doresc totă fericirea, de care este 
demnă ; să mg ierte decă am fost slab. îmi propusesem 
să-mî repar greşâla, dar un destin fatal mi s’a opus. Ori 
mai bine spune-i, că sunt un om abject, un asasin, da 
un asasin, pentru ca să nu-mi mai ducă dorul, căcî nu 
pótc fi chin mai mare pe acest ticălos pământ de cât 
un dor de un suflet perdut pentru vecie!“

Pârcălabul la cuvântul „asasin“ clintise din ochi. 
Pe semne scia de negrul suspiciu ce plana asupra capului 
acestui nefericit tänßr, dar nu <Jise nimic.

Nici pe drum spre incliisóre nu-i adresâ cuvântul, 
căci ső sfia de el, Era convins că conduce pe omorîtorul 
lui Pucle, şi cu un asasin nu voia să şi facă de vorbă.
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XXIX.

Perdutä.
De astă dată-1 pusese pe Traian in o inehisóre 

mai rea de cum fusese odaia in care durmise când îl a- 
dusese de la Riulac. Dar ac<5stă împrejurare nu-i făcu nici 
o impresiuue, aşa de mult îl cuprinsese o apatia nespusă.

Timpul i trecu forte greu. i se părea că s’a stre
curat un secol întreg de când îl închisese şi totuşi nu 
doria ca să fia scos de acolo.

Ce să fi şi căutat in lume, unde ajunsese a nu mai 
fi bun de cât a turbura viitorul, póte chiar şi pacea su- 
fletéscâ a acelei fiinţe, pentru care fericirea edenului nu-i să 
păruse destul de bună.

A mai dori, ca Coraiia să-şi unescă sortea sa cu a 
lui, acum când avea să trécá prin cine scie ce judecăţi .şi 

> persecuţiunT, ar fi fost un păcat de morte din partea lui.
Traian nu mai măsura timpul, dar chiar dccă i-ar fi 

venit pofta a-1 măsura, n’ar fi fost în stare a spune, câte 
dile şi nopţi trecuse de când îl ţineau închişi, căci i să 
părea că perduse facultatea de a număra.

In realitate nu se strecurase de cât numai o nópte 
şi o jumătate de di, când veniră să-l scotă din chilia sa 
şi să-l conducă îuaintea judelui de instrucţiune.

Pavel Armie era un magistrat tenér, prin urmare 
încă plin de zel. Tot el luase în cercetare pe Traian, când 
cu prima inculpare ridicată in contra lui şi, era cam pre
venit iu favorul lui, căci ca psichiologist talcutat recunos
cuse in sufletul amicului nostru un fond de moralitate 
reală.

Cu tóté că să grămădise cele mai convingătore iu- 
dicie, că nimen altul de cât Traian n’a putut comite asa
sinul iu contra lui Pucle, Armie nu voia să crédit. Ascul
tase pe toţi afară de Traian,
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Nici depunerea servitorului Hold, că Traiaii cu puţin 
mai ’nainte de a să descoperi crima, fusese în biroul 
tului, nici denunţarea pârcălabului, că Traian el însuşi sS 
numise faţă cu densul şi cu Niculiţa Bardă asasin, ba în- 
sărciuase pe acest din urmă, ca să spuiă asta unei Dom- 
nişore, Coralici după cum seim, — nimic din asta nu fu 
in stare a slăbi opiniunea cea bună ce Armie avea despre 
Traian.

mor-

Mai març impresiune făcuse asupra sa depunerea 
ovreiului Laib, care-i spusese de poliţele cele false, de dc- 
fraudarea hărtiilor de vaiere, ce pretindea că Pucle ar fi 
adus in locul poliţelor cu subscrierile falitului Cseh şi 
terminase exprimându-şî părerea, că Traian va fi voit să 
puiă mâna pe adeverinţa de primirea hârtiilor do valóre, 
ce dc bună séma i va fi cerut Pucle când operase pretin
sul schimb, şi că cu acâstă ocasiuno va fi săverşit cruntul 
omor.

Laib nu su îndoia câtuşi dc puţin de culpa lui Tra
ian, dar acesta opiuiunc a ovreiului nu iufluiuţâ in modul 
dorit pe judele de instrucţiune, ba din coutră, părea, a-1 
intâri din nou iu opiniunea sa despre nevinovăţia preve
nitului, care opiniune se cam slăbise puţin faţă de argu- 
mentaţiunca destul dc motivată a ovreiului.

Traian intrase condus de un soldat de justiţie şi să 
oprise la uşă obosit şi apatic.

„Poftim mai'aprope,“ dise judele de instrucţiune.
„Seif dc co ai fost arestat?“ intrebâ judele după ce 

dictase grefierului seu datele premergător o, pe care le scia 
de când cu ultimul inţcrogatoritt.

„Nu,“ răspunse Traian aşc<Jat.
,,Caspar Pucle a fost. asasinat a sérâ intre séptu şi 

opt ore. Ce sciî despre acesta crimă?'1 continuâ judele.
„Asasinat, ah bietul!“ exclama Traian cu o compă

timire, care purta timbrul sincerităţii.
„Ce sciî despre acostă crimă?“ repetâ judele.
„Nimic . . . par’ că spuneai, că l’a asasinat a sérâ.
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eu însă sunt arestat, nici nu mai o sciu (le când,“ făcu 
Traian recădend drăş in apatia sa.

„Eşti arestat numai de a sdră, dupa săvârşirea omo
rului şi din causa lui.“

, Eu arestat din causa omorului,“ in trei) â Traian tre- 
zindu-së din abrutisarea sa; „adică ovreiul Laib indriiz- 
nesce a më învinovăţi şi de acâstă crimă,“ aclause el apoi 
scârbit.

„Nu numai Domnul Avram Laib a depus iu contra 
D-tale, ci mi s’au adus şi alte indicii . . . Fost-ai a seră 
ca vr’o oră înaintea arest áréi D-tale in biroul 
tului Pucle.“

asasina-

,,Da, am fost, fiind-că Laib îmi trimisese vorbă 
prin servitorul băncii, să merg.“

„Sciu. Decă ai mers acolo ce ai făcut? Mers’ai in 
birou, vë(lut-ai pe asasinatul Pucle şi vorbit-ai cu el?“

„Nici nu am vorbit cu el, nici nu Para vëdut. Uşile 
de dinainte erau închise, uşa de din dos insă era deschisă, 
am intrat, dar prin lăuntru era intimerec. Am strigat de 
vr’o două ori, neprimind nici un răspuns, am cşit. In curte 
am întrebat pe un servitor de Domnul Pucle. Servitorul 
mi-a răspuns, că déca nu este în biurou, va li eşit cu vr’o 
trebuinţă pentru scurt timp în curte. Cu asta am plecat.“ 

;,Cât timp ai stat in lăuntru în biurou? ‘
„O minută, mult douë!“
„Dar batista asta o cunosci?“ şi judele i arăta ba

tista cu care asasinatul fusese căluşat.
„Să vede a li a mea, insă ce caută acel sânge pe

densa?“
„Este sângele asasinatului Pucle.“ Traian şovăi, apoi 

întreba :
„Cu ce monogramă este semnată batista?“
„Cu monograma T M.“
„Este a mea! Domne Dumned.eulc, de unde s’a putut 

umplea cu sânge, vărsat de un asasin sacrilegii!.“
„Batista s’a găsit in gura mortului!“
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„Dar in fine/ bâlbăi Traian, „batiste ca astea 
mai avêncl si alţii, monograma s’a putut anume cose, mi
rosit şi a patchouli?“

Judele apropia batista de nas şi <Jise. ,,da, arc un 
miros de patchouli, cu tote că l’ar fi putut perde prin 
ultima-i intrebuinţâre. ‘ ‘

,,Atunci nu mai sciu ce să die. Batista este a mea, 
dar iu ce chip a ajuns in gura asasinatului, asta nu-s in 
stare a ’mî explica.“

„Nu ţi-a cădut cumva, câud ai intrat aseră in biroul 
asasinatului.“

,,Nu-mî aduc aminte s’o fi scos din buzunar: insă 
óta pe cea dc erî o am aici, dar ... ba acum îmi aduc 
a minte. Te rog Domnule jude, caută, nu găsesc! cumva 
o pată dc sânge mai vechiă dc cât cele laite, o pată cum 
sö face când cineva-ş! şterge mâna, decă s’a tăiat puţin 
cu un briceag.“

„Este greu a constata acum asemenea lucru, dar in 
procesul verbal se face menţiune despre o asemenea pată.“

„Atunci nu mai incapc nie! o îndoială, este batista 
cu care uram şters la bancă sâmbăta trecută, câud ni’arn 
tăiat la deget, ascuţcndu-mi un creion.“

Judele se adresâ cătră grefier :
„Dispune să se aducă prevenitul servitor Ion din

aintea mea.“
Grefierul detc ordinile necesare.
„Dóca ai putea aduce martori, care să intărescă afir- 

maţiunea D-tale, că a sérá numai vr’o minută, mult două 
ai stat în biuroul asasinatului Pucle, ţi-ar fi de mare folos,“ 
reluâ judele.

„Din întâmplare amicul meu Nicolae Bardă m’a în
soţit până la portă şi m’a aşteptat acolo El va putea 
adeveri, că n’am lipsit mai mult de cât am spus.“

,,Vom asculta şi pe martorul numit. — Acum mai 
explică-mi încă un cuvent ce ai pronunsat şi care. mi s’a 
raportat. De ce, câud te-ai despărţit de amicul D-tale

vor
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pentru a fi adus la arest, l’ai rugat sa spună cuiva că ai 
fi un asasin.“

Traian să înroşi, dar tăcu câtva timp ; să vedea că 
să luptă cu sine însuşi apoi dise: ,.Decă atârnă viaţa mea 
de la răspunsul la acâstă întrebare, luaţi-mi o, căci nu pot 
răspunde. *

Ion servitorul de la bancă fu adus iu acest moment.
.,N’ai găsit de sâmbătă şi până astădî — prin biro

urile băncii — vr’o batistă ca şi asta,“ îl întreba judele. 
Ion răspunse indată cu decisiune : „uu!“
„Bine înţeles, o batistă curată dar de felul cum c 

asta,“ continua judele.
„N'aiu găsit nici o batistă . . . dar de vecjut am vS- 

(lut una, care senuiua cu asta?
„Unde?“
,,In cabinetul directorial pe masa unde scrisese Dom

nul Mistrel.“
„Şi ai lăsat-o acolo?“
„Da!“
„Este şi acum acolo?“
,.Ba nu!si
„îmi pare că voiescî să-ţî scótem vorbele cu un 

cleşte. Unde este dară acea batistă ?“
„Nu sciu, de crî cătră séra n’am mai vedut-o.“ 

„Afară de D-ta a mai întrât cineva in acel cabinet 
de când ai vedut batista şi până aseră ?“

„Domnii funcţionari şi Domnul vicepreşedinte au 
umblat şi au stat acolo.“

„In fine nu bănuiesc! pe niincn că ar fi luat batista ?“ 
„De bănuit, am bănuit pe cineva, darmi-e frică să spui.“ 
„Dinaintea mea, care sunt judecător şi care trebuo 

să sciu tóté, eşti dator a spune tot ce sciî ; m! pare însă 
că D-ta ai luat batista şi umbli cu minciuni, sciind că 
ce însemnătate are in cercetarea acesta.“

„Să mă bată Dumnerjeu, ddcă am luat-o eu. Ce-i 
drept, nu-i păcat. Yădead că nimen nu intróbá de densa,
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Îmî pusesem în gând sä o şterg, dar tocmai când am voit 
s’o pui bine, nu mai era pe masă, o luase . . . Domnul vi
cepreşedinte Laib.“

,,Bagă bine dc seină cc vorbesc!,“ îl admonesta ju
dele, oprind prin un gest imperativ pe Traian, care voia 
agitat sä (Jicä ceva.

,,Sá vc spui cum a fost apoi judecaţi şi Dv. Luni 
câud am mers în cabinetul directorial, am vădut batista pe 
mésâ, avea o pată de sânge. Sö va ii tăiat Domnul Mistrel 
la deget, îmi «lisei, şi după ce s’a şters, a uitat batista 
aici. Decă nu va întreba nimen de ea, am s’o dau pe rachiu. 
Aş duce o a casă, dar pré are un miros greu, rn’ar simţi 
nevastă mea şi ar voi s’o opréscâ pe séma ei. Până mâne 
séra ’.şî va mai perde din miros. Marţi adică erl, Domnul 
Laib a stat totă (Jiua in cabinet, dar nici pe departe nu 
m’ain temut, că va pune batista în buzuuar. De buuă sémâ 
a credut că este a sa. N’a luat-o cu voie, nu Dómue fe- 
reşce.“

„Destul,“ îl intrerupse judele, „duceţi-1 înapoi.“ 
După ce rămase érâsï numai cu grefierul şi cu Traian, 

judele continuă:
„Vicepreşedintele băncii te mai invinovăţesce, că in 

loc dc nisce hărţii de stat ce asasinatul Pucle ţi-ar fi predat 
când cu falimentul Cseh in schimb pentru acceptele cu 
subscrierea poliţilor, ai pus in portofolii! nisce accepte cu 
subscrieri false, ér hârtiile de valóre le-ai defraudat! 
Ce ai să răspund! la asta.“

„Vicepreşedintele băncii nu pót'e nici odată dovedi 
aceste lucruri, pc care le susţine numai pentru ca să mă 
pórija, séu pótc şi pentru ca să scape de plata poliţelor.“ 

„Dar poliţele nu se văd trecute în registrele băncii.“ 
„Asta-i o mare gresélâ diu parte-ml ... nu mi-o pot 

explica de cât prin faptul, că in (Jiua când a decurs schim
barea poliţilor mă aflam in mare agitaţiune . . . exercitam 
pentru prima oră funcţiuncle de locţiitor director . .
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„Interogatoriul este încheiat pentru astăcjî. .
„Pot să merg?“
„Da, vei fi reconclus in chilia Dtale.“
„Nici o speranţă dară !“ exclamă Traian frângându-şi

„Ba diu contra,, ai multă speranţă că vei scăpa peste 
vr’o trei, patru dile.“

„Perdută, perdută,“ repetă nefericitul în sine. „Dumi
necă ăugerul meu devine soţia altuia.“

mâuile.

XXX.

Interogatoriul.
. „Ce cjici Domnule Riber,“ se adresă Armie cătră 

grefierul sôu, căci in caşuri grele i plăcea să se consulte 
cu alţii, chiar şi cu subalternii sèi, precum o făcea şi 
acum.

„Eu sunt de părere că Ion servitorul este asasinul,“ 
răspunse Riber cu un aer de mare importanţă.

.,Pe ce-ţî basezî acestă părere.“
„Mai întâiü el este unicul om despre care să scie, 

că a ameninţat pe cel asasinat (le care a fost pălmuit 
odinióră.“

„Asta-i un motiv, da, însă nu prea serios, căci pré 
bine sciî, că omul, mai cu sémá când stă pe un nivel de 
cultură aşa de puţin ridicat, pe care să află şi acest ser
vitor, omul (Jic, când îşi perele cumpătul, una, două ame- 

• ninţă cu omor.“
„Apoi istoria cu batista. Spusele lui sunt forte sus

pecte. El admite că a voit s’o fure séu s’o stérgâ, cum se 
exprimă dânsul, dar dice că ar fi amânat executarea acestei 
intenţiunî. Pretextul ce ne dă peutru amânare este atât 
de copilăresc încât constitua cu o dovadă mai mult pentru 
vina sa !“

„Care pretext?“
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„Că s’a ferit de mirosul batistei.“
„Eu iiu-1 găsesc atât de copilăresc şi m’a adus chiar 

la o idciă cum să dovedesc pe adevăratul asasin.“
Acum judele ceru dosarul acestei afaceri şi ceti tóté 

deposiţiunele anteriore, apoi cu un ton grav clise cătră 
grefier: „Trimite la Avram Laib să rni-1 aducă la moment! 
Toc o dată să să facă o perchisiţiuue severă la domiciul 
seu, dar mai cu semă, să mi se aducă bastonul ovreiului 
şi hainele cu care a fost îmbrăcat crï, -décft de atunci şi-a 
schimbat cumva costumul.“

Grefierul clătina capul uimit dar nu clise nimic, ci 
scrise ordonanţele necesare, pe care le clete judelui spre 
subscriere, apoi le expedia.

Ca preste vr’o jumătate de oră ovreiul Laib fu in
trodus de un pârcălab îu cabinetul judelui de iustrucţiune.

Ovreiul să afla în mare agitaţiune sufletdscă, era 
palid şi tremura. Cu tóté astea să opintea a juca pe omul 
supărat şi intrând clise:

„Ce va să cjică asta Domnule jude? Am fost luat 
de la trebă şi silit să compar înaintea D-tale, ca şi când 
aş fi un criminal “

„Prevenitul să vorbescă numai când va li întrebat,“ 
răspunse judele cu ton sec.

„Eu, prevenit!!“ exclama ovreiul pălindu-să şi mai 
tare de cum era.

„Tăcere!“ ordona judele, apoi resfoind mereu prin
dosar cjise :

„Să-nu răspunejf la Întrebările ce ti voi adresa, scurt
şi lămurit!“

„întrebă Domnule jude, sunt gata a-ţî răspunde!“ 
„Unde-ţî este bastonul?“
„Bastonul . . . mi s’a frânt!“ iugânâ Laib.
„Frânt intreg, unde este?“
„Mai sciu şi eu, l’am aruncat ! Cine scie unde va fi 

ajuns, — cine-1 va fi luat!“
„Cunosc! acóstá batistă?“
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Judele i arăta batista, cu care se găsise înfundată 
gura asasinatului Pucle.

Laib nu răspunse îndată. După o sforţare vedită rosti 
un „uu ‘ sfiit.

„Ţi-ai schimbat îmbrăcămintea de erl pană astădf ?“ 
„Nu! ‘ replica prevenitul cu óre-care mulţumire.
„Dar dc erî dimiuéta şi până a sérâ?“
„Nu înţeleg!“ făcu ovreiul tresărind din nou.
„Te întreb, déca ai schimbat hainele in decursul dilei

de erî?;’
,,Nu! ‘ dise éri şi ovreiul, dc asta dată însă cu un 

ton puţin cam trăgânit.
„Arată-ţî batista! 4
Uvreiul scóse din buzunar o batistă şi o dete ju

delui.
.,Dc ce tremuri aşa?“ întrebă magistratul apropiiu- 

-duşî batista ovreiului de nas.
, Cum să nu tremur mă rog,“ răspunse ovreiul, , glumă 

este ore să fi tu, om cu stare şi cu vodă, negustor cinstit 
şi reputat să fi die, tarn ne sam prevenit, bănuit cum am 
dice. Adică să nu tremur! Ba me mir cum de mai pot sta 
pc picióre, cum de nu m’a lovit damblaua. Nicî uu sein 
ce mai vorbesc, atăt sunt de tărbăcit. Domnul jude mă 
întrâbă cănd una, când alta par’ că anume ar voi să me 

' iueurcc.“
„Apropie-te!“ îl întrerupse judele.
Laib făcu un pas spre Armac.
„Vină aicî lipit de mine,“ i ordona acesta, ér după 

ce preveuitul venise lîngă cl, judele sß apleca şi-i mirosi 
hainele, îl puse să intorcă tóté buzunarele şi le mirosi şi 
pe acestea.

„Ean vetjî Domnule grefier găsescî Dta vr’un miros!“ 
Grefierul executa cu ovreiul aceiaşi manevră ce exe

cutase judele, ér după ce supuse totă îmbrăcămintea pre
venitului unei severe corectări din partea nărilor sale disc : 

„Nicî un miros special.“
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Laib şi-ar fi făcut cruce, clică ar li fost creştin, 
atât era dc uimit.

„La ce oră ai părăsit erî banca ?“ continuă judele. 
„La sósé ore,“ răspunse Laib.
„Dc la sise ore şi pană la opt ore, când au venit 

la D-ta Domnii Lustic şi Smalţ ca să mergeţi la asasinatul 
Pucle, unde ai fost?“

„A casă!“
„Tot timpul I“
, Da!“
Judele reîncepu să studieze actele din dosar. Laib 

vădind că o simă de vreme nu i să mai adrcsdză nicî o 
întrebare disc cam sfiit:

„Am puţină tribă! nu mă pot duce?“
„Aştept resultatul perchisiţiuuei ce am ordonat a să 

face la domiciliul D-tale, trebue să stai până atunci.“
„Main Gott, raain Gott 1“ oftă ovreiu’, „Dumuedeul 

meu, să vede că Domnul jude nu-mî voiesce de bine “
„După cum nu voicsc de bine nici unui om criminal.“ 
Laib tresări, dar credu de cuviinţă a nu suferi in 

tăcere aedstă directă incriminare:
„Domnul jude să nu pronunţe sentinţe, care nu sunt 

basate pe nimic.“
„Ai dreptate Domuulc Laib, am fost cam pripit, * 

dise magistratul, „cu atât mai mult sunt dator a te do
vedi, ca să nu rămâitt de ruşine.“

Un pârcălab intra încărcat cu un palton de drnă şi 
cu un baston pe care le depuse pe biroul grefierului.

„Am adus Domnule jude bastouul' Domnului Laib ; 
Tarn găsit aruncat în colţul cel mai întunecat al podului 
caselor. Ér acest palton era atârnat lîngă cele laite vest
minte ale Domnului Laib ?“

„Cc-i cu paltonul?“
„Servitorul Domnului Laib, la somaţiunea nostră, ne-a 

spus că stăpâuu-seu a fost îmbrăcat erî totă <Jiua cu acest 
palton ; că a sără pe la opt fără un sfert ar fi venit a



ÖoG

casa ér când a eşit clin nou era fără baston şi îmbrăcat 
cu paltonul pc care-1 portă şi acum? 4

,.Mai ai ceva de spus?4,
,.Nu!u
„Poţi clară pleca !“
,',Ei bine prevenitule,“ să intôrs î acum judele cătră 

Laib care la vederea obiectelor ce aduse pârcălabul, per
cluse erăşi încrederea, ce arătase in momentele din urmă, 
,.ei bine explică-mî puţin contrazicerile ce si* coustată in 
depunerea Dtale şi in resultatelc percliisiţiunei Mai îutâiü 
spuneai că bastonul ar fi frânt şi când colea i lipsesce 
numai măngrul.“

„Tot frânt sg numesce Domnule judecător.“
„Eiă; dar ai cjis că ert nu ţi-ai schimbat îmbrăcă

mintea, şi étá că sg dovcdesce contrarul, căcî sera ai luat 
alt palton.“

,.Eu am înţeles, că mg întrebaşi, decă am schimbat 
totă îmbrăcămintea ; un palton se îmbracă, sg lapădă fără 
ca să iái séma la ceea ce faci !“

Judele mirosise buzunarele paltonului adus de pâr
călab. Lucirea stranie din ochii lui anuncia o descoperire 
însemnată.

„Miros ă şi Dta,“ clise catră grefier.
„Da, să simte .. .“
.,E de prisos a spune ce să simte,“ îl opri magis

tratul, apoi continuâ cătră prevenit:
,.Am constatat un miros caracteristic, in unul clin 

buzunarele paltonului, pe care l’ai lăpădat a s6ră pentru 
a îmbrăca pe cel care-1 porţi acum. Un miros ce ad iu cori 
in zadar 1’ain căutat. Explică-nc acéstá împrejurare.“

„Cum să vg explic, dgcă nici nu sciu de care miros 
vorbiţi,“ cjise ovreiul luat ele sudorile grózei. Dând acest 
răspuns’ inspirase prin nări cu luare a minte acrul şi tot 
o dată avansase cât putuse gâtul spre buzunarele paltonului.

Judele observase aedstă stratagemă a prevenitului 
şi-i dete paltonul in mâni:
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„Mirosi ş’apoi răspunde ! “
„Vorbiţi de parfumul de patchouli.“
„Da, cum se face, ci un buzunar al paltonului ce 

ai purtat erï, este îmbibat de acest parfum, pe când astădî 
nu se găscscc nici o urmă a acestui miros in hainele Dtale?“ 

Ovreiul îşi petrecu mâna peste frunte şi rămase pe 
gânduri, tocmai ca şi când s’ar opinti a-şi explica el sieşî 
aedstă enigmă,

„Ei bine, taci?“ îl întreba judele.
„Tare te rog Domnule jude, ai puţină răbdare cu 

mine. . . dabia mai sciű ce ra’ai întrebat atât sunt de con- 
fusionat. Am o durere de cap în cât cred că nebunesc !tt

„Spune mai bine că nu eşti în stare a ne face in 
grabă o istorie despre aedstă împrejurare.

„Ha, acum îmi aduc a minte,“ exclama Laib ca şi 
inspirat, „aşa trebue să fiă. Acest miros de patchouli nu-mï 
póte veni de cât de la batista ce, din nebăgare de sémâ 
erï la bancă am pus în buzunar . . .“

„Aşa ... ai notat Domnule grefier că prevenitul re- 
cunósce a fi avut in buzunar o batistă a prevenitului 
Mis trei . . .“

„Notat,“ replică grefierul pe scurt.
„Dar mai notdză,“ relua Laib, „că observând greséla, 

am scos batista şi am lăsat-o la bancă.“
„Unde anume?“
„In cabiuetul directorial acolo pe biroul directorului, 

tot de unde o luasem din greşdlă.“
„A vă(Jut cineva când ai luat şi când ai pus înapoi

batista ? 1
„Nu, nimeni“
„Servitorul Ion sciă că ai luat o, dar nu scie că ai 

fi pus-o drăş pe birou după cum prethnjî Dta!“
Acest amănunt consterna pe prevenit aşa de mult, 

încât pentru un moment îl lipsi do facultatea graiului. 
Apoi dise :

IV
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„Décâ Ion sciă că luasem batista, trebue să scie şi 
aceea că am pus-o inapoi. Ya fi luat-o el!“

„Să va confronta prevenitul Laib cu prevenitul Ion !“ 
dicta judele grefierului, apoi adause, „chiamă pe temniţer 
să depuia pe Laib in arest preventiv.“

„Eu arestat ca uu făcător de rele,“ exclama Laib, 
„protestez . . . este un act arbitrar, nelegal . . .“

„Hai duceţi-1! ; (lise judele cătră soldaţii de justiţiă, 
cari venise ca să ia pe Laib.

Cu tóté strigătile sale când disperate, când amenin- 
ţătore fu scos şi depus in una din chiliile îuchsorei.

„Dar acum, Domnule Riber, ce mai dicî?“ intrebâ 
judele Armie pe grefierul său după ce rămase órást singuri.

„Tot asupra lui Ion s’a concentrat báuuióla mea. 
Dintru întâitt credeam că ovreiul este gata dovedit, dar 
acuma n’aş mai îndrăzni să-l cred vinovat. Una însă este sigur !“ 

,,Ce este sigur ?“
;,Că Traian Mistrel n’a comis omorul. Eu in locul 

Dtale Tas libera din arestul preventiv.“
„Da, aşi expedia indată acest ordin, dé că n’ar fi 

poliţele cu subscrierile cele false.“
„Pe când determinezî confrontarea decisă a lui 

Laib cu Ion ?“
„Pe luni, căci până sâmbătă voi mai studia încă o 

dată dosarul acestei afaceri, şi voi supune paltonul unei 
cercetări amănunţite, căci nu de géba l’a lăpădat prevenitul!’1

XXXI.

Diversele opiniuni.
Tot oraşul Tempescî era în ferbere şi cu drept cuvent. 

De când să intemeiase acest bulevard al creştinităţiî in 
contra Turcilor şi a Tătarilor, nu să mai pomenise asemenea 
lucru p’acolo. Unul din cei mai fruntaşi cetăţeni asasinat, 
ér bănuiţi de acest asasin şi arestaţi trei persóne de o dată.
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De primul, care era servitorul Iou nu să pré mira 
lumea şi, maioritatea locuitorilor ar fi jurat că el este asa
sinul. Cât despre Traian Mistrel, al doilea bănuit in opi- 
niunea publică, erau mulţî, cari nu să îndoiau de vina lui, 
de óre-ce mulţi îl invidiau pentru posiţiunea sa de la 
bancă. Ér alţii, care sciau despre numirea sa la postul de 
Dirigent al succursale ce ,,Patria“ avea să înfiinţeze in 
Tâinpescî, pe când el încă nici nu eşise din funcţiunile 
băncii, îl învinovăţiau încă şi mai mult, cjicând, că un om 
ca el, care nu cunósce nici o consideraţiuue faţă de acel 
institut, ce i a dat o frumosă pâine, este in stare a omorî 
pe un om, cu atât mai vârtos pe preşedintele băncii pe 
care voia s’o concureze acum până la cuţit.

Dar aprópe nimen nu înţelegea cum îndrăznise judele 
Armie să reţiiă in arest preventiv pe Avram Laib, care 
trecea de om forte bogat şi care era tot odată vicepreşedintele 
băncii, ocupând deci o funcţiune de mare încredere.

Numai însuşi judele instructor şi ici colea câte un 
sceptic, ori câte un antisemit incarnat nu să îndoia de 
vina lui Laib, pe când cassarul Lustic şi ajutorul său 
Smalţ nu mai sciau ce să cré(Jâ.

Niculiţa Bardă, cu tote că depusese in favorul lui 
Traian, nu întârziase de a depeşa la banca Patria din 
Riulac, comunicând nu numai depunerea in arest preventiv 
a amicului său ci şi acusa ridicată in contra lui.

Cocóna Zamfira, mama Coraliei, si ea firesce aflase vestea 
despre învinovăţirea şi arestarea lui Traian; ca creştină 
ar fi trebuit să-l compátiméscá, cu atât mai vârtos, fiind-că 
i împlinise cea mai ferbinte dorinţă, abtjicând de la Coralia; 
ca mamă insă trebuia să să bucure, căci acâstă nenorocire 
a tânărului, o punea la .adăpostul unei probabile schimbări 
a decisiunei sale luată intr’un moment de esaltare. Traian 
închis, nu mai avea ocasiune a intórce pe fiă-sa de la cu
vântul ce, amărîtă cum era, îl dase lui Furculicï.

Niculiţa informase exact pe Traian când i comunicase . 
că Coralia să va cununa Duminecă cu Furculicï.

17*
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Moşierul, care cam simţise şi cl cum steteau trebile, 
se învoise cu cocóna Zamfira ca sCt nu amène cununia până 
după sărbătorile Pascilor, ci să o serbeze înaintea postului, 
care avea să să incépâ chiar in săptămâua viitóre: ßtä 
pentru* ce alese un termin aşa de scurt.

Dară Coralia?
„Sermana era ca şi tempită de lovitura, cu care re

nunţarea lui Traian, o isbise drept in inima ei cea iubitóre.
Când mumă-sa i spunea de pregătirile de nuntă, i 

să părea ca şi când i-ar voibi de o afacere, care nu o 
privia pe densa. Primi tóté cu nepăsare şi nu să opuse la 
nimic. In fundul inimei sale, licuria insă sub cenuşa dis- 
perărei, scênteea speranţei, că până Duminecă Traian îşi' 
va lua sóma şi că tóté să vor intórce spre bine.

De şi nu tradâ prin nici un cuvent, prin nici o miş
care, acéstâ a ei speranţă, mumă-sa totuş o scia sóu cel puţin 
presupunea existenţa ei şi étâ pentru ce, cu o îngrijire 
scrupulosă nu permise de a i se spune despre grozava bă- 
nuélâ in care căduse Traian şi nici că era arestat.

Căci Coralia, chiar décá nu ar mai fi nutrit nici o 
speranţă faţă cu Traian, nu ar fi consimţit a să lega 
cu altul pe vecie, până când acela pe care-1 iubia, lângeza 
in aerul inchisórei, şi gemea sub grozava sarcină a bănu- 
elei de asasin.

-—T ^ Cocóna Zamfira isbuti a dispune tóté după voinţa sa 
şiVspre binele Coraliei, cum cjicea densa. Duminecă să ce
lebra cununia, şi tot in aceiaşi di, tănăra părechiă, împre
ună cu mama, respective sóéra, părăsi oraşul. —

Nicï o dată nu fusese o şedinţă aşa de furtuuosă in 
consiliul de administraţiune la institutul Patria din Riulac, 
ca şi aceea, care să. convocase in urma soirilor ce sosise 
despre urmărirea şi arestarea lui Traian ca asasin.

Preşedintele Urdugă era numai o apă, scăldat in su
dori, atât de mult să opintise, exercitând funcţiunele sale, 
căci era silit când să sune minute intregî clopoţelul, ca 
să impuie linişte, când să strige ca un hamal, ca să aducă 
la raţiune pe vorbitori.
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Dintru întâiü se sculase spectabilul Domn Grigorie 
Coteiu. consilier de administraţiune şi vechiü bogasier, 
frate de cruce cu vestitul Hagi Petcu, care-şl luase un 
prinţ de ginere. Acest negustor ruginit, sculandü-sö, începu 
să strige de-ţî lua audul şi dise cam următorele : Ce anan- 
ghiă séu necesitate cum diceţî D-vostră am avut, ca să ne 
căutăm noi înşine belea. Mă rog D-vostră, au nu este belea 
să ne găsim tam nisam in legătură cu un hoţ şi ucigaş, 
dar ce die legătură ? Este pró puţin dis de ore ce ne-am 
dat orbiş pe mâna lui. Poftim plăcinta, Domnule director, 
in frumosă trebă ne-ai băgat. Noroc numai, că n’ain des
chis iucă cancelaria din Tempcscî, şi nu ne am belit obrazul 
cu totului totul in faţa lumii. De l vor spânzura să-i fîă 
de bine, am scăpat cu atât mai curêud de o licliia, ér de 
nu-1 vor spenzura — p’aci ţi-a fost drumu . .

„Că nu-i aşa,“ se sculâ consilierul şi advocatul Putu, 
„docă nu va fi condamnat, trebue să-l ţinem, orï décâ nu, 
să-i numărăm cinci mii de fiorini, după cum datori suntem!“ 

,,Datori,“ strigâ Coteiu, „a? vrea să sciu cine ne 
póte sili la asemenea ... cum să die. . . neghiobia?“

,.Contractul ce am încheiat cu densul!“ replică Rata. 
„Ce fel?“ răcni Coteiu, „aşa sună contractul, atunci 

păcat că ai dat aţâţi bani pe învăţătura D-tale de advocat!“ 
„Domnule ! ‘ strigâ Putu cu ton ameninţător.
„Mö rog,*’ ripostă bogasierul, „mai multă evghenie 

faţă de uu bărbat ca mine.“
Se sculară şi alţii ca să aducă la raţuine pe cei doui 

învrăjbiţi si strigară care de care mai asurditor. Preşedin
tele suna clopoţelul de credeai, că are de gând să-l spargă 
şi cu tote astea numai după ce să răguşiră cei mai in
carnaţi răcnitorl, să făcu puţină tăcere, de care să profita 
Talion, ca să liniştescă după putinţă spiritele.

De şi ora înfrânt de suferinţă, căci pe densul îl 
duria acest eveniment îndoit, o dată ca director, apoi ca 
tată de familie, totuş isbuti a mai irapăca pe Domnii con
silieri cu ncalterabila stare a lucrurilor, punend in vedere
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preşedintelui o apropiată avansare a fiului său, advocatului 
un nou şi încurcat proces, lui chir Grigorie Coteiu o că- 
vălâric do la împărat pentru meritele sale la desfacerea 
de atîţî mari de coţi de panglică, stambă, postav şi alte 
mărfuri tot atât de utile şi trebuincióse şi, adunarea fu 
încheiată spre mulţămirea tuturor numai bietul Talion se 
duse mîhnit a casă.

Fiă-sa Ulpia când audise de grozava învinovăţire ce 
să ridicase in contra lui Traian căduse în leşin, din care 
să trezi numai după ce a fost frecată la temple şi pe 
frunte cu ape aromatice şi după ce respirase timp mai 
îndelungat seruri vivificătore. Dar de şi să sculase, nu şî 
mai venise in firea ei : lângezea ... să ofilia ca o fiore 
lovită in splendórea primăverei de o brumă nemilosă.

Ce n'ar fi dat acum Talion, dăcă ar fi putut desface, 
ceia ce făcuse cu atâta uşurinţă.

Şi lui i era groză, că Traian va fi achitat şi că 
Ulpia sa nu va voi să-l lase, ceea ce ar fi fost o mare 
ruşine la casa sa, căci alianţa cu un om urmărit pentru 
omor, nu să cădea să fie pentru un Director de bancă. 
D’aceea, Talion era decis, ca in caşul extrem să sffltuéscâ 
pe consilieri a jertfi mai bine, mii de fiorini, de cât a-i 
încrede lui Traian postul de Dirigent . . .

Cu ce dragă inimă s’ar fi repedit până la TempescT, 
ca să să orienteze mai bine ; dar îşi reservâ călătoria pentru 
momentul, când va fi mai de lipsă, după condamnarea séu 
după acliitarea lui Traian.

Intru aceea nefericitul nostru amic şedea in arest, 
unde, de la ultimul interogatorii! la care fusese supus, în
cepuse a să ocupa mai de aprópc de starea sa şi a să în
treba, că ore acusaţiunea ridicată iu contra sa nu l’ar 
putea perde?

Nu ţinea nimic la viaţă, ar fi primit bucuros in 
fie-care moment mórtea, dar o morte onestă, nu acea morte 
ruşinosă ce-ţî prepară mâna călăului.



- 263

Ar fi acceptat chiar şi acest trist sfârşit al vieţei 
sale, dăcă i s’ar fi imputat vr’un omor săvârşit din un sen
timent condamnabil, dar neînjositor ca de exemplu, furiă, 
gelosie, insă era acusat de un asasin vil, comis pentru a 
delătura pe un martor al unei pretinse defraudaţiunl.

In contra acestei învinovăţiri era dator a să lupta 
până la ultima sa resuflare.

Traiau era convins că nitnen altul de cât ovreiul 
Laib nu putea fi ucigaşul bietului Pucle, dar nu-şi tăinui 
tot o dată, că existau nisce momente, cari constituiau o 
însemnată aparinţă de culpă in contra densului.

Chiar de va scăpa de sub acusa de omor, cura să va 
putea el vr’o dată scăpa de ruşinosa învinovăţire, că ar 
fi defraudat o sumă considerabilă, vendéiül nisce hârtii de 
stat, ce Laib pretindea că Pucle ar fi adus in locul poli
ţelor pe care le declara de false. Pucle era mort, ei nu 
mai putea da nici o mărturie in acâstă afacere, şi chiar 
dâcă ar fi trăit, cine scie dăcă n’ar fi negat şi el subscri
erile sale?

Cu lumea din afară nu-i era permis să comunice, fi- 
resce, căci era in cercetare, in arest preveutiv.

Din când in când i să trimetea câte im număr al 
jurnalului său, in care să lua in apărare, de şi nu pe faţă 
şi de-a dreptul, ci in mod fin, indirect, cum să pricep a 
scrie redactorii exersaţi.

Până acum considerase participarea sa la redacţiunea 
foii numai ca un divertisement, ca o petrecere recreătore 
şi cu inima îndoită concepuse ideia de a-şi căuta in viitor 
pâinea sa de tote dilcle in calaborarea la jurnal, după cum 
spusese şi lui Niculiţa. D’abia in aceste cjile de răstrişte 
recunoscu imensa putere a unui organ de publicitate. Acum 
când întreba mai mult de cât ori si când mai naiute, de 
vorbele lumii, măsura depliua valóré ce póte avea influinţa 
presei asupra opiuiunei publice, care formăză şi distruge 
state, ridică naţiuni, retribuesce merite şi pedepsescc crime,
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In aceste momente-şî promise, că décft ceriul va voi 
ca să-l scape vr’o (lată din arest, să va însărcina cu mar
tirul unui publicist român, căci scia, că este unul din cele 
mai mari martiriurï al timpului modern. IşT promise că să 
va lupta pentru iuaintarca ómenilor; pentru binele şi pro
păşirea naţiunei sale asuprite, căci acum ca nici o dată 
simţia cât de bine cade până şi cea mai mică mângâiere 
sufletului unui biet asuprit.

Din ce mergea, spiritul Iui Traian să liniştea şi prin 
asta să limpedia mai mult. II părăsise acea apatiă mortală 
ce-1 apucase dintru întâiü. Să împăcase cu ideia, că Coralia 
i era perdută şi, amorul său era înmormântat pentru vecie.

Catincuţa, pentru ca să mai vorbim şi de ea, era 
logodită cu .Niculiţa Bardă, dar nu-i ticnia accsiă logodnă.

Era forte mult contrariată din mai multe cause. In- 
tâitt, nu putuse, cum ar fi dorit din tótá inima, să sufle 
nici un cuvent Coraliei, despre arestarea lui Traian, căci 
mătuşă-sa nu-i permise a vorbi cu densa. Apoi nu luase 
parte la cununia Coraliei, care să sărbase des de diininăţă, 
când nu era încă niraen sculat din pat, şi iu presenţa nu
mai a preotului, a cocónei Zamfira, care impreunâ cu un 
bătrân amic surd şi de jumătate orb, funcţionase ca nuni. 
— Erate-său Costică ascultase cu nepăsere propunerea lui 
Niculiţa, 'care-1 provocase să mérgà la Eiulac şi să ia îm
preună cu fata Directorului postul de Dirigent la succur- 
sala Patriei. Păcătosul de el sub pretext, că n’ar mai pu
tea să-şî vetjă de viiă, décft să va însura şi mai ales dóca 
să va face funcţionar, nu numai că ascultase cu nepăsare 
la acea propunere preţiosă, dar refusase chiar de a-şî încerca 
norocul. Şi alte, şi alte năcasurî mai mici şi mai mari să 
grămădise pe capul bietei Catincuţiî.
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XXXII.

Dovedit.
Laib stetea érás înaintea judelui de instrucţiune. Pu

ţinele (Jile de captivare-1 transformase cu totul. Capul 
care şi-l ţinuse ridicat şi nasul in sus, se plecase, burta 
cea grosă i să mai sbîrcise, obrajii nu mai erau raşî ca 
in palma, ci acoperiţi cu fire de păr cărunt, buzele nu-i 
mai zimbeau dulceag, ci i să contractau convulsivi«, ér 
ochii cari mai naintc să fixau cu insolenţă pe faţa inter
locutorului său acum căutau pământul.

„Paltonul ce ai lăpădat in séra când s’a comis asa
sinul, este pătat cu sânge,“ cu aceste cuvinte grozave re
începu judele Armie interogatoriul său. Şi pironind ochii 
soi in faţa prevenitului adause, ,,cum ne vei explica acest 
fapt ?“

„Sânge!“ bâlbăi prevenitul simulând orc-care. sur- 
prisă, dar judele înţelese îndată, că Laib së aşteptase la 
acéstá întrebare şi că îi pregătise de mult răspunsul.

,,Da. sânge închegat!“ repeta judele, fără de a-şî - 
lua privirile de pe faţa ovreiului.

,,0re nu m aţi mai întrebat de asta?“ făcu Laib cu 
un aer dc perfectă stupefacţiunc.

„Întrebat ori nu, ai să-nu răspuudi, ori de uude nu 
trebuc să admit că cu acel sânge tc-ai pătat când ai comis 
omorul.“

„Ah, cât sunt dc nenorocit, cc păcate au cădut pe
mine.“

„Ei bine răspuu/Jî, ori trec la altă întrebare.“
„Să nu treci Domnule jude, éta că răspund. Acel 

sânge mi-a curs din nas, asta a fost şi causa de am schim
bat paltonul?“

„Diu nas? şi când!“
„Ore când să fi fost ?“ făcu ovreiul punându-şî mâua

pe frunte.
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„Nu te ai aşteptat la acesta întrebare, căci altmintre 
ţi-ai fi preparat răspunsul.“

„Nu m’am aşteptat dău la nici o întrebare?“
„Insă chiar şi nepreparat trebue să scii când ţi-a 

curs sânge din nas şi unde? ‘
„Ah, acum îmi aduc a minte, sângele mi-a curs a 

casă, când am venit de la bancă!“
„Cu asta voiescî dór să explici şi provenienţa de apă 

sângerosă in lighianul D-tale!“
„In adevăr, cum am simţit, că-nn vine sânge din 

nas, am alergat la lighian şi m’am spălat pe faţă!“
„Nu-ţî era obiceiul a merge a casă, când te întorceai 

de la bancă, ci te duceai tot de a-una la biroul casei Dtale 
comerciale, pe când in acea seră, cu tote că te-a aşteptat 
asociatul D-tale Domnul Simon Ruben, n’ai mai dat pe 
acolo ! Cum ne explici acósta?“

, Mă cam durea capul de alteraţiunea ce avusem la 
bancă, aşa de tare mă durea încât am resimţit trebuinţa 
să mă odihnesc puţin in liniştea locuinţei mele.“

„Cu tóté astea ai mai eşit in acea sără, înainte de 
a fi venit acei doui doinuî Ja D-ta, cu care te-ai dus la 
asasinatul Pucle.“

„După ce mi-a curs sângele din nas, m’am simţit mai 
uşurat la cap şi am crcdut că d6că voi respira puţin aer 
prospăt mi să va face mai bine, d’aceia am eşit şi m’am 
preumblat puţin.“

„Pe unde ?•*
„Pe aleiă!“
„Te-ai întâlnit acolo cu cineva?“
, Au trecut mulţi inşi pe lingă mine, dar n’am stat 

cu nimen de vorbă, n’am recunoscut pe nimeu, d’aceia nici 
nu sunt in stare a vă numi pe cineva.“

„Nu cumva s’a dat ocasiune prevenitului, ca să 
să să consulte cu cineva,“ intrebâ judele.

„Dăcă ordonaţi voi cerceta de cine şi cum a fost 
supraveghiat,“ replica grefierul Riber.
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h Ah Domnilor, pe tatăl meu să-l ii omorît, nu m’ar 
fi putut ţine mai ferit de lume, puteţi cerceta !“ exclama Laib.

,,De o cam dată abstrag de la acéstá măsură,“ de
cise judele, apoi aţinti érás privirile sale asupra preveni
tului şi continua :

„Este constatat, că apa, care s’a găsit in ligliianul 
D-tale, era prea puţin sângerată, numai atât ca şi când ţi-ai 
ii spălat iu ea sângele cu care ţi-ai umplut mânile ; apa nu era 
atât de roşie, cum ar fi trebuit să fiă ddcă s’ar fi scurs 
in ea, după cum dicî, sângele din nasul D-tale. Apoi era 
şi săpunită, ér când cineva îşi opresce scursură de sânge, 
n’arc lipsă ca să să spele cu săpun, iu fine, décâ ai aler
gat la lighean, cum ţi-ai putut păta paltonul aşa de mult?“

Laib îngâlbini şi fu cuprins de o năpraznică convul- 
siuue de nervi.

In aoéstá supremă strâmtorare, ovreiul începu a în
şira cu vocea întreruptă cele ce vom reproduce mai jos. 
Avea aerul unui om, care stând să să ’nece, să sbate ca să 
scape din vârtejul omorîtor, ce l’a cuprins şi-l trage cu 
forţa spre fund, să sbate şi voind a striga ajutor, este 
năpădit de valurile apei şi aşa tocmai ceea ce credea că-1 
va scăpa, i prepară sfârşitul.

„Cum am dis?“ fîtcu Laib, ,,ca sângele mi-a curs a 
casă din nas ? Oh, Domne, vedeţi cât sunt de zăpăcit. 
Sângele mi-a curs la bancă şi mi-a umplut paltonul, căci 
am voit să-l opresc cu o batistă, dar ... să vede tréba nu 
am tinut-o bine . . .“

f

„Unde este batista de care vorbesc!?“
„Dar nu v’am spus? era tocmai batista lui Mistrel, 

da, îmi aduc forte bine a minte că mirosa a patchouli. 
După ce mi s’a oprit puţin soursórea, am lăpădat batista, 
am mers a casă, m’am spălat pe mân! şi étâ . . . nu-i aşa, 
că acum să explică petele de sânge de pc palton in modul 
cel mai firesc ?“

„Cred că nu va mai fi de lipsă, ca să-l confrontăm 
cu servitorul Ión,“ observa judele cătră grefier. „Prevenitul
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are să ne mărtunsâscă omorul, căci s’a încurcat in o mul
ţime (le contraziceri . .

„Capul meu, capul meu,“ se văita ovreiul, care 
vedea cu ochit apropierea sfârşitului şi voia acum să explice 
contrazicerile constatate prin slăbiciunea memoriei sale.

,.De nu te vei pocăi va fi rău de capul tău,“ (lise 
judele, care din acest moment inccpu sa trateze pe ovreiü 
ca pe-un criminal dovedit. Apoi sculându-să lua paltonul 
şi clise :

„Etă aicî petele de sânge, sunt mai mari pe la inne
nii cel stâng şi să micşorâză mergênd in jos spre piept. 
Nasul tău spre umăr răspunde, ort sângele tău curge (le 
jos in sus!“

La aceste cuvinte judele arunca paltonul pe un 
scaun, dar nu nimeri bine, astfel încât haina aruncată nu 
ajunse pe scaun ci cădu pe podint unde produse o poc
nitură, care deştepta atenţiunea judelui.

,,Ce a fost asta?“ exclama el şi luând paltonul, iu- 
cepu să-l examineze cu amenuntul.

Picături mari de sudóre să arătară cu profusiune pe 
fruntea ovreiului, care urmărea cu o încordare de groză 
totă mişcarea judelui.

Acum îşi acoperi faţa cu amândouă manile, ca şi 
când ar fi voit să nu mai vodă ceea ce avea să descopere 
judele in momentul următor.

Armie (lase cu mâna de un obiect dur şi sferic, care 
părea a să afla intre căptuşala şi postavul paltonului.

Cercetând mai de ap ró pe găsi o (lcscusătură in colţul 
unui buzunar, pe care o lărgi atât încât îşî putu intro
duce mâna până acolo unde simţise obiectul menţionat.

Aciim îl prinse şi trăgând îl scóse.
Era mânerul, care lipsia de la bastonul ovreiului... şi, 

acest mâner era sângerat.
„Mărturisesc! ?“ intrebâ magistratul cu ton solemn, 

arătând ovreiului acel insemnat corp de delict. „Mărturisesc!, 
că cu bastonul tău ai isbit in asasinatul Pucle şi Tai omorît?“
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Laib nu-şl luase încă manile de pe faţa sa.
Acum însă îşi ridica capul şi răspunse : ,',Nu-i drept, 

nu-i drept ! Sortea mă urmărescc . . . tóté s’au intors îm
potriva mea!

„Ean ascultă prcvenitule,“ inccpu judele cu ton stă
ruitor, „eşti om cu minte şi cu bună socotélâ, căci te 
tragi din nómul lui Israel şi ai fost un comerciante dibăcia, 
şi ai sciut să-ţî asiguri cca mai mare porţiune de avan
tagé sub tóté împrejurările. Cred deci, că iu acósta cca 
mai critică posiţiune a vieţei talc nu te vei arăta mai 
puţin isteţ, ca pană acum, ci vei accepta perderea, ca un 
lucru neevitabil, ér prin o mărturisire sinceră îţi vei uşura 
sortea.“

„N’am nimic de mărturisit.“
,,D0că ai fi creştin ţi as spune, că o mărturise de

săvârşită ţi ar uşura cugetul de greutatea păcatului de 
morte ce ai comis, dar tu-ţî rîdî de asemenea credinţă şi 
o numesc! dcsórta ! ‘

,,Nu sunt vinovat Domnule jude. numai o falsă apa- 
rinţă, o funestă incopciare a unor incidente nefaste pentru 
mine te-a putut induce in o erőre atât de marc pe D-ta, 
care eştt reputat de un jude luminat şi nepreocupat . . .“ 

„Linguşirile tale nu me ating câtuşi de puţin; décá 
nu vei mărturisii vei fi condamnat pe baza probelor, care 
vorbesc mai apriat de cât or! ce mărturisire. D0că-ţî con
vine a întărită prin îndărătnicia ta pe judecătorii tei, aşa 
de mult în cât să nu admită nici o circumstanţă uşurătore 
şi să te condamne la furci . . .“

„N’am mărturisit nimic, prin urmare nici nu mă póte 
condamna la morte,“ striga ovreiul plin de groză.

„Aşa, cine ţi-a spus asta?“
„Sciu, căci am cetit şi cu legile!“
„Te-ai preparat dară de mult la asasinul săvârşit, 

de ai stăruit a-ţî culege informaţiuni prin tecsturile legilor 
nóstre ? Este drept că nu condamnăm la morte de cât pe 
cei cari au mărturisit omorul, dar . . . acâstă mărturisire, 
ai făcut-o tocmai acum . . .“
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,.Ba nu. n’am mărturisit nimic nici o dată şi, nici 
nu voi mărturisi, căci n’am comis nici o crimă.“

„Cu totă negaţiunea ta ai depus o mărturisire per
fectă ... nu directe, dar indirecte.“

„Nu Domnule jude, nu . . . nu mă puteţi condamna 
la mór te . . .“

„Asta va fi tréba senatului, care va avea să judece 
causa ta. Eu am să-ţî mai puiö în vedere unele. D6că nu 
mărturisesc! şi încă depunând o mărturisire detaiată, nu 
pot să liberez nici pe Traian Mistral, nicî pe servitorul 
Ión, şi nici pe Hold, toţi trei preveniţi! pentru aceiaşi cri
mă, căcî numai un senat póte să tragă consecinţele din 
materialul ce um adunat prin instrucţiunea causci. Acest 
senat, care te va judeca şi pe tine, nu va fi nie! de cum 
edificat prin îndărătnicia ta, căc! nnmai acestei îndărătnici! 
vor avea să mulţămâscă o întreită muncă. Asta o vor pune 
pe conta răutăţi! tale de inimă şi în loc de circumstăr! 
uşurătore le vei présenta circumstăr! agravante, aşa încât, 
eu unul n’aş mai da nici o pipă de tutun pe viaţa ta.“ 

„Să admitem că, ingrozit de povara dovedilor apa- 
rinte, <}ău numai aparinte Domnule jude şi Domnule gre
fier . . . aşa să-mi aiute Dumnedeu, numai aparinţele...“ 
repeta ovreiul, care acum in adevăr îs! cam eşise din fire. 

„Ei bine, ce voiai să admiţî . . .“
„Voiam ... o Domne Dumnedeul meu ... ce voiam

să (Jic . . .“
„Voiai să mărturisesc!?“
„Ba nu, să intreb numai, că décá aş! mărturisi aş! 

scăpa cu viăţa?“
„Atârnă mult de la mărturisire. Décá din ea judecă

torii tăi pot conchide la circumstăr! uşurătore . . . dar in 
tot caşul, traiul tău. ueîmpricinat de până acum . . .'

„Atârnă de la mărturisire?“ întreba ovreiul 
bună oră s’ar dovedi din acéstá mărturisii i, că . . . presu
punem numai. . . silit am fost, să mă scap de cel mort.u

d0căj n
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,,Atunci negreşit ţi s’ar lua in seină ş’apoi cred câ 
te vor condamna cel mult la inchisóre pe viétâ . . .“

„Ar fi mai bine să mor!“
„De, de . . . asta o (Jici fără de a te gândi bine la 

ceia ce este mórtea. Ş’apoi prin o bună purtare poţi să-ţî 
câştigi favorul funcţionarilor inchisórei, care de bnnă séma 
te vor recomanda graţiei regelui. Étâ în patru anî regele 
îşi va serba aniversarea de cincîdecî de anî, şi pré lesne 
ai putea profita atunci de amnestia ce să va da negreşit 1“ 

„Patru anî !“ repeta Laib, fără să-şî dea seama că 
prin acésta şovăia de pe calea negaţiunei. Şi in acest su
prem moment învinse obiceiul inăscut fie cărui ovreitt, de 
a së tocmi, peste isteţia sa care ar fi trebuit să-l povë- 
ţuescă, a nici nu lua in séma acestă tentaţiune.

„Da, vedi deci,“ adause judele, „că vei putea scăpa 
cu patru anî numai, décá mărturisesc!, ér décâ nu, vei pu
trezi in temniţă, căcî avem dovedî copleşitore, pentru fap
tul tëu şi sper chiar a-ţî aduce şi martori?“

„Martori?!“ strigâ Laib tremurând.
„Da, şi sciî că doui martori ocularî fac atât ca şi 

' o mărturisire?“
„Nu m’a vëdut nimen când l’am . . . dar ... ba 
„Ai scris tote,“ ’l întrerupse judecătorul, adresâu- 

du-së cătră grefier. „Poţi să închei, căcî cuvintele „nu m’a 
vëijut nimen, când l’am“ . . . sunt o apriată mărturisire şi 
este deci de prisos, ca să mai stăruim pe lingă prevenit. 
Sună ca să vină să-l ia.“

„Ba nu suna Domuule grefier, aşa te rog,“ <}ise 
Laib speriat de morte şi perejeudu-şî totă presenţa, ,,étâ 
că mărturisesc . . .“

„Yeiji că tot tu ai asasinat pe Caspar Pucle.“
O mică tăcere fiorósá së făcu, apoi eşi din peptul 

sbuciuraat al ovreiului ca o suflare slabă, iusă totuşi la 
inţelesul judelui şi al grefierului cuvêntul scurt, dar grav : 
„da.“
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„Pentru ca mărturisirea să-ţî fiă cat de complectă, 
intórcc-te în chilia ta şi pregătesce-te până mâine, când 
te vom asculta din dou,“ dise judele.

Laib fu recondus la inchisórea sa.

xxxur.
Mărturisirea.

In urma mărturisirei ovreiului scăpară nu numai Ion 
şi Hold dar şi Traian, căci din depunerea vicepreşedintelui 
băncei reeşi nu numai că nJavuse parte la asasinarea lui 
Pucle, dară preste asta şi că după cum seim, Traian era 
cu totul nevinovat de subscrierile false de pe cambiile 
asasinatului.

Amicul nostru, cum cşi din arest, îşi dete demisiuuca 
atât la banca din Tempescî, cât şi la Patria din Riulac.

Consilierii de administratiunc de la cele două bănci»
erau plini de bucurie, căci în primul moment li să părea 
o fericire, că nu mai erau legaţi a lucra eu un om bănuit 
ér cei din Riulac erau peste asta forte fericiţi, că Traian 
prin demisiunea sa renunţase la despăgubirea de cinci mii 
de fiorini. Pentru a da o expresiune vedită acestei bucurii 
consiliul de administraţiune al Patriei din Riulac spori 
emolumentele secretarului, care după cum seim, era un fiu 
al preşedintelui.

Traian îşi arangiâ dintru întâiü condiţiunele traiului, 
părăsind locuinţa, ce avuse la olaltă cu tată-său, pentru una 
mai modestă, réalisa din mobile şi din unele obiecte de 
prisos apoi să puse pe o muncă seriósá la jurnal şi isbuti.

Insăşî cjilele de restrişte i deveniră un izvor de bună 
stare, căcî prin publicarea unei descrieri bine reuşite a celor 
ce păţise, iu colonele jurnalului său, îşi mări numărul ce
titorilor la o ţifră atât de frumosă, încât putea trăi in 
ticnă din partea sa de venit.
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In ticnă ... da! Adică-şi avea pânea cea de tóté 
d il ele, tutun cat i poftea inima, bani de buzunar . . . Pu
tea chiar să-şi permită pe fie-care an luxul unei călătorit 
x. . N’avea nici un inamic pe faţă ci numai linguşitori... 
II alegeau la tóté posturile de onóre . . . Cocónele cele bă
trâne dorian chiar să-l insoră, dar . . . Traian nu voia să 
scie nici de fete, nici de vőduvióre.

Avem insă să împărtăşim lectorilor mărturisirea ovre
iului şi cele ee au urmat după ea. O vom face mai pe 
larg, folosiuduriie de articolile, in care Traian reprodusese 
acéstâ causă celebră.

Seim că ovreiul plecase buimăcit dc la Pucle, pe care 
voise să-l indemne, ca să invinovăţâscă pe Traian, ca şi 
când acesta ar li defraudat nisce hărţii de valóre şi ar ii 
pus in locul lor schitele poliţe false. Laib era buimăcit nu 
numai fiind că Pucle i refusase consursul seu la acéstâ 
mârşăvie proiectată de el, dar îl mai ameninţase, că-i va 
intenta proces ca să-i ia banii ce va primi pentru grădină.

A casă, pe când să preumbla in sus şi in jos con
cepuse un plan infernal, pe căre i şi executa.

Era decis a asasina pe Pucle, arangiâud tóté împre
jurările aşa, ca iutréga bănuidlă să cadă pe Traian.

Ursita îl ajutâ întru câtva la executarea grozavului 
său plan, ori mai bine dis, sortea îl împinse in negrul abis.

Laib găsise la bancă batista lui Traian. Acéstâ îm
prejurare i păru, ca un semn de incuragiare, ce-i venia de 
la Ieliova al său.

Să nu credeţi, că am afirmat aici un lucru neadevă
rat (Jicend că Laib credea in ajutorul Dumue<Jeului său la 
săvârşirea celor mai infernale fapte. El credea cu totă fer- 
vórea inimei sale celei cupide .in acest ajutor, după 
cum singur a mărturisit înaintea judelui de instruc
ţiune, aducând acéstâ împrejurare chiar ca o circumstare 
uşurătore a crimei sale.

„Domnule jude,“ astfel (Jisese ovreiul, „când am 
vöcjut batista pe mésâ nii-am ijis : Vetjî lehova-ţi

„Strada. Carmon Silva.u ÎS
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vine in ajutor, ca să-ţî rësbunï asupra acelui ticălos, care 
a îndrăznit a te pălmui pe tine, binefăcătorul lui. Dumne
zeul nostru ra’a inzestrat cu minte şi mi-a sădit in inimă 
iubirea nómului meu, el mi-a trimis gândul cu care am 
prins pe Pucle de rai-a vândut grădina pe un preţ atât de 
ieftin. Iehova nu va îngădui dară să fiu frustat şi împre
ună cu mine némul meu de rodul iscusinţei mele prin acel 
ticălos de Pucle. şi fiind-că nu voiesce să iugăduiăscă ca 
acéstâ nedreptate să së săverşâscă, îmi trimite acest semn !“

„Luai deci batista.'*
Ovreiul descrise apoi cu amănuntul cum trimise la 

Traian ca să-i dea întêlnire la Pucle, pe un timp unde 
omorul trebuia să fiă deja săvârşit, căci voia să-l prindă 
cu martori lîngă mort ; cum înscena după aceia descope
rirea poliţelor false, la care scenă am asistat şi noi. Pe 
Lustic şi Smalţ i provoca să vină cu el împreună la Pucle, 
fiindcă voia să-i aibă pe ei de martori in contra lui Traian. 
Era un plan infernal pe care-1 urzise ovreiul. Judele de 
instrucţiune Paul Armie sé înfiora de atâta isteţie in crimă, 
şi să felicita că isbutise a descoperi mîrşăvia acestui om 
şi a-1 aduce la aman.

„Când plecai de la bancă,“ continuase Laib in măr
turisirea sa, „sunase sése şi era cam intunerec. Mă dusei 
a casă numai ca să pot trece pe dinaintea biroului lui 
Pucle. Trecend, îl vădui că este singur şi că tocmai îşî în
cheia cassa, ceia cc-mt vestia că sö pregătia a-şî închide 
biroul. I făcui semn să ăsă puţin afară, căci nu voiam să 
më vâdă nimen intrând la densul. Pucle eşi in uşă !“

„De ce m’ai chemat?“ întreba el.
„Véd că inchidi şi bine faci, dar să nu te duci, ci 

să stai în biurou şi să laşi uşa deschisă pe din dos. Voi 
veni preste vr’un sfert de oră, ca să uc regulăm cestiunea 
nostră'. Mi-am luat séma, voi rccnnósce subscrierile de pe 
poliţele D-tale, dar trebue să ne înţelegem, căci nici D-ta 
nu vei voi doră, ca să-ţi dau intréga sumă ce voi lua 
pentru fosta D-tale grădină. Am avut şi eu cheltuell, până
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am putut încheia contractul; sciî D-ta vorba ceia, o mână 
spală pe cea laltă.

La scirea, că voiesc să recunosc subscrierile (le pe 
poliţele false, faţa lui Pucle se umplu de bucurie. Imî pro
mise voios că raă va aştepta.

Mă duseiü a casă şi intrâiü cu mult sgoraot, ca să 
mă simţă cei de p’acolo. Apoi insă me furişai incetinel 
órást pe stradă şi mersei iu aimbra caselor la biroul lui 
Pucle, care era deja închis pe din faţă.

Nimerisem bine, căci nimen nu mă vedea împrejur 
pe stradă, şi nici iu curte nu era nimen. Mă furişai deci 
pe din dos iu biroul lui Pucle, care mă aştepta cu nerăb
dare.

Iu mână aveam bastonul cu mânerul cel gros şi greu.
,,Ce ghîfăi aşa.“ mă întreba Pucle.
Puteam eu orc să-i spui, că grozăvenia iutenţiunei 

cu caro intrasem la el, îmi îngreuna resuilarea.
„Am venit pe semne pró iute,“ i răspunsei eu.
,,Aşa dara eşti hotărît, ca să recunosc! de ale D-tale 

subscrierile, séu mai bine îmi vei subscrie alte poliţe?“ 
începu Pucle.

Eu nu voiam să fac vorbă multă, căci mi-era târnă 
să nu trecă timpul şi să nu fiu surprins de Traian, dar 
tot o dată, pentru ca să ocolosesc omorul, de care mă sfi- 
iam cu mult mai mult de cum îmi închipuisem, răspunsei 
lui Pucle.

„Nici ideiă despre asta ! ‘
,.Ce fel?“ exclamâ nenorocitul, raşa dară m’ai în

şelat cu vorba! Ce-mî voiescî?“
„Să mă înţeleg cu D-ta,“ răspunsei eu, simţind cu 

plăcere, că la ofensa interlocutorului meu îinï revénia iri- 
taţiunea de la care speram că-mî va izvorî curagiul şi pu
terea pentru faptul sângeros. Şi ca să măresc acéstâ irita- 

. ţiune, îmi propusei, să-l aţiţ in contra mea, dar mai în- 
tâiti voiam să încerc a mă împăca cu densul. Decï conti
nuai a-i vorbi. „Fi cu minte Domnule Pucle, şi fă cum 
te-am povăţuit?“ 18*
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„Adică după ce sunt plastograf să mai deviu şi un 
sperjur, un mincinos !“ '

„Apoi de, ce să-i facî, aşa este păcatul, se ţine lanţ 
de om. Plastografia a fost prima zală, a doua va fi sper
jurul, apoi cine scie ce va mai fi!“ răspunsei eu.

„După tóté vreai să-ţî şi baţi joc de mine?!“ ex
clama bătrânul, căci Pucle a fost bătrân.

„Ba nici de cum!“ fi răspunsei eu, „ca să vedî, că 
ţin mult la D-ta, îţi ofer încă cinci sute de fiorini, peste 
cei care ţi-am dat pentru grădină . .

„Sciî ce Domnule Laib, mai bine răinâneai unde ai 
fost, déliât să-mî facî asemenea ofertă próstá !“

„Prost eşti D-ta, care nu vreai să inţelegl binele 
D-tale,“ răspunsei eu, căci vedeam că nu-i speranţă de îm
păcare şi voiam să mă inferbînt, ca să provoc catastrofa.

„Aşa-mt vorbescî tu ovrei ticălos, ludo,“ striga Pucle.
Era timp să sfârşesc cu el, căci vocea sa cea pătrun- 

(Jătore putea să atragă pe cineva.
„Câine,“ scrâşni eu şi poc ! îl păli drept in tâmple 

cu glonţul de la baston, pe care-1 apucasem cu amândouă 
mânile ca să lovesc mai cu putere !

II nimerisem bine, mânerul bastonului sări cât colea 
Pucle fără a mai scote un ton măcar, să lungi pe podinile 
biroului, ór din tâmplă i rîurea sânge cald.

In căderea sa mă atinse cu capul tocmai din partea 
unde-1 nimerisem şi-mî umplu paltonul cu sânge.

Eu in acel moment nici nu observai asta, căci aveam 
grije, ca să execut amănuntele planului meu.

Luai batista lui Traian şi o cufundai in gura celui
cădut.

Cu acestă ocasiune mi-am umplut mâuile de sânge, 
căci am fost silit să-l iau pe mort de cap, ca să-i des- 
cleştesc fălcile. După ce i-ara înfundat gura, Pani mai 
strâns şi de nări, şi l’am ţinut aşa strins, până ce nu mă 
inai puteam îndoi de mór tea lui.



277

Acum căutai glonţul de la baston pe care-1 găsi ros
togolit in un colţ, de unde-1 luai şi-l pusei in buzunarul 
paltonului.

După ce făcui şi asta më mai uitai odată imprejur, 
ca să văd dacă nu a rămas acolo nicî o urmă de presenţa 
mea. Asigurându-mă despre asta, stinsei lampa, mersei la 
uşa pe care o crêpai dintru intâiü, şi vă(Jend, că nimen 
nu era prin curte, eşil tiptil.

Ajunsei a casă fără să mă fi vădut cineva de unde 
veniam. Până aici tóté merse atât de biue, încât nu mă 
indoiam câtuşi de puţin de ajutorul lui Ieliova şi eram 
mulţămit de isprava mea.

A casă mă spălai pe mânî. Un lucru insă totuş mă 
cam îngrozi. Paltonul era plin de sânge pe la pept, ş’apoi 
nici glonţul de la baston, pe care-1 pusesem in buzunar, 
nu-1 mai găsiam. Sciî, că prin o sfăşiătură a buzunarului 
să vîrise intre postav şi căptuşală. Eu n’am putut desco
peri ac6stă împrejurare, dabia aici mi s’a explicat peirea 
miraculósá a mânerului.

Mă pusesem pe căutate şi voiam chiar să mă întorc 
să caut la mort. Pe drum veniră cele două persóne pe care le 
destinasem de martori, Lustic şi Smalţ. Acum să înţelege 
nu mai putui căuta ci plecai cu ei. Când să es pe portă, 
etă un ovreiü călător, care venia să-mi cérâ adăpost. Eu 
iritat cum eram, ni’am restit cătră el şi Pani gonit de la 
pragul uşei mele. Atunci călătorul ridicând mânile m’a 
afurisit şi Ieliova a audit blăstămul grozav ce l’a trimis 
in urma mea, căci . . . din acel moment să intórse foia. , 
Perdui încrederea în mine, ér ceia ce urma vă este cunos
cut, şi nu mai trebue să v’o spun.

„Acum după ce v’am mărturisit nu numai faptele, 
dar până şi gândurile mele cele mai ascunse, cred, că Dta, 
Domnule judecător te vei ţine de parola ce mi-ai dat, şi 
vei mijloci ca să nu mă condamne la morte.“

„Eu nu pot face alt nimic, de cât a înainta tote ac
tele la judecătorii ce ţi se vor numi; ér aceştia vor pro-
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nun ţa sentinţa după ce vor ii ascultat propunerea procuro
rului, pe apărătorii tăi şi după consultarea legilor, insă, 
drept să-ţî spui, nu cred că vei scâpa de furci, căci ai 
comis omorul cu premeditaţiune şi ai voit să induci iu 
erőre justiţia, punêndu o iu risic ca să comită un omor 
justiţiar.“

„Vai, vai, amar mg mai pedepsesce Iehova, pentru 
neindurarea ce am arătat cătră sărmanul călgtor!“ răcni 
ovreiul ingrozit, apoi leşina.

Nu voim să mai urmărim fasele acestui proces, care 
de aici incolo nu mai presintă nici un interes, ci vom 
menţiona numai atât, că Laib in adevăr fu condamnat la 
furci şi executat ca la vr’un an după comiterea asasinatu
lui in curtea incliisórei.

Preşedintele tribunalului trimise şi lui Traian un bi
let de intrare pentru ca să potă asista la justificiarea ovre
iului, dar el scârbit până în adencul inimei sale, arunca 
biletul cât colea . . .

XXXIV.

Un vers uitat.
Concertele din grădina „la pomul verde“ in Tempescî 

să succedau ca şi mai ’naintc, dar publicul să rărise din 
an in an, căci afacerile erau in decadenţă.

La banca din Tempescî obvcniseră aşa de mari schior 
bări, încât nu să mai găsia acolo nici unul dintre vechii 
funcţionari. Lustic murise, Smalţ găsise alt post mai bun, 
Traian însă după cum seim, devenise om de litere. Şi 

-dintre consilieri murise cea mai mare parte, numai llichi- 
tir asista mereu la şedinţe cu zimbetul söu dulceag. Afa
cerile băucei mergeau slab, căcî succursala Patriei i luase 
o mare parte din clienţi ş’apoi, după cum am apucat a o 
spune deja, comerciul peste tot era in decadenţa.
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La succursala Patriei ajunse dintru întâiü director 
Manuil Icône, căci de . . . aşa d’o dată nu să putea aşe<Ja 
la un post atât de însemnat un tenăr nepractisat după cum 
era fiul lui Udrugă, care rămase secretar la Riulac şi 
trăia dile albe.

Talion să împăcase cu starea lucrurilor de şi să schim
base cu totului totul in contra dorinţelor sale, ér biata 
Ulpia, care să învoise aşa de lesne cu planul de alianţă 
intre ea şi Traian, conceput de tată-său, acum să supuse 
cu inima sângerată noului arangiaraent decretat tot de se
verul ei tată şi se mărita după un preot de la ţară, care 
décâ va trăi Talion, va ajunge protopop ba şi episcop 
chiar, căci de . . . iufluinţa „Patriei“ este mare.

Niculiţa Bardă era adiunct la succursală şi tot o dată 
sot al Catincutei. Nu seim de care din cele două funcţii i 
să urîse mai tare.

Traian îşi clădise o căsciură, colea afară in o ma
hala, şi o aşedase drept iu mijlocul grădinei.

Séra când cerul era înstelat să punea pe balcon şi
visa, visa mereu.

Să mai ingroşase puţin şi părul începea a i să încă
runţi, de şi nu avea mai mult de cât treicjeci şi sése 
de ani.

De când i-am făcut pentru prima oră cunoscinţa la 
concert, trecuse tocmai dece ani, dar fiind-că nu să însu
rase, tot printre tineri îşi avea amicii, cu care i plăcea 
să facă excursiunî, când mai mari, când mai mici.

Pc Bucegiü nu mai fusese, cu tóté că de mulţi ani 
îşi propusese in fie-care tomnă să revisiteze acele locuri, 
care in memoria sa i să representau ca lăcaşul adevăratei 
fericiri; dar in fiecare an i să opuse vr’o pedecă şi nu-şl 
putuse deci revedea cu ochi! locul consfinţit prin dulci 
suvenirl.

„Sâmbăta viitóre mergem pe Bucegiü,u cu aceste cu
vinte se introduse un tenăr amic al său la densul, „vil şi 
D-ta.“
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„Pe jos?“
„Ba nu, călări !“
„Da, voi veni. La ce óra plecăm d’aicî.“
„După dece!“
Sâmbătă eliminată un conduct de cinci, şese trăsuri 

pline cu tineri îmbrăcaţi toţi in costum de turişti, in cap 
cu pălării uşurele de pâslă împodobite cu pene de pasări, 
fie-care cu câte o cârjă lungă de munte in mână, cutre- 
era stradele oraşului.

Totă lumea să oprea şi privind in urma lor cu un 
zimbet de plăcere (Jiceau :

„Fac o excursiune, de bună sémâ pe Bucegiü!“
Era in adevăr societatea, care-şi propusese acesta 

ţintă, şi din care mult încercatul amic al nostru Traian 
Mistrel făcea şi el parte.

Cursa in trăsură merse până la comuna Bran. Aici 
prânejiră ; intru aceia veniră conducătorii cu caii coman
daţi şi in poveşti, glume şi risete, cavalcada o lua in sus 
spre muute, mereu in sus.

Traian din fire mai tăcut, nu participa la veselia 
generală, şi fiind tot o dată mai înaintat in verstă, prin 
urmare mai aşedat, ba şi ceva mai greoitl, rămase puţin 
mai pe urma celor lalţî, ér unul dintre conducători îşi 
socoti de datoria sa, ca să rămâiă lîngă el şi să-i ţilă de 
urît, spunendu-i una alta.

„A(Jî par’ că-i sărbătore,“ dise conducătorul, cu nu
mele George,

»Da I'1
„Tăierea capului sf. Ión, décâ nu mă ’nşcl,“ conti

nua George.
„Aşa-mî pare şi mie,“ afirma Traian puţin cam con

trariat, căci acâstă cestiune nu-i présenta nici un interes 
şi-l conturba in gândurile sale, care retăciau departe, insă 
nu departe in spaţiu, ci departe iu timp.

George séu că nu înţelese neplăcerea ce producea 
conversaţiunea sa asupra lui Traian, séu că era tare pre-
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ocupat de obiectul seu, ori din o causă ori din alta urma 
inainte.

„Sunt dară tocmai dece ani, când pentru intâia dată 
am mers ca călăuză pe BucegiO, şi d’atuncî necouteuit 
îmi urmez acostă meserie!“

„pece ani !" exclama Traian surprins, căci şi el in 
momentul dc plecare-şî aduse a minte, că după data cjilei 
erau dece ani de când făcuse acea memorabilă excursiune 
„la om.“

„Da, şi-mî pare ca şi când ar fi fost numai erl. Sciu, 
ca şi acum că era o coconă cu două coconite şi cu un co- 
conaş pe caro i-am călăuzit!“

„Dar n’aţi mers până la om, ci v’aţî îutors do la 
schitul Ialomiţa,“ dise Traian, care resiniţia o cluiosă plă
cere a să intreţiue cu acest om simplu despre acea fiinţă, 
care avuse o inriurire aşa de mare asupra sorţii sale şi 
pe care nu o uitase şi nu o putea uita nici o dată. George 
de bună sdmă vorbea despre societatea din care Coralia 
făcuse parte.

,,N’am mers nu, până „la om“ ci ne-am intors de 
la schit,“ afirmâ George şi plin de mirare căuta in faţa 
lui Traian.

„M8 tem că D-ta eşti unul din acei Domni,“ (Jisc c! 
apoi, „care aţî venit cu ceva mai in urma nostră la 
schit!“

„Da. sunt!“ replica Traiau dar nu mai adause nimic.
George i mai spuse câte tóté povestindu-i fel de fel 

de păţanii, ce avuse prin munţii Bucegiului, ,'dar Traian 
nici că-1 mai înţelegea.

Sufletul său îşi revocase cu dor şi jale tot ce să pe
trecuse in peşterea schitului intre el şi Coralia. Ce lucru 
puţin şi de nimic in ochii altora, o lume iutregă de feri
cire şi de durere de dulcăţă şi amărăciune pentru Traiau.

Drumul devenia tot mai repetjit mai neumblat, acum 
să prefăcuse in plaitt de munte, alocarea in cărare îngustă. 
Tovarăşii cei tineri ai lui Traian nu mai alergau in trapet, 
ci megeau acum şi ei incet, frumuşel in pas.



282

„Mi-e témâ că de sóra nu vom putea manea la schit,“ 
j dise unul dintre turişti.

„La schit?“ replica conducătorul George. „Unde vă 
gândiţi. Am plecat la patru din Bran, până îu Ialomiţa 
sunt sósé ceasuri, ni s’ar face nópte tocmai la „plaiul rău,“ 
din sus de vama de la Guţan.“

„Dumniata dici dară sfi durmiin la Gutau,“ intrehâ 
unul dintre tineri.

„Bău că va fi mai bine!“ replica George.
Aşa să şi făcu. Turiştii primiră ospitalitatea plăieşilor un

guri şi dormiră in paturile lor insă vr’o două ore numai, căci 
pe la trei dimineţa să sculară şi să preparară de ducă.

Era o nópte minunată, o posiţiune răpitore. Iu drepta 
păreţiî cei stâncoşi ai Bucegiului, in stânga platourile tc- 
rasate ale pădurilor prin care venise, ór de-asupra lor, 
cerul azuriu cu miliardele de stele şi cu regina nopţii. Un 
aer fresc, înviorător, nu pró rece. Maiestósa tăcere a nopţii 
şi a muntelui adormit.

Tenării amici ai lui Traiau fură atât de impresionaţi 
de acéstâ sceneriă tainic-incântătore, încât spontaneu formară 
o grupă şi cu privirile ridicate spre cer intonară o melo- 
diă duiosă :

Luna dórme maestósa 
Peste dóluri peste văi 

Er tu scumpa mea frumosă 
Eşti deşteptă şi suspini.

„Ah, scumpa mea frumosă, unde e*tî tu,“ ofta Traian 
'îu sine. „Dar ori unde ai fi, eşti mortă pentru mine!“ 
adausc el apoi.

„Plaiul rău,“ .pe care trebuiră să-l trecu pentru a 
merge din Guţan la Strungă, unde este puuctul vamal ro
mânesc, era in adevăr o potecă periculósa; dar mulţimită 
căluşeilor de munte, care călcau atât de sigur încât tre
buiau să te minunezi de ei, nu să intêmplâ nici măcar un 
singur pas greşit, cu tóté că nu să luminase încă de diuă.

D’abia când ajunseră sus pe muchia muntelui, unde 
prin o curmătură a crestei sale natura formase o uriaşă
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strungă, zorii să arătară spre stânga turiştilor.
In drépta ca vro sută, două de paşi de la strungă, 

de vale, era o ticălosă colibă, care représenta „oficiul va
mal* şi unde turiştii aveau să-şi iudeplinéscâ formalităţile 
de trecere.

Dar Domnii funcţionari durmiau de sigur. Nu să 
vedea nici un suflet afară de dorobanţul solitar, care ca 
santinela frontierei române, stetea cu puşca la umăr, pe 
prispa colibei şi privia la cei sosiţi. Peste puţin, atras de 
sgomotul ce făceau turiştii, să arătâ iu uşa colibei, un 
personagiii, care cu tot trigul de diminăţă, nu era îmbră
cat de cât numai in o cămaşă de nópte. naţională cusută 
cu puiű de arniciü negru şi roşu.

Era incheiat, nu-i vorbă, la gât cu o cheiătore roşie, 
dar peptul său cu tóté astea stetea gol şi să oferia aşa 
neacoperit sărutărei vântului matinal şi aspru, care venia 
de pe piscurile măreţului Bucegiil. Jos in valea Ialomiţei 
o brumă grosă acoperea érba cu un văl gheţos şi cu tóté 
astea acel personagiii din uşa colibei părea a să simţi ca 
şi sub cerul Niţei séu al Genevei, la bordul mărei.

Era comandantul pichetului şi tot o dată vameşul 
punctului ,,Strungă,“ era cerberul, care păzia intrarea in 
regatul român, dar un cerber forte tratabil, care nu re
fuza de a lua o gură de cognac din o butiic.ă ce-i présen
tait turiştii şi care in loc de a le viza pasapórtele le dori 
petrecere bună.

Cam pe la opt ore cavalcada nostru sosise la Schitul 
Ialomiţa, unde dcscălicară cu toţii împreună.

Călugării erau in bisericuţă; tinerii intrară acolo ca 
să asiste la liturgie. Traian insă rămase afară in festere 
şi ceea ce să petrecu iu sufletul său era mai mult ca o 
rugăciune, rostită după vr’uu tipic. Cu fervóre să ruga la 
atotputintele dar nu pentru fericirea sa, ci pentru aceia a 
fiinţei pe care o iubise mai mult iu lume şi pe care o iu- 
bia chiar şi acum,
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Acdstă rugăciune spontaneeă părea a-1 fi umplut cu 
tărie, părea a-i fi dat diu balsamul credinţei, căci tristeţa 
şi amărăciunea, ce-i cuprinsese sufletul tot mai tare din 
ce să apropiase mai mult de schit, i se luase de pe inimă 
pentru a face loc unei dureri mai line.

Tşî reamintise până şi cele mai neînsemnate momente 
ale primei sale întâlniri cu Coralia: Colea lîngă pârlaz o 
văduse pentru prima oră şi — sărind peste undele spume- 
góse ale Ialomiţei sburase la ea. Dincolo la intrarea peş- 
terei stase Catincuţă şi citise.

Ce inscripţiune i atrăsese ore atenţiunea.
Traian începu să caute. Mintea sa era aşa de capti

vată de imaginile suvenirului incât uitase, că un spaţiu de 
(Jece ani îl despărţia de acele momente dulci şi că in acest 
timp de dece ani, multe din inscripţiun! să vor fi şters ér 
altele să vor fi adaugat din nou.

Amicul nostru nu să gândi la asta ci căuta . . .
De o dată să opri uimit.

Die-care răsuflare 
lmî părea ca ş’o săltare 
Şi credeam dintr’o privire 
Să sorb lumea de iubire 
Inima să-mi crescă, créscá, 
Lumea ’ntr’ensa să ’nflorésca.

30 Aug. 1880 C. M.

Aceste versuri erau scrise cu creion de o mână de
licată — de erl numai. Aceste versuri erau ale sale proprie, 
nisce versuri nepublicate, pe care le uitase cu totul, de 
care insă acum ca prin o minuue îşi aduse a minte, că 
erau dintre acele, ce le dase Coraliei la acel bal memorabil, 
când să logodise cu ea in taină.

Inscripţiunea era de eri şi semuată cu literile C. M. 
— Coralia Molean.
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Nebunia! Coralia nu së mai scria Molean, era mări
tată, o numiau Furculicî.

Cine scie unde ajunsese versurile sale din manile ei 
şi ce băeţandru, care nici nu-1 cunoscea, de a cărui exis- 
tinţă nu avea nici el nici o sciinţă, le reprodusese ert cu 
creion acolo pe păreţiî de pétrâ ai peşterei !

Traian ar fi dorit să ispitâscă pe călugări; dar tot 
cuprinsul schitului së afla la slujbă ’n biserică, ér soţii 
după ce-şî satisfăcuse curiositatea, eşiră pană ce nu së ter
minase serviciul divin şi zoriau de plecare.

XXXV.

Strada Carmen Silva.
Inoptase cum së cade când turiştii noştri, după ce 

trimiseră caif de la „vârful cu dor“ înapoi la Brau, in
trară séu mai bine dis scoborîră in Sinaia.

D6că n’ar fi fost favorisât! de luna, care le lumi
nase cu rară spiclidére plaiul pe care o tuliră de vale. ar 
fi trebuit să nopteze pe lingă vr’o stână de pe muchile 
Bucegiului.

Tot! rcsimţiau o obosélá aşa de mare iucât, ajungând 
pe la primele clădiri, o parte dintre turişti voiau cu tot 
adinsul să intre in cea dintâia casă ce le veni in drum.

„Nu sunt aie! hotelurile!“ strigă unul, „haidem mai 
de vale ; acolo vom găsi adăpost.l<

„Décá am fi prinţ!, am putea trage la castelul Pele- 
şului ! “ observă unul.

„Sóu scriitor! german! or! francez!, “ adause altul.
„Păcat Domnule Mistrel, că nu eştrredactor la „Neue 

freie Presse!“ exclama ârăş altul.
Traian insă nu făcea haz de aceste observări, care 

voiau să pară- spirituale, care însă denotau mai mult obo- 
séla de cât tăria spiritului acelora care le făcuse.
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Àm audit că este p’aicï şi o stradă cu numele „Car
men Silva,“ relua unul.

„Da, drumul, care conduce prin curtea mănăstirci 
spre castelul Peleşului portă acest nume.“

-Va fi cea mai frumosă stradă din Sinaia !‘‘
„Ba nu — dar pe semne augusta poéta, regina Ro

mâniei. care să pitcsce sub acest nume“ —
„Bre, bre, cât este de invăţat fratele Pizmiric," în

trerupse cineva pe vorbitor, „dăcă nu ne-ar fi spus. nici . 
n’ara fi sciut că regina Elisaveta a României scrie sub nu
mele de Carmen Silva.“

Hohote batjocuritóre curmară conversaţiunea.
Traian aufjind că există ’n Sinaia o parte de loc 

cu numele strada Carmen Silva, resimţi o stranie atracţiune 
cătră acea stradă. Nicî el insusï, décâ ar fi stat să se iu- 
trebe, n’ar fi fost in stare a-şî explica acest simţ.

Simpatia poetului cătră regala poetă, étá prin ce tre- 
bue să ne explicăm acea atracţiune.

In dosul hotelului Caraiman era o bancă. Amicii 
noştriî obosiţi cum erau să aruncară pe densa.

Traian propuse să tragă la acel hotel, dar cei lalţi 
nu-şt putură concede acest lux, şi cerură să mergă la un 
han mai ieftin la : „Hotel comercial,“ ţenut de un Tempescean, 
care hotel era mai de vale lingă şoseaua dinspre Comarnic. 

După ce .mai resufiară puţin turiştii o luară ărăş la picior. 
Li se părea că nu mai ajung, aşa de mult li să lun- 

gia drumul spre han. In fine după un mers ca de vr’o 
două-cjeci de minute sosiră la „Hotel Comercial,“ şi năvă
liră in restaurant. Erau fiămendî ca lupii, dar mai cu sămă 
setoşî, căcî de pe muchia Bucegiului nu mai băuse nimic.

Sala de mancare a hotelului era desérta. Un óspe 
solitar şedea la o" masă retras in un colţ al odăii spaţiose.

La intrarea turiştilor, óspele să intórse. Traian i ; 
vă<Ju faţa şi plin de mirare exclamâ:

„Te sciam la viîă, frate Costică?“
Era in adevăr Costică Molean fratele Catincuţit, care 

să scula acum şi pofti pe Traian să sécjá lingă el.
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„Un vechili amic,“ (lise acesta cătră soţiî săi de ex- 
cursinne, drept scusă ca să separa de dêusiï, punêndu-sG 
lîngă Costică.

„Te miri, că mß găsesci aici?“ făcu acesta după 
ce-şl umpluseră paharele.

„In fine, tocmai aşa de mult nu mß mir, căci Sinaia 
îţî cade in drum,“ replica Traian.

„Da, in drum, insă totuş nu m’aş fi oprit, dâcă n’aş 
fi avut o aventură norocosă,“ făcu Costică cu o clintire din 
ochi, care avea pretenţiunea de a fi istéta.

Traian scia că Costică cu cât imbătrânea, cu atât să 
lăuda mai tare cu aventuri galante.

Să inţelege că viîa nu-i dase încă răgaz de a fonda
o căsnicie.

„De astă dată va fi lucru serios,“ reluâ Costică. 
„Mă ’n sor!“

„Dar viîa?“ iutrebâ Traian.
„Verii, asta-i lucrul cel mai nostim,“ dise Costică 

plin de fericire, „că-mî pot vedea si de vilă!“
„In fine tot eşti om liorocos.“

„Da, aşa să pare. Décâ nu m’aş teme de tine, ţi-aş 
spune şi numele fiitórei mele soţii. Este o văduviţă.“

, Nu sunt curios !“
.,Cn atât mai bine. Te cuuósce, m’a intrebat de tine. 

Este abonată la jurnalul tău, móré după poesiile tale.“
„Sunt forte încântat de asemenea apreţiare,“ cjise 

Traian, apoi îşi goli paharul şi părăsi iute pe Costică, 
trecând la soţii săi de excursiuue, căci flecăritul acestuia 
începuse a-1 supăra la cap.

Dăcă ar mai fi stat lângă Costică póte că ar fi aflat 
încă un lucru forte interesant, aşa insă ascultă cât asculta 
la glumele, care mai sărate, care mai nesărate ale turiştilor, 
plini de o voie debordantă, apoi simţindu-să tare oliosit 
merse de să culcâ.

„Mâine des de dimiuétá voi merge să văd strada 
Carmen Silva.*;
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Cu acest gând să puse in pat.
Un timp iudclungat nu putu adormi.
„Mai bine rămâneam a casă. Me liniştisem, inima mi 

să răcise cu totul, dară să vede, o mică scenteiă totuş mai 
ardea sub spuza cea dâsă. Aerul imbibât cu suvenirul 
unui trecut regretat, care a adiat astădî totă diua impre- 
jurul meu, pe care Pam respirat cu deliciu prin toţi porii 
trupului şi sufletului meu, a pătruns prin spuză şi dând 
aliment scânteiuţei a aţiţat un foc. Acum nebuna-mî de 
inimă arde ca şi cum nu s’ar fi topit deja din ea, tot ce 
mi-ar mai putea încâlcii sufletul . . .“

„Straniu lucru . . . tot dar tot ce s’a petrecut cu 
mine d’atuncî ^i până astădî din acel fericit moment, când 
inima mea in peşterea schitului a luat foc, totă nefericirea, 
tóté peripeţiile adversităţii, care m’a urmărit, care mi-a 
răpit ce mi-a fost mai scump şi era să mă despoiă şi de 
onóre şi de vi éta, tóté s’au şters nu din mintea, nu din 
memoria, dar din inima mea, in care nu mai găsesc de 
cât o speranţă neexplicabilă, dar forte reală.’*

Cătră metjiul nopţii cei lalţî turişti veniră cu mare 
sgomot din restauraţiune. Era şi Costică cu ei şi Traian i 
aucli (Jicend:

„Aşa dară mâine vom merge la barace Păcat, că
n’ai spus nimic Domnului Mistrel despre asta. El de bună 
sómá des de diminâţă o va lua la picior, ca să-şî facă 
preumblarea îndatinată şi nu va putea vedea baracele. Ar 
fi bine să-i lăsăm vorbă prin fata de la hotel.**

„Căutaţi-vă de tr0bă,“ răspunse Costică, „fratele 
Traian nu vrea să scie de d’al d’astea. Lăsaţ.i-1 să mérgft 
unde-1 va duce gândul.

„Nópte bună !“
„Nópte bună!“
„Că bine şi clici,“ să gândi Traian, „ce am să casc 

eu gura la nisce barace ! Pe mine mă trage inima la strada 
Carmen Silva.“
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Traian să perdu din ce in ce tot mai mult in do
meniul visurilor, să adêuci tot mai tare in detailurile 
dulcelui trecut, până ce in fine natura îşi ceru tributul 
său. Până ce să va deştepta din somnul cel recreator, să 
spunem vr’o două cuvinte spre explicarea însemnătăţii bara- 
celor, pe care turiştii voiau să le v4<Jă.

România in toţi anii serbâză aniversarea luarei Gri- 
viţei, care după cum seim cu toţii s’a săvârşit in 30 
August al anului 1877. Aşa dare amicii noştri! sosise toc
mai a doua sâră după serbarea ce avuse loc şi in Sinaia, 
fiindcă vânătorii staţionaţi acolo luaseră cea mai valorosă 
parte la cucerirea Gri viţei.

Regele şi regina întruniseră somităţile militare şi 
civile la o cină festivă, care fusese servită in o hală ridi
cată spre acest scop lângă baracele impodobite, in care 
campau vânătorii.

Acâstă hală precum şi baracele erau in adevăr demne 
de văijut. Decoraţiuuea lor, compusă din muschiü verde 
şi gălbui, din ciucuri şi cetină de brad. care formau fel 
de fel de figuri şi ornamente frumóse, era o adevărată 
operă de artă rustică, rafinată prin un gust eschisit.

Costică vorbise turiştilor noştril cu entusiasm de 
acâstă serbare, la care asistase şi el ca tot poporul, pri
vind din depărtare şi le lăudase localul serbărei aşa in cât 
junii noştri amici, n’având ce face până la 11 ore dimi- 
nâţa, când pleca treuul, îşi propuse, după cum autjise şi 
Traian, să visiteze baracele.

Pe Traian îl furase atât de bine somnul, îucât abia 
să desceptâ pe la opt ore diminâţa.

Nu să simţia din destul odihnit şi ar fi voit să mai 
dormă, dar îşi aduse a minte de proiectul amicilor săi şi-şi 
(Jise :

„Haide scolă Traiane, dâcă voicsci să ve<Jî strada 
dorită, că de vei întârzia puţin, te vor grămădi tinerii şi 
vrând ne vrând va trebui să mergi şi tii la barace.“

19
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Imbăîbăţindu-să, sări din pat şi peste dece minute o 
lua spre mănăstire, căci' scia că trebuia să trécâ prin cur
tea ei pentru ca să dea de strada Carmen Silva.

Pe acest timp matinal, căci in Sinaia, care este o staţiune 
de vâră pentru boeriî cei mari, ora opt şi jumătate este 
un timp forte matinal, şi tot o dată acum, după ce trecuse 
toiul sesonului, căci era finea lui August, Sinaia présenta 
un aspect feeric. Era ca şi acel castel din basmul nemţesc, 
in care tote fiinţele inţepenise in un somn adênc şi aştep
tau ca făt frumos să viiă a săruta pe fata de împărat şi 
prin acéstâ sărutare, tăiând puterea vrăjirei, să redeştepte 
totă vietatea la continuarea fericirei perdute.

In adevăr contrastul intre vilele cele multe, care de 
care mai cochete şi mai răpitore menite pentru răsfăţul 
ómenilor si intre liniştea desăvârşită ce domnia jur împre
jur, pe şosea, pe alee, pe cărările din pădure, in curtea 
mănăstirei şi — in strada Carmen Silva, i reaminti lui 
Traian cu multă vivacitate pe n Dornröschen pe prinţesa 
amorţită din basmul nemţesc.

Dar mult şi tainic dorita stradă îl desilusionâ, n’a- 
vea nimic interesant. Trecând inainte, Traian ajunse la 
castelul séu palatul regal, apoi la corpul de gardă unde era 
expus drapelul vânătorilor ornat cu rose . .. pentru cei viî, 
şi cu lauri . . . pentru cei morţi, la care privi un moment, 
apoi să intórse oftând. I să făcea ca şi când nu i s’ar fi 
împlinit un vis frumos, dar să-l fi întrebat ce vis, n’ar fi 
răspuns, i-ar fi fost ruşine să mărturisâscă, că sperase a 
să intâlni cu Coralia.
• Voind să mai varieze impresiunile sale, să abătu puţin 
din cale, trecu in pădure, ér acolo găsind un bufet, să 
puse la o masă şi ceru un ceaiü.

Era unicul óspe. Cu tóté astea îşi căutase unghiul 
cel mai ferit. I era târnă că amicii săi, séu Costică séu in 
fine vr’un cunoscut să nu vie cumva şi să-l descopere. In 
disposiţiunea sa de acum, i era silă a vorbi cu cineva.
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Prevederea sa nu fuse zadarnică, căci dabia să aşe- 
dase, când éta că zări venind spre chioşcul bufetului o pă- 
rechiă. Bărbatul, care să apropia cu o damă, părea a ii 
Costică.

,,Da, nu în’am înşelat este el,“ îşi dise Traian şi 
ceru de grabă uu jurnal pe care-1 desfăcu şi-şî dete aerul 
a ceti, ţenendu-l astfel de-i acoperi faţa. „Ér dama cu vă
lul cel des pe faţă este de bună sémá dulcineea sa de ca- 
re-mî vorbi a seră“, — adause Traian. Ar fi voit să plece 
de acolo, însă nu putea fără de a fi observat, deci preferi 
a sta nemişcat in colţul său şi a-şî petrece timpul cu ce- 
titul jurnalului, sperând că părechia va lua numai o dul- 
c0ţă, cel mult o cafea cu lapte, ş’apoi va pleca.

Costică, căci era in adevăr ‘el, veni cu dama sa in 
chioşc şi să aşedâ la o masă.

Traian, care-şî ascundea faţa uu fu recunoscut, dar 
nici el nu putu vedea faţa damei, care să des văii acum. 
Era palidă, dar interesantă, de o frumuseţă induioşătore.

Costică i vorbi în limba germană, pe semne pentru 
a nu fi inţeles de óspele solitar. Traian insă scia bine 
nemţesce şi inţelese tot.

Deja la primul cuvent i să deştepta atenţiunea, dar 
ce cjicem . . . resimţi un interes nespus, un interes, care-i 
produse nisce violente palpitaţiunî de inimă,

„Imî pare forte rău,“ disese Costică, „ar fi trebuit 
să scit, că v’aş fi însoţit cu plăcere la excursiunea ce aţi 
făcut pe Bucegitt. Te-am căutat alaltăerî ca un nebun. Ai 
lipsit şi de la serbare.“

„N’am fost invitată!“ replica dama, ér timbrul acelei 
voci i merse lui Traian drept la inimă.

„Cum puteai fi invitată. De când tc-ai măritat, ai 
trăit tot la Nizza, aşa încât nu mai scia nirnen de voi. 
Mamă-ta, care in primii ani ai măritişului tău mai mijlocea 
câte o scire, câte o veste intre noi şi tine, a murit de 
mult şi —7 drept să-ţî spui, am fost forte surprins când 
te-am intâlnit acum vr’o patru dile iu Sinaia. Eram mai



292

să nu te cunosc, atât am fost de uimit. Decă nu*ml vor- 
biai tu mai intâiîl. nu te cunosceam. Alalta eri, când nu 
te-am mai văcjut prin Sinaia, am credut, că ai plecat la 
Têmpescï, dar la hotel mi să spuse, că ai arangiat cu 
amicele tale o excursiune ,:la om.“

„Da“ răspunse dama cu un suspin, „este mai frumos 
pe munţi, de cât in Têmpescï !“

„Acolo s’au schimbat multe. Ce-a înflorit s’a scu
turat, ce-a fost verde s’a uscat, cum dice cântecul. Ţi-am 
spus că Traian s’a insurat şi trăiesce bine.“

Amicul nostru la audirea acestei minciuni grosolane, 
tresări cumplit. Era să sără de pe scaun drept la acel ne
mernic şi să-l tragă la răspundere, căci acum nu să mai 
indoia, era pătruns că 'bine-i simţise inima când crezuse 
a recuuóscc acea dulce voce. şi că mişelul de Costică lucra 
cu tóté mijlócele ertate şi neertate pentru a perpetua des
părţirea intre el şi — Coralia.

Da, văduva cea interesantă era Coralia. Noroc pentru 
Costică că Traian isbuti a să stăpâni, — căci altmintre 
Tar fi zdrobit in furia sa.

Coralia nu răspunse nimic la minciuna lui Costică, 
despre care nici nu scia că este minciună, ci clătinase nu
mai din cap şi-şî intórse privirea de la interlocutorul său, 
ca să-şi stérgâ o lacrimă din ochî.

Traian observâ acéstâ mişcare şi tresări din nou, 
érâsï vroi să să scóle şi să mérgâ la masa de lingă uşe, 
unde să aşetjase Costică cu Coralia, dar tocmai iu acel 
moment, veni chelnerul, aducând două cesce de ceai pentru 
denşiî. Amicul nostru să stăpeni deci din nou pentru a nu 
avea pe chelner de martor la revederea sa cu ângerul vi
surilor sale.

„S’a îngrăşat Traian,“ continua Costică, pe când Co
ralia să ocupa cu servirea ceaiului adus.

La acéstâ nouă încercare a amicului său, ca să-l ine- 
gréscâ şi mai mult in ochiî Coraliei, Traian să revoltâ 
érâsï şi cu atât mai mult cu cât Costică nu să abătuse 
acum cu observarea sa uicï de cum de la adevăr.
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Cu un gest de nerăbdare Traian së iutórse pe sca
unul sëu.

La acest sgomot Coralia arunca lui Costisă o privire, 
ca şi când ar fi vroit să-i dică: „Ia sémâ, pare că acel 
domn inţelege ce spui.“

Costică së uita la masa din unghiü, la care şedea 
Traian. Acesta së întorsese anume aşa, ca prietenul sëu 
să-i potă vedea faţa, până când, înspre Coralia şi-o tenia 
acoperită cu jurnalul, in care cetia după aparinţă.

Costică-1 recunoscu in adevër şi së speria aşa de mult 
încât observa şi Coralia tresăritura lui.

„Ce ai?“ îl intrcbâ densa incetinel, aruncând tot 
o dată o privire scrutătore asupra streinului.

Pare că şi densa avea o presimţire, că cine ar putea 
(i acel domn de la masa cea ferită.

„Să mergem,“ rëspunse Costică pripit.
Traian tuşi, era ca şi când şi-ar direge vocea.
Coralia deveni din ce tot mai agitată. N’ar fi plecat 

d’acolo pentru o lume iutrâgă, până să nu fi vëdut faţa enig
maticului.

„De ce atâta grabă,“ replica deci ea lui Costică,
, nu vedî, că nu rai-am bëut ceaiu . . .

Coralia nu-şî sferşi vorba, amuţi fâr’ de veste in- 
gälbinindu-sö.

Traian së sculase şi făcuse un pas cătră densa.
Ea-1 recunoscuse.
„Pentru Dumnedeu Coralio . . . Dómna mea,“ exclamâ 

Traian buimăcii, căci observase palórea ei cea subită şi 
alerga lîngă densa.

„Nu-i nimic,“ së încerca Coralia a-1 linişti cu uu 
zimbet dulce. „A fost un mic atac de nervi, dar mî-a tre
cut. Yederea D-tale neaşteptată . . .

„Vederea mea? . . . ţi-a trecut in adevër Coralio . . . 
ab ertare Dómna mea . . . Nicï nu sciu décâ sunt treaz orî 
cuprins de visul meu nesfârşit, in care nu ţi-am (Jis şi 
nu-ţî die de cât mereu pe nume . . .“, bîlbăi Traian.



294 —

„Un om însurat n’ar trebui să viseze de . . . de . . .
„Iubita tinereţelor sale,“ o întrerupse Traian. „Eu 

insă am un drept necontestat la acest vis in care iubita 
nu numai a tinereţelor ci a intregei mele vieţi . . .

„Domnule . . să încerca Coralia de a-1 opri pălin- 
du-së din nou.

„Bine dicî, vorbele mele trebue să-ţi pară nedemne,“ 
continua Traian, „de óre-ce amicul meu,“ la aceste cuvinte 
arăta spre Costică, care pentru a-şî da*o contenant, së 
cufundase in lectura unui jurnal, „ţî-a dat o neadevărată 
informaţiune asupra mea.“

' „Nu eşti dară însurat Traiane ! * exclama Coralia că
utând in faţa lui, cu nisce ochi mari, lucitori de fericire.

„Nu, Coralia mea ! 1
In acest moment apăru chelnerul din nou.
Coralia së sculase, ér Traian la ivirea chelnerului i 

oferise braţul, pe care ea-1 primi şi, fără a mai dice vr’un 
cuvent măcar, plecară d’acolo apucând pe strada Carmen 
Silva in jos.

Costică rëmase dintru întâiü cu gura căscată, apoi 
luându-şî de o dată séma, vroi să mérgá după ei.

„Consomaţiunea, boierule *, îi (Jise chelnerul.
„Bine <Jicî,“ răspunse Costică, „cât face?“
„Trei ceaiuri sése franci.“
„Trei?“ intrebâ Costică. „Noi am avut numai două 

ceaiuri.“
„D’apoi boierul de colea, care a plecat cu coconiţa ?“
„După tóté, trebue să-i plătesc şi ceaiul,“ bombăni 

Costică aruncând sése franci pe masă. Apoi o luâ şi el pe 
strada Carmen Silva in jos.

MUftTECA F*CUU



.
I

/

•* .OîffjMfcirj
« r

».... ."ff




