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Diligenţa de la Giurgiu se oprise în satufta&S^' 
tineiu dinaintea cârciumel luî Solomonică. Ső
réié începuse să apună. De şi staţiunea dili- 
genţeî de Ia Giurgiu nu era un spectacol noü 
pentru locuitorii din Putineiű, totuşi veniseră 
cu grămada în jurul călătorilor care ÎI privea 
cu indiferenţă. Ceea ce atrăgea mal cu deo
sebire curiositatea lor, eraü cuferile, geaman
tanele, lădile şi într’un cuvent grămada de ba
gaje pe care conductorul, din vîrful diligenţel, 
le asvîrlea unei fetiţe care le prindea şi apoi le 
aşeda în regulă pe păment. .

CAP. I. — La Cârciumă.
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Cea mal mare parte din lădile ce se des
cărcaţi, conţineaţi mărfuri pentru kir Solomo- 
nică, care, dupe spusa celor cari îl cunosteaö, 
avea o avere care întrecea cu mult pe a pro
prietarului moşiei.

Ca së nu se facă încurcătură, conductorul 
ori de câte ori aruncă copilei care stetea cu ' 
braţele întinse, câte un pachet pentru hangiu, 
striga: pentru d. Solomonică. In sfîrşit, dupe 
ce toate cuferele pentru Putineiű fură date jos 
din diligenţă, conductorul strigă pentru ultima 
dată: un sac cu bani pentru d. Solomonică, 
apoi adresându-se fetii, îï dise : aida de ! e prea 
greü pentru d-ta drăguţă, trei mii de franci ! . . 
chiamă, mal bine pe d. Solomonică.

Iacà-më! iacà-më! răspunse hangiul, care, 
dupe ce împinse într’un chip brutal pe aceea 
ale cărei puteri nu eraű îndestulătoare ca să 
primească toată acea greutate, puse un picior 
pe scară iar altul pe căpăţîna roţel, şi, cu 
acest îndoit punct de reazëm, opintindu-se pănă 
la înălţimea caprei, întrebă nemulţumit pe 
conductor :

— Numai pentru atâta m’aî chemat Petre?
— Da, se înţelege, copila nu ’ml a părut des

tul de voinică.
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Cu timpul are să devie, zise Solomonică 
învîrtind în aer sacul cu cei trei mii de franci, 
şi întinclend conductorului mâna stângă spre a 
îl ajuta să se dea jos.

— Nu e trebuinţă, strigă sbătîndu-se, Petre; 
ştie lumea că cu toţi cel şease-zecî de ani al 
d-le, eşti încă verde, mosiü Solomonică.

- - Şease-zecî ! CincI-zecI şi opt, te rog.
— Voinic cum eşti, al putea foarte bine să 

zici numai treî-zecl.
— Bine altă dată socotindu-mî vîrsta, o să 

trec cu buretele peste nopţi. Acum însă, ada
ogă Solomonică adresându-se copilei, dute de

adu un pahar de vin ca să se mal reco- 
rească, dar mergi mal repede tofoloago, nu 
’ţi mal numëra paşii par’că aï avea ouë în 
poalăi

— Cum o canoneşte! îşi diceaü între dînşiî 
ţeranil din Putineiü.

— O copilă aşa de drăguţă!
— Care o să aibă o zestre de cocoană.
— Ce vorbeşti frate ! Să fie óre adevărat 

ce se spune pe ici, pe colea, că adică domnul 
Solomonică are o avere cum nu mal are altul 
în judeţ la noi?

— Ce mai stal de te miri măre ! Solomo-
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nică e putred de bogat, înoată în aur neneî
— Cum îţi pare Didina, haï, întrebă han

giul pe conductor, atingându-1 uşor cu dosul 
mâine! peste pântece; nu este aşa că’ţî ling! 
buzele ?

— Asta e acuma, më mal întrebi cum mi 
se pare, parcă d-ta nu ştiî, răspunse cu para
pon Petre.

— Dar ce, conductor, aï de gînd să dor
mim aid, întrerupse un călător scoţend capul 
pe fereastra diligenţeî.

— Ce facem conductor, plecăm adî ori ră
mânem aci, adaogă un altul cu un ton aspru 
şi plin de nerăbdare.

— Numaî de cât Domnilor, numaî de cât 
răspunse jumătate supus şi jumătate înţepat, 
conductorul.

— Eî bine, reluă Solomonică, dînd cu palma 
prieteneşte peste burta luî Petre, ştiî că pe Di
dina o păstrez pentru cine-va pe care ’1 cu
noşti tu ?

— Eü? (Jise Petre fără să pătrundă gân
dul luî Solomonică.

— Da! Da! Petre, dar iat-o, tăcere.
— Mititico, dise Petre luând paharul din
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mâna Didinél, ştiu ceva ce nu ştiu bine, dar 
de şi nu ştiu bine. . . .

— La dracu conductor ! plecăm adî or nu ?
— Dar aide o dată conductor că ne a apu

cat noaptea. . . .
— Plecăm, plecăm, am plecat răspunse Pe

tre salutând cu o mână, iar cu cea-l-altă dând 
bice cailor, apoi, pe când întorcea diligenţa, 
aducându-şl aminte că a uitat să dea lui So- 
lomonică sacul cu scrisorile, căci la densul se 
depunea corespondenţa pentru tóté comunele 
din prejur şi apoi el o dedea primarului — 
Oprii caii un minut, strigă pe Didina, îl dete 
pachetul cu scrisori şi biciuind caii, porni din 
nou la drum, esclamând destul de tare ca să 
poată fi audit de Solomonică care se oprise 
pe prispa cârciumel : haz ar îl avut să plec 
cu corespondenţa !

— Aşi, vorbă e, reepunse hangiul care ur
mărea cu ochii sacul cu scrisorile, te lăsam 
eu să pleci cu ele, o dată cu capul!

Dupe câte-va minute nu se mal audi de 
cât huruitul depărtat al diligenţel ; oamenii care 
căscaseră gura, se întorceau liniştiţi pe a casă 
iar Didina, din ordinul tatălui sëô, ducea în 
casă sacul cu scrisori.



CAP. IL—Satul Putineiu.

Acoperit odinioară de păduri pe toată în
tinderea sa. satul acesta a fost multă vreme 
cuibul fiarelor sălbatice şi al hoţilor de codri. 
Azi însă, desbrăcat cu totul de haină-i de ver
deaţă, se prăjeşte la arşiţa Soarelui fără um
bră, fără adăpost şi în timpul erneî, fără să 
aibă omul de unde rupe câte-va vrăscuri cu 
care să ’şî desgheţe membrele amorţite de ger. 
La spatele satului se întind podgoriile de vii, 
nişte vii mici şi pipernicite care se întind până 
în Alexandria, dar care, din pricina pămân
tului neprielnic acestui soi de cultură, dă un 
vin mai puţin de cât mediocru. In mijlocul 
satului e biserica, şi de cele două părţi ale ei, 
se întind casele satului, dacă se mai pot numi 
case nişte grămedl de pământ şi de grinzi li
pite, fără nici o formă şi fără nici un gust.

Nimic nu e mai încântător de cât să vezi 
în pragul acestor morminte ce se numesc case 
ţărăneşti, apărând capul drăguţ şi plin de far
mec al ţărancei care, dupe ce ’şi a isprăvit 
treaba, ese pe seară cu furca în brâu ca să
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vadă pe cei ce trec pe linie aşteptând să se 
întoarcă vitele de la luncă.

La o jumătate de ceas depărtare de sat, se 
afla livedea, vast şi frumos teren aşedat în
tre Alexandria şi comuna Pielea. Locuitorii co
munelor învecinate, mal fără voia lor, au fă
cut din această livede o adevărată şosea a 
bucureştenilor. EI aű făcut cu cheltuiala lor 
comună un şanţ’în jurul acestei câmpii de ver
deaţă, şi aú plantat patru rânduri de arbori 
pe margine, ceea ce formează nişte alee reco- 
roase şi încântătoare. In fundul livezel, o pră
vălioară mititică cu un aspect sărăcăcios dar 
foarte curat, adăposteşte şi recoreşte cu rachiu, 
ţuica saü zeamă de struguri pe cel care os
teniţi de drum sau de plimbare, se aşează pe 
câte o laviţă de subt umbrar, pe când un cim- 
poier bătrân şi gârbov îl înveseleşte cu cân
tecele-! din alte vremuri. Stăpânul acestei pră
vălioare este tot Domnul Solomonică, care şti
ind că Dumineca şi sărbătorile în timpul vere! 
lumea fuge din sat şi merge să petrécá la li
vede, a deschis şi aci o sucursală nu dór ca 
să câştige ceva, dar numai ca să nu dică oa
menii că n’au cu ce ’şl recori gâtul.

Logofăt în vremea lui pe moşia prinţului
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M... domnul Solomonicä este adï o autoritate
9

la dânsul în sat ; ca orî-ce autoritate însă, este 
mal mult temut de cat iubit, ba chiar une ori 
această autoritate este criticată cu multă as
prime de către cei care ’şl au stabilit deja re
putaţia de guri rele.

Şi mal întâi aceste guri rele, se întreabă 
cu oare care dreptate : logăfătul cărui prinţ a 
fost domnul Solomonică? Aci deja începe în
curcătură căci dupe câte ’şi aduc aminte bă
trânii, hangiul de azi a fost logăfet la d. M. 
dar acest M. na fost prinţ cum n’a fost Pă
cală Popă. De alt-fel, toată lumea şl aduce a- 
minte că acest stăpân de odinioară al d-lul So
lomonică era d’o bogăţie fără sémá.

Or cât de mână spartă însă ar fi fost d-nu 
M. şi or cât de mult 1 ar fi plăcut să ’şl a- 
runce banii pe fereasstră chiar dacă s’ar ad
mite că într’o bună diminéjâ ’I a venit poftă 
să ’şl împarţă averea pe din douë cu logofătul 
sëü, tot nu se justifică bogăţia fără seamă a 
hangiului din Putineiu. Dar nimic din toate 
acestea nu s’a întâmplat, din contra, contimpo
ranii cârciumarulul ’şl aduceau perfect aminte 
că la moartea stăpânului sëü, s’a retras din 
curtea d4uï M. cu o mie cinci sute de franci.

//
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Ast-fel deci, toata averea sa azi ar trebui să se 
compună din acest capital, plus un oare-care 
căştig, ce'l aducea cârciuma precum şi neîn
semnata remiză ce ’î se acordă de la timbre, 
căci printr’o disposiţie a autorităţeî comunale, 
tot d. Solomonică este însărcinat şi cu debitul 
timbrelor şi mărcilor poştale.

De acea se întreabă lumea cu oare care cu- 
riositatea în sat şi împrejurimî, cum face So
lomonică de cumpără mereü, de zece ani, ba 
pământ, ba vil, mori, păduri, ba vite etc. De 
unde oare ia banii trebuincioşî pentru toate a- 
ceste cumpărări? Este adevărat că dă bani cu 
dobândă şi cu dobândă aşa de mare încât încă 
de multă vremea 1 a rămas numele de Solo
monică, numele celui mai afurisit cămătar care 
a călcat vre o dată prin districtulü Vlaşca, dar 
oare la ţeară cine nu e cămătar? cine nu dă 
bani cu dobîndă, d’aci însă nu urmează că lu
mea să se îmbogăţească dintr’o zi într’alta şi 
încă să se îmbogăţească aşa în cât să se ducă 
vestea peste nouă sate. Din an în an, reputaţia 
sa de om bogat crescând mereü, începuse lu
mea să ’1 numească d-nu Solomonică cel bo
gat înaintea streinilor, cărora le vorbea despre 
el cum se vorbeşte despre un monument, des-
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pre o clădire grandioasă saű despre cine ştie 
ce altă minune. »Ăsta care trece pe linie, în
cepuse să esplice lumea celor care nu ’1 cunoş- 
teaü, este d. Solomonică bogatul ; ăla care şade 
în fundul trăsureî este d. Solomonică bogatul ; 
domnul cela care trece călare este bogatul So- 
lomonică. »

Omului acestuia îl plăcea mult să stea în 
pragul uşeî şi să fumeze ceasuri întregi ca 
cum ar ii vrut să respundă admiraţiunei con
cetăţenilor sëï. De şi avea cinci-zeci şi opt de 
ani, îşi păstrase totuşi statura dreaptă, picioa-. 
rele-i strânse în nişte cisme lipite, şi capul îi 
era umbrit de nişte favoriţi blonzi spicaţi cu 
fire cărunte. Umerii sëï rotundi si arcati, umeri 
■de om voinic, se terminait cu nişte mâini pă
roase care ar fi putut sugruma un mistreţ. 
Obicinuinţa d’a trăi la soare şi pe câmp dupe 
când era logofăt de moşie, îi tăbăcise pelea 
feţei şi’i pusese nişte pete roşii pe obrajii sëï 
bucălaţi. Tot din pricina acestei vieţi ţărăneşti 
şi slugarnice în acelaşi timp, caracterul sëü 
era aci supus şi umilit, aci violent şi teribil. 
Din a treia căsătorie a sa cu fata unui aren- 
dasiú din apropiere, n’avea de cât un copil, o 
Încântătoare şi nenorocită copilă care intra
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acum în al şeapte-spre-zecilea an. Născută din 
nişte părinţi sdravenî, Didina suporta fără să 
se resimţă ostenelile unei vieţi păcătoase; abu
zul muncel nu stricase încă formele el sculp
turale ; părţile ronde şi fine ale trupului el păs
traseră încă farmecul copilăriei, şi lásaű să se 
întrevadă o minunată frumuseţe. Fruntea el cu
albeata-i suavă dedea o valoare extra-ordinară *
strălucire! ochilor, lungime! mătăsoase a ge
nelor, aceşti conductori electrici a tutor scân
teilor pornite din suflet, din inimă şi din spirit. 
Negrii şi îmbrobodiţi, ochii Didinil arătaii şi as- 
cundeaű în acelaşi timp inocenţa şi ardoarea 
sentimentelor el. Gura el era în tot-d’auna rîză- 
toare; alerga par’că spre dorinţă, spre emoţi- 
une şi spre toate capriţiile unei inime peste 
măsură imposibilă. In armonie cu faţa el deli
cioasă, gîtul Didinél, arcul umerilor, desenul 
braţelor, al sinului el bombat înainte ca un 
buchet, ofereaù caracterul unei fete de ţară pe 
care frumuseţea şi îngrijirea unei educaţiunî 
alese o rădicaseră d’asupra rangului sëü, fără 
să o confunde cu fetele de orasiű. Dacă ar fi 
nevoie de o comparaţie ca să poată lectorul în
ţelege pe Didina, aşi zice că semăna oare 
cum cu acele demoazele albe, rumene, dia-
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fane, care ’ţi fac efectul unor Ingert trimişi pe 
pâment, ca sä ne arate noué muritorilor ce a- 
tracţiunî divine capătă ceî cart trăesc în intimi
tatea zeilor.

CAP. m. — O martiră.
Didina fusese crescută într’un pension din 

cele mai cu renume din Turnu-Măgurele. Nu 
doară că tatăl sëü, mândru ca toţi parveniţii, 
voia, dîndu-î această strălucită educaţie, să se 
laude cu distincţiunea fetei sale. Din potrivă e- 
ducaţia Didinil fusese o îndatorire pentru dîn- 
sul, o silinţă violentă făcută proectelor lui, 
dupe cum o void spune mai departe ; şi biata 
copilă de multe ort nu ştia cum să facă ca 
să’şî ascundă spiritul säü să se ferească de a’l 
murdări în contact zilnic cu fel de fel de oa
meni, al căror nivel intelectual era aşa de jos 
în cât de multe ort copila ’şl dicea că clienţii 
tatălui sëü atît cu moralitate cât si cu inteli- 
genţă, constituiau trăsura de unire între omü 
şi bestie.

Didina trebuia să îndeplinească şi nu numai 
fără să murmure, dar chiar avênd aerul a fi

/
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fericită toate sarcinile casei, ale prăvăliei şi ale 
biurouluî, căci am dis că d. Solomonică era 
însărcinat de autoritatea comunală care n’avea 
vreme să se ocupe cu asemenea fleacuri, cu 
distribuirea scrisorilor în plasă, era cu alte 
cuvinte, un fel de şef al biurouluî de poştă. 
Ea era peste tot; trebuia să se tocmească cu 
oamenii care veneaü să cumpere ; să dea in
formaţii celor care veneaü să ’şl primească scri
sorile, saü să recomande pe cele care le tri
meteau ; trebuia să satisfacă şi să mulţumească 
pe mama sa care o dojenea toată ziulica zi
când că umblă prea încet ; în fine trebuia să 
îngrijească de casă şi d’ale casei. Nu se odih
nea un minut : o vedeai când la terezii, când 
la timbre, când cu mătura în mână, or aler
gând afară să priméscá pachetele de la dili- 
genţă. Şi val de capul ei ar fi fost dacă s’ar 
fî înşelat cu un ban dând restul unul client ! 
Domnul Solomonică la moment s’ar fi făcut foc 
şi numai l’aï fi audit înjurând surugieşte şi 
esclamând că ’I ar fi trebuit un băiat iar nu 
o bivoliţă de fată ca asta !

Doamne, ce muncă ar fi impus unul băiat 
acest tiran de tată, dacă pe această nenoro
cită copilă o muncea atâta fără ca cel puţin
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să fie mulţumii ! Sculată cu noaptea în cap, 
Didina nu se culcă nici o dată înainte de mie
zul nopţel, chiar în timpul iernel când toată 
suflarea satului era adormită de la aprinsul 
luminărilor. De la noue ceasuri séra şi pănă 
la douê-spre-zecea noaptea, Didina şedea dupe 
tejghea împletind şi nu ’I era permis să ridice 
ochii în tavan saü de a picotea de somn pe 
scaunul el de lemn. Dacă se întâmplă câte o 
dată să o fure somnul şi adormită, să ’I scape 
cîrligile din mână şi să facă oare care sgomot 
pe tejghea, aceasta atrăgea atenţiunea tatălui 
seű care locuia într’un fel de pod d’asupra 
camerei unde era prăvălia ; acesta, deschidea 
binişor o ferestrue care dedea [tocmai d’asupra 
tejghelei şi arunca în capul copilei adormite şi 
rebegită de frig cu’n pahar cu apă rece înju- 
rând’o şi ameninţând’o cu o pedeapsă şi mal 
barbară dacă o va mal surprinde încă o dată 
că e leneşe. La această impresie crudă, se deş
tepta tresărind speriată de vocea tatălui séű, 
se freca la ochi şi se punea din noü pe lucru 
care de multe ori se muia de lacrămile ce ’I 
curgeaù siróie din ochi.

La miezul nopţel se urca şi ea în odaia-I 
de culcare situată tot în pod alături cu a pă-
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rinţilor sei, şi singura distracţiune era să stea 
câte-va minute la fereastră cu coatele rezemate 
de tocul geamurilor, ca să privească câmpul res
pirând aerul nopţeî.

Când cerul era senin, Didina zărea, printre 
plopii plantaţi sub ferestre şi de trei ori mal 
nalţi de cât casa, li vedea unde vara se plimba 
lumea In timpul zilei. Când era nor şi întune- 
rec, abia zărea vîrful copacilor cari înconjuraü 
şanţul livezel.

Un instinct nehotărât, unul din acele mis- 
cărl profetice cari turbură une ori sîngele ti- .. 
nereţel, părea că spune Didini că nu de geaba 
încredinţa ea toată plăcerea inimel el curate, 
că nu de geaba fixa ea toată atenţiunea el a- 
supra acestui punct izolat al câmpului. Aspira- 
ţiunile el secrete, misterioase ca şi sufletul de 
unde nasc, îşi găsiseră oare explicaţia? Nu stiü. 
Stiű numai că o dată, într’o seară de primă- 
veară, Didina, nu se punea la fereastră de 
cât de jumătate desbrăcală când adică era a- 
proape să se culce, îndată ce intră în cameră, 
dupe ce ’şl isprăvise treaba în prăvălie, alergă 
d’a dreptul şi foarte repede la fereastră, şi 
străbătu lacom cu privirea linia luminoasă a 
alee! din livede, ca cum ar fi urmărit cu ochii
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pe cineva. Căutarea ei părea plină de dorinţe 
şi de nelinişte. Ascunsese lampa de frică să 
nu fie cum-va vedută. Frica copilărească! Căci 
cine, la miezul nopţeî, primăveara, 'când toată 
lumea la ţară, moartă de oboseală, doarme 
dusă, ar fi mai fi putut-o vedea? Şi de alt-fel 
chiar de ar fi zărit-o cine-va, cum ar fi putut 
oare ghici, In ce scop făcea ea această timidă 
perchisiţiune.

— Iat’o ! strigă Didina cu o explozie de bu
curie:—cel doi ulmi, acoperişul ascuţit şi douë 
pavilioane !—Acolo e.

î .

CAP. IV.—O mamă nenorocită.

Elisa soţia hangiului pe care tëraniï din pri
cina capacităţeî sale mişeleştl îl botezaseră 
cu numele cămătarului Solomonică, nu era 
o mamă rea; el de multe ori îl singera inima 
vëzênd rëul tratament ce îndura copila din 
partea tatălui el, dar eraù douë cause carl o 
Impedicaú de a interveni cu autoritatea eî de 
mamă şi a arăta bărbatului sëü că alte sen
timente trebue să aibă un părinte către copil

;!
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iar nu acelea pe care le avea mişelul de So- 
lomonică.

Fată de arendaşiu, crescută şi ea aproape 
tot ca Didina, nu prea ’i se părea grele sar
cinile groaze ce hangiul impunea copilei sale. 
Afară de aceasta, avea în privinţa bărbatului 
sëü, o groază care nu se poate descrie. Se 
căsătorise cu dênsul fiind-că aşa voiseră părin
ţii el, căci din nenorocire şi la ţară se vëd că
sătorii unde inima si orl-ce sentiment înalt si » »
frumos trebue să tacă şi unde nu vorbeşte de 
cât punga sau ambiţiuni murdare şi joase. 
Spuserăm că Elisă avea o mare frică de băr
batul sëü; această frică une ori mergea pănă 
la groază. Se temea de violenţa şi furia unul 
om pe care nimic nu ’1 putea reţine: el n’avea 
nici respect, nici educaţie, nici umbra unul 
sentiment religios, nici măcar bun simţ nu 
mal avea când se înfuria. II se urca sângele 
în cap, începea să vadă roşiu înaintea ochi
lor, lovea răsturna, şi chiar ar fi fost în stare 
să omóre chiar. Intr’o cji era călare şi vrea 
să treacă pe o potecă pe unde nu mai tre
cuse nici o dată; calul se sperie, începe să 
sforăe şi nu vrea să meargă ; Solomonică îl 
despintecă burta cu cuţitul şi ’1 trânteşte mort
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la. pâment. Calul acesta îl ° costa opt sute de 
franci. Să înţelege uşor că asupra unul carac
ter ca acesta, nu putea să aibă nici o influ
enţă femeia şi mal ales o femeie nenorocită 
ca Elisa, căreia atât de mult îl intrase frica în 
inimă, în cât luase obiceiul să clică : «De ’ml 
ar ajuta Dumnezeu să fac cutare lucru pănă 
nu më omoară bărbatu meü ! » Ea însă, avea 
asupra bărbatului sëu un motiv secret de au
toritate foarte puternică, prin mijlocul căruia 
nu numai că ’1 ţinea sub picior, dar ar fi pu
tut face un miel din acest tigru miserabil, şi 
ar fi readus în casă fericirea el şi a copilului 
el. Ce să ’1 faci însă, frica era mal puternică 
de cât dorinţa de a ’şl asigura liniştea şi feri
cirea casei. Acest secret impunea nevestei han
giului ne mal audite precauţiunî faţă cu Di- 
dina, de teamă ca aceasta să nu 1 descopere 
cum-va ; dar copila, graţie unor împrejurări 
pe cari le voiü desvolta mal la vale, avea 
oare cari bănuell şi căuta, de ’1 va fi cu pu
tinţă fără să aştepte băgarea de seamă, a pă
rinţilor, să pună mâna pe secretul care ’1 ar 
fi dat cheia prosperităţel afacerilor Iul Solo- 
monică, precum şi a unor mistere care de 
multe ori o pusese pe gânduri, silind’o să pri-

f
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vească furişiu în tavanul prăvăliei, în nopţile 
de iarnă când tatăl sëü se retrăgea şi o lăsa 
singură să vegheze torcênd saù împletind la 
ciorap.

Cu tot rëul tratament ce suferea Didina, 
ea nu era nici mal puţin frumoasă, nici mal 
puţin dorită de toţi tinerii mal cu vadă de 
prin satele din prejur.

Toată lumea ştia că la capătul acestui iad, 
îl este rezervată o zestre bogată şi o moşte
nire incalculabilă ; dar dorinţele şi aspiraţiu- 
nile flăcăilor se opreaü timide la pragul bo
gatului hangiü.

Nici unul nu se simţea destul de îndrăsneţ 
ca să ceară lui Solomonică mâna Didini fără 
să fie în stare al arăta în schimbù ce-va bani 
şi încă sume grase saü vre-o pădure, vre-o 
moşie, ori în sfârşit perspectiva unei moşte
niri, care să echivaleze cu zestrea fetei. Fără 
această condiţiune, nimeni nu îndrăsnea să 
facă cererea, căcL cine ar fi putut spune pînă 
unde e în stare hangiul să meargă cu bruta- 
ialitatea refuzului.

— Nu se mărită ea în sat, adáogaű ambi
ţioşii spre a mal îndulci într’enşil amărâciunea 
ce le pricinuia siguranţa că le este cu desă-
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vîrşire cu neputinţă a se aspira la mâna fetei
Iul Solomonică, cad, în tot satul şi în cele-
câte-va sate din prejur, mai mai nu e unul
cáré sà aibă cincl-zecl sau sease-zecî miî de->
lei ca să ’1 facă să lucească de dinaintea ochi
lor acestui bogat putred.

— Nid vorbă, continuau alţii, Solomonică 
nu ’şl mărită fata la Putineiu, el se duce or 
la Giurgiu or la Alexandria.

— Ba më tem c’o să alerge tocmai la Bu
cureşti, măre băete.

— Da ce te ar prinde mirarea?
Cât despre ceï cari contaü pe avantagele Í 

lor iisice spre a place Didinél şi de aci se sur
prindă consimtimêntul părinţilor, puteaü să se 
culce pe urechia aceea mult şi bine.

Fata cârciumarulul nu eşea nicăerî : nici la 
horă, nici la nunţi, nici măcar la tîrg nu mer
gea, ba nici chiar la biserică nu prea avea 
vreme să meargă, căci presenţa el era nu nu
mai necesară dar chiar indispensabilă în pră
vălie. A căuta să intri în vorbă cu dînsa când 
era la tejghea, era tot aşa de greü, ca cum 
al căuta să intri în vorbă cu un general în 
momentul când comandă «foc» în contra duş
manului. Din momentul când se deschidea

*
■

■

.
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prăvălia, sermana copilă numai avea nici inimă 
nici suflet, nici tinereţe ; avea numai aripi ca 
să sboare dintr’o parte într’alta, ochii ca să ci
tească etichetele, mâini ca să dea restul ; dar 
aceluia care ’I ar fi spus :—Eşti frumoasă, 1 ar 
fi respuns, de sigur: De cât poftiţi Domnule?

De alt-fel, dacă Didina ar fi avut slăbiciunea 
să iubească pe cine-va şi ar fi avut şi impru
denţa a lăsa să se descopere lucrul de către ta
tăl seu, s’ar fi expus : saü să fie închisă în- 
tr’un pension de unde să nu mal vază soarele 
ani întregi, saü să fie omorîtă în bătăi, saü 
ar fi audit pe tatăl sëü jurându-I că atâta timp 
cât va trăi el, nu pupă ea măritiş.

Ştia eă toate căci mama sa ’I le spusese şi 
mal ales fiind că ea le citea zilnic în carac
terul tatălui sëü. Ceea ce nu ştia ea însă, ceea 
ce nu putuse şi ceea ce mar fi putut ghici o 
dată cu capul, este planul ce concepuse han
giul d’a o mărita dupe Petre conductorul di
ligentei.



CAP. V—O privire îndărăt.
Ca să putem înţelege acâastă alegere a dom

nului Solomonică, alegere care nu ’şl ar pu
tea găsi explicarea numai în caracterul sâu, 
e trebuinţă neapărată să ne întoarcem cu câţi
va ani înapoi, să urcăm la epoca când era 
pe moşia D-luï M.

Stăpânul hangiului nostru, om pasionat dupe 
vînătoare, nu iubea, ca toii oamenii cu această 
pasiune, de cât pe vlnător sau pe acel cari 
aveaü or cât de puţină înclinare spre această 
petrecere. Prietenia o . lega repede şi cu ori cine 
numai să ’! ii dovedit că cel care ambiţiona 
onoarea d’a fi numerát printre amicii proprie
tarului M. *avea predilecţie pentru exerciţiul 
care 1 era aşa de scump.

La o vânătoare care dura treî-zecî şi şease 
de ceasuri, stăpânul lui Solomonică se bolnăvi 
şi dupe câte-va cjile de nişte dureri atroce, în
chise ochii lăsând averea, proprietatea, cum 
şi toate cele ce aveaü oare care raport cu vî- 
nătoarea, unul nepot al sëu, domnul Eliescu.

Acesta, puţin amator de vânătoare, dar eco-

\
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nom, filantropic, partizan al perfecţionare! mo
rale, a claselor inferioare ale societăţei, voi să 
vadă cât poate pielea fie căruia dintre servi
tor! înainte de a ’i angaja din noü. Examenul 
fu fatal logofătului Dumitrache — aşa se chema 
pe atunci bogatul Solomonică de azî -- care, 
nu ştia nimic afară de dicţionarul de vână
toare din pricina căreia îşî neglijase cu de- 
săvîrşire meseria de logofăt pe moşie. Hotărî 
să 1 dea afară. Totuşî, fiind că fusese în ser
viciul unchiului o vreme îndelungată, domnul 
Eliescu, nu 1 dete drumul de cât dupe ce 1 
puse pe Didina, copilă de tot pe atunci, în- 
tr’unul din marele pensioane din Bucureşti, şi 
obţinu pentru Elisa, nevasta logofătului debi
tul de tutun şi de timbre pe lângă care, cu 
timpul se adaogă şi aşa zisul biurou de expe
diţie, adică cu alte cuvinte, poşta rurală pen
tru toată plasa.

De şi despăgubirea ce ’i se da, era nu se 
poate mai frumoasă, totuşî lui Solomonică nu 
1 veni la socoteală. O ’ ruşine, o mare ruşine, 
îi făcea căderea şi mai grea.

Intr’adevër d. Eliescu, cu toată nepriceperea 
logofătului Dumitrache, tot nu s’ar fi îndurat 
sa ’1 dea afară, dacă cel puţin ar fi fost în stare
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sä 1 ţie registrele moşiei, clar bägä de seamă, 
cä pe lângă cele-l-alte păcate ale logofătului, 
apoi el nici nu ştia să citească. Şi această ru
şine d’a fi gonit din slujbă fiind-că nu ştie să 
citească, adică fiind că se găseşte In acelaşi 
condiţiunl de ignoranţă ca orl-ce bădăran din 
sat, îl omora rëü, îl turba chiar pe Solomonică. 
Din pricina aceasta se săpă adânc în inima luî 
ura şi groaza de tot ce mirosea a învăţătură; 
dispreţul cel mal groaznic şi mal pe faţă pen
tru tot ce nu era calitate fisică, forţă corporală 
şi brută.

Cu toate acestea însă, ca să nu peardă cele 
din urmă favoruri ale nepotului protectorului 
sëü, consimţi să ?şl lase fata la şcoală, dar îşî 
făgădui în sufletul şeii rănit, să şteargă din- 
tr’ensa, s’o facă să regrete la fie ce moment 
cunoştinţele se va aduce cu densa la esire.

’ j »

Se bucura mal dinainte gândindu-se că 1 va 
fî uşor să înjosească pe fie-sa, la el acasă, a- 
ceastă instrucţiune, această ştiinţă, această odi
oasă sciinţă de care eh era lipsit şi din pricina 
căreia perduse jumătate, mal mult de cât jumă
tate din gheburile ce nădăjduia săi mal aducă 
slujba de logofăt pe moşia domnului Eliescu.

Această circumstanţă, lectorul o înţelege, jus-

■

r.
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tifică simpatia sa pentru conductorul diligentei 
şi răceala pentru Didina, pe care plftnueşte să 
1 o dea în căsătorie.

CAP. VI.—Bietul notar!

Cu loată mândria leteî şi cu tot dispreţul 
insolent al hangiului, dorinţele tinerime! din 
sat se măreaţi din di în c}i, vèdând cu ochii 
cum pe de o parte averea lui Solomonică se 
măreşte pe di ce merge, iar pe de altă parte 
frumuseţea Didini devenind tot mal provoca
toare.

Nu mal era vorba printre tineri ele cât des
pre averea hangiului şi ochii fii sëï. Acesta era 
subiectul zilnic al tutulor comersanţilor, un 
subiect însă al căruia sfârşit era In tot d’auna 
îndoială şi descurajare. Această idee, devenită 
fixă, se inrädäcinä atât de mult în creierul flă
căilor, în cât nici unul nu mal îndrăsnea să 
se însoare de frică să nu piardă ocasiunea 
d’a se căsători cu Didina, adevărat măr de 
aur în în grădina Hesperidelor păzit de un ba
laur.

In zadar mamele, mătuşile, aste mijlocitoare
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naturale, încercară să se apropie de Solomo- 
nică. El ştia să profite de pretextele lor ca să 
’ş! facă treburile şi să le vîndă ma! scump 
marfa din prăvălie.

Intre acestea, un notar, kir Vanghelie un 
grec care însemnase la răboj grîul şi porum
bul ce se transportă la schela din Zimnicea, 
pripăşit prin Putineiü de un zapciü puţin scru
pulos, martor tăcut al tutor asalturilor încer
cate fără folos în contra cetăţeî hangialuî, îşî 
dise ca filosoful acela : fiind că toata lumea 
•aşteaptă să vadă soarele resărind din partea 
aceasta, eü să ’1 aştept de partea cea-l-altă.

Gândul Iu! era acesta :
— Nu e nădejde să capăt fata d’a dreptul 

furêndu-ï inima; s’o am prin tatăl sëû, nici 
vorbă! Să încerc atunci prin mama-sa.

Kir Vanghelie fusese însărcinat altă dată de 
tatăl Elise!, socia Iu! Solomonică, cu nişte afa
ceri de familie. Dupe ce sfîrşi însărcinarea, ’! 
se plăti osteneala. Ast-fel stând lucrul, nu ma! 
era nie! o portiţe pentru kir Vanghelie să in
tre în casă la hangiu, dar un notar şi un no
tar grec, nu se descurajează nie! o dată, mal 
cu seamă când are patru-zec! de an!, şi ros de 
ambiţiune fiind că vëduse tre! generaţiun! de

• fV-k
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notarï facênd avere la Putineiü pe când el sta. 
loculuï neputênd cu nicï un chip sä lege douë 
în teiù, par’că ar fi fost un ce făcut.

— Am găsit, îsï dise el într’o seară de iarnă 
scuturându-şi zăpada dupe paltonul a căruî cu
loare de mult nu se mai cunoştea. Mâine toc
mai e Duminecă, se gândi el ; la han nu prea 
e treabă multă, prin urmare femeia lui Solo- 
monică mè poate primi. Ia să ’Ï scriu că am 
să 5î vorbesc despre o afacere care o intere
sează tare mult.

Sfârşind biletul, Vanghelie care n’avea ser- , 
vitor, îl duse singur la cârciumă, avênd grije,. 
de şi era têrziü, să nu fie vădut de nimeni. 
Doamne fereşte, ce ar ii dis lumea daca ’1 ar 
fi zărit cine-va ! Grecul e în tot d’auna pru
dent !

Didina tocmai închidea prăvălia când îi dete 
grecul biletul.

— Dumneata eşti, domnule Vanghelie ? M’am 
speriat.

Vai de mine Mititico, îmi pare foarte rëü 
că ’ţi am pricinuit această neplăcere.

— Cu ce pot să te servesc domnule notar?
— Să bine voieşti a primi acest bilet.
— Şi de ce? întrebă mirată fata.
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— Ca să ’1 dai, din partea mea, coconiţi.
— Foarte bine, domnule notar, dise Didina 

“dând bună seara lui Vanghelie.
— Am făcut primul pas, îşi dise Notarul 

mergênd spre casă.
Când fu în pat, vêdu trecându-I pe dina

intea ochilor, ca întrun vis, livezi înverzite, 
păduri stufoase, câmpuri cu grâü, care ondu
lau şi care eraü ale lui ; apoi pe Didina, îm
brăcată în haine de mireasă ; se védu pe el 
însuşi trecând în haine negre, ţinând în mâna 
dreaptă mâna Didini şi în mâna stângă con
tractul de căsătorie ; în fundul tabloului citea 
în litere de foc cuvintele : Leonida Vanghelie 
notar.

Didina dete biletul în mâna mamei sale care 
dupe ce ’1 citi, cjise :

Ah ! Domnul Vanghelie. De când nu Fam 
vëdut? Ce o aveaTirsă ’ml spue?

Dacă ar îl audit Vanghelie aceste cuvinte 
unse cu miere eşind din gura nevestei han
giului, nu s’ar mal fî îndoit de viitoarea-! fe
ricire. Ce plăcută sporanţă saü mal bine ce 
răpitoare siguranţă ’I ar fî înveselit inima!

Elisa se tot gândea mereü ce avea să ’î co
munice grecul atât de important, iar Didina

I
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îşi pregătea furca când Solomonică deschidênd 
ferestruia tavanului, strigă cu vocea-ï de stentor:

— Dar nu mal vil o dată muere?
— Viű numai de cât.
— Aide o dată.
— Dar iacă viti.
— Repede.
Ce om ! Când s’o sfârşi o dată nenorocirea 

asta a mea, murmură Elisa suspinând şi ur
când scara podului.

Pe când ea se urca, Solomonică care römä- 
sase cu obrazul lipit de chepeugul podului, cjise 
adresându-se Didinil.

— Şi tu să nu uit! că mâine avem la masă 
pe Petre, aud! tu ?

— Mâine !
— De ce nu?
- Nu die............r

— Iată ce să găteşti : varză cu carne, o 
gâscă friptă, berbec cu fasole, cartofi prăjiţi 
pentru friptură şi salată. Bagă de seamă să 
fie mulţumit. Să scoţi din pivniţă opt sticle 
de vin.

— Opt sticle !
— El şi? Ce’ţl pasă?
— Bine, lată.

■
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— Credeam cä . . . Sunt numai dece cea
suri, lucrează, nu perde vremea prindênd muşte. 
Dacă }ţî e frig mişcăte.

Chepeugul se închise. Didina rămase sin
gură dupe tejghea şi toarse până la mezül nop- 
ţel, aruncându-ş! ochii din când în când la 
ceasornic, si uitându-se câte o dată la tavan 
ca cum ar iî mit să pătrundă, stranie şi vecî- 
nică enigmă, cauza pentru care tatăl şi mama 
sa, veghiază în toate nopţile.

După ce sunară douë-spre-dece îşi făcu lampa 
şi se urcă îngheţată de frig în odăiţa el. 
Apoi încue uşa şi alergă la feréstrá şi pri
virea-!, fără să se oprească pe câmpul aco
perit cu zăpadă, merse drept la ferestruia ca
sei a cărei vedere o făcuse să scoaţă un ţi
păt de bucurie în diua când o descoperi în 
fundul livezel.

In odaie la fereastra căreia îşi oprise pri
virea, ardea o luminare.

— E tot deştept, îşi zise Didina : m’aşteaptă!
îndată nu ’I mal fuse frig.
Fata Iul Solomonică ascunse atunci lumina 

lampe! dupe o cutie de pălărie.
In acelaşi moment lumina din odaia unde se% 

uita dispăru asemenea.
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Acum ştie că sunt aicî, clise Diclina care se 
grăbi să deschidă un sertar şi să ia dintr’ên- 
sul maî multe bucalele mici de luminare. Aprin
se mal întâiü doue din ele şi le puse pe tocul 
ferestel şi aşteptă.

Doué lumini mititele cari scînteiară la fe
reastra din fundul livedeî îl respunseră la acest 
semnal.

Tot timpul cat arseră aceste patru lumînă- 
rele despărţite prin o câmpie îngheţată, Didi- 
na nu înceta de a privi cu înduioşare căsuţa 
cea izolată şi această privire făcu să cadă pu
ţin câte puţin vălul de întristare ce-’i acoperea 
faţa. Buzele 1 se întredeschiseră, ochii ’1 se 
închiseră pe jumelate, şi capul îl cădu me
lancolic şi visător pe mână. Aci sufër, mur
mură ea încet, dar acolo mé iubeşte şi sunt 
aproape fericită de suferinţa mea, căci resplata 
e dulce inimeî mele. Lasă să ’1 se vadă — ni
meni nu era lângă densa ca să observe, nici 
acela pe care ’1 iubea, nici aceia cari ’Ï ar fi 
făcut o crimă din amor — lasă să ’1 se vadă 
întreg sufletul, focul naiv al tinerel sale pa
siuni, amoru-1 în sfîrşit. Tăcerea nopţel, al
beaţa senină a câmpiei, pănă şi frigul, până 
şi moartea întreagă a naturel, contribuiaü ca

a
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să ezalteze într’ênsa această primă libertate a 
fetei care iubeşte, poale mal mult de cât pe 
D-zeu pe acela care *l-a impus, mal mult de 
cât pe mamâ-sa pe care nu ’şl a ales-o ea, pe 
fiinţa din care îţi face un Dumnezeii prin vo
inţa şi prin dreptul ce are.

Lumînărelile aprinse de Didina se stinseră 
dupe câle-va secunde se face întunerec şi la 
poarta căsuţei din livede.

Didina nu mai aprinse de cât una pe care 
o puse în locul celor care se stinseră.

Acelaşi semnal se repetă şi din partea cea- 
1-allă.

Ce fericită sunt, Doamne ! îngînă Didina.
Corespondenţa stabilită între ea şi persoana 

care ?i respundea atât de exact, nu era de cât 
mijlocul ingenios, primitiv, căruia îl datorim 
poate telegraful : transmisiunea unei idei în 
spaţiu prin jocul luminelor, limbaj mărginit 
dar repede, născocit de un prisonier sau de 
un amant, acela zicea : Scapă-me ! acesta : Iu- 
beşte-me !

Era convenit între Didina şi credinciosul el 
corespondent ca doue luminări să însemneze: 
Sunt aci, D-ta eşti acolo? Da, aici sunt răs
pundeau cele două lumini. Una singură dupe
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ce se stingeau ce-l-alte douë, însemna : Te iu
besc. Te iubesc era respunsul ce ’1 dedea lu
mina izolată care apărea în partea cea-l-altă.

Dupe ce aprinse trei luminări şi le puse la 
locul convenit, Didina strigă surprinsă : Ce am 
făcut, apoi se grăbi să mai aprindă încă una : 
uitasem că nu trebue să aprind trei de cât 
când voi să 1 anunţ de vre-o nenorocire ! 5L-oi 
fi speriat ; ce o fi credut el dacă cumva n’o fi 
băgat de seamă că am greşit?

Ultimul semnal întrebuinţat de Didina în
semna : Sunt fericită.

— El ’mi a respuns, îşi clise ea punêndu-sï 
boneta de noapte, că şi el e fericit.

Stinse luminările şi se puse în genunchi ca 
să ’şl facă rugăciunea. Dumnezeu trebue să fie 
indulgent cu cel amorezaţi.

Iacă acum cum făcuse ea cunoştinţa celui 
pe care ’1 iubea de şease luni fără ca nici 
mamă-sa, nici tatăl sëù să fi observat ceva, de 
şi se elice că amorezaţi! să trădează foarte uşor 
dacă nu dupe alt-ceva, cel puţin dupe expre- 
siunea figure!.!

;



CAP. VII. — Prima ciocnire.
In tocmai ca Frideric cel mare, care ar fi 

vrut să nu së tragă o puşcă în Europa fără per
misiunea lui, tot aşa onorabilul Solomonică nu 
vrea să se facă o treaba în plasă la dînsul 
fără să ia şi el parte şi încă partea leului.

La epoca când începe povestirea noastră* 
domnul Eliescu, proprietarul Putineiulul, în- 
torcêndu-se din străinătate unde visitase multe 
stabilimente industriale si unde mal ales vë- 
cjuse ce desvoltare uriaşe luase comerciul cu 
manufactura, hotărâse să instaleze pe moşia 
sa un ferestrău mecanic, pentru lemnele de 
construcţie, şi dacă s’ar putea şi o fabrică de 
manufactură. Amêndouë aceste încercări, se fă
ceau. la început, se înţelege în mic, şi numai 
dupe, ce industria ar fi promis oare care bene
ficii numai, era hotărât domnul Eliescu să ’I 
dea proporţiunile şi perfecţionările stabilimen
telor similiare din occidentul Europei. De o 
cam dată se mulţumise să ’şl aducă maşinele 
indispensabile şi un personal restrâns dar re
crutat printre cel mal bine reputaţi lucrători 
de la fabricele pe cari le visitase.

!
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Fiind că însă singur nu putea supraveghia 
amândouă aceste stabilimente, şi fiind că pe 

om plătit nu putea să se încreadă într’o 
întreprindere atât de serioasă în care era vor
ba de averea şi de amorul sèü propiù pus 
direct în joc prin succesul sau nesuccesul afa- 
•cereï, ’şl a propus ca şi în această questiune 
ca în multe altele să se conducă tot dupe nor
mele întreprinzătorilor streini cari, avênd mal 
multe cunoştinţe şi mal multă experienţă, gă
sesc mal de grabă mijloacele proprii spre a 
face să prospere întreprinderile. Aşa, se ştie 
eă unul din chipurile cele mal practice pentru 
exploatarea unei fabrice, este asociaţiunea, fîind- 
•că nu numai că capitalul pe care ’1 risicî nu 
este atât de mare în cât în cas de ne reuşită 
să rămîî pe drumuri, dar afară de aceasta, 
toate persoanele asociate sunt de o potrivă in
teresate la succesul întreprindere! şi controlul 
ce fie-care exercită este pornit nu din sila de 
a se achita de o datorie pe care o contrac
tează în schimbul plăţii ce i se dă, ci din do
rinţa de a creea o situaţiune mal bună şi prin 
urmare acest control fie-care dintre capita
liştii asociaţi îi exercită cu zel, cu inteligenţă 
si cu durere de inima, de aceia şi supraveghe-



— 38 —

rea este eficace şi făcuta în condiţiunl proprii a 
asigura succesul întreprindere!.

Consecinţe acestui raţionament, domnul Eli- 
eseu, dupe ce a stabilit un început de manu
factură ca ast-fel lie care doritor d’a se asocia 
să fie în măsură d’a vedea perspectiva ce ’! se 
oferă şi d’a calcula şansele de câştig, s’a adresat 
prin publicitate, la toţi aceia car! vor să ’! dea 
concursul ca să poată duce la bun capăt acestă 
întreprindere începută cu atâtea sacrificii.

îndată ce Solomonică află despre publica- 
ţiunea făcută în privinţa ferăstraelor mecanice 
şi a manufacture! instalate la Putineiu, fu cel 
dintîiü care se oferi să coopéré cu d-lu Eli- 
escu. înainte însă de a ’ş! da bani! pe acţiuni, 
voi să ’ş! deschidă bine ochi! asupra valoare! 
fabrice!. Ba împinse reserva pănă a nu se duce 
direct cu intenţiunea formală, mărturisită da ’I 
cunoaşte importanţa, ci luă un drum piezisiù. 
Intr’o Duminecă zise nevesti si fii! se! să în-

9

chidă prăvălia şi să se îmbrace. Femeile se su- 
puseră fără să întrebe pentru ce. Solomonică, 
ca nie! o dată, vădend ascultarea pasivă a ne
vesti, se înduioşa par’că, şi ’ş! calcă pe inimă 
informându-le că aü să meargă la livede unde 
eraü instalate fabricele.
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— Mergem la livede, Ia livede, strigară fe
meile, şi de ce oare? De bună seamă ca să 
ne plimbăm.

Mama şi fata se priviră una pe alta cu óre- 
care neîncredere, flind-că lucrul acesta se în
tâmpla aşa de rar, în cât şi ţăranii, cari cu
noşteau putina complesenţă conjugală a han
giului, se mirau vèdêndu-1 că ?şl scóte nevasta 
şi copila la plimbare.

— Oare, vrea cum-va, diceaü unii, să ;şl 
mărite fata, de o scoate în lume?

— Toate capetele se descopereau în drumul 
cârciumarulul. Prosenţa lui la livede fu un ade
vărat. eveniment.

Ca să se pună la adepost de această curi- 
ositate care începea oare cum să ’1 supere, pro
puse să meargă la capătul livede! spre a vi
sita resboaele de chilimuri, de scoarţe şi de 
şaluri, instalate la fabrica de manufactură. Cu 
chipul acesta, dicea logofătul Dumitrache, pe de 
o parte vom da mulţime! timp să ne uite şi pe 
de altă parte vom vedea un stabiliment care 
merită să lie cunoscut.

Părăsiră livedea trecend printro alee smăl
ţată cu flori ; Didina culese un mărgăritei pe 
care ’1 puse la corset. Numai de cât ajunseră

?
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la fabrică unde fură foarte bine primiţi de că
tre un şef de atelier, care se oferi cu multă 
delicateţă să le arate de la început până la 
sfârşit toate transformările prin cari trece lină 
înainte d’a deveni stofă de haine, kilim etc.

Ar trebui să naibă cine-va nici umbră de 
inteligenţă ca să remână rece înaintea admira
bilelor resboie cari servesc a urzi pânza, pe 
cari nişte mâini cari par’că nu sunt omeneşti 
atât ele minunat lucrează, aruncă diferite cu
lori şi forme. Cele doue femei, lăudau mult 
arta cu care aproape din nimic se produceaü 
acele stole frumoase înaintea cărora remâl în
mărmurit. Didina însă căuta ca în laudele ce 
făcea fabrice!, să fie cât se poate de banală 
şi de comună, de frică ca să nu pară cum-va 
prea savantă tatălui seu. Cât despre d. Solo- 
raonică, iie-care compliment al sëu, era urmat 
de întrebarea : Şi câţi metri de stofă se fa
brică pe an? Cât costă metrul? şi ce beneficiu 
net poate rëmâne pe an ?

Aceste întrebări însă erau făcute cu tonul
cel mal indiferent, aşa în cât se părea cul-va 
că nici nu’şî dă osteneală să asculte respunsul.

Totul fusese visitât, admirat, vëdut. Hangiul 
şi cu al se! plecaseră, când, la întorsătura unei
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scar), Didina vrênd să se sprijine de un pe
rete, atinse un nasture de sonerie şi o use se 
deschise.—A! iacă aid iram intrat, dise Solo- 
raonică eu un ton plin de curiositate. Oh! iar- 
tà-më, adaogă apoi nu mal de cât, credeam...

Un tênàr care lucra în această odaie, se 
sculase, şi ruga pe hangiu să intre fiind-că 
observase la dênsul intenţiunea d’a cunoaşte 
toată fabrica.

Bărbatul şi femeia in trasă, Didina însă, care 
avea simţul cuviinţei mal desvoltat, îl clise: ne 
iartă domnule, te supărăm şi dumneata toc
mai lucrai.

— Dar nu me împedecaţî de loc, domni
şoară eu pot să’mi vëd de lucru chiar fiind 
d-voastră aici, clise tânărul, ţinând într’o mână 
o pensulă şi într’alta un carton cu diferite vop
sele. Şi în sfârşit, eu ar trebui să vë cer er tare 
fiind-că aţi visitât deja totă fabrica şi acum 
vë ţiCi pentru un lucru care nu merită nici 
un interes.

— Doamne! Doamne! ce fruraóse, esciamă 
de o dată Didina.

— Ce c? o întrebă mă-sa.
— Priveşte ce minune.
— Më iartă Domnişoară, întrempse^ojşjv^

iSl
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artistul a căreia lucrare o complimenta cu ali
ta entusiasm Didina, prea mă laud! şi meşte
şugul meü nu merită .... Vedî, adaogă, el 
resfirându-şî cu mâna bogatu-î păr blond, ce* 
ocupaţie puţin plăcută am aci. Posiţiunea mea 
atât de modestă, me face fără voia mea, să. 
roşesc la audul unor complimente atât de pu
ţin meritate. Eti nu sunt aci de cât desinato- 
rul fabrice!.

— Ce frumuseţe, Doamne! ce frumuseţe es- 
clamà mereü Didina.

Ceea ce admira ea cu atâta efusiune, era 
un desen care represenla un buchet frumos 
destinat să ocupe mijlocul unuî covor ce ’i se 
comandase fabrice! de prefectu judeţului.

Jorgu avusese ginje să ;şî complectele bu
chetul desemnând florile cele mal alese prin
tre cele frumoase şi la mijloc lăsase ioc pen
tru una mal aristocratică care să dea un aer 
cu totul distins florilor din centrul covorului. 
Aşteptând, săi vie în gând floarea căutată, ar
tistul sfârşise desenul celor-l-alte fără să gă
sească în imaginaţia sa pe aceea care trebuia 
să’i încoroneze opera într’un mod demn şi de 
arta lui şi de persoana care comandase covo
rul. Tocmai era neliniştit din pricina aceasta 
când intră Didina cu părinţii săi.

!
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— De ce, întrebă ea copilăreşte, isbită de 
golul lăsat in mijlocul buchetului, n’aî pus o 
floare ca să ascundă această parte albă care * 
strică frumuseţea buchetului? Din adins aï 
făcu t-o?

— Aï pus degetul pe rană, respunse trist 
artistul. Tot nădăjduiam să pun în locul acela 
o floare superioară în frumuseţe tuturor celor 
pe caii le vedeţi în jurul golului: buchetul e 
sfârşit .şi iram găsit încă ceea ce am căutat şi 
ceea ce caut încă, acea floare superioară.

— Şi dc ce vreî să pui tocmai una supe
rioară? reluă Didina care nu băga de seamă, 
că în momentul acesta lăsa săi scape semnul 
geniului.

— Ce? Dumneata eredi. Domnişoară că o 
floare ordinară în mijlocul acestor. . . .

— Fireşte, Domnule, .... şi cu cât va fî 
mal simplă, cu atât, cred, va fi mal frumos. 
Poftim, dise Didina, scoţend mărgăritărelul pe 
care i culesese în li vede, încearcă cu aceasta.

Printr’o întîmplare ciudată, floricica cădu toc
mai în mijlocul buchetului desemnat pe covor 
şi într’un mod atât de pitoresc, în cât Iorgu 
mirat de efectul produs, strigă;

Lasă’l, lasă’l Domnişoară, acum am găsit 
ce’ml trebuia!
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în douë minute cu un creion şi câte-va cu
lori, reproduse mărgăritărelul, care produse un 
efect minunat prin simplitatea sa în mijlocul 
buchetului.

— Va să dică Dumneată eşti artistă, Dom
nişoară, dise Iorgu adresându-se Didini şi ob
servând abia acum de prima oare cât de fru
moasă era copila pe care o avea înainte-I.

Acest compliment aşa de adevèrat, sunetul 
voce! aceluia cere ’1 pronunţase, acest suflet 
care atingea pe al seu prin legătura electrică- 
a artei, o mişcare, şi o turburară; rëraase mu
tă câte va minute.

In turburarea lor, cel doi tineri îşî puseseră 
câte o mână pe covorul desemnat pe care ’1 
priveaö, şi în care păreau ca se vëd ca într’o 
oglindă invisibilă pentru cel-l-âlţî.

Privind, Didina opera artistului, Iorgu ideia 
•graţie căreia găsise floarea cu care să’şl com- 
plecteze opera, nu înţelegeaă cât de mult vor
beşte de amor, fără voia lor această tăcere 
prelungită.

—: Aide că întîrziem, cpse Solomonică luând 
pe fie-sa de braţ, şi afară de aceasta împe- 
decăm pe domnul de la lucru.

— Bine did, tată, respunse Didina, care sa-

L
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Iută pe Iorgu cu unul din acele surîsurl bune 
şi fericite, în cari numai Dumnezeö care le 
trimite, ar putea citi aurora unei noi existenţe.

Iorgu a cărui datorie ar fi fost să însoţească 
pe mosafirl pănă la uşe, nu se mişcă de la 
masă, şi nu’şl mişcă mâna de pe covor fiind-că 
într’ensa ţinea mărgăritărelul lăsat de Didina.

CAP. VIII. — Desinatorul.
Nu sunt de cât câţî-va ani abia de când aü 

început să se vadă şi în ţară la noi tipuri ca 
acela pe care vrem să’l descrim.

Fiű al unul arendasiű nu prea bogat dar 
om de treabă, hernie şi cinstit, încă de copil 
fu trimis de tatăl sëü să studieze şcoala de 
meserii de la Filaret ca să ’şl poată câştiga 
pâinea într’o di fără să fie silit a implora mila 
şi sprijinul unuia şi altuia din puternicii zilei, 
oameni, cari, în generalitatea cazurilor, n’aü 
de cât forma omenească, iar în ce privesc sen
timentele sunt mal rèï şi mai crud! de cât 
multe dintre fiare chiar.

Nu absolvise încă cursurile scoale! când

:
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arendaşiul Staraate, talál, tenăruiul Iorgu Sta
matescu, fu găsit, de către slugi scăldat în singe 
şi despoiat pînă şi de haine, In mijlocul unui 
lan de grâu la câtî-va kilometri distanţă de 
vatra satului Putineiu, pe drumul care duce 
•de la Alexandria la Giurgiu.

Directorul scoale!, om cu inimă şi care cu
noştea prin el însuşi silinţele depuse de Iorgu 
Stamatescu d’a fi în tot d’auna numărat prin
tre băeţil eminenţi din clasa sa, vëdênd că nu
mai era nimeni care să plătească întreţinerea 
băiatului în scoală căci mama sa murise cu 
mult înainte, se cotiză cu cel-l-alţî profesori, 
şi strânse ast-fel suma trebuinciosă din care 
să’şî poată elevul procura hainele, hrana şi 
uneltele trebuincioase spre a’ş! continua stu
diile. în anul următor sfârşi şi fu recomandat 
cu căldură, tot de către Directorul scoale!, 
domnului Eliescu care se adresase la dînsul 
cerîndu-I un băiat care să primească nişte con- 
diţiuni modeste, pe de o parte, iar pe de alta, 
să răspundă cu demnitate la îndatoririle ser
viciului şi mal ales să merite încrederea ce- 
stăpânul va pune într’ênsul.

La epoca aceasta Iorgu Stamatescu mergea 
pe al doue-zecî şi unulea an; el se presintă la

tfi
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fabrică cu o scrisoare clin partea directorului 
scoaleî cărei recomanda patronului ca un de- 
sinator plin de talent, de gust şi de viitor şi 
foarte capabil de a conduce partea artistică a 
manufacture! de covoare şi de chilimuri. O 
leafă foarte modestă I! fu servită la începutul, 
şi încă din aceasta, trebuia să trimită cel pu
ţin jumătate unei mătuşe bătrâne care locuia 
la Zimnicea.

Viitorul sëü de lucrător era frumos; putea 
să ajungă la un onorar poate de trei sute de 
le! pe lună, dar simţitor cum era, şi ros de 
ambiţiunea cl’a se face cunoscut o dată în 
lumea cea mare a artiştilor, cine ar ii putut 
spune că până în cele din urmă era să se 
mulţumească a trăi între cel patru pereţi al 
fabrice! de la Putineiu?

De doue or! deja, era gata-gata să plece la 
Bucureşti; acolo cel puţin, fără să înceteze d’a 
munci, sar fi apropiat de artişti cu vază, dar 
or de câte ori îşi manifesta această intenţiune, 
d. Eliescu, stăpânul fabrice!, îl lua cu binele, 
îl adăoga ce-va la leafă, aşa încât, atins un
dei durea, Iorgu să decisese să remăie la Pu- 
tineiü de şi suferea ştiindu-se departe de fa
milia artiştilor către care simţia că par’că lü

t
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impinge o mânà ne-vedută şi din societatea că
rora ştia bine că or cât de mult talent avea 
tot ăl rëmânea multe de învëtat.

CAP. IX. — Un balaur.
De mult, foarte de mult, în Putineiu şi în 

împrejurimile satului pănă la Giurgiu spre 
mează-zi şi până la Alexandria spre mézá-nópte, 
se petreceaü, din când, în când, lucruri îngrozi
toare, cari punea lumea în uimire, dar a că
ror esplicaţie nu se putea găsi cu toate cer
cetările şi cu toată paza administraţiei care 
sfârşise şi ea prin a se uni cu mulţimea igno
rantă şi superstiţioasă, şi a pune totul pe so
coteala unul şearpe colosal pe care nimeni nu 
’1 vèduse vre-o dată, dar despre a cărui exis
tenţă nici chiar copiii nu se mal îndoiaü.

Aşa, nu rare ori se întâmpla să aud! în- 
tr’o bună dimineaţă, aşa din chiar senin că, 
Ianoş, morarul din vale, a fost găsit pe lun
că, mort, galben şi fără un pic de sânge în 
vine. Nimeni din sat, nici pul de om, nu’şî 
aducea aminte să’l fi vëclut pe Ianoş măcar o 
dată suferind de durere de cap. Şi iarăşi ni-
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Hangiul apusa trăgaciul, revolverul se slobozi şi creeriî neferici
tului negustor se sleiru pe fundul trăsureî. Ye^I pag. 58.s

menî nu’sî aducea aminte să fi existat vre-o
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morar şi un ait locuitor din sat saü de aiurea 
ca să poată bănui că a fost o crimă Ia mij
loc. Lumea şi autorităţile eraü silite să dea 
din umeri şi să arunce vina pe cine ştie cc 
creştin nevinovat, care de cele mal multe ori 
nu ştia nici cu spatele de moartea lui lanoş.

Alte ori, perceptorul comunei, în urma or
dinului casieriei judeţene, pleca la oraşiu de 
reşedinţă cu banii adunaţi din imposite şi la 
cate un conac unde se oprea diligenta ca să 
resufle saü să schimbe caii, dacă se depărta 
bietul perceptor cu câţî-va paşi ca să satiafacă 
vre-o trebuinţă firească, îl aşteptau tovarăşii 
de călătorie mult şi bine în zadar, căci nu se 
mal întorcea, şi fiind-că diligenţa trebuia să 
sosească la destinaţie la anume ceasuri, con
ductorul era silit să plece înainte, convins, ca 
şi cel-l-alţî călători că perceptorul or a uitat 
ce-va acasă şi s’a întors, saü, ceea ce era mal 
probabilă, a dat peste jivina de balaur.

Nu trecea mult şi se găsea cadavrul mor
tului prin buruieni şi alături cu dênsul, génta, 
registrele şi tot ce avea cu el, banii însă dis- 
päreaü şi lucrul se esplica uşor şi anume toată 
lumea era convinsă că balaurul ’Ï a făcut de 
•petrecanie perceptorului, iar cât despre bani
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cart se găseau în registre şi cart prin urmare 
trebuia să’I aibă cu densul în geantă, se cre
dea or-că cel care a descoperit întâiü cada
vrul ?ï a luat, saü că perceptorul, cara nu era 
tocmai biserică de închinat, căci pe socoteala 
morţilor se rpun toate infamiile — avea banii 
trecuţi numai în registre ca să păcălească ad
ministraţia dar în realitate, în casă n’avea go
logan chior.

Lucrul rămânea din nenorocire aşa ne fiind 
nimeni care să dovedească falsitatea raţiona
mentului şi bieţii oameni rămâneau omorâţi, 
jefuiţi şi de multe ori cu memoria pîngărită.

De alt-fel, acest mod de a explica tîlhăriile 
•era foarte natural în Putineiu unde nu numai 
în sal, dar în toată plasa nu se audise măcar 
de un făcător de rele.

Este adevărat că banditul Rîureanu acea 
fiară care a insinuat multă vreme câte-va 
judeţe de pe marginea Dunărei, era originar 
din Putineiu chiar, dar tîlharul acesta, fie ca 
precauţiune din spirit de conservare, fie îm
pins de un sentiment delicat pentru satul care 
spre nenorocirea locuitorilor ’1 a dat naştere, 
n’a pus piciorul în Putineiü de cât o singură 
dată din diua când ’şl,^„căpătat trista repu-

Â ? •A • - • 'Af ,• V- t;U' .=
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taţie de bandit de codru, ba încă atunci, sunt 
oameni care ’şl aduc încă aminte că Solomo- 
nica, hangiul cel bogat, intentase acţiune pri
marului pentru negligenţa ce pune în admi
nistraţia şi buna pază a comunei şi ceruse 
sub-prefectulul suspendarea lui pe motivul că 
plasa şi în special comuna Putineiü sunt ex
puse jafului şi măcelului poate din pricina ne- 
destoiniciei primarului care lasă satul ziua na- 
miaza mare, să fie colindat de un hoţ care a 
pus pe gânduri o lume întreagă.

De atunci măsurile de pază s’aű îndoit, şi 
visita lui Rîureanu n’a avut nici o urmare 
nenorocită, de aceea lumea l’a uitat şi a în
ceput să arunce nenorocirile ce din când în 
când se întêmplaû în sat, iarăşi pe socoteala 
balaurului, pe care de astă dată martori ocu
lari, Solomonică hangiul şi Petre conducătorul 
diligentei, spuneaű, jurându-se pe ce aü mal 
scump, că 51 aù vădut cu ochii lor cum te văd 
şi mă vedî.

!CAP. X. — Pe drumul Giurgiului
. O prietenie strânsă, aproape frăţească şi 
care dura de o bucată bună de vreme, se le-
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■gase între hangiul din Putineiü şi Nicolae Şo- 
pârlă, un cirezar bogat din Giurgiu. Multe da- 
raverî fäceaü între dênsil si mulţi bani câsti-

) t 1 1

gaü împreună aceşti doi negustori, cari pàreaü 
tuturor 'acelora cari îl cunoştea, că aü un sin
gur gând, o singură pungă şi un singur suflet.

Am uitat să spunem la începutul acestei po
vestiri £câ între alte îndeletniciri ale logofătului 
Dumitrache de odinioară, era şi acela d’a ţine 
suhaturï de vite pe care le îngrăşea şi le vin
dea apoi cirezarilor cari la rîndul lor le des
făcea fie la măcelari, fie pe la zahanale.

In vara anului 188.., Solomonică cumpărase 
un chilipir de vre o trei sute de bol sârbeşti 
de la un negustor care, implicat pe drept saü 
pe nedrept într’o conspiraţie contra tronului 
prinţului Batemberg al Bulgariei, fuse con
damnat la moarte în lipsă, de către prefectul 
din Rusciuc, Mantoff, acel câine fără suflet 
care considera ca un deliciü să dea sângele 
nevinovat al compatrioţilor sei; încurcat în 
această infamie urzită mişeleşte de către duş
manii sei, negustorul se hotărî să se desfacă 
mal repede de marfă ca apoi, remânênd sin
gur, să poată trece mal uşor în Rusia unde 
credea că ’i va fi mai lesne să se pună la adă-
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post de crudimile guvernului provizoriü repré
sentât în Rusciuc prin prefectul Mantoff de 
sîngeroasa memorie.

Se învoi cu Solomonică şi 1 dete vitele pe 
ce apă nu curge, numai ca să scape mal re
pede. Hangiul, om reputat în toate părţile ca 
exact şi foarte cinstit—căci nimeni pînă atunci 
n’avusese ocasia saű nu îndrăsnise a se plînge 
contra Iul — îl numera banii pînă într’o para, 
şi, ca semn că de şi locuind la ţară, este to
tuşi om care înţelege cuviinţa, îl însoţi pe ne
gustor spre Giurgiu, ca să cumpere, dupe cum 
spunea el, ce-va bol de la cirezarul Nicolae 
Şopârlă pe care companionul de călătorie, îl 
cunoştea destul de bine.

Pentru un ochiü deprins cu modul Iul Solo
monică de a’şl face treburile, nar fi fost toc
mai greü să observe ce-va neobiclnuit atât în 
vorba cât şi în mişcările şi apucăturile han
giului.

Mal întâiü, contra obiceiului, gonise pe Di- 
dina de la tejghea, şi de unde pînă atunci tótá 
treaba în prăvălie o făcea numai fata, de astă- 
dată îl spuse răstit şi cu ton hotărît să na 
mal calce prin prăvălie. Afară de asta, altă 
dată, când se oprea diligenta dinaintea pră-

-, .
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văliel, Petre, îşi bea paharul de viu cu care'l 
cinstea Solomonică fără să se dea jos dupre 
capra trăsurel, pe când acum, să lăsăm că di- 
ligenţa s’a oprit mult mal mult de cât de obi- 
ceiü, dar pe lângă aceasta, tot timpul cât s’aii 
odihnit caii, Petre a stat nemişcat de lângă 
tejgheaua cârciumel, şi părea că tot schimbă 
unele semne convenite mal dinainte cu câr- 
ciumarul.

Toate aceste lucruri, negustorul de vite, de 
şi faţă în prăvălie de la început până la sfîr- 
şit, nu le a putut observa nid de cum, saü 
dacă cum-va le-a observat, de bună seamă 
n’a tras dintr’ênsële nici o conclusiune defa
vorabilă lui Solomonică de a cărui onorabili
tate n’avea nici un cu vînt să se plîngă în de- 
raverile ce avusese cu densul. Gât despre Pe
tre, nici nu’l cunoştea barem. H vëcjuse numai 
venind cu diligenţa, coborând cuferile cu ba- 
gagil şi sacul cu corespondenţa şi atât tot, de 
alt-fel familiaritatea oare-cum prea mare a lui 
Solomonică cu conductorul diligenţel, nul pă
rea nici de cum ciudată, căci cârciumarul este 
silit de natura meseriei lui să fie amabil cu 
toată lumea căci alt-fel ’şl ar înstreina muş- 
tereil.

I

I
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Un ait fapt care ar fi dat de gândit omului 
scrutator,’ este şi împrejurarea că din Alexan
dria, diligenţa nu luase de cât un singur că
lător pentru Giurgiu de şi drumul acesta era
foarte umblat. Celor cari voiseră să ’sî închi-»
rieze locuri, Petre le respunse că toate locu
rile sunt reţinute şi ast-fel oamenii se întor
ceau înapoi aşteptând altă cursă ca să meargă 
după afacerile lor.

Unicul client care trebuia să facă drumul 
penă la Giurgiu împreună cu negustorul de 
vite şi cu Solomonică, toată vremea cât a stat 
diligenta la uşa hangiului, n’a scos nici măcar 
capul pe fereastră ca să se uite afară ci a stat 
ca şi ascuns în fundul trăsurel aşteptând cu o 
nerăbdare vădită momentul plecărel.

In sfîrşit hangiul isprăvindu-şî treaba, se 
aşedă în diligentă . împreună cu bulgarul fără 
să’şl fi luat cjiua bună de la nevastă.

Pe drum se înţelege, făcură cunoştinţă şi 
cu cel-l-alt tovaräsiü de călătorie si, din vor- 
bă, în vorbă, începură să’şl povestească fie 
care, unul impresiunile de drum, altul câte o 
istorie care-l venea in gând, şi din când în 
când îşi udaü gâtul cu câte o picătură de rom 
dintr’o sticlă pe care Solomonică o purta atîr-
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natä de gât şi acoperită întro xnvelitoare de 
papură. Ajungând In dreptul puţului de la res-. 
crucea drumurilor care merg: unul spre Zim- 
nicea, altul spre Pielea şi al treilea spre Turnu 
Măgurele, Petre se întoarse spre călători şi ie 
spuse că de şi drumul e bătut şi fără hopuil, 
el lotuşi o să abată niţel la stânga fiind-că 
soarele arde prea tare şi de ordinar balaurul 
despre care se vorbise bulgarului în sat, are 
obiceiù de iese la potecă pe vremea aceasta. 
Călători! primiră cam îngroziţi, şi în special 
Solomonică, pare că mal speriat de cât cel-1- 
alţl, punea mereu întrebări vizitiului ale cărui 
respunsurl erau de natură să îngheţe sângele 
în vinele bulgarului.

N’apucară să se afunde bine în păduricea 
spre care cotiseră, când călătorul ce luase di- 
ligenţa de la Alexandria şi care nu era altul, 
de cât banditul Rîureanu care de -multă vre
me bîntuia satele din prejur şi era găsduit de 
Solomonică, se repedi la bulgarul care şedea 
pe scaunul dinainte al trăsurel, îl apucă de 
gât cu mâlnele-1 vînjoase, pe când hangiul cu 
un revolver în mână. îl. ameninţa să scrie şi 
să iscălească o declaraţie către primarul, din. 
Putineiü. ••
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In vremea aceasta. Petre, care oprise caii,, 
scotocea prin buzunarele şi cuierele bulgarului 
caruia îl luă toţi banii ce prinsese din ven- 
darea vitelor, apoT făcu un semn Iul Solomo- 
nică care mal aşteptă un minut până ce ne
norocitul isprăvi şi iscăli declaraţia ce 1 impu
sese, şi când credea, săracul, că a scăpat cel 

^puţin cu viaţa, hangiul apăsă trăgaciul, revol- 
* verni se slobozi şi creierii nefericitului negus

tor se sleiră pe fundul trăsureî.
Numai de cât cel trei bandiţi împărţiră banii 

şi porniră înainte la drum spre Giurgiu unde 
ajungând, Rîureanu se făcu nevedut prin ora- 
siü iar Petre rămase la poştă ca să dea scri
sorile şi bagajele ce primise pe drum. Gât des
pre Solomonică el trase cu cirezarul Nicolae 
Şopârlă unde până în dină sfârşind treaba, mat 
cumpără ceva vite — cu bani! bulgarului şi a 
doua zi plecă înapoi la Putineiű unde prezintă 
primarului următoarea declaraţie :

«Sub-semnatul, negustor de vite, născut în 
comuna Lom Palanca, declar prin aceasta că 
pornind din comuna Putineiú în diligentă îm
preună cu d. Dumitrache hangiul cel mal elice 
şi Solomonică, am mers liniştit pênà în Giur
giu de unde m’am despărţit de d-sa priete-

i
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neşte fává să’ml rëmâie saü săi rëmân dator 
ce-va. ’Tam dat această declaraţie ca să nu fie 
tras la respundere pentru dispariţia mea, căci 
eii, fiind urmărit pentru un delict politic, vo! 
sta mult timp ascuns ca să nu me poată des
coperi autorităţile române care ar fi silite poate 
să me predea în mâinele celor bulgare. Alt-fel, 
sunt sănătos, şi mulţumesc din suflet priete- ^ 
nulul meu, d. Dumitrache hangiul, pentru bunâf^ 
voinţă si amabilitatea ce ’ml a arătat In toate 
daraverile ce am avut cu d-sa.

Scris şi subscris cu propria mea mână.
Theodor Poliacov.

Făcută în Giurgiu, azi 17 Iuniü 1887.

•* a

*

GAP. XI —Primul amor.
îndată ce Didina plecă de la fabrică, Didina 

despre a cărei frumuseţe audise vorbindu-se, 
dar pe care n’o cunoştea, Iul Iorgu â remase 
o turburare în spirit. Nici o dată în viaţa lui 
n’a cugetat la alt-ce-va de cat la glorie, acum 
însă un alt soare resărea în inima Iul.

Tot dorea celebritatea, dai* simţea că acum
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n’o mal doreşte pentru el singur. Dorinţa 1 fu 
tot atât de mare dar luă o altă direcţiune, îna
inte ’Í trecea numai prin spirit, acum însă 1 
trecea şi prin inimă.

Când înseră, lorgu ’şl dise : őre când o 
voiü revedea? Nici o dată răspunse' el. întris
tat de puţina speranţă ce avea de a mal în
tâlni pe idolul visurilor sale, ieşi de acasă când 
se înoptase deja bine. Noaptea era frumoasă, 
o noapte de Mai.

Tot repetindu-şî pe teribilul «nici o dată» 
lorgu înainta spre Putinelü. Adevărat este că 
la început nu se gândise nici de cum să se 
depărteze de fabrică, dar, iaca aşa, fâră voia 
lui şi fără să ştie încotro şi pentru ce merge, 
se pomeni pe nesimţite în satul aceleia pentru 
•care suspina atâta.

Era deja târziu când. ajunse în sat ; prăvă
liile se închiseseră. Trecând pe dinaintea ha- 

: •> $ pulul d-luî Solomonică, observă că o uşe mi- 
^jrtitică rămăsese întredeschisă. O lumină stră-' 

' lucia în fundul unei odăiţe. Se apropie şi vădu 
că lumina este în partea prăvăliei pe care han
giul şi ţăranii o numeaü în glumă «biwroul 
poştal. »

Care 1 fu mirarea când recunoscu în per-

ív.:

•V»
♦
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soana care sletea dinapoia biurouluî şi aşezată, 
pe un scaun în faţa mesei pe care eraţi întinse 
scrisorile corespondenţei pentru a doua di, pe 
domnişoara Didina, pe. aceea pe care o nu
mise la fabrică artistă şi pentru care 1 batea 
inima cu atâta violenţă ?

Intră, s’apropie de biurou, întrebă dacă e 
cum-va vre-o scrisoare pentru dînsul, dar toate- 
acestea mai mult cu nişte mişcări maşinale de 
cât provocate din voinţa lui.

Didina abia putu reţine un ţipăt de mirare 
vécjêndu-1.
. — Ce pofteşte domnul ?

— Me rog, e vre-o scrisoare la adresa mea? 
îndată Didina întinse şi desfăcu pe masă

toate scrisorile sosite în timpul zilei şi începu 
să caute foarte repede ca să ’şl ascundă turbu- 
rarea.

Dar, clise ea, revenindu-şî oare cum în fire-
eü nu stiű cum e-adresa dumitale domnule..... , ...

Nici unul nici altul nu se gândise la acésta. ' -
— Me chiamà Iorgu Stamatescu, domnişoră, 

pe adresă trebue să scrie: Desinator la fabrica, 
de şaluri şi covoare din Putineiü.

— Oh ! Asta o ştiam reluă Didina.
— Iartà-më, credeam că al uitat.

â

ÿ
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-Äksa de curênd!.. Iaca o scrisoare pen
tru -pLünneata.
^J^^piplarea (acu ca Iorgu, care în diua a- 

h’astepta scrisoare de la mátuse-sa, sä 
iească una.

vj Dar, reluă Didina, nu pol să 'll o daű 
căci aşi comite o contravenţiune. Ne este in
terzis de a trimite la destinaţie o scrisoare îna
inte de ora distribuire!, şi aceasta este tocmai 
mâine la opt ceasuri dimineaţa. Păcat....
de geaba aşa de departe.....

— Ba nu de geaba, dise Iorgu, căci 
drept să ’ţi spui .... nu venisem pentru scri

soare.
Această reflecţiune naivă, fu urmată de o în- 

, trebare şi mal naivă din partea Didini.
— Dar atunci, pentru ce al venit, domnule? 
— Venisem, dise încurcat Iorgu, să ’ţî aduc 

înapoi acest mărgări tărel pe care ’1 al uitat la 
fabrică, ... fiind-că nu ştiam dacă am drep
tul să 1 păstrez sati nu.

Didina tăcea.
— Nu 1 aş păstra de cât dacă ....
Fineţa femeiască. care n’a fost învinsă de 

cât de aceea a şearpelul, suflă Didini la ureche 
ideea d’a schimba vorba.

I

să vi

i-
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— Cu loate acestea, domnule, dacă ţii mult 
să al astă sără chiar scrisoarea mătuşei dumi- 
tale, voiu lua eü respunderea şi ’{I o voiü da 
cu toate că este oprit.

— N’am dreptul la atăta bunătate Domni
şoară!

— Poftim, dise Didina, întindênd lui Iorgu 
scrisoarea pe care acesta o apropie numai de 
cât la buze.

— Cum iubeşte pe mătuşe-sa, cugetă Didina 
fără să se gândească că, ceea cel făcea pe tê- 
năr să sărute scrisoarea, era împrejurarea că 
trecuse prin mâinile el.

Acesta fu cea dintêiü pagină în istoria amo- 
rururilor fetei lui Solomonică şi a desinatorulul.

Didina primi o observaţie aspră de la tatăl 
seCi, fiind că a liberat o scrisoare înainte de 
•ora distribuire!, şi, de aci încolo, cădu iarăşi în 
captivitatea în care trăia de atâţea ani.

Afară de această întâlnire, mal avu una la 
biserică şi alta tot înaintea biuroulul de poştă 
unde se veduseră de prima oară ; dar în toate 
dimineţile, de şease luni de dile, se vedeati re
gulat la fereastră, şi ’şl spuneaü că se iubesc 
prin ajutorul luminelor despre cari am vorbit 
în capitolele precedente.

. >•*
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CAP. XII.—.Un pretendent.
In aceasta stare a inimel era Did ina când îi 

dise tatăl sëü să gătească masa a doua di pen
tru Petre, conductorul diligentei.

Lectorul ira uitat credem, că kir Vanghe
lie, notarul comunei, fixase lot această di pen
tru întâlnirea la care avea să comunice lucruri 
foarte importante Eliseî, nevasta lui Solomo- 
nică.

La dece ceasuri dimineaţa, notarul din Pu- 
tineiù păşea pragul hanului şi poftit de Didina> 
trecea îa fundul cârciumel unde ’1 aştepta dom
nul şi doamna Solomonică.

Notarul, ar fi dorit din fundul inimel să nu 
găsească de cât pe Elisa, dai- ea săraca, nu 
era stăpână în casă, de şi, dupe cum se va 
vedea mal la vale, avea aşa de mare putere- 
asupra bărbatului său.

Vanghelie, îmbrăcat în haine negre, intră sa- 
.lutând solemn şi, de la început, semn rëü, îşi 
dete în petec ; vrênd să ocolească pe dupe tej
ghea ca să sărute mâna coconiţi cum elicea el, 
calcă într’un castron cu lapte care era pus subt 
o masă ca să se covăsească.

Când eşi din această încurcătură, dise, adre-



~ 05 —

sându-se către Elisa, amabilul nostru notar :
— Ti aduci aminte, doamnă, că respecta

bilul d-tale părinte, printr’un capriciu de bătrân,- 
n’a vrut nici o dată să primească pensia de 
treî-decî de franci ce moştenise de la onora-

j »

bilul Domniei-Voastre unchiü, domnul Ciupel- 
niţeanu.

— Ah ! pensia de Ia tuşica, ’ml aduc aminte, 
rëspunse Elisa.

— Tocmai, reluă notarul. Mal cu minte de 
cât onorabilul reposât, dumneata şi cu cohe- 
redil cel-l-alţl, aţi primit acea pensie.

— Ce mal lucru ! întrerupse Solomonică, 
şease franci pe lună. Frumoasă zestre pentru 
Didina.

— Domnişoara Didina, reluă Vanghelie pro
fitând de paranteze ce ’I deschidea logofătul 
Dumitrache, are drept zestre frumuseţea, cali
tăţile personale şi stima de care se bucură pă
rinţii sëï.

— Aida de ! Are haz, îşi clise Solomonică, 
n’o fi şi el un aspirant la mâna feti! Acuma 
bag de seamă că e îmbrăcat în haine negre 
şi mănuşi. Nu e lucru curat. Dar reluă el tare 
să isprăvim mal întâiü afacerea pentru care 
ne al făcut onoarea a ne visita, domnule notar.!

5

I
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— Iată. V’am ascuns lucrul penă acum,
fiind-că nu era nici o nevoie să vi ’1 descopăr. 
Eű, am cumpărat cu patru sute de lei cele 
patru pogoane rămase de la reposatul Ciupel- 
niteanu............

j

— El le cumpărase cu două sute numai şi 
tot se păcălise săracul, reflectă Solomonică.
'• — Afacerea nu e rea, adaogă Vanghelie, ba 
e chiar minunată ....

Elisa asculta cu amăndouă urechile.
Cârciumarul se întreba, unde dracu are de 

gând se ajungă, ce are de gând să spue dobi
tocul ăsta ? Apoi, adresându-se către notar :

— Foarte bine. Va să dică eşti proprietar a 
patru pogoane de păment, o avere de patru 
sute de franci aproape.

— Da o sută de mii de franci, dise Van
ghelie lovind cu pumnul în masă, da, de o sută 
de mii de franci !

— Poate al descoperit vre o mină de aur?
— Aproape.
— Povesteşte-ne şi nouă cum şi ce fel.
— Ascultaţi. V’o spui numai dumneavoas

tră; am descoperit o mină de cărbuni în pă
mântul cumpărat de la Ciupelniţeanu, şi ştiţi
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€ă adï la fabrică nu se mal face nimic fără 
'Cărbuni.

— Bravo, domnule Vanghelie, respunse So- 
lomonică, de cât asta este o afacere care te 
priveşte numai pe domnia ta personal.

— Şi ne pare foarte bine domnule notar, 
dise Elisa care avusese în tot d’auna multă con- 
'sideraţiune pentru densul fiind că el îî făcuse 
contractul de căsătorie şi cunoştea toate aface
rile familiei el. Aceasta o să ’ţi dea ocasiunea 
să te însori cu o fată cum se cade.

— De coconită . . . întrerupse timid notarul, 
nu prea nădăjduesc . . .

De ce nu?
■i'{— Numai sunt aşa tânăr şi fetele din diua 
de adl . . . .

— Ce are aface !

!

— Mi se pare că are gândul dracului, cu
getă Solomonică.

Logofătul Dumitrache nu prea se înşela aşa
des.

I — Ce al de gând să faci cu comoara a- 
ceasta, întrebă el pe notar ? O vindl ? O exploa
tezi singur? Venial să ’ml propui s’o cumpăr?

— Veneam să vă cer s’o împărţim pe din 
două şi iată de ce : d. Ciupelniţeanu, fostul el stă-
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pan, când ’ml a vîndut pământul nu ştia ce 
conţine, şi fiind-că dum nea-voastră sunteţi moş
tenitorii d-lul Ciupelniţeanu, este drept, mi se 
pare, că cel puţin jumătate din această co
moară, să vë revie d-v.

— Iată ce va să dică om cinstit, strigă ne
vasta hangiului cu lacrămile în ochi de bu
curie.

— Nu sunt cărbuni în pământul lui, cum 
nu sunt la mine în pimniţă, îşi dise în sine 
Solomonică.

— Are dreptate Elisa, reluă el adresându-se 
de astă-dată către notar, aceasta este conduită 
de om cum se cade, eű însă, nu primesc de 
cât s’o exploatez în profitul d-tale, aceasta poate 
va încuraja şi ’ţi va da gust pentru comerţ.

— Dar mie 5mî a plăcut comerciul în tot- 
d’auna, domnule Dumitrache.

— Adevârat?
— Me înebunesc după comerciû!
- Credeam că ’ţi place mal mult cance

laria.
— Aşa ! Sunt notar fiind-că n’am ce ’ml face 

capului. Dar dacă printr’o căsătorie fericită 
aşi putea să ’ml realizez planurile, aşi fi nu se 
poate mal mulţumit să vând, să cumpăr, să

1
■
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alerg toată diua din prăvălie In pimniţă, din 
pimniţă în prăvălie, cu şorţul dinainte.

— Nu cred, doamne fereşte ! strigă Solo
monică.

— - Aidl! îmi dă pe fie-sa ! îşi dise Van
ghelie.

Cârciumarul scoase un şorţ, puse o scufă de
lână în capul notarului şi ’1 clise : iacă-te gata.
tovarese.»

Elisa surîdea ; şi el K se părea că bărbatul 
sëù este penă la un oare care punct- dispus în 
favoarea Grecului.

— Fiind-că ’ţi place atât de mult comerciul, 
reluă Solomonică,. trebue să te simţi fericit subt 
acest costum.

— Cum nu! respunse Vanghelie, care tre
mura cu toate acestea de frică să nu ’I vacjâ 
Didina in acest hal.

— Didino ! strigă Solomonică, Didino !
— Aud, tată.
Didina alergă, dar se dete înapoi încurcată 

•când vëdu pe notar în costum de slugă de 
•cârciumă.

— Dar ce însemnează aceasta tată?
— Domnul, respunse logofëtul Duraitrache, 

se înnebuneşte dupe negoţu, şi ca să încerc
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de spune adevërul sau glumeşte, ne am ho
tărât amêndoï să ’ţ! ajutăm ca să deşerţi în să
culeţ! mic! ce! do! sac! mar!. . . .

— Cel cu făină şi cel cu piper pisat?
— Da, respunse Solomonică.
— Dumitrache, ’! dicea la ureche Elisa, lasă 

omul în pace !
— Aide să începem domnule notar, se adresă 

Solomonică către grec.
— Aide, repetă notarul, care \ş! dise : ca să. 

intru în familie, ca să iaű în în căsălărie pe 
Didina, ce n’aşî face, Doamne! Doamne!

— Alegeţi, domnule Vanghelie, dise apo! câr-
ciumarul victime! sale. Iacă un sac cu făină şi
unul cu piper pisat ; pe care vrei să ’1 deşerţi
în aceste săculeţe?*

— Tot una ’ml e, respunse grecul.
— Tot est! dumneata îmbrăcat în negru, ia 

pe cel cu piper, cu toate că avem no! perie şi 
săpun . . ".

— Tată, dise Didina.
— Vedi’ţî de treabă. Du-te de frige gâscă tu.
— Didina tăcu.
— Biata copilă! îs! dise notarul. De ce ta

tăl sêù n’o fi şi cu densa amabil cum e cu 
mine ?

j
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— Fă ca mine, cjise hangiul Iul Vanghelie, 
ia o lingură d’astea de fer şi vîr’o penă în fun
dul sacului.

— Vanghelie imită pe cârciumar ; dar vi
rând prea tare lingura în sac, piperul se ridi
că ca un nor şi 1 cătrăni cămaşa pe lângă că 
’i provocă un strănutat de ’i trosneau ure
chile.

— Foarte bine! dise Solomonică; acum tór- 
nă’l în punga de hârtie şi îndeasă penă când 
s’o umple.

Bietul notar vărsă jumătate pe pantaloni.
Sacul cântărea opt deci de oca ; adică ca să 

’1 deşerte, trebuiaű două trei sute de operaţiuni 
ca aceasta.

La a cjecea deja bietul Vanghelie numai era 
de recunoscut.

— Curagiu ? îl dedea zor cârciumărul, cu- 
’ ragiu ! acesta este botezul comerciulul. EL e 

greü, dar aşa trebue să facă or ce negustor. 
Ce eredi că Moceanu din Bucureşti n’a înce
put tot aşa?

Elisa se retrăsese în fundul prăvăliei ca să 
nu mal vadă această glumă crudă.

Didina numai ştia ce să respundă acelor 
cari intrând In prăvălie, o întrebai! încet ;
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domnul notar e ăla? Ce? d. notar sa băgat 
la stăpân la dumneavoastră ? Cum seamănă 
sluga dumnevoastră cu d. notar!

Vanghelie începuse să se cam plictisească.
De şi nu era cald de loc, se înăduşise săra

cul ca în toiul vere!, şi încă năduşeala ’Í era 
neagră. Nu mal avea figură omenească sărma
nul. O singură idee ’1 făcea să maî rabde : că 
cel puţin după atâta muncă, are să fie poate 
poftit la masă, şi cugetând ast-fel, mirosul de 
gâscă friptă ii izbea nasul şi ’I dilata nările. Ne
norocit cum era, îşi făcea această socoteală care 
’1 maî mângîia oare-cum : penă mâncăm, penă 
nu ştiu ce, se înserează şi barem nu më maî 
vede nimeni în halul acesta.

CAP. XIII.—La masă.
Vremea mesei sosise, căci Petre, numai in 

vestă şi chefliü, intră în prăvălie.
Ea'tă un arap ! zise el apăsându-şî mâna-î 

grosolană pe tichiea de bumbac a notarului ; 
de unde a mal venit şi ăsta?

Fără să mal aştepte respunsul, conductorul 
merse şi se aşeză la masă.
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Erau cinci ceasuri. Sacul cu piper pisat se 
golise aproape.

Bine e să iubească cine-va comerciul, între
rupse Solomonică, dar nu trebue cineva să se 
omoare pentru densul. Destul pentru azi. Dum
neata la ora aceasta mănânci şi n’aşl vrea să 
ie întârziez ; în acelaşi timp dete notarului o 
perie să se scuture.

Nu că vreau să te gonesc, dar iarta-më, 
sunt silit să Ţi fac cunoscut, domnule Vanghe
lie, că Duminecă închidem si noi mal de 
vreme.

— înţeleg, îşi zise grecul nu vrea să më 
poftească la masă.

— Dacă vrei să vil mâine ca să sfârşeşti de 
deşertat sacul, Ţ-l pun d’o parte.

Zicênd acestea hangiul împingea puţin câte 
puţin pe kir Vanghelie spre uşe ; ajuns aci, îl 
zise : cât despre afacerea pe care ’mt al pro- 
pus-o, nu ’ml suride de loc ; te rog să nu m al 
vorbim despre dînsa.

Bietul notar! Flămînd, murdării, gonit, fu ne
voit să treacă drumul d’a curmezişul, în acest 
bal, pe lumină încă.

Gel ce ’I vëzurâ trecênd, nu ştiau ce însem
nează această drăcie. Bietul grec, dupe ce era



— 74 —

negru, părea şi mal negru încă, mergênd pe 
stratul de zăpadă care căzuse In ajun,

— încă unul care ştie să scrie şi să citească! 
îşi zise, cu ironia unul tigru şi plin de fericire, 
logofătul Dumitrache, vëdând pe Vanghelie cău
tând să se facă cât se poale de mic ca să nu 
’1 zărească lumea în acea stare.

Se aşezară la masă.
Petre luă loc lângă Didina şi amêndoï în 

faţa Elise! şi a lui Solomonică. Se ghicea de
ja o intenţiune în această disposiţie a locuri
lor. Alături de or care altă persoană, or cât 
de frumoasă, Petre ’şl ar fi avut preţul lui. 
Era un băiat de două-zeci şi doi de ani, blond 
şi vesel, cu capul sus din pricina obiceiului 
d’a privi drumul peste urechile cailor ; cu dinţi 
frumoşi, ochi albaştri, vil, de şi foarte mici, 
păcat însă că toate aceste avantaje fisice le 
perdea din cauza unor deprinderi urâte cari 
îl slricaű tot hazul. Spre pildă, ca să dea mal 
multă fineţă vorbelor pe care le spunea, cli
pea mereü din ochi, scotea limba şi ’şl freca 
mâinile ; alt-fel, fetele din sat se prápádeaö 
dupe el când îl vedeaü cu căciula într’o parte. 
Pe lângă toate acestea, cânta din frunză doine
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haiduceşti, .de se oprea lumea din drum ca să 
’I asculte.

La început, resbiţl de foame, mesenii îva- 
vură vreme multă de perdut cu vorba, mal 
târziu apoi, când începură a se mal sătura, 
gurile li se mal desgheţară şi se începu o con
versaţie, foarte neînsemnată de alt-fel, cu toate 
că, pentru un cuvent saü altul, cuviinţa fu 
respectată ca la masa unor oameni cum se 
cade.

Dar dupe ce vinişorul de Drăgăşan! le mai 
deslegă limbile, dupe ce aburii sângelui Iul 
Christ li se urcară în cap, intimitatea deveni 
din ce în ce mai mare şi taifasul luă cu desă
vârşire un alt caracter.

— Trebue să stil multe lucruri tu, zise cîr- 
ciumarul Iul Petre, tu care ’ţi petreci viaţa pe 
drumuri, care vezi atâtea oameni şi auzi atî- 
tea vorbe.

— Zëü, să ’ţi spun drept, Domnule Dumi- 
trache, cel despre care aud mal des vorbindu- 
se de vre-o trel-patru ani încoa eşti D-ta.

— Eù !
— Da! Nu se vorbeşte prin cârciumi de cât 

despre proprietăţile d-tale, şi de averea d-tale 
care trece, së zice, peste un milion.

I
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— Ce prostie ! zise cârciumarul căruia nu 
prea 1 venea la socoteală drumul pe care por
nea conversaţia.

— Ba mal spun chiar şi alte lucruri!
— Zéü ! şi ce anume ?
Aerul direct a Iul Petre nu plăcu Elisel.
— Dacă aşi sta să vë povestesc . . .
— Pofteşte rogu-te.
Vrînd ne viind Solomonica trebuia să se 

prefacă că insistă de curiositate.
— Noroc! zise Petre, turnând pe gât o oală 

de vin ca şi cum ar fi vrut să se încurajeze 
la vorbă. Dupe ce înghiţi şi ploscăi din limbă 
sugênd cu deliciü picăturile de vin remase pe 
mustaţă, reluă ast-fel:

— Se zice, bunioară, că nu e cu putinţă să 
fi câştigat d-ta banii ăştia ca toată lumea.

Atunci, ’î am furat? zise brusc Solomonică.
— Sunt unii cari zic şi aşa.
Didina rămase palidă ca moartă la auzul 

acestor cuvinte. Un falş hohot de râs porni 
pe buzele tatălui séù.

— Dar nu toţi, d-le Dumitrache, îndrăsnesc 
să spue d’alde astea.

— Dar cel-1 alţi ce zic ?
— Vrei să ’ţi spui ?
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— Se înţelege, respunse prefăcut şi tumînd 
încă un ' pahar hangiul.

— Spun ca eşti un tîlhar.
— Tată !
— St ! Tăcere !
Elisa îngălbeni ca ceara.
— Ştiu, respunse cârciumarul, asta este is

torie veche ; mi se pare că este vorba despre 
întâmplarea cu bulgarul. Dar aceasta şti bi
ne, adăogă el apăsat, că este o curată scor
nitură căci, dupe cum ’tt aducî aminte, neno
rocitului de Poliacof ’I a mâncat capul bala
urul.

— Nu e vorba numai de asta, întrerupse 
Petre pe care vinul începuse să ’1 doboare, eî 
mal spun că al fi omorât şi pe fostul d-tale 
stăpân şi că averea asta grozavă îşî are obâr
şie d’acolo

— Ce prostie ! zise Solomonică făcând zece 
mişcări d’o dată ca să nu se bage de seamă 
că este atins de vorbele luî Petre ; se apucă 
apoi, tot în acelaşi scop şi ’şl turnă vin, îşi tăe- 
pâine, caută sarea, piperul, şi se uită pe sub 
masă ca cum 1 ar ii căzut ceva. Această fi
ară care ar fi omorât un om pentru un nu 
saü un da, se silea să pară liniştit în momen-

I
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tul când îl acusa de asasinat înaintea familiei 
chiar.

— Ş’apol, nu e numai atât, urmă Petre.
— Cum nu e numai atât ?
— Sunt curios să aflu ce mal spun . . .
— Unii mal spun ....
— Că eşti tovarăş cu banditul Rîureanu....
— Ba nu zëü î
— Şi că eşti vrăjitor . . .
— Asta are haz!
Astă dată rîsul Iul Solomonică fu mal puţin

falş.
— Vrăjitor! strigă Didina. Dar pentru D-deű, 

ce au cu noi ca să acuze pe tata de ast-fel de 
•lucruri ?

— Da, reluă Petre adresându-se către fată 
cum te vëz şi më vezi, zic că nu e lucru cu
rat că, ori de câte ori e o treabă de făcut la 
zece poştl de Putineiü, d-1 Dumitrache află şi 
o ia înaintea tuturor, saü, or de câte ori un 
om pleacă saü trece prin Putineiü cu ceva bani
la densul, d. Dumitrache află si....................
balaurul trebue să iasă înaintea călătorului.

La aceste vorbe, conductorul diligenţel privi 
pe cârciumar în albul ochilor ; acesta nepu- 
têndu-ï susţine privirea, se prefăcu că caută

:
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ce-va pe masă, apoi, ca să nu se trădeze, zise 
fetei cam răstit :

— Didino, dute de mai adu vin.
— Dar mal sunt douë oale pe masă, tată, 

zise copila, care observase turburarea părin
ţilor.

— Dute de adu vin proaspăt din pivniţă, nu 
înţelegi.

— Acest ordin fu însoţit do privire fulge- 
rătore. Didina se supuse.

— Va să zică, sunt hot, asasin,v vrăjitor, re
plică cu linişte Solomonică, care avu prudenţa 
să se prefacă că ia lucrul în glumă de căt să 
caute a respinge acuzaţiile, lucru la care n’ar 
fi reuşit.

De alt-fel, Petre, nici chiar la trezie, nu 
credea ce se spune pe socoteala cârciumaru- 
lul ci repeta numai bîrfelele gurilor rele. Cât 
despre întâmplarea bulgarului din diligenţa, ’şl 
propusese omul s!o uite cu desăvârşire şi, me
moria-! slabă pe de o parte, buna sa voinţă 
pe de alta, îl făcuseră de nu /şl mat aducea 
aminte de ea de cât aşa ca prin vis, de aceia 
ïï fu lesne de tot cârciumarulut să schimbe 
vorba.
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— Ascultă Petre, îi zise el, nu uita că te 
am pus la masă lângă fie-mea.

— N’am uitat de loc, se poate!
— Vezi, poartă-te mal . . . bine cu ea.
— Apoi, ce să ’I fac eü dacă abia mănâncă 

şi cât despre bëut nu bea de loc. . .
— Vorbeste si tu cu densa că doară într’o 

? 1

di o să ’ml fi ginere.
— El! Eî! ’MI o spui prea târziü tată so- 

crule ; am băut atât în cât ’ml se pare că se 
învîrteşte pămentul cu mine.

De aia staü eü acuma, să 1 spui vorbe late?
— Iac’o ! Bagă de seamă să te porţi bine !
Me rog matale, începu Petre căutând să lege 

un crîmpeî de conversaţie, toate fetele sunt aşa 
de frumoase în sat la d-voastră?

— Ce întrebare! ripostă Didina, Mat bine, 
zëü, aide să vorbim de alt-ceva.

— Nu! nu! Să vorbim despre d-ta, căci, 
zêü, gluma la o parte, mult ’ml eşti dragă.

— AI început cu glumele se apără Didina 
roşindu-se. Doamne, să face târziü, gândi ea, 
s’o fi stins lumina la fereastră.

— Dacă e treaba pe glume, reluă Petre cli
pind amoros din ochi, să ’ţi spul eü una şi 
bună.

:
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— Noroc si sănătate.
ï

Noroc şi să fie într’un ceas bun, respunse 
Solomonică.

— Ceasul nu stiü de va fi bun. replică Pe- 
trică căutând să facă spirit, dar stiü că vinul e 
bun în lege.

— Dar ascultaţi gluma ce vream să vë spun 
Nu e vorbă, a cam început să se mi se lege 
limba, adică, cum s’ar zice, am cam dat lu
leaua prin cenuşe şi fiind-că mi s’a cam înţe
penit limba, să poate să nu v5o povestesc aşa 
cum ar trebui, dar stiü că, dacă aşi fi treaz şi 
v’aşî spune-o cu socoteala eî, apoi aţi rîde nene 
de v’ar apuca cârceii.

încep dar: Acum vre-o câţl-va ani, înainte 
adică d’a me face conductor de diligenţă, eram 
băgat la d. Brăiloiu. Ajuns cu povestirea aci, 
Petrică sughiţă, apoi ca să ’şl potolească setea, 
înghiţi un pahar de vin, apoi, vrênd să con
tinue, băgă de seamă că a perdut firul ; atunci, 
adresându-se către Solomonică:

— Penă unde ajunsesem oare?
— Pînă la d. Brăiloiu.
— Da, da, bine zici. Aşa dar, eram o dată 

la stăpîn la d. Brăiloiu care avea o fată atîţ 
de frumoasă, dar atât de frumoasă, în cât,

»

6



— 82 — •

uite, îţi venia s*o sorbi întrun pahar cu apă. 
Pe lângă frumuşele, eşise vorba în sat că fata 
d-luî Brăiloiu mal are şi o zestre . . . Doamne! 
Doamne !

— In sănătatea d-tale, domnule Solomonică!
Didina se sculă şi se duse să ceară műme

se! voie să se retragă căci era aproape miezul 
nopţeî.

Gârciumarul, ghicind motivul pentru care fie- 
sa îş! părăsise locul, îj făcu un semn aspru. 
Ea se aşeză din noű, gândindu-se cu durere 
că nu va vedea, poate în seara aceea, scumpa 
lumină de la fabrica de covoare.

Beţivul continuă : stăpânul meu, d. Brăiloiu. 
am uitat să vë spuî, avea în antrepriză dili
gentele, şi, cum zise!, trecea drept bogat pu
tred. Intr’o zi, venia s’o ceară un advocat. Forte 
bine, zise d. Brăiloiu, decât te previu de un lucru : 
fata mea tfare zestre de cât câştigul de vre-o 
douë-zecï de ani, de la cel d’al treilea cal. Avo
catul, înşelat în speranţele sale, se retrase şi 
numai veni.

La câte-va zile ma! târziii, se prezintă un 
doctor, căruia, respundêndu-i-se tot ca avo
catului, se retrase şi el. La urma urmelor, 
un şiret, un conductor ca mine, bunioară, în-
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ţelegănd lucrul, veni la d. Brăiloiu şi ’! zise 
verde :

Ia asculta, dă-ml mie fata şi me mulţumesc 
drept zestre, cu ce ’ţi a produs calul cel d’al 
treilea.

— Bravo ! zise vesel stàpînu-meü. Tu ’ml 
eşti omul. Ia-o şi fiţi fericiţi.

— EI, Didino, ce zici? întrebă Petre clipind 
drăgăstos din ochi.

— Zic, Petre, că istoria e foarte frumoasă 
dar tot ca avocatul şi doctorul, n’o pricep 
de loc.

— Nici vorbă, se amestecă Solomonică cu 
tonul de batjocoră ce ’I era familiar, nu de 
geaba eşti tu învăţată ca un avocat şi ca un 
doctor, la d’alde astea însă nu te pricepi. Nu 
e nimic, o să le înveţi când te vel .. . Poţi să 
te retragi căci am de vorbă ce-va cu Petrică.

Didina, reţinăndu-şî două lacrime, se sculă şi 
merse să sărute mâna părinţilor săi.

— Dar pe Petrică nu ’1 săruţi întrebă câr- 
ciumarul arătând cu degetul obrazul stacojiü al 
viiroruluï sêü ginere.

— Nici o dată, tată.
— Nici o dată!
Şi cu o mişcare plină de nobleţă, Didina



- 84 —

luă sfeşnicul dupe masă şi se retrase cu atîta 
demnitate. în cât tatăl sëù, încremenit pe scaun 
nu se trezi din zăpăceală de cât tocmai pe când 
fata urca scara.

Nevasta sa tremura ca varga, iar Petre, care 
primise bobârnacul, zise în cele din urmă: el 
fata a fost pe la scoală şi a apucat alte vre
muri, domnule Dumitrache, de aceea trebue 
luată mal încet, apoi, spre a se mângâia de 
ruşinea păţită, mal înghiţi un pahar de vinr 
poate al trel-zeciiea.

Ca cum ar îl vrut să se rësbune de un act 
de rebeliune ne care în sufletul sëû îl atribuia 
nevesti-si, Solomonică zise îndată ce plecă 
Didina :

— Elisa a pus ochii pe tine, Petre : vrea să 
te facă ginere cu or ce preţ.

— Fie ! Noroc să dea D-zeű, respunse gi- 
nerile care era prea prost ca să priceapă că 
ceea ce ’i se propunea nu prea era de na
sul lui.

Atunci începu între cele trei persoane rë- 
mase la masă o convorbire care se prelungi 
penă dupe mezül nopţel şi a cărei concluziune 
fu că Didina trebuia, într’o lună de zile, să se 
căsătorească cu Petre.



CAP XIV— O întâlnire.

S’a sfârşit zise Didina intrând mişcata în odă
iţa eî. Acum e prea târziii.

Aşteptă, apoi, câte-va minute, dar, nevëdênd 
nici o lumină care să ’I respundă, repetă : e 
prea târziü !

Faţa ’Ï era palidă. Se aşeză pe scaun, se 
sculă, se aşeză iarăşi şi ear se sculă. Oh! sus
pină ea, cum aşi fi dorit să ’! fac cunoscut cât 
sufër ! Să më mărit cu un vizitiu, cu un beţiv?.. 
Şi când më gîndesc că n’am nici cui spune 
crudele-mî suferinţe, murmură din noü fata 
întincjendu-se peste fereastră în speranţă d’a ve
dea aprinzendu-se o rază la orizont. Biata mama 
n’ar vrea, ştiu eu, să më mărite în contra vo
inţei mele, dar nu îndrăsneşte să aibă nici mă
car umbră de voinţă în faţa tati. Ei bine, fiind 
că situaţia mi se prezintă ast-fel, voiţi şti să 
më apăr singură. Voi zice tati : Nu ! nu ! nu ! 
omoara-më mai bine!

Dupe aceste vorbe amestecate cu lacrăml cari 
se rostogolea ca nişte mărgăritare pe obra
zul el de înger, Didina biruită de durere, se

!
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pregătea tocmai să ’şl facă rugăciunea, când 
auzi bătând cine-va uşor în fereastră.

Bate vântul, se gândi ea, şi atinge crăcite 
plopilor de fereastră. Dar astă seară nu bate 
vântul, îsî zise ea numai de cât. Loviturile din 
fereastră se repetară. Se sculă de astă dată, 
merse îndrăsneţ la fereastră — suferea prea 
mult ca să se mal poată gândi la frică, deschide 
şi la lumina stelelor vede figura lui Iorgu.

— D-ta? Dar mirarea o împedecă d’a con
tinua.

Urcat pe un arbore, desinatorul fabrice! de 
covoare se înălţase până la cerceveaua ferestrei 
graţie unei lungi şi sdravene crăci.

— Iţi mulţumesc, zise Didina întinzându-I 
mâna ; îţi mulţumesc.

— Dar ce al ? Eşti mişcată ....
— Da.. . sunt mişcată . . . Dar cum al ştiut 

d-ta că sufeream? căci, într’adevër, sufèr mult.
— 1er! al aprins trei lumânări şi acesta ne 

învoisem să :1 considerăm ca un semn de ne
norocire.

— Dar am retras numai de cât semnul acesta.
— Nu e nimic. Acesta ’ml a cauzat un

presimţimânt. Dupe aceea. . . . dar vorbeşte-mi 
de d-ta.
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Acest presimţiment nu te a înşelat. Pă
rinţii vor să me mărite. Cum vezi, sunt şi 
gătită.

— Să te mărite? Nu e cu putinţă.
— Al dreptate, nu e cu putinţă ! nu e cu 

putinţă ! repetă copila cu tărie.
In timp de câte-va minute tinerii rămaseră 

într’o consternaţie mută. Didina, cu ochii ri
dicaţi spre cer care era d’o rigiditate înspăi
mântătoare în seara aceea de pricina frigului, 
iar Iorgu cu fruntea aplecată pe senul el. A- 
ceastă scenă de durere şi de amor, la fereas
tră şi supt un pom alb de chiciură oferea ca
racterul mistic şi visător al tablourilor din 
vremea de de mult. Nici unul nici altul nu se 
gêndise la această crisă atât de fatală şi cu 
toate acestea atât de firească ; dar la ce se 
gândiseră oare?

Speranţa lor sbura înainte chiar d’a fi avut 
timpul să încolţească, tocmai ca acele păsărele 
cari fug dintr’o colivie deschisă şi pe cari ni
meni nu se gândise s’o închidă.

Rupend cel dintêiü tăcerea, Iorgu zise :
- Ce vom deveni noi dar !
— Nu ştiu. Capul meu refuză d’a cugeta în 

momentul acesta.
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— Daca n’al vrea să te măriţi . . .
— Nu ’ţi am spus cine e tata? caracterul 

seu despotic, violent! Da, pot să refuz, da, 
pot parveni, graţie unei mari energii, să nu 
mé mărit cu omul pe care mi-1 impune, dar 
exislenţa-mî, o simt, nu ’ml va mal fi posibilă 
în urma acestei victorii. Atât eü cât şi neno
rocita mea mamă, am muri din pricina rëuluï 
tratament. N’aşî vrea să contribui la moartea 
mami.

— Sărmană copilă !
— Dar bine, nu ’ml dai nici un sfat?
— Nu. nu ’ţi voiü da nici un sfat, repetă 

Iorgu cu o privire plină de dezolaţie care în
semna: dacă ’1:1 aşi da un sfat, oare îndrăsni- 
veî să faci ceea ce te aşi sfătui?

— Va să zică, primeşti să fiü a omului 
acestuia ?

1

Artistul scoase un suspin care, trecênd prin 
toate căile sufletului sëü dureros, luă caracte
rul unul răget. Doué lacrăml lungi şi înghe
ţate luceaû la colţul pleopelor sale şi fruntea 
i se acoperise de alba decoloraţie a morţilor.

Didino ! Didino ! reluă Iorgu, eram aşa de
fericiţi erî!

Frumoasă ilusiune! frumoase regrete! Toată
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fericirea lor de erl consta în cele câte-va lu
mini cari anunţă că se gândesc unul la altul.

— St! întrerupse fata. Auzi acea voce ră
guşită? Este glasul omului cu care trebue să 
me mărit.

— Nu’l vel lua! zise Iorgu cu o tărie de 
granit.

— Nu e aşa? scumpul meü.
— Nici o dată!
Pentru a doua oară Didina întinse tânărului 

mânuşiţa pe care acesta o sărută cu nesaţiu. 
— Eşti bine hotărâtă? întrebă el pe urmă. 
— Pentru or ce, chiar pentru moarte.
— Nu încă, reluă surîzênd Iorgu.
— Vrei să zici că trebue mal întâiü să te 

urmez? Ce distanţă e de la fereastră până la 
pământ?

— Vre-o doi stânjeni.
— Ajută-ml, zise tata hotorîtă, punând un 

genunche pe tocul ferestrei.
— Ce vrei să faci?
— Să mâ cobor. Şi vom fugi apoi, vom 

merge unde vrei, departe, cât de departe.
— încântătoare imaginaţie! Curagiul şi ho

tărârea luaö în acest suflet tînâre şi nenorocit 
culorile unul basmu.

■

!
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— Rëmâï ! Unde vreï sä te duc?
— Unde vreï, Itï zic.
— Dar sunt urmărit, me caută autoritatea, ' 

ce vreï sä te expuï?
— Te urmăreşte? Cine?
— Poliţia.
— Me sperii! Ce aï făcut?
— Prevëzînd cä voiü fi chemat anul acesta 

să trag sorti, trimisesem doue sute de franci 
mameï mele ca să plătească taxa de amânare 
pe un an penă ce voiü sfârşi studiile practice.

— Eî bine? întrebă Didina.
— Acest sacrifîcifi îndeplinit—şi era mare— 

më credeam liniştit. Scăpasem pentru cât va 
timp de serviciul militar, atât de funest cari
erei unuî artist.

— Pe urmă! întrerupse fata nerăbdătoare 
ca durerea.

— Trecuse un an de la trimiterea celor 
două sute de franci, când, alaltă-erl, o scri
soare de la mama, care nu maî stă la Zim- 
nicea ci la Giurgiu, më anunţă că abia deu- 
nă-zl a primit paralele.

— Cele douë sute de «franci! esclamă cu 
groază şi surprindere Didina.

— Da, cele douë sute de franci. Acum e
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prea târziu, jmî scrie mama; tragerea a avut 
loc luna trecută şi prin urmare eü dezertor şi 
me urmăreşte.

y

— Dumnezeule! Dumnezeule! murmură Di» 
dina împreunându-şî mâinile, cum s’a rătăcit 
oare acea scrisoare?

— înţelegi d-la cum se face că această scri
soare să nu ajungă la destinaţie de cât dupe 
un an aproape?

— Aici este un mister, dise Didina, dar...
nu e de crezut.

— E de necrezut, cum zici, cu toate aces
tea însă aşa este. Toate împrejurările îmi sunt 
prezinte în memorie. Incliisesera doue bilete 
de câte o sută într’o scrisoare..

— Şi ce al făcut pe urmă cu scrisoarea? 
întrebă Didina care cunoştea toate accidentele 
administrative ale unei scrisori din momentul, 
când o arunci în cutie şi până când ajunge 
la destinaţie.

— Am pus-o la cutie aici în Putineiü.
— Şi n’a ajuns?
— Ba a ajuns dar dupe zece luni
— Dupe zece luni!
— Când banii aceştia nu mal eraü de nici 

un folos pentru mine. In sfârşit iacă îngrozi-
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toarea posiţiune în care mă găsesc. Fiind că 
nu m'am presintat la recrutaţie, sunt conside
rat ca desertor şi poliţia are ordin să më ares
teze or unde m’o găsi. Până ml voiü regula 
posiţia, adică până când me voiü duce la cor
pul unde sunt recrutat, sunt nevoit, să umblu 
pe ascuns.

— Oh; Dumnezeule! Dumnezeule! toate ne
norocirile vin de o dată! şi unde te veî duce?

— Un arendaşiu dimprejur m’a primit la 
dînsul; voiü sta acolo penă më voiü hotărâ 
să më duc la cazarmă unde më voiü înmor
mânta pentru patru ani.

— Patru ani!
— Nici mal mult nici mal puţin.
Voiü aştepta, zise eroic Didina.
— Unde?
— Nu ştiu. Poate colo unde sunt' crucile 

acelea albe.
Didina arăta cimitirul satului alb în mijlo

cul atmosferei îngheţate. Abia atunci băgară 
de seamă că e tare frig.

Cum vom face ca să ne mal vedem cele 
câteTva zile cât voiü mal fi pe aici?

— Nu mal veni, reluă Didina, înţelegi?
— Iţi voiü scrie.
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— Da, scrie-mî. Dar se află că primesc seri-
sort. Vor căuta să cunoască .... si dacă des-»
copere . . . aşt fi perdută .... m’ar omoră ta
ta. Aşteaptă 
Cu ce nume? Bunioară d-ta îmt vet scrie pe 
numele de domnişoara Emilia Stefănescu, Ale
xandria. Toate scrisorile care pleacă d’aci, trec* 
prin mâinile mele: când voiü da peste această 
adresă, cu desăvârşire indiferentă pentru tata, 
voiü păstra scrisoarea. Dar respunsul?

— Mă gândeam tocmai. Vet scrie pe nu
mele d-lut Alexandru Belciugăţeanu la fabrica 
de covoare. Portarul, un om de treabă din- 
tr’un oraşiu cu mine, va primi scrisorile şi më 
va preveni saü mi le va aduce el însuşi. Ast
fel nu vom înceta de Iog de a ne spune unul 
altuia gândurile, sentimentele ....

— Şi durerile, adăogă Didina. Dar s’a fă
cut prea târziu, amicul meű, adio!

— Adio, amica mea.
— Când îmt vet scrii? întrebă Didina.
— Mâine.
— Da, da, mâine.
— Copila era să închidă fereastra dar se 

opri ca să zică.
— Dar dacă te descopere şi te prinde, ce faci?

să ne scriem cu nume falşe.
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— Më voia ucide.
— Sigur? întrebă fata cu o familiaritate su

blimă.
— 5 Ţi o jur.
— Foarte bine, reluă ea; încă o dată adio! 

Didina închise fereastra fără sgomot; Iorgu se 
•cobora dupe cracă.

Nici unul nici altul nu se gândise că craca 
de plop atingea fereastra, că fereastra era des
chisă şi că ar fi putut să vorbească tot atât 
de bine în odaie ca şi afară.

CAP. XV - Cuibul de tâlhari.
A doua zi dupe scena pe care o povesti

răm, la ora când trebuia să închidă prăvălia, 
Elisa, nevasta lui Solomonică, remase pe lingă 
tejghea şi’i spuse, cam pe departe proiectele 
familiei în privinţa căsătoriei.

— Stiü eu că d-ta nu încuviinţezi aceasta, 
zise Didina care nu ştia că nenorocirea ît este 
aşa de aproape.

— Ba te înşeli, respunse biata femeie, asu
pra punctului acestuia më unesc cu Dumi- 
trache.
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Didina care nu voia să desmintă pe mu- 
ma-sa. se mulţumi să surîdă.

înşelată un moment cu această resignaţiune 
aparentă. Elisa începu să’I înşire giuvaerica- 
lele, şi toaletele ce avea de gând să’î dea de 
nuntă.

— O sa ţi dăm o pereche de cercel cu măr
găritare toarte frumoase.

— Da, foarte frumoase, repetă raecaniceşte 
Didina, gândindu-se că avea poate în expedi
ţie o scrisoare de ia lorgu dar că nu putea 
s’o vază de cât a doua zi.

— O să’ţl dăm o salbă cu şease diamante.
— Da?
— Şi nu numai atât, scumpul meü copil. 

Să vezi rochiile pe cari ie am comandat.
— Deja comandate?
— Fireşte, fîind-câ peste o lună are să fie 

nunta.
A ! da, uitasem că nunta are să fie peste o lună
— O să’ţl mal dăm. . . .
Dar, vézênd că fata, în loc da se bucura 

la auzul atâtor lucruri frumoase, se întrista 
din ce în ce mal mult. Elisa se opri de o dată 
în mijlocul acestei strălucitoare enumeraţiunl 
şi privi fix pe Didina.-
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ïntr’o clipă, aceeaşi emoţiune se întipări pe 
feţete lor şi se sculară amêndouë spre a că
dea apoi una în braţele celeí-1-alte. Se săru
tară şi plânseră îndelung. Frica le făcea să se 
uite mereu în tavan unde se temeaii să n’au- 
dă, pe ferestrue, tunînd vocea lui Solomonică. 
In această durere, timida mamă găsi, ca să 
zic aşa, iertare pentru marea-i slăbiciune; la- 
crămile el ferbinţl şi abondente spuneau des
tul cât de departe era ea d’a consimţi la că
sătoria Didini cu conductorul de diligente; dar 
aceasta fu tot ce îndrăsni să manifesteze. In 
timpul acesta, tata, care o cunoştea bine, nu 
profită de această expansiune spre a o ruga 
să înduplece pe tatai tëii şi sâ’l schimbe pro
iectele.

O plânse şi atâta tot.
— Du-te, du-te, zise apoi blând mă-si, du- 

te repede ; më tem că, dacă al mal sta aci să 
nu’ţl facă tata ceva: îl aud mergend repede, 
să nu ’şl piardă cum-va răbdarea că e foc.

Al dreptate, a sosit ceasul să 
Elisa, cu toate sofrţările ce făcu, nu pot găsi 
un cuvênt ca să exprime misterioasa operaţie 
ce obicinuit făcea sus, la ora aceasta îm-

să

.* * •
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premia cu bărbatul şi cu un alt 
al casei.

îşi şterse ochii, suspină adînc şi se duse.
Didina auzi închizându-se cu veriga cele 

doue uşi, cea de sus şi cea din josul scărel 
întortochiate care conducea la camera unde 
se închideaü atât de misterios în fie care seară 
tatăl sëü, mama şi un al treilea pe care nici 
o dată nu ’1 putuse vedea bine ; ştia numai 
alîta că venea seara între un-spre-zece şi două
sprezece ceasuri, intra pe din dos, se ducea 
în odaia cunoscută şi acolo, cu veriga pusă la 
uşe, stetea până târziu dupe mezül nopţel. Din 
puţinul ce putuse distinge prin gaura cheie!, 
din fizionomia streinului, îşi aducea aminte că 
chipul acesta îl mal văzuse unde-va. Intr’ade- 
văr, misteriosul necunoscut era tocmai călă
torul care, cu cât-va timp mal înainte fusese 
zărit în fundul diligentei care aştepta, dinain
tea hanului ca să ia pe Solomonică şi pe ne
fericitul Poliacov. Cititorii au recunoscut, cred, 
în sinistrul tovarăş al hangiului, pe faimosul 
bandit Rîureanu care cu revolverul la gâtul 
negustorului bulgar şi ajutat de canalia de câr- 
ciumar, îl ceruse, pe drumul Giurgiului, punga

prieten
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de ilară selbatică, i ie răpise pe amândouă 
Tăcerea obicinuită învălui numai de cât în

treaga prăvălie. Didina începu să mişte me
lancolic cârligele cu care făcea la un ciorap. 
Sufletul sëü de sigur nu urmărea firul care 
încet încet se deşira dupe ghemul cu aţă, ci 
era cu acela pe care ’1 văzuse atât de desnă- 
dajduit în ajun şi care jurase să moară mai 
bine de cât să piardă patru ani în aspra ser
vitute a vieţel militare. Intr’o ţară aşa de bo
gată în spioni, se temea ca nu cum-va din- 
trun moment într’altul, să nu fie descoperit 
în fundul asilulul unde se ascunsase Această 
idee numai, ardea sângele bietei fete ; într’un 
moment imaginaţia i se aprinse atât de tare 
din pricina acestor bănuell, în cât i se păru 
că aude detunături de puşcă pe câmp. Intr’în- 
sul a tras, cugetă ea ; o fi vrut să 1 aresteze 
şi el s’o fi opus. In momentul acesta, firul i 
se rupse în mână şi copila, îngheţată, escla- 
mă : Dumnezeule î oare acesta este un semn 
prevestitor ? Viaţa lui cum-va, fii-va oare sfă
râmată ca firul acesta? de o dată o apucă 
o tremurătură nervoasă ; crezu că într’adevăr 
Iorgu e mort. Ah î zise ea, de ce n’am scri
soarea pe care 'ml a trimis-o!...... ,. aşi şti.......
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dar scrisorile sunt în camera tatălui meű. Zi
când aceste din urmă cuvinte, Didina redică 
•ochii în sus. Nu voiû afla oare nici o dată ce 
fac ei acolo?

— Dupe ce tejgheaua unde şedea fata eraö 
grămădite în neregulă uneltele casei ; tingiri, cu
tii, saci vechi, butoaie etc. Privirile Didini, 
aruncate fără direcţie, căzură pe o scară, du
blă ascunsă dupe nişte scânduri cari o aco
pereau cu desăvârşire. Curiozitatea fetei luă 
de o dată proporţiunile unei imense dorinţe ; 
îşi părăsi locul şi merse fără sgomot spre un
ghiul întunecos unde era scara. Dintr’o arun
cătură de ochi îşi formă planul şi calculă di
ficultăţile. Indata, cu o delicateţă de hoţ, cu o 
mare prudenţă, cu o atenţiune fără seamăn, 
transportă scândurile fără sgomot în altă parte, 
şi aşeză scara din dosul tejghelei.

Dupe ce stinse lampa, desfăcu scara, cea du
blă si o aşeză as l-fel, în cât vârful să vie toc- 
mai în dreptul ferestrei făcută în tavan. Urcă 
apoi treptele de jos, dar cu sfială, cu temere 
ştiind şi recunoscând că: atenţiunea ce făcea 
nu era frumoasă. De acea poate, picioarele-i
tremuraü si de multe ori vru chiar să cază.»
Spiritul sëu în acest moment erea prea preo-
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oupat ca să mal poată asculta vocea pruden
ţei; îşi luă seama de maî multe ori, dar în 
fine, după multă luptă cu ea însăşi, se văzu 
în vârful scăreî. cu capul la o mică distanţă 
de plafond şi cu mâna la ferăstrue. îşi reţinea 
respiraţia. Aci frica fu şi mal vie, căci ajun
gea în punctul cel mal primejdios. Cum să 
deschidă fără sgomot ferestruia ca să vază şi 
să vază ce se petrece în fundul odăiel? Cel 
mal mic sgomot....

Cu toate acestea Didina pune mâna închisă

>:

în formă de pahar sub cerceveaua ferestruiel, 
şi concentrând u-şî toată abilitatea în verful 
degetelor, apasă uşor, trage puţin câte puţin, 
în sfârşit deschide ferestruia şi de o dată o 
Izbeşte lumina odăiel. Didina simţi căzendu-X 
pe inimă o picătură de sânge. Un minut pum- 
nu-I încleştat pe ramă, susţinu cerceveaua fe
restruiel. Dacă ar fi căzut ! Dupe ce o ţinu 
ast-fel în aer câte-va minute, Didina o împin
se iarăşi uşor închizend-o pe trei sferturi şi 
lăsând o mică deschizătură pe unde să poată 
trece raza vizuală în camera tatălui sëü. Ni
mic n’o trăda. Dar ce fulgerătoare surprinde
re nu încercă biata copilă când, prin această 
crăpătură zări pe tatăl, mama şi mosafirul lor,.
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aşezaţi în jurul unei mese pe care se înalţau 
mormane de scrisori. Ce fac ? Oare ce pot face 
«I ? îşi zise ea ; şi ce însemnează . . . Deschi
zând o cutie de tinichea în care se strângeaü 
aburii produşi de apa care fierbea pe un man
gal, Solomonică scoase dintfînsa o mână de 
scrisori şi le trânti ude pe masă.

— Citeşte-mi p’asta, dise el nevesti.
Didina, zăpăcită, nu se putea încrede ochilor. 

Oare tatà-séü era cel care poruncia să despe- 
cetluiască si să citească scrisorile altora ?

— Dar Dumitrache........
— Aide, aide, fără vorbă ...
— ’MI e frică ca nu cura-va într’o zi....
— EI ! el ; cântec vechiü ....
— Gândeşte-te că dacă s’ar descoperi . . ar 

fi val de capul nostru !
— Destul!
— Find-că vrei tu ... .
— Oh ! ce îngrozitor ! îşi zise Didina ascun- 

zânduşî de ruşine faţa între mâini.
Neputând face alt-fel de cât să se supue po- 

runcel, Elisa citi :
«Domnule Prefect,

Conform ordinului d-v. No. 14735 din 23- 
curent, am onoare.......  »

;;
l
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— Destul, destul! trebue să fie raportul in
ginerului însărcinat să repare şoseaua. Aceasta 
nu ne priveşte.

— E de post, e de post adăogă răguşit tîl- 
harut care stând lângă Solomonică, bleojdia 
nişte ochi roşii pe plicurile scrisorilor ce um- 
pleaü masa.

Apăsând degetul cel mare pe marginea pli
cului, cinstitul cârciumar lipi din noii scrisa- 
rea şi o aşeză înlr’un raft de alte scrisori vi
zitate în acelaşi chip, căci această operaţie era 
începută deja de mult.

Elisa citi iarăşi :

«Scumpul meü frate,

Nu ’ţi asigura recolta la societatea despre 
care 'ml al vorbit ; am luat informaţiunl se
crete dar sigure ; este în ajun d’a da faliment 
de şi acţiunile i se urcă mereü. »

— Ferice de cel asiguraţi la această socie
tate! zise surîzând hangiul.

— Aşa le trebue dacă nu vin să se asigure 
Ia noi, adăogă într’un hohot de rîs Rîureanu.

. Solomonică o lipi la loc. Altă scrisoare fu 
deschisă.
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«Doamna.

«Necredinţa d-lale ’ml e cunoscută acum; nu 
mat este un secret pentru mine conduita.

— Destul, zise Solomonic ; n’avem noroc 
astă seară : din trei scrisori una vorbeşte de 
amor şi cele-l-alte spun prostit.

— Dumnezeule ! îşi zise Didina, dacă scri
soarea lut Iorgu o fi aci, tata o [s’o citească. 
Adică . . . n’are de ce s’o citească fiind că nu 
este de nici un interes pentru densul.

— Urmează, zise hangiul nevesii, căci în
târziem.

«Dragă verişoară,

«Iţi trimet cele cinci mii de franci pe care 
«mi le al cerut ca să ’ţi plăteşti arenda. Dupe 
«dorinţa exprimată în scrisoarea la, banii sun 
«în bilete de .câte o sută de fr. Dacă al nevoie 
«de cele-l-alte cinci mii ce 'ţi mal datorez, spu- 
« ne-mi ca să ţi le trimet imediat.»

— Sunt cincl-zecî? ia vezi, zise Solomonică.
— Ce-o vrea să facă tata cu aceste banc

note, reflectă Didina, din ce în ce mal înspăi
mântată.
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— Aşa e, sunt tocmai cinci-zeci.
— Dar bine, amicul meu, zise cu blândeţe 

Elisa, nu pul paralele la loc în plic?
— Le voiü pune peste cinci-spre-zece zile şi 

se va crede că s’a rătăcit scrisoarea.
— Va să zică le opreşti ?
— Numai pentru doue săptămâni, nu ’ţi 

spusei ?
— Numai de nu so rătăci scrisoarea de tot, 

adaogă cu un surîs şiret prieteneul hangiului.
— Dar oamenii aşteaptă banii ....
— Nu vor perde nimic aşteptând, respunse 

răstit Solomonică ; peste două săptămâni le tri
mit scrisoarea neatinsă şi banii toţi. Ce, mă iei 
drept hoţ pe mine?

— Nu.... zise sfios Elisa.
— Oh ! Dumnezule, Dumnezeule, zise Di- 

dina ale cărei buze se albiseră de palaoare ; 
îmi explic acum cum cum se face că cele două 
sute de franci trimise de Iorgu mami-si ca să 
T plătească taxa de scutire, n’aü ajuns la des
tinaţie de cât foarte târziü. Tata îi 
îndrăsnesc să zic cuvîntul, se întrerupse co
pila ; dar el, tata, e pricina că Iorgu a ajuns 
un fagar şi că va muri, poate; şi zicând aceste 
vorbe, cu vocea-i înecată în tristeţă şi ruşine

Nu
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căci durerea şi indignarea apásaű greii pe su
fletul el, vrea tocmai să se dea jos dupe scară, 
când vocea Elise! se auzi citind din noü :

«Domnule Casier,
«Reţinut din cauză de boală, nu më pot 

«prezintă în persoană ca să aduc banii pres
taţiei. Vë trimit dar prin d. Primar cele pa
tru miî de lei strânşi şi vë rog să më des- 
«cărcaţl cu această sumă din comptul trimes
trului trecut. Domnul Primar soseşte mâine 
«cu banii.

îoniţă Zamfirescu.

Aşa da, mal avem şi noi de lucru, zise, 
frecându-şl mâinile de bucurie, tîlharul. Va să 
zică nene Dumitrache, continuă Rîureanu, inli
ne în fiinţă pănă în ziuă la podul gârlei şi 
când trece d. Primar, cioc/ cioc! de douë ori 
la mir şi iacâ-ne cu câte douë mil de franci 
în pungă.

Ba nu zëü, a venit tocmai la vreme căci 
începuseră băieţii a ’şl cam arăta colţii.

— Unde mal pul că începuse lumea să uite 
de balaur, adăogă cârciumarul a cărui faţă se 
contractă de un rîs hidos.
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Elisa, mal mult moartă de cât vie, luă altă; 
scrisoare pe când bărbatul sëü lipia pe a per
ceptorului. Ea citi:

«Domnişoară,
«Erî, părăsindu-te, m’am dus să spui porta- 

«rulul de la fabrică, dupe cum te prevenisem, 
«ca să ’ml aducă scrisorile la locul unde am 
«găsit refugiu şi unde sper că poliţa nu va. 
«reuşi să mè găsească.

— Ah! Ah! începe bine.
— Să continuiu? zise Eiisa.
— Să înţelege! Sunt curios să cunosc per

soana care se ascunde atât de mult, căci scri
soarea a fost pusă la cutie în Putineiü.

— De bună seamă, respunse Elisa.
— Dacă ’1 ar denunţa tata? îşi zise Didina 

înmărmurită.
Elisa continuă:
«Nu më descoperi, de sigur, unde sunt, to- 

«tuşî însă nu voiű putea rëmâne vecinie unde- 
«sunt; va trebui peste câte-va zile să plec 
«d’aci, dar unde să më duc? la regiment? Nicî 
o dată, oh! nici o dată.

— Va să zică cel ce trimite această scrisoare 
e un dezertor?
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«Nu voiü să fiü soldat; nu, voiü ca timp 
«de patru an! sa ’ml daü corpul setos de in
dependenţă şi sufletul meü de artist pe mâna 
«unul idiot numit caporal saü sergent. Afară 
«de aceasta timpul e viaţa şi viaţa mea ’ţi e 
«consacrată ţie Emilie.

— Negreşit e un dezertor amorezat, zise So- 
lomonică. Dar oare cine să fie această Emilie, 
căreia fi scrie? la vezi unde e adresată scri
soarea ?

— La Alexandria!
— Aşa aproape! Cunoşt.1 tu vre-o Emilie 

p’aci prin prejur?
— Nici eű. Continuă.
Elisa care, ca toate femeile, iubea romanele,, 

continuă cu plăcere:
«Cu liniştea, scumpa mea, ’ml a venit şi re- 

«flecţiunea. Să nu desnădăjduim. Să ne gân
dim că chiar de n’aşl fi fost în poziţia în 
«care më găsesc, totuşi aşi fi fost în nepu
tinţă de a ’ţi obţine mâna cu consimţimântul 
«părinţilor cari sunt, fără îndoială, oameni cum 
«se cade, dar al căror spirit este întunecat de, 
«comerciű, inima plină de afaceri negustoreşti 
«şi gusturile de sigur ordinare. In fine, nici o 
«dată un cârciumar nu ’şl va da fata dupe un



— 108 —

«artist. Minuni s’aü vezut, lucrul acesta însă 
«nici o dată.»

— Ia uite frate, zise Solomonică, e ciudat 
de tot; se vede că tatăl acestei Emilii e un 
cârciumar ca mine. Cunoşti tu vre un cârciu- 
mar în Alexandria care să se cheme Stefănescu?

- Nu. .
— Trebue să fie, de bună seamă, vre un 

cârciumar retras din afaceri. Dar citeşte până 
la sfârşit.

— Ce supliciü ; murmură Didina a cărei frunte 
asuda.

Elisa citi mal departe :
«Totuşi, dacă dispreţul tatălui d-tale pentru 

«oameni de categoria mea este cunoscut, acésta 
«însă nu t dă dreptul să silească pe fie-sa ca 
să se căsătorească cu un vizitiű .. .

— Doamne! zise Didina, are să descopere
totul.

— De ce te opreşti? zise hangiul nevesti-si.
— Nu me opresc....
— Citeşte înainte.
«Àst-fel, crede-më, scumpa mea, reluă Eiisa, 

«să nu ne lăsăm a fi învinşi de soartă. AI 
«câte-va înaintea d-tale; să căutăm a pregăti 
«un plan care va reuşi de sigur dacă şi d-ta
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«më iubeşti cum te iubesc eö. Acest plan ţi-I 
«voiù comunica în viitoarea mea scrisoarea, 
«căci, înainte de a ţi-1 face cunoscut, trebue 
«maï întâiü să respunzî la această scrisoare ca 
«să më asigur că aï primit-o. Respunde-raî dar 
«şi speră.f

Al d-tale
Alexandru Stefănescu.

— Acest Alexandru Stefănescu trebue să fie- 
vre un funcţionar de la fabrica de covoare. Më- ’ 
voiù informa.

— Ce zice? Vai de mine! suspină Didina
— De ce să te mal informezi, zise Elisa, 

fîind-că 1 stil numele şi ocupaţia.
— AI dreptate. Lipeşte plicul şi trimete-o: 

Să nu lipsim pe Emilia de această plăcere.
— Mama më scapă de o mare nenorocire, 

zise copila, venindu-şî oare cum în fire.
Didina se coborâ dupe scară, o duse încet 

şi fără sgomot, prin întunerec, la locul pe care 
’1 ocupa înainte, având grije s’o ascunză dupe 
chaosul de mobile cari o ascundeaü. Se urcă. 
apoi în odaia eî şi nu dormi toată noaptea,, 
muncită de gânduri îngrozitoare.



CAP. XVI—Trădarea nereuşită.

A doua zi, pe după prânz, Didina se coboră 
în prăvălie ca să pue scrisorile în diferiţi saci 
de pele spre a se distribui comunelor respec
tive. In timpul nopţel de friguri şi de insom
nie pe care o petrecuse, în timpul căreia con
duita tatălui séü o turmentase groaznic, ea dis
cutase cu sineşî toate mijloacele de a încunoş- 
tiinţa pe cel pe care ?l iubea de pericolul la 
care se expunea şi o expunea scriindu-I. Trebuia 
să 1 comunice acest pericol fără să deştepte 
într’ênsul alte bănuell, şi fără să spue categoric 
lui Iorgu : scrisorile tale sunt deschise şi citite 
de tata. Să caute a 1 trimite scrisoarea alt-fel 
de cât prin poştă, ar fi fost o nebunie, atâta 
de mult era veghiată şi ţinută d'aproape de 
către tatăl seü. Se mărgini numai a ’şî preface 
scriitura şi a comunica amantului ideile sale. 
Ziulica s’ar fi petrecut pentru Didina ca ' toate 
cele-l-alte, vînzând zahăr, cântărind cafea, tim
brând scrisori, dacă doi călăraşi n ar fi intrat 
să bea câte un pahar de rachiü. Dupe obiceiul 
séü, Solomonică intră numai de cât în vorbă
cu dânşii.»
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— Ce se mal zice noű? Mal sunt hoţi prin 
prejur ? Prins us’aű tâlharii cari omorâră azi 
■dimineaţă pe primar?

— Pân’ să prindem pe cel cari omorâră 
pe bietul primar, avem alt-ceva de făcut ; cău
tăm de trei zile un dezertor ascuns p’aci şi 
pare-mi-se că perdem vremea de geaba. Dupe 
câte se vede, vânatul acesta ştie să se ascundă 
de copoii.

— Vreţi să puneţi mâna pe ei numai de cât, 
.zise Solomonică.

Didina scoase, fără voie-1, un ţipăt.
— Dar ce al! întrebă unul din călăraşi.
— Nimic, nimic, respunse ea ; ’ml am apu

cat degetul în uşă.
— Rêü. fetică ; pune niţică pânză de păia- 

jen saü câte-va picături de cerneală, 1 reco
mandă călăraşul care, întorcându-se spre câr- 
ciumar, îl zise: '

— Cum ne înveţi să facem ea să punem 
mâna pe dezertor ?

— Mal întâiü ce ’ml dă prefectura ca să vi-1 
daü pe mână?

Didina privea mereü pe tatâ-sêü cu un sen
timent de indignare şi de milă.
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— Imi dă guvernul o bumaşcă de o sută de 
lei ? continuă el cu acelaşi surîs î

— Vrei să măreşti numărul celor d’aseară ! 
esclamă Didina fără să vrea.

Cuvîntul porni ca un glonţ din buzele feti şi 
făcu pe cârciumar să tresară. El îngână, se în
verzi, apoi zise :

— Am glumit. Ce ştiu eu unde s’a ascuns 
dezertorul? Noroc! zise, dupe aceea, cârcimarul 
nostru înghiţind un pahar ca să nu se bage de 
seama că s’a schimbat la faţă. Apoi turnă şi 
călăraşilor câte un rachiü.

Aceştia plecară. Imediat Solomonică se re
pedi la fată ca şi cum ar fi voit s’o sfâşie ; se 
opri însă repede, se reţinu, ba îl zise chiar 
cu oare-care blândeţe :

— Dar de unde cunoşti tu istoria bumas-*
cilor ?

— Văzul adineauri una pe sobă 
Numai atâta ştii se gândi chiar Dumi- 

trache. Atât mal bine! Bine că n’a aflat......... .
zëù aşi fi murit.

Solomonică se urcă în cameră.
Rămânând singură, Didina scoase cruciuliţa 

pe care o purta în sân şi o săruta pios. Când 
se înseră, tatăl şi mama sa se urcară în ca-
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niera misterioasă, iar copila stinse lampa din 
prăvălie şi aşeză scara din noű în dreptul fe- 
răstruel, apoi, ultându-se înnàuntru, vëzu ia
răşi cortegiul de grozăvii de cari se îngrozise 
în nopţile precedente. Cu inima sfărâmată de 
ruşine, aşteptă să vie rândul scrisorel lui Iorgu.

In fine Elisa citi tare acéstá adresă:
»Domnului Alexandru Belciugăţeanu funcţi

onar la fabrica de covoare.
— Oare, ăsta să fie dezertorul, zise Solo- 

monică, — amantul Domnişoarei Emilia? Ia să-î 
vedem respunsul.

— Poate. . . . da, răspunse nevasta cârciu- 
marulul deschizând scrisoarea.

Cititorul îşi poate închipui cu câtă atenţiune 
asculta Didina!

Elisa începu:
»Domnul fie bine-cuvêntat că te a condus 

«fără pericol în locul de retragere! Fie bine 
«cuvîntat de mii de ori! ’MI a ascultat rugă- 
«ciunea. Cu toate acestea, nu te prea încrede 
«în ascunzătoarea unde te găseşti. AI drepta- 
«te, nu poţi şi nu trebue să rămâi vecinie as- 
«cuns. AI putea fi descoperit, de sigur, căci a 
«început deja lumea să cam bănuie locul unde 
«te al retras. Cum? ce fel? vel întreba, căci 
«nu’ml al scris de cât mie până acum, şi nu-

8
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«mal o singură scrisoare. Ei bine, să’ţî spui 
«cum s’a întemplat cu corespondenţa noastră : 
«scrisoarea a fost deslipită şi citită de tata, 
«da! de către tata.

Solomonică bufni într’un hohot de râs aşa 
de puternic, aşa în cât îl apucă şi tusa.

— Zëu ! asta se brodeşte de minune : tatăl»
domnişoarei Emilia deschide scrisorile fiï-sèl, 
care. prin urmare, le primeşte deschise de doue 
ori de către tatâ-sëü şi de către noi. Bravo! 
secretă corespondenţă! Ce zici cocoană Eliso?

— Un curat roman, respunse nevasta care, 
pentru prima oare de când, fără voia el, de
dea ajutor bărbatului sëu ca să comită atâtea 
blestemăţii, găsi oare care plăcere în trista sa 
complicitate.

— Tare e ciudat, zëu aşa! Dar continuă 
zise Solomonică nevesti care se supuse.

«îmi spui să nu desper căci al conceput un 
«plan care va reuşi dacă te iubesc. Atunci më 
«mal pot îndoi de succes, amicul meü?

— Vezi? vezi fetele din ziua de azi? între
rupse cârciumarul. Noroc că Didina e rece şi 
nu se gândeşte la ast-fel de secături.

— Nu te prinde Dumitrache.........
— Chiar dacă n’ar fi aşa cum o cred eű, 

oare ar îndrăsni ea să spuie unul tânăr că 1 
iubeşte?

!

j
■

:
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— Nu se ştie.
j

— Aida de! Dar în sfârşit cu ea s’a hotă
rât. Petrică are să ’I taie aripele dupe nuntă. 
Dar citeşte mal departe.

«Vrei să’ţl spul eü care ’ţi e planul? căcî 
«’lam ghicit foarte uşor. Gândul dumitale e să 
«fugim împreună şi să zici apoi tati: Acum 
«hotărăşte-te! Consimţi sau nu, să’ml dai ceea 
«ce e deja al meu? Şi lata va zice da, căci 
«în asl fel de cazuri părinţii zic în tot-dau- 
«na da.»

— Ba eű nu! In locul acestui tată, eu aşi 
zice nu. Adu-mî-o înapoi, fată or femee, o 
primesc! Când ’ml ar juca mie fie-mea ren
ghiul acesta, eh ! eh ! cocoană Eliso, zeu ! n’al 
mal avea copilă.........

Scara se cutremura sub picioarele Didinél 
la auzul ăstor cuvinte.

Dar linişteşte-te Dumitrache . . .
— AI dreptate, nu ne priveşte pe noi.........

Nu e copila noastră. Dacă ar fi crescut-o pă
rinţii cum am crescut eu pe Didina, cu nuia
ua, mar fi ajuns aici. [Dar ia să vedem, reluă 
hangiul cu liniştea unul cititor de foileton, ce 
zice fata despre planul ce descopere la aman
tul sëü.

«Aprob ideea d-taie. Spune-mi numai ce
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« trebue să fac si te voiü asculta. Arată-ml 
«locul unde me aştepţi, ceasul şi noaptea când 
«să viù, si vei vedea cum stiù să më tiü de 
cuvînt.

— Bree! esclamă Solomonică încrucisindu-sï 
braţele. Dacă aşi avea vreme, m’aşl duce la 
ceasul hotărât sà’ï vëz.

«Dar toată această combinaţie, - zise Elisa 
«continuând citirea scrisorel,—o primesc cu o 
«condiţie, şi anume: dacă tata, contra aştep- 
«tărcî noastre, refuză să ’ml dea consimţimen- 
« tul, pe urmă să’ml făgădueştl că me laşi să 
«dispui de viaţă cum voiü vrea eü.

— Bieţii copil, zise Elisa, de ce nu’l o că
sători ?

— De ce nu’l o strânge de gât, mal bine?
reluă chir Dumitrache. Al înnebunit? nu ’ţi
aduci aminte începutul corespondenţei ? Nu
stil că tenărul este artist? Cum vrei să’sl dea » . >
omul fata dupe o secătură? Dar ia să vedem
sfârşitul.

— Iacă-1:
«Aştept răspunsul d-tale şi sunt gata la or 

«ce ’ml vel zice, însă, fiind că tata, din in- 
«têniplare, poate citi şi scrisoarea aceasta, cum 
«a citit şi pe cea-l-altă, te rog, întrebuinţează 
«un şiretlic ca să’l împedecăm : pe cele dintîiü 
«trei pagine ale scrisorel ce’ml vel trimite, zi

i

I
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«că, supărat de refuzul tati, renunţi la mine, 
«iar pe a patra, scrie cu zeamă de lămâie cele 
«câte-va rânduri prin cari ’ml anunţi că aî 
«primit planul precum şi cele-l-alte informa- 
«ţiunl necesare.»

A Iul D-zeű şi a ta 
Emilia.

îmi trece prin cap o idee, zise şiretul 
hangiu : eű sunt sigur că nu esistă pe * lume 
nici Alexandru Belciugăţeanu nici Emilia.

EI, aş! ce te face să crezi una ca asta?
— Me prind pe ce vrei că aceste nume as

cund altele.
— Ce idee!
— E adevărat cu toate acestea.
— De ce? ,
— Fiind-că fetele de cârciumar, afară de a du- 

mitale, poate, nu scriü aşa. Prea e frumos, 
prea e poleit.

— Totuşi ....*
— Stil de la cine o să aflăm noi adevărul ?
— De la cine?
— De la Didina. Stal s’o chem şi vel vedea.
— Didina s’a culcat.
— Ba nu, nu sunt încă două spre zece.
Auzind acestea, Didina, fără să ştie cum, sări 

dupe scară şi rămase mută, aproape moartă.
Solomonică alergă la ferestrue şi o deschise.
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— Ce, e întunerec ! Apoi strigă : Didino 1 
Didino !]

— Aud tată !
— Ce, dormial?
— Ba nu tată dar s’a stins lampa.
— Vino încoa repede.
- Zèü tată nu dormiam ....
— Vino repede că nu’ţt fac nimic.
— Când se urcă copila, tatăl seu merse 

drept la densa şi’î zise :
— Cunoşti tu scrierea asta ?
— Mi se pare .... stă!.... da . . . da ... . 

este scrierea.
— A cui?
— A uneia din camaradele mele de scoală.
— Care se numeşte?
— Emilia Stefănescu.
— Bine. Asta vream să le întreb.
Didina se cobora şi merse de aşeză scara 

Ia loc.
Ast-fel, fără silinţe ci numai cu bunul simţ, 

găsise mijlocul cel mal potrivit ca să iasă din 
încurcătură.

Trei zile trecuseră şi nici o scrisoare nu 
vedea să’l aducă răspunsul atât de mult dorit., 
ín timpul acesta, se petrecu un eveniment în
semnat: sermanul Vanghelie, nenorocitul care- 
suspinase atâta dupe mâna Didini, muri din
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cauza teribilei mistificaţiunî a cărei victimă 
fusese.

Tot satul merse la înmormântarea lui.
Numai e nevoie să spui că în toate serile, 

regulat, Didina punea scara şi asculta citirea 
scrisorilor tot aşteptând mereü să audă pe a sa.

A patra zi durerea i se mal mărise încă din
pricina mortel nefericitului notar. Eraü aproa
pe douë-spre-zece ceasuri când tocmai vrea 
să’şî părăsească postul de observare, dar So- 
lomonică desfăcend una din ultimele douë scri
sori cel mal rămaseră pe masă, zise:

— Mi se pare că asta este scrisoarea amo- 
rezatulul nostru, ia vezi Elizo.

— Ha! Ha! Ia să vedem ce zice pe pagina 
cea albă: fug, nu fug, ce aü hotărât în fine.

— Bine, Dumitrache, zise Elisa, de cât am 
uitat să facem o reflecţie.

— Care, anume?
— Ca să putem citi pagina cea albă, tre- 

bue să încălzim hârtia şi în cazul acesta apar 
literile.

— Foarte bine. Tocmai aceasta o vrem şi
noi.

— Fără îndoială, de cât, nu te gândeşti la 
biata fată că a înduplecat pe drăguţul el să 
întrebuinţeze mijlocul acesta tocmai ca să nu
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poată citi tată sèü scrisoarea. Şi când o vedea 
lucrările alt-fel, oare ce o să creadă ea?

— Creadă ce o pofti.
— Dar ....
— Cu chipul acesta, nu înţelegi că facem 

un serviciû lui tatâ-sëû?
— Aşa e, dar aş! fi de părere mal bine, 

astă dată să nu mai violăm secretul scrisori.
— Aşi! Tocmai când e mal frumos ....
Solomonică apropie scrisoarea de gura sobi.
— Dar n’am vëzut ce e scris pe primele 

pagine, zise Elisa căutând cu or ce preţ să 
câştige timp.

- Nu e nevoie, fiind că ştim că este o co
medie ticluită dinainte. Dar în sfârşit vezi, 
adăogă bàrbatu-sëu.

Elisa începu să citească:
Domnişoară,

«Fiind că părinţii d-tale, după cum mi al 
«spus singură, se opun căsătoriei noastre, n’a- 
«vem de cât să ne supunem.»

— Vezi? întrerupse Solomonică, perdem 
vremea de geaba. Treci la pagina albă.

— Nu e mal bine să citim întâiu astă-l-altă 
scrisoare care ne mal rëmâne, ca să putem 
face mal mult haz pe urmă cu declaraţia amăn- 
tului, zise Elisa căutând morţişih să depărteze
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pe bärbatu sëù de la hotărârea d’a citi scri
soarea Emilii.

— Bine zid. sa sfârşim repede şi cu aceas
ta ultimă scrisoare ca să ne rëmâie mal mult 
timp spre a ne ocupa de focul domnişoarei 
Emilia.

Deschizând scrisoarea, Elisa esclamă de o 
dată: curios lucru! de ce o fi desenat aici acest 
arbore care ocupă mal toată pagina întâia.

— Dar ce te al turburat aşa nevastă? Aidl, 
începe o dată.

’Ml e frică ....
— De ce?
— Vel vedea.
— Elisa începu :

Frate Manole,
«La rădăcina stejarului al cărui desemn ţi-l 

«trimet ca să’l recunoşti, am îngropat lădiţa 
«cu banii furaţi de la arendaşiul grec omorât 
«de Rîureanu vara trecută în dosul carciumel 
«Iul Solomonică. Fiind că oamenii aceştia cari 
«au jefuit o lume întreagă, m’aü părăsit lă- 
«sându-me să fiü condamnat la munca silnică 
«pe viaţă, nu voiü să le spui nimic de banii 
«mei, ci ţi-l dăruesc ţie ... .

Aşi! vorbă, e întrerupse Solomonică, tot 
in punga noastră intră şi banii aceştia. Nu de
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geaba doară, inam găsit cu Rîureanu o noap
te întreagă până Fam doborât pe grec.

Elisa continuă :
«Lădiţa este îngropată aproape la suprafaţa 

«pământului în mijlocul pădure!, de la poteca 
«haiducului în mâna dreaptă, zece paşi de la 
«peşteră în spre fântâna lui Mosiö loader. 
«Scoate-! şi mănâncă-! sănătos.»

Elisa, sfârşind, râmase cu ochii încremenit! 
pe scrisoare.

— Dar ce al remas aşa înmărmurită ne
vastă, întrebă hangiul.

— Pentru că, zëü, nu ştiu ce să zic, dar
mi se pare că găsesc o ore care asemănare
între scriitura aceasta si . . .»

— Apoi se poate să nu se asemene scrii
tură cu scriitură ?

— Da, de cât mi se pare că seamănă cu 
a Iu! Belciugăţeanu ....

— Vorbişi şi tu. Asta e scrisoarea vre unuia 
din băieţii lui Rîureanu care, nemulţumit se 
vede de purtarea căpitanului că n’a vrut să 
ungă osia juraţilor, scrie Iu! kir Manole să se 
ducă să ia banii. De lădiţa aceasta, parcă şti
am şi eű ce-va dar nu aflasem unde e în
gropata.

— Câte ceasuri sunt? întrebă hangiul pe 
nevastă.-
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Cuvântul acesta îngheţă sângele în vinele 
Elisel.

— Doué spre-zece şi jumătate. Dar de ce 
întrebi ?

— Ca să mergem să ne culcăm, zise Solo- 
monică care începu să se desbrace fără să se 
mat gândească la scrisoarea amantului.

Abia se luminase de ziuă când Didina intră 
în prăvălie şi alergă la pachetul cu scrisori 
ca saşi ea pe aceea care ’1 pricinuise atâta 
nelinişte în ajun. O deschise cu o nerăbdare 
febrilă şi iacă ce citi:

«’Ml al ghicit gândul. Intr’adevëv planul meű 
«este să fugim amândoi. Am descoperit mij
locul de a sili pe tatăl d-tale să consimţă la 
«căsătoria noastră. Sunt sigur despre aceasta 
«cum sunt sigur de existenţa mea. Fii deseară 
«la noué ceasuri la fereastră. Când vet auzi 
«doué lovituri uşoare, deschide, coboară-t.e pe 
«scară ce vel găsi atârnată, eú te voiü aştepta 
«jos, vom pleca împreună şi cât pentru rest, 
«Dumnezeii e mare.»

CAP. XVII. în cursă.
E groaznic câte lucruri serioase, teribile saú 

criminale se comit în viaţa privată sub apa
renţele cele mal comune şi cele mal cinstite.
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A avut multă dreptate un autor să zică des
pre viaţa paclnică de desuptul căreia mişună 
o lume de blestemăţii că este un vulcan subt 
flori. Aceia cari treceaü în sus şi In jos pe 
dinaintea prăvăliei lui Solomonică, cari intraü 
saü esiaü de la dânsul, ca de obiceiü cu o 
litră de zahăr saü cu cincï-zecï de dramuri de 
cafea, nu bänuiaü nici de cum că una din cele 
trei persoane ale prăvăliei trebuia să fugă cu 
un tânăr chiar în noaptea aceea, şi alta să 
caute în mijlocul pădure! secretul surprins în 
corespondenţa unor tâlhari.

In sfârşit noaptea sosi şi sosi prea repede 
căci ora ;în mijlocul iernel, dar noaptea trecu 
încet şi greü. Didina privea pe furisiü ceasul 
la fie care moment. Tatăl sëü asemenea se 
ocupa de ceas cu mult interes şi, ca să mal 
scurteze din vreme, se scula, se urca în casă 
unde se auzia trăgând sertarele şi încercând 
nişte pistoale. Biata. Elisa care cunoştea foarte 
bine scopul acestor preparative, era îngrozită, 
căci întrevedea din instinct sfârşitul inevitabil * 
al tutor păcatelor sale. Une ori îl venea să 
mărturisească totul duhovnicului dar [frica o 
împedeca. Ar fi vrut să spue Didini dar n’o 
deprinsese cu aceste confidenţe din pricina lui

t

;
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Solomonică care prevedea că or-ce apropiere 
între mumă şi fată, ar fi contra sa.

Când se dete jos din odaie, se prefăcu că 
e vesel, ba întrnbuinţă chiar oare care blân
deţe la adresa feti.

La nouă fără un sfert Didina părăsindu-şî 
locul şi îndreptându-se, mal mult moartă de 
cât vie, spre scară, Elisa îl zise:

— Unde te duci? Ştii că lui tatà-tëü nul 
place să părăseşti lucrul aşa.

Las’o, frate, să se ducă unde vrea, ce 
al cu fetiţa?

Credeam că te supără ....
Cuvîntul de copiliţă zis de prima oară de 

către Solomonică, atinse atât de profund pe 
Didina în cât puţin lipsi de nu se aruncă de 
gâtul tatălui sëû. Dupe ce cugetă un moment 
însă, înţelese că nu era de cât cuvîntul, cât 
despre sentiment lipsea cu desăvârşire.

Eraű numai nouë ceasuri când hangiul pă
răsi prăvălia spre a se duce în pădurea hai
ducului. Lucrurile acestea se petreceaù pe la 
sfârşitul lui Decembrie ; drumurile eraü aco
perite de poleiü. Pentru un om ca Solomo
nică, frigul şi drumul rëü, nu era un obsta
col serios. Făcu o poştă şi mal bine în doue 
ceasuri aşa în cât, pe la un-spre-cjece şi ju-
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mëtate, era la pădurea Haiducului. Se gândi 
că’I mai trebuia vre o jumëtate de ceas până la 
stejarul cu pricina. Dar îndată ce înainta pu
ţin în nâuntrul pădurel, se lăsă o ceaţă aşa 
de deasă, în cât nuipal graţie mare! sale obicî- 
nuinţe îşi putu găsi drumul. Simţia din când 
în când câte o comoţiune nervoasă când cră- 
cile îl gâdilaü uşor pe la ceafă saü ïï atin- 
geaü obrazul. De o dată se opri şi puse mâna 
pe pistol zărind în depărtare saü părindu-i-se 
că zăreşte o lumină roşiatecă ca aceea care 
ar ţîşni dintro lampă.

Ajunse în sfârşit la stejarul cunoscut. Intu- 
nerecul era aşa de mare în cât nu’ţî vedeai 
degetele. Aci energia îl părăsi cu desăvârşire 
şi el, Solomonică, căruia nici o dată nu I a 
fost frică în viaţa lui, începu să tremure. Sim
ţi cal e cu neputinţă să se servească de armă 
în caz d’a fi atacat. Aceasta însă nu dură de 
cât un moment, căci numai de cât hangiul, ve- 
nindu şl în fire, începu să sape cu o cazma 
mititică pe care o adusese d’acasâ. In câte va 
minute făcu o groapă de douë-trel palme. Ce 
va să zică asta ? se întrebă el cu mirare, şter- 
gânduşî fruntea, nu vèz nimic. Scrisoarea spu
ne să sap de o palmă, eü am săpat de doué
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şi degeaba ! începe din nou, sapă adânceşte 
şi lărgeşte grópa, nimic, aceaşl decepţiune.

Se hotărăşte să puie mâna pe sapă a treia 
órá, când zări apropiindu-se lumina cea ro- 
şiatecă pe care o văzuse din depărtare. Puse 
mâna pe pistóle, se întorse, vrea sa tragă 
când. ... pe cine vede înaintea lui? pe lorgu 
cu Didina. Se trage înapoi pistolete îl scapă 
din mâini, vrea să vorbé3cá dar glasul ’Í se 
stinge în gât şi cade rezemându-se de. stejar.

— Nu e comoră. îl zise rece lorgu. Nu e 
nici o lădiţă. Scrisórea am tăcut-o eu ca să 
te trag în cursă fiind-că ştiam că le deschizi 
ştiam asemenea că eşti tovarăşii! cu Rîureanu 
şi cu alţi bandiţi. Mai ştiam încă că împreună 
cu aceştia al omorât pe grecul şi că îndată 
ce voi face o scrisóre ca venind din partea 
unul fost tovarăşă, al să cădi în laţ. Tóté 
acestea le am simţit din ziua când ’ml al des
chis scrisórea şi al oprit paralele pe care le 
trimeteam mami. Convingerea sigură însă am 
căpătat-o când am simţit că citeşti corespon
denţa dintre mine şi fata d-tale.

— Intre fata mea şi d-ta! zise Solomonică 
căruia îl clănţăneau dinţii.

— Da, între mine şi fata d-tale, eu sunt 
dezertorul care ’1 scria, acela pe care ’1 iubeş-

*■
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te şi care a furat-o în nóptea acesta. Vezi 
că sunt mai şiret de cât d-ta?

— Tăcere! sau sunt perdut.
— înţelegi însă cu ce preţ sunt dispus- 

săm vând tăcerea? respunse Iergu arătând pe 
Didina.

— Înţeleg, ginere, înţeleg, replică hangiul 
punând mâna Didini în aceea a luî îorgu.

— Cu o condiţie însă, adăogă artistul: în 
douë-zecï şi patru de ceasuri să părăseşti tara..

— Fie! Fiţi fericiţi copiii'mei.

Azi hangiul de la Putineiu, e mare proprie
tar în Gonstantinopole, dar speram că va fi 
resplătit pentru faptele sale mârşave, săvârşite 
într’un şir de ani ; Rîureanu însă, lipsit de 
sprijinul energic şi inteligent al luî Solomoni- 
că, vru să facă tîlhăriî pe socotéla sa, dar 
scurt timp dupe plecarea tovarăşilor căzu în 
laţ şi el de ună-zî, curtea cu juraţi din Bucu
reşti îl condamnă la munca silnică pe viaţă. 
Cât pentru Didina, ea sé resfaţă fericită între 
îorgu şi Elisa. ✓ v.*: fct-rw •
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