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PARTEA ÎNTÎIA

I

Nimeni nu se mişca la ora aceea pe aleile de la 
şosea.

Şi-a ridicat voalul după ochi, a căutat într’un bu
zunar al landoulul, unde feciorul avea în totdauna 
grije să puie: eter, «eau de cologne», pieptenele şi 
oglinda. A luat flaconul cu eter şi a mirosit cîte-va 
•secunde. S’a uitat în oglindă, aproape de lumina unul 
felinar. S’a privit lung.... lung.

Amurgise şi abia se vedea. In colţul trăsurel ele
gante, sta răsturnată, mulţumită ca un eroii după 
victorie.

Triumfase într’o afacere, ce putea-să lea proporţii 
îngrozitoare, să distrugă viitorul la o mulţime de 
personagii din lumea mare.

Dinăuntru trăsurel elegante răsărea capul Iei: fu
sese o minune de frumuseţe. Femele trecută de cinci
zeci de ani, păstra toată vigoarea şi calităţile unei 
femei de treï-zecï şi cinci. Lumea zicea, că a fost 
femele frumoasă şi cu noroc. Era iuvidiată în toate
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cercurile de femei şi destul de adorata de bărbaţi, 
cari*! cunoştlau gusturile artistice: Iatacul tăÎuuîF 
mobilat, «à la mode Louis XVI», alcov albastru că- 
zînd îu falduri de-o parte şi de alta a unul pat mare 
de stejar sculptat şi cizelat «Pompadour». Cite taine 
nu se petrecuseră acolo.

Cile femei n’ar ii dorit norocul el, şi cili calici nu-i 
invidiaţi luxul hainelor şi al palatului in care trăea, 
din Calea Victoriei.

Eleganţa cu care se îmbrăca, rafinăria, bogăţia bro
deriilor şi exotizmul rochilor, făceau modă in totdauna.

Bărbatul sëü îera mal de invidiat. Fusese un om 
muncitor şi fără preget. Agonisise în timp de două
zeci şi cinci de ani o avere de cîte-va milioane, şi 
profita de rodul muncel.

Cînd trecea în trapul cailor, de Ia şosea, unde fu
sese şă Ia aler, să respire liniştit în urma unui noii 
triumf, lumea se pleca în toate părţile. Jea cu zim- 
betu-I triumfător, mulţumea ca o regină. Trecea ca 
o sftntăîn carul de triumf: un landou mare, tras de 
doi cal negri, cumpăraţi de la o exposiţie din 
străinătate. Purta o rochie de catifea albastră. In 
umbra serii luciul catifelat al părului îi da un aler 
distins. Răsturnată şi gînditoare în colţul landoulul. 
părea o regină ce urmăreşte, cuceriri de păminlurl 
străine, iar zîmbetu-î de sfintă pe biîzelc-î roşii tran
dafirii, amintea pe acele femei medievale pasionate 
după glorie, după vre-o dragoste romantică, din par
tea vre-unul pagi al curţel, saű al vre-unul prinţ 
streini

Trecea... trecea în trapul cailor ca o regină cuce
ritoare... ca o sfintă ce făcuse jertfe pentru un neam.. , 
Toată lumea se închina înaintea Iei.
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In piepturile multora se opreau suspine. Alţii pri
vind-o şopteau încet grăbindu-şî paşii: «A fost fe- • 
mele frumoasă, a avut noroc».

Cine ar ii îndrăznit să se apropie de trăsura Iei, 
şi s'o întrebe din ce muncă şi-a agonisit atâţia bani, 
ca să ’şt plătească atîta lux. 

f Icra primită în lumea mare-, adorată de mulţi, in
vidiată de multe femei şi avea uşile deschise la Pa
lat. Ştiea ce se petrece în culisele palatului şi lera 
în legături intime cu oamenii de stat. Influîenţă avea 
mare: schimba funcţionari, ÎI înlocuia şi-Ida afară, 
lera de admirat tactica cu care lucrase ca s’ajungă 
piuă aici.

Doamne, eind se gtndea la mizeria de odinioară o 
apuca fiori de moarte. Adese-orî chema camerista să 
fie lingă ca. O apuca nervii, şi plîngea ca un copil . 
nenorocit şi fără umbră de sprijin.

Cînd amintirile cercau s*o cheme ’napol, lera o 
tortură de care nu putea scăpa, de cît Ieşind din 
casă, sau intrînd in vorbă cu vre-o prietenă, saîi om 
de stat, ce venlau zilnic în saloanele sale.

înfruntase valurile repezi şi furtunoase ale vremii, 
schimbase o societate ’ntreagă, şi -orï-cum durèrile-ï 
leraft nemărginite. Ceasurtîntregl plîngea nemîngîlată 
între cel patru pereţi ai unul salonaş, mobilat după 
stilul odăilor lui Ludovic XVI de Ia Versailles. I se 
’nluneca mintea ca de o durere fără seamăn, şi 
plîngea... plîngea pînă cînd lacrămile secaiî în ochii 
Iei negri, plini de pasiuni, de energie şi de viaţă. 
Gîndea fără deN voie, pentru că ideile veneaű nebune 
şi’I înlănţulau lot trecutul. Viaţa toată... toată ’I tre
cea pe dinainte.

Gîndea la sora Iei Ana, moartă îuN mănăstire la
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vîrsta de 21 de ani. Imaginea aproape se ştersese 
din creer, apărîndu-I ca ’ntr’o ceată. Ce farmec du
reros găsea în unele momente de-a visa la îea, 
la maica Eugenia, stări (a mănăstire! Viforîta şi mama 
sa. Ierau nişte spectre dureroase şi un fel de prinos 
dulce de a-şl munci sufletul cu aceste umbre moarte, 
ca să poată plînge, pentru a se curaţi de-o durere 
momentană.

Cîte-odată, povestind vre-unel prietene trecutul 
surorel Ana, zicea cu păreri de rëü: «Ce bine ar ii 
fost să trăiască, poate.., ar fi avut şi îea noroc.»

Se ’nlorsese acasă de la şosea. In mijlocul Iata
cului, îmbrăcată în rochia de catifea albastră, se pri
vea în oglindă. Iera încă frumoasă. Triumful, pe care 
îl obţinuse cu atîta umilire şi jertfă, o iritase un 
moment, o mulţumise mai tîrzifi, şi acum, intrată 
acasă, iera tristă.

S’a privii cît-va timp în oglindă si apoi ca un om 
rupt de durerea şi de tristeţea unei pierderi neaş
teptate, a unul amic, a unei rude Iubite, căzu pe un 
fotolii! de acelaşi materie, culoare şi calitate ca ro
chia, şi începu să plîngă.

Doamne, cită umilire.
Şi-aduse aminte cuvînt cu cuvînl, gest cu gest de 

convorbirea ce avusese o oră mal ’nainte cu omul 
de stat. Ii vëzu pleşuvia, gesturile seci şi hotarî- 
toare, privirea serioasă, severă şi neînduplecabilă.

«Ce monstru».
Reamintirea aceasta îl făcu rëü şi, mal tristă de 

cît ori cînd, gindi' ca ’ntotd’auna la mănăstire.
«Ce bine ar fi fost să fi murit leu în locul Anei, 

să-fi rëmas călugăriţă».

i
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Ce viaţă liniştită, fericită şi speranţe.... oh, speranţe 
multe...multe, mai cu seamă cînd mamă-sa fusese sta- 
riţă, îea crescuse în pension, ştia franţuzeşte, cînta 
pasiune pe Chopin şi putea să citească pe Chateau
briand, Bernardin de Saint Pierre, pe Walter Scott şi 
pe toll autorii din biblioteca răposatului colonel Sava 
Raiet. Aşa îl chemase pe tatăl lor, şi murise pe cînd 
ïeraü mici. Lăsase pe mamă-sa văduvă- cu două fete, 
fără nici un sprijin, cu ’ndatorire să le ’ngrijească ca pe 
nişte fete demne de colonelul Sava Balet, şi să le mă
rite ca pe nişte prinţese. Cînd trăea maica Eugenia, 
gîndind la cele din urmă vorbe ale răposatului colonel, 
la lipsa de zestre, se ’ntreba singură: «Cum?... cum?»

cu

II

Cită viată amărîtă pentru maica Eugenia cu creş
terea celor două fete. Cită umilire şi plecăciuni pe 
la cei mari ca s’ajungă stai-iţa mănăstire! Viforîta. 
lea, soţia colonelului Sava Ralet, a plecat genunchii, 
S a rugat ca să-l dea pentru bătrîneţe locul acela de 
stanţă, cel puţin pentru serviciile aduşe ţărel de 
răposatul colonel.

Ministrul de răsboiîî a stăruit pentru biata femele, 
Şi în sfîrşit a căpătat locul. Doamne, dar cîtă greu
tate cu douăi fete pe cap, fără zestre şi cu pretenţii. 

Fetele amândouă educate în pension, aveai! gus
turile, înclinările şi cochetăriile fetelor aristocratice. 

Lu Ana, fata jcea mal mare, lera mal uşor. Iera 
lată bună, tăcută, liniştită, blîiulă, dar mîndră şi cu 
gusturi rafinate. 8

Suferea mult. Aproape vecinie bolnavă, nu^í
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umbră la nimeni, şi nu-şî manifesta nici o dorinţă.
Un gînd o tortura şi o urmărea întotdauna : să 
intre în mănăstire, să se roage alături de masa, să N . 
gindească la lucruri sfinte şi să pomenlască vecinie 
în rugăciunile lei pe tatăl séü. II iubise mult. Câţi
va ani după moartea Jul, îl visa mereu.

Odată o chemase în vis şi-i arătase toate frumu
seţile paradisului. D’atuncI nu gîndea de cit la mă
năstire şi la rugăciuni. Visa pe sfinta Fecioară îm-' 
brăcată în rasă călugărească, purlînd pe cap o ma
ramă de .borangic albă... albă ca zăpadă şi străvezie 
ca o mreajă:

In pension n’avea nicl-o prietenie. Cind suferea de 
ceva, nu spunea la nimeni. Surorei el, Ecaterina, 
nu-1 împărtăşea nimic din visurile, suferinţele sail 
credinţele lei.

La vîrsta aceea critică prin care trecea, avea tre
buinţă .de o inimă caldă şi bună, căreia să-l destăl- 
nulască ce gîndeşte, ce simte, şi cum ar dori să-şl 
trăiască viaţa.

Atunci cînd expansiunea ajungea la culme, cînd 
puterea de a-şl cheltui o parte din forţa nervoasă în 
vre-o destăinuire cu vre-o prietenă îi lipsea, plîngea.

Se înfunda în cilc-o cameră tăcută şi întunecoasă 
a pensionului, ca să n’o vază nimeni, şi acolo îşi 
vărsa prisosul* dureri în lacrăml, adunat de-o vreme 
îndelungată, în sufletul el trist, bolnav şi superstiţios.

Cind se liniştea, începea iarăşi viaţa uniformă a 
pensionului. Uita pentru o zi, pçnlru o săptămînă, 
dar cînd vremea lera turbure, îşi aducea aminte rînd 
pe rînd scene din copilărie, îi îmmula inima de du
rere, şi Iarăşi plîngea. I se scurgea firul vleţel într’o 
durere închipuită, într’o melancolie stupidă ce-o fă-

,
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cea ursuză, bolnavă, pioasă ca o isterică, şi liniştită 
ca o icoană dintr’un ram vechii! şi prăfuit.

Ecaterina Iera de-o frumuşele ce rar se vede, 
din acele frumuseţi ce se conservă pînă la bătrîneţe. 
Avea ochii mari. negrii, vil şi energic!, fera înaltă, 
bine făcută şi avea un bust de statuă. Se amesteca 
în toate certurile şi intrigile din pension. Cunoştea 
tot ce se petrece în lumea Iei, incepînd de la direc
toare si sfirşind cu slugile. Camaradele ÎI purtau res
pect, îi invidiat! frumuseţea şi vorba Ici limpede şi 
fermecătoare.

De un autoritarism bizantin, fala aceasta de 18 ani, 
da mult de gîndit şi de vorbă tuturor cunoscuţilor.

Profesoarele, iiind-că Iera aşa de frumoasă, o in
vidiat!. De aci, certuri, zavistii şi intrigi, cari dat! 
ocasiune Ecalerinct să-şi manifesteze talentul de-a 
batjocori : Iera autoritatea cu care se impunea.

Momentele Iei de revoltă lerai! nişte crize nervoase,. 
care n’o lăsau să doarmă nopţi întregi.

Atunci, făcea planuri măreţe şi visa la eroii din 
cărţile legendare, la eroinele din romane.

Cum ar ii dorit să fie o eroină de roman, «La 
Dame aux Camélias».

Femeile celebre, cari jucaseră un rol însemnat în 
epocile depărtate ale cavalerismului feudal,. ÎI >uni; 
pleaii sufletul de admiraţie, şi ceasuri-întregi rămînea. 
dusă pe gîndurl. Trăea alături de domnişoara «La 
Vallière», lua parte la curtea lui Ludovic XIV, şi 
palatul întreg, cavaleri, duci, marchizi, conţi şi pagi, 
cari duceau coada rochiilor amantelor lor, o făcea 
să tremure. I se oprea respiraţia şi aştepta să ră- 

' sară-din fundul dormitorului droaia de cavaleri jucînd 
dansuri bizare, dîndu’şl sărutări în fugă, şi ascun-
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zîndu-se pe după coloanele de marmură colorate, 
luminate fantastic de candelambre mari şi luxoase, 
spînzurate de tavanurl prin cule de aur.

Palatul de la Versailles pe care nu-1 văzuse, în 
închipuirea Iei, lua proporţii imens de fantastic, şi 
«părea aşa de feeric şi de luxos ; că’I Iera frică să 
mal gîndească. \

Cum ar fi dorit să fie alături de aceşti cavaleri, 
să-şi îngroape pantoful mie'lle mătase albă în co
voarele mol şi parfumate ale camerilor de la Ver
sailles. Visa un pagi mic, drăguţ, cu părul pudrat, 
parfumaL.şi-0 adulat, îmbrăcat în cavaler, să-I ducă 
coada rochiei, să calce alături de domnişoara «La 
Vallière», să fie prietena Iei, şi să Iubească un mic 
Ludovic. Un cavaler frumos, să vie s’o alinte dimi
neaţa în patul somptuos, îmbrăcat în mătase şi-’n 
broderii fine—Adormită pe jumătate să zîmbească 
gingaş şi Iubitor, cum zîmbea contesa «Du Barry» 
lui Ludovic XV, cînd venea s’o deştepte dimineaţa 
ou fulgul de păun.

Fără să vrea, în patul simplu şi sărac al pensio
nului, gîndind la contesa «Du Barry» în aşteptarea 
lui Ludovic XV, închidea ochii pe jumătate, şi’n le
nevia aceea exaltată, simţea senzaţia fulgului pe 
obrajii Iei calzi, aprinşi de nervosilale şi de nesomn. 
Da plapuma la o parte, sre desfăcea încetişor la ca- 
maşe, şi lăsa să se vază într’o parte pieptul fru
mos şi alb ca marmora. Sigur, Ludovic Iera lingă ea.

Atunci, dormitorul lung şi rece, luminat de o can
delă mică, se transformă într’un «boudoir» luxos. La 
fereastră îerart storuri mari de mătase albastră cu 
broderii fine, prin care străbatea o lumine dulce de 
visuri molatice şi leneşe. Un covor moale de Persia

■•i
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abïa se auzeaü paşii cavalerului. De un pat mare de 
lemn fantastic, neînchipuit de frumos, atîrnaü de sus 
pin ci jos panglice de mătase, ce-o ascundeau ca pe-a 
nimfă dorită şi visată. Pe pat ieraîi sculptaţi ca
valeri, ce petreceaii la lună. Departe... acolo... în 
fundul patului, ascunsă între broderii şi panglice de 
mătase, stă legănată de cele mai dulci aiurări 
amoroase. D afară auzea un cîntec de ghitară. Note 
trăgănate şi pline de melancolie sfişietoare, se pier
deau în depărtare. Un cavaler lîngă pat ÎÏ făcea 
vint cu pene de struţ, alintînd-o cu vorbele cele 
mai duioase. Simţea cum i-se prind buzele de buzele 
lui, şi se muşcaţi pînă la sînge strigîndu-şi :

«O să murim... O să murim».
Se deştepta din acea aiurare dulce şi cerca să-şi 

îndepărteze gîndurile. Imposibil. In capul iei mic şi 
frumos, spiritul de revoltă, că se găseşte tot îu 
mijlocul acelor femei cari n’o ’nţelegeati, şi nu pu
teau să guste alt-fel de viaţă de cît viaţa uniformi 
şi banală a tuturor, iera aşa de groaznic, în cît în. 
momentele acelea de insomnie şi de halucinaţie vo
luntară, să fi avut o putere, ar fi dărîmat casa, ar 
fi aprins’o dacă ar fi putut. De necaz strîngea pla- 
poma între dinţii albi şi frumoşi ca fildeşul, îşi 
fringea degetele mîinilor şi ale picioarelor, şi da cu 
pumnul în patul de fier.

De odată din odaia tăcută, luxoasă şi luminată 
de raze dulci, fantastice, se pomenea într’un salon 

de bal, în mijlocul cavalerilor şi damelor demare
la curte. Ii vedea îmbrăcaţi în costumuri bizare, tre- 
cînd braţ la braţ pe covoarele moi ale saloanelor, 
luminate de candelambre mari şi scumpe. Iea, îmbră
cată într’o rochie albă de mătase, cu dcsenuri de
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trandafiri, la braţul unul cavaler, se pierdea în mij
locul acelei lumi ciudate. Cavalerul o ducea tăcînd 
printre coloanele de marmură, Intr’un colţ tăinuit şi 
întunecos. îl şoptea cele mal dulci cuvinte... cuvinte 
ce nu se pot spune, numai simţi. Iea, îi aşeza In 
piept floarea cea mal frumoasă, îl săruta şi se pier
dea Iarăşi în acel haos de cavaleri şi dame.

II regăsea în labirintul de odăi, rezemat de o 
coloană de marmoră, gîndind la lea, visător şi me
lancolic ca un polet. In genunchi la picioarele lei, îl 
implora o iubire mistică şi ideală, aşa cum cetise 
în «Paul et Virginie». Rămîneau muţi, slringîndu-se 
în braţe. Dintre coloanele mări şi fantastice, apărea 
un rival ce-o urmărea de mult. Se bateau în duel 
la lumina lunel. Zăngănit de săbii. Amantul cădea. 
Un ^suspin lung şi "dureros.... un adio desperat.... 
Moartea.... cîntec de clerici.... lumini de facle la ra
zele lunel.... cavaleri şi dame.... plingerl.... suspine

Cînd se făceaă şease ceasuri, suna clopoţelul 
pentru deşteptare. Ecaterina pe jumătate halucinată 
de vedeniile din timpul nopţel, lera în prada unor 
crize de nervi, ce-o făceaă să tremure, să strige şi 
să se certe toată ziua cu camaradele. Nu aproba 
nimic, bătea din picior, şi la ora mesil găsea cu
sururi bucatelor. Trîntea farfuriile şi .Ieşea plîngind 

. din sala de mîncare.
j. Certurile zilnice, viaţa uniformă şi desgustătoare '. 
a pensionatului, caracterul'ïéï satanic şi independent, 
îl aprindea sufletul mal tare. In orele cînd profesoa
rele îşi făceau cursul, visa cu ochii deschişi la eroi
nele de roman. Departe.... departe.... colo.... în ţara 
lui «Paul et Virginie», culegea flori roşii din arbori 
uriaşi. Vedea şerpi gigantici încolăciţi pe după ar-
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l)orl_o ameninţa moartea.... un negru sosea pe
neaşteptate, şi dintr’o singură lovitură, ii omora. O 
aştepta coliba de frunze şi o Iubire fără margini. 
Se deştepta ca dintr’un delir, bătea cu degetele In 
bancă strigîud :

«Nu, lumea aceasta Ie prea mică.v. prea josnică 
pentru mine».

Ca să scape de mediul acela- neplăcut simula în 
mijlocul orelor de studii! crize nervoase. închidea 
ochii şi cu un deliciu'nemărginit, bîjbîind cu mîlnile, 
se lăsa încetişor-încetişor după bancă, ca artistul 
cel mal desăvîrşit.

Toată şcoala îera alarmată. In urma acestor simu
lări nervoase, cîte-va zile trebuea să şează In infir
merie, şi să păzească un regim anumit de viaţă.- Se 
împotrivea, nu lua nicl-un medicament, şi cerea să-I 
facă poftele cele mal bizare. Iera o directoare bă- 
trînă şi blîndă, cu experienţă multă, nu i-se împo
trivea la nimic; mai cu seamă, ÎI cunoştea familia 
de-aproape, şi chiar pe răposatul colonel Sava Ratet.

Pe cit de neastimpărată şi revoltată Iera faţă de 
lumea în care trăea, pe atîl de zmerilă şi cuvioasă 
sta la rugăciunea de seară. Ce senzaţie plăcută sim
ţea cînd auzea clopoţelul sunînd pentru rugăciune. 
Cu cită evlavie încrucişa mîlnile albe şi frumoase 
în ascultarea sfintei rugăciuni.

Numai atunci Iera bună, numai atunci, cînd auzea 
sora cetind cu glas blind şi duios cîte-un capitol din 
sfinta Evanghelic, gîndea la păcat. Şi ce uşoară şi 
bună se simţea, cînd sora îl punea în mînă, mica 
Evanghelie ca să citească şi lea un capitol. Gîndea 
la Alala. Se exalta în acel romantism mistic, şi ha

lucinată, trăea şi vedea pustiul fără de sflrşit. Su-
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gestionaţii, se credea Atala, şi plingea durerile unul 
amor nenorocit.

La vîrsta aceea, credea ca cel din urmă om, şi 
avea toate superstiţiile şi prejudiţiile posibile.

Dumineca, cînd mergeau Ta biserică, înşiruite două- 
/ clte-două, însoţite de o soră, punea rochia cea mal_ 

închisă, adese-orl neagră, şi-’şl peptăna părul negru 
şi ondulos casă semene cu sfinta Fecioară. Ist sco
tea frumos cruciuliţa de aur, o moştenire de la co
lonel, săruta Christul răstignit,1 şi se căznea să deo- 
sibească vre-o rană zugrăvită acolo, ca s’o sărute.

Uita tot ritul ortodox, şi toată mintea i-se concen
tra în cetirea micei Evanghelii. Cînd corul şi orga 
din biserica catolică intona «Miserere» şi «Ave Maria», 
ceva iresistibil, ceva..., o forţă supra-naturală, o fă
cea să tremure şi ’ncepea să plîngă. Cădea lingă 
bancă în genunchi. Acolo cu ochii pe jumătate închişi, 
se uita în acel prinos dulce. Sufletul lcrea plin de * 
visuri frumoase. Visa un Christ frumos, cu părul au
riu, blind şi duios : «Lăsaţi copiii să vie la mine...»

Trăea în afară de lumea banală, vulgară şi stu
pidă pe care n-o putea suferi, şi de care voea să 
se despartă.

In timpul săptămînil, cînd şi-aducea aminte de 
ziua de Duminecă, o dorea. O întreagă schimbare 
se făcea în sufletul său, putea să irăească un mo
ment o alt-fel de viaţă..., o lume de visuri, neînţe
leasă de camaradele lei.

Cînd se sfîrşea leturghia şi trebuea să intre din 
noii în aceeaşi viaţă uniformă, de intrigi, pîrl, za
vistii, clevetiri, şi cînd se aşezaţi două-cite-două să 
reintre în pension, par’că pierdea ceva. I se părea 
că lasă ceva în urmă, ceva Iubit de care se des-
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parte cu jale şi durere... ce-va de care riu-şt da scama. 
Odată reintrată în acea lume vechie, se obişnuea din 
nou. Icra aşa de uşor pentru un temperament aşa 
de schimbăclos, de nestatornic şi greii de ’nvoit să 
îea de iznoava acelaşi tir la depănat.

III

Maica Eugenia de cînd căpătase locul de stanţă 
a mînăslirel Viforîla, venea rar în capitală. Iera greu 
pe timpuri de Iarnă. Pîrtia nu Iera făcută, troianul 
mare s'acopere omul, lupfí umblaţi în cete şisedaîl 
la oameni namlaza-mare.

Trenul lipsea în toată partea aceea. Ce Iera de^ 
făcut ?

Se gîndea de multe ori biata femee la fele, dar 
n’ăvea ce să facă. Cînd troianul Iera mare, nu găsea 
diligentă cu seplămîuile. Scrisorile ajungeaţi Urziţi.

îea le povăţula şi le ‘ndrăgea ca pe nişte odoare 
nepreţuite. Adeso-orl felele observaţi pete şi încreţi
turi pe slovele de pe hîrtie. Biata femele scriind şi 
gindind, plîngea de emoţiune.

Mănăstirea departe de oraş, slriiîsă între dealuri, 
fusese zidită de un prinţ feudal, în urma unei vic
torii. Casele mănăstireşti puse pe trei rîndurl, sínt 
mici, văruite în alb, învelite cu şindrilă şi aii cear- 
dacurl iu fală. De vechi ce sínt, daţi un miros de 
lemn putred. Pe coperiş creşte muschlö, şi la fie-care 
colţ se mişcă la bătaia vîntulul sftrlezt marl. de fier 
alb, ruginile de ploaie. Pe alocuri şindrila lipseşte, 
apa se prelinge pe tavanurl. Nimic 'care să amin
tească că mănăstirea a fost zidită de un domn feudal.

/
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Cite-va inscripţii chirilice,.aproape şterse şi.iară de 
urmă.

Cit ţine ochiul se’ntind cimpii. Departe, în zările 
albastre, munţii ating cerul cu vîrfurile lor. Acolo, 
apar fantastic, d’asupra miorilor, vara, grămezi de 
piatră acoperite de păduri de brazi, Iarna munţi de 
zăpadă. Nori aleargă printre slîncl, învălindu-le In 
ptnze fumurii transparente.

La poalele mănăstirii se’nlind cîmpil semănate cu 
„ " grlö. Vara, lucesc ca aurul la razele calde şi arză-^ .

tóare ale soarelui. Mal departe sunt satele sărace.'
Casele zidite din nulele, lipite cu pămînt galben 

şi’nvelite cu pale, stuli şi trestie, par bordée locuite 
de sălbateci. Mănăstirea, cu turla zugrăvită în roş, 
domină peste tot ţinutul. Slrinsă intre dealuri si pă
duri, acolo... se arată ca un castel feudal romantic, 
ca o citadelă de apărare.

De cum cade zăpada, şoseaua rămîne pustie de 
oameni. Viforul aruncă nămeţi de zăpadă piuă In 
poarta măuăstirel. Cum se desprimăvărează şi şo
seaua începe să fie bătătorită, vezi caravane mari, 
încărcate cu marfă, treoînd la tlrgurile de peste an. 
Diligenţa pleacă de trei ori pe scplămina către Bu
cureşti.

La. zile anumite ale anului, maica Eugenia îmbrăca 
rasă de mătase neagră, îşi punea comanacul cel 
noii, îşi aşternîa pe piept o cruce mare, cu un Christ 
răstignit, şi o pornea la drum. fera voioasă, şi se da 

' în vorbă cu toţi călătorii din diligenţă. Ori de cîte 
ori pleca, cam la aceeaşi vreme, maica Eugenia Icra 
întovărăşită de un deputat al Tirgoviştel, domnul 
Mihail Vineş.

îl cunoscuse întîmplător, Intr’o călătorie primăvă-
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ratecă, şi mal tîrziu într’o familie de negustori bo
gaţi, ce făceaţi daruri mânăstirel. Făceau împreună 
de trei, de patru ori pe an aceeaşi călătorie spre 
Bucureşti.

Ce bine-I părea malcel Eugenia cînd îl vedea în 
fundul diligenţii, strîngîndu-şl haina bine împrejurul 
corpului si acoperindu-se cu o pătură mare ţără
nească, să nu răcească.

— Trebuie, trebuie să vă păziţi. Omul In totdauna 
Ic supus vînturilor rele. Te miri de unde vin, şi 
boala ie aci.

Vineş o privea şi nu zicea nimica. Ea gindea :
«Bun ginere ar fi pentru Caterina».
Odată, pe la sfîrşitul Iul Mâlu, fiind singuri călă

tori spre Tîrgovişte, maica Eugenia voea să-l înde
părteze gîndurile negre, ce se cileati vecinie pe faţa 
brună-măslinie a domnului Vineş. *

— De ce nu veniţi odată la pension, sau la mă
năstire să vedeţi felele ? Am vorbit Katii de dumnea
voastră şi ar dori să vă cunoască. Veniţi. într’o va- 
canţie, faceţi vinăloare, fetele cîntă la plano... vor
besc franţuzeşte...'1

Mihail Vineş Icra om de vre-o 30 de ani ; cu toate 
astea părea mal bătrîn. N’avea idee bună. de femei. 
Icra mal mult mizantrop. Işl petrecea timpul Iucrînd 
în grădină, scriind pentru «Tribuna Tîrgovişteî», or
gan democrat, cu principii înaintate. N’avea gîndul 
însurătoarei şi maica Eugenia îl tot bătea pildă me- 
reiî. îşi lăuda fetele, de familie mare, învăţate.... 
«numai dacă ar avea noroc». Atunci începea să se 
plîngă de lipsa de zestre, de văduvia şi de boala 
Anei.

Mihail Vineş auzise de multe ori aceleaşi plîngerl
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şi discursuri: Ca să scape, sfirşla iu lotdauna cu 
cile o trasă filosoficii, mal neînţeleasă.

— le greu, le greu, maică. Noi avem o cale mal 
spinoasă în viaţă... poporul... drepturile omului...

— Lasă, ştiu leu ce Ieste, răspundea maica stanţă 
rîzUid; La vîrsta dumnea-voastră, v’ar trebui o femee 
cu care să vă ’nţelegeţl, să fiţi liniştiţi, să găsiţi 
odaia caldă cînd veniţi de la drum, rufe curate, şi o 
inimă caldă şi rizătoare... Asta Ieste datoria omului.

O,. Doamne, cînd mă gîndesc Iu răposatul colonel, 
nici acum nu sunt mtngilată. Sunt femee bătrînă. 
ştiă ce sunt tinereţele...

Iei, se plîngea de dureri de rinichi, de dureri de. 
cap, ce nu-1 slăbesc mal nici odată. La trei zile, la 
o săptămînă, simte nişte dureri interne de nu-i dă 
pace să doarmă nopţi întregi.

I-a dat în pildă de multe ori maica Eugenia, dar 
vezînd că n’o scoale la cale, îl lăsase în plata Dom
nului. Acum, ori de-cîle-ori se ’ntilneau, să salutau.
Iei îl săruta mâna, lea îl săruta pe frunte, schimbînd 
vorbe banale.

Tera cu griji multe pentru bietele fete. Singure, 
acolo, departe, între streini, se prăpădea de dorul lor. 
Avea o rudă, un cumnat, frate cu răposatul colonel. 
Trăea în Bucureşti, şi-l rugase să se ducă să le vază, 
cel puţin odată pe săptămînă. Domnul Victor Balet,
Icra om serios, de şi n’avea de cit 25 de ani. lera 
funcţionar vechlu la ministerul de externe, respectat 
de aï sëï şi bine privit de superiori. Avea toate ca- . 
lităţile unul om ce trebuia s’ajungă departe. Iera 
supus, nu trăda secretele de cancelarie, şeful ii în
credinţa multe secrete de stat, aşa spunea el cile 
odată în faţa inferiorilor; acele secrete numai el le

$
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ştia. Muncea mult şi nu lipsea nicl-odatft de la ser- ' 
viciu. Cinci venea să-şî vază nepoatele, se plimbau 
împreună pînă tîrziu, şi arare-orl mergeai! la teatru. 
Iera o trupă de operetă germană. Intr'o Duminică 
de Iarnă, Ana Iera indispusă»şi n’a voit să iasă din 
pension. Kalia a Ieşit singură cu domnul Victor 
Halét. Se plimbaseră mult şi Iera frig.

A invitat-o la el acasă. Sta singur, Iera neînsurat 
şi ocupa două camere mobilate într’o stradă sin
guratică.

Kalia Iera curioasă să-I vază odăile şi mobila. Pre
tutindeni căuta ceva, un lucru, o mobilă cît de mică 
din visurile Iei. Ar fi voit să ştie pe cine primeşte 
şi cum îşi petrece timpul. Iera înăscută'în Iea acea 
curiosilate stupidă şi brutală de a şti tot cc se pe
trece împrejurul Iei, la toată lumea, ca şi cum ar 
li interesat-o d’a-dreptul.

Cînd aii intrat în casă, a observai pe o poliţă a 
unui raft vopsit în roş, cărţi aruncate unele peste 
altele. S’a aplecat peste o masă unde stau trîntite : 
o cutie de pălărie, benţî şi gulere. Profită de-un 
moment, cînd domnul Victor Ralet Iera" ocupat în 
odaia dc-alăturl. S’a uitat la cărţi. «Oeuvres de Paul 
de Koch». Iernii nişte fascicole trase în ediţie populară.

Tremurînd, s’a ridicai în vîrful degetelor, le-a luat 
repede, Ic-a îndoit şi le-a ascuns sub palton. Două 
ceasuri l-a tremurat inima după aceea. Ar fi voit 

■să-şî mărturisească crima. Ii Iera ruşine nu de fap
tul în sine, cît de conţinutul cărţilor. *

A cunoscut atunci' la lumina palidă a candelei din 
dormitor lucruri, pe care numai şi-le închipuise. Dar 
cil de departe Iera închipuirea Iei de adevăr. O 
lumină într’o noapte neagră. Cit scandal după a-
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ceea, cită umilire a trebuit să sufere în faţa direc
toarei şi a fetelor-din-pricina nevinovatelor cărţi. A 
trebuit trei zile la rind să postească şi să se roage 
în genunchi, în tăinuita, capelă a pensionatului.

Dar aceasta nu lera- o pedeapsă grea pentru iea. 
Citea Evanghelia în capelă, şi se ruga în ge
nunchi, nu pentru că a greşit, a păcătuit, citind «o 

“ carte imorală», cum zicea directoarea Ia raport, ci 
pentru că rugăciunea şi diristül răstignit de pe mi
cul altar, îl aprindea imaginaţia spre lucruri extra- - 
ordinare.

Scăpa cîte-va momente de lumea vulgară şi co
mună. Acolo închisă, trăea liberă şi visa cu ochi 
deschişi, lipindu-şl tîmpla de marginele unui iconos
tas. 'Gîndea la măsa, la mănăstire. Ar ii voit să fugă, 
să scape odată din acea groapă, unde nu mal putea 
respira curat, şi trăi aşa cum dorea şi visa.

In anul acela a avut o criză nervoasă de-a înspăi- 
mîntat toată şcoala.

Ana sfirşise studiile şi maica Eugenia Va voit să 
lase pe Caterina singură. Pe la sfirşilul lui Iunie 
18..., diligehţa, care pornea din Bucureşti spre Tir- 
govişte, le-a adus la mănăstire.

IV

lera pe Ia începutul lui April. Soarele ardea. Toată 
valea înfrunzise şi îmmugurise.

Pe cîmp, în Iarbă, In pădure, în aïer se simţea 
un miros îmbătător de-o viaţă nouă. Mirosul de sevă 
umed se simţea pretutindeni.
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La poarta mănăstire! aşteaptă doï caï roïbï înhă
maţi la un poştalion. Vizitiul, un ţăran mare şi vol
nic, îşi fumează luleaua liniştit, rezemat de poarta 
groasă şi noduroasă a mănăstire!. Poştalionul îera 
o căruţă de curse de tară, de care doctorul judeţului 
se servea în vizitele sale prin sate. Doctorul, îera un 
neamţ, avea părul roşu, îera gras şi purta o barbă 
roşcată, crescută în voia lui Dumnezeii. Vorbea bi
nişor romíneste şi avea multă practică în medicină. 
Venise chemat grabnic de maica stariţă printr’un 
vătăşel, ce-I avea la ordinul mănăstire!, înscris în 
budget, şi plătit după cum se putea.

Ana era bolnavă greu, şi maica stanţa îera des
perată.

Odăile ocupate de maica Eugenia şi fete ïeraü. 
mult mal răsărite de cît cele ocupate de călugăriţe, 
şi ïeraü reparate de curînd.

Peste lot Iernii opt camere, despărţite în două 
printr’o galerie mare cu geamuri, ce da de vale, 
unde se vedeau satele întinse ca nişte muşuroaie 
de pămînt, acoperite cu stuf şi pale. Acolo cu tîm- 
pla lipită de cite o cercevea, Kalia rămînea ceasuri 
întregi privind nemărginitul albastru, şi scliimbîn- 
du-şî in lie-care ' zi planul de viaţă, de şi aceleaşi 

%ilc, cu acelaş program, se scurgeaţi tot aşa de mo
notone şi triste ca’ntotdeauna.

Intr’o odaie ce dă în curtea mănăstire!, maica
Eugenia vorbeşte cu doctorul. Pe fereastră statt trei
ghivece mari cu flori de trandafiri şi un mic arbore
tropical fără floare, dăruit de unchiul Katii, domnul
Victor Ralet. Căte-va cărţi cu vleţele sfinţilor stau
deschise pe o masă de nuc lustruită. In perete sunt
icoane multe lucrate în argint. D’asupra o candelă

N *

i
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marc, arde ziùa si noaptea. Şease scaune de paie, un - 
fotoliu si o canapea de rips, íe toată mobila salo
naşului. De tavan staü spinzurale prin ajutorul a 
doini elastice invălite în mătase alba, doi amoraşi 
cu mâna la gură, îmbrăcaţi in haine albastre, sbor 
şi numai sbor... clătinindu-se la ori-ce mişcare 
uşoară.

Se vede că trcbuc să fie ascuns acolo suilet aiiiă- - 
rit de fată tînără, cu doruri aprinse după vre-o dra
goste ideală şi mistică, neînţeleasă de pămîntenî.

~ Păcat, păcat maică stariţă. Ar li trebuit să vă 
gîndiţi mai de timpuriu. Mănăstirea cu viaţa uni
formă, lipsa de contact cu lumea, lipsa de distracţii 
de ori-ce fel, nemăritişul la timp, i-a tăiat firul 
vleţel. Oftiga le boala grea. Aţi închis o viaţă îu 
mormlnt,* ca o floare neudată.

’ Vorbele doctorului ïeraü prea lari ca s’o lase rece 
pe hăt rína stariţă. De mila iei începuse să plîngă.

— Domnule doctor, am încercat toate mijloacele 
ca s’o îndepărtez de la viaţa asta. Mi-a fost impo
sibil. După ce le-am adus de la pension, Alia îşi 
petrecea timpul rugându-se. In fie-care noapte visa 
pe Maica Domnului. Odată s’a sculat plîngînd şi 
mi-a spus că Maica Domnului a chemal’o şi i-a zis:

«Imbracă-te în haină neagră, puneţi voalul du
rerii, slujeştc-mă, şi acolo... sus, vei purta haină 
albă .şi voalul veseliei, îngerii te vor sluji pe tine...'

— D’atunci n-a mal voit să m’aseulte, şi s’a că
lugărit.

Katia e un temperament mai vïotü, mai neaslîm- 
pârat şi nici odată nu mi-a pomenit de călugărie.

— Ar trebui să v6 gîndiţi acum mai sănătos şi 
mai cu chibzuială,- să scăpaţi pe cea mal mică, să

n
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nu ’nchidelï alîta frumuseţe între zidurile mănăstire!.
S’o scoateţi Intr’o societate mat bună, mat aleasă, 
şi poate va avea... noroc. Cîte fete nu se mărită 
fără parale. Fata d-tale ie instruită, crescută bine, 
şi cine ştie... poate să aibă noroc...

Doctorul judeţului Iera un om bătrîn, avea copil, 
credea în fatalitate, şi avea mai multă credinţă intr’un 
fel de noroc orb, de cît în toată ştiinţa dut medicală.

Cind bătrîna stanţă auzi poştalionul duruind,-se 
uită cum dispărea după cotitura dealului. O trisleţă 
fără de seama o cuprinse, şi ’nccpu să plăngă din 
nou. Se sculă în picioare şi.se mat uită pentru ul
tima oară pe fereastră, ca şi cum plecarea docto
rului tăiase ori-ce nădejde de scăpare pentru Ana.
Zări ceva nedesluşit, se apropia... se depărta. Nu 
putea să-si dea seama.

Şi-a şters ochii de lacrimi şi-a intrat îii vîrful de
getelor în odaia de alături,, uiide era bolnava. S’a 
dat alături de pat şi-o privi lung... lung. Ana des
chise ochii mari şi-o întrebă, ca şi cum n’ar ii cu
noscut-o:—Tu eşti mamă? Lasă... o să port în curînd 
haina de mătase albă, o să fiii luminată de soare, 
o să pori ilori de portocală şi voal de veselie. în
gerii, slujitorii cerului, mă vor îngriji, Iar maica Dom
nului, maica tuturora, niă va mîngîla de voi.

Ana, vorbea încet şi avea obrajii roşii şi plini de singe, 
ca o plagă de curînd cicatrisată. O bunătate supra
naturală se vedea pe figura acestei sărace fiinţe. In '
patul iei mare şi alb, iere liniştită ca o frunză ne- - 
mişcată şi neclintită de vînt.

O milă fără de.margini îi umplu inima de durere. 
Vorbele iei tainice şi liniştite tăiase, în inima- maicii 
stariţe, ori-ce rază de nădejde.' Acea credinţă oarbă,



20 DE VINZARE

ce există în toute sufletele, pe cit timp maï ieste o 
clipă de viaţă în om, că poate o va scăpa vre-o mi
nune Dumnezeiască, se’mprăşlie, şi fără să vrea, la
crimile începură să curgă şiroaie d’alungul obrajilor 
Iei mart, palizi şi zbîrciţi de bătrîneţe. Ca să n’o 
vază, şi-a tras fotoliul lingă fereastră.

Copacii îmmuguriseră. Vremea iera frumoasă, şi’n 
- aier se auzea ciripitul rîndunelei. fera primăvara. In 

toată mănăstirea iera o tăcere, ce provoca exaltaţii 
mistice religioase. Bătrîna stanţă cu mina pusă 
razim sub bărbie, gîndla la alita viaţă scursă şi 
plină de suferinţi. ŞeaizecI şi patru de ani., nici o 
fericire, bărbatul mort, griji pentru pensie. Ce de-a 

' mai alergări pe la ministerul de răsboiu. Cheltuieli 
cu ’ntreţinerea fetelor în pension, şi ce de-a mai 
umiliri şi plecăciuni pînă să capele locul de slariţă.
O revoltă' momentană i se năzui în süllel, îşi bles
temă soarta şi pe oameni. Atîtea suferinţi. Şi-aduse 
aminte imediat că ie stanţă, cu credinţă în Dum
nezeu, îşi făcu cruce şj ’ngenuchiă înaintea icoanei 
şoptind : «Doamne, iartă-mă, că nu ştiu ce fac... Fie 
in voia ta.»

I se păru că dislinge o umbră în colţul palului 
unde dormea Ana, avu ilusia morţii...

«Deschide fereastra, mă ’năduşi... ce frumoşi sínt 
mărgăritarii de pe fereastră... vezi... sínt lacrimele 
feciöarii... sínt pentru mine... pentru nunta mea... 

•deschide fereastra, mă’năduşi...»
/Bătrîna sări în sus înfricoşată. Crezu că Ana ie ^ 

-Iii delir, se apropiă de pat. Avea figura abătută, dar 
liniştită. Din cîud în cînd deschidea ochii şi ’i în
chidea, de osteneala morţei. O greutate mare îi apă
sau pleoapele.

-• i.
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Bălrîna se simţea incapabilă de-a mat răbda, de-a 
mat lupta cu acel sentiment, ce-t sfîşia inima de du
rere. Rămăsese ca. paralizată şt-o privea... privea, 
ca o halucinată. Ana ţinea ochit deschişi. Avea pleoa
pele trandafirii şi transparente, ca o pînză de mă
tase subţire. .. . ..

— Kalia... unde te Ivatia, mamă? Ea nu vine şă 
mă vază?... Ude, fecioara mt-a trimis lacrimile Iei... v 
mărgăritărelele de pe fereastră...»

Maica Eugenia se uită în toate părţile, ca şi .cum 
ar fi voit să caute pe eine-va. Văzîndu-se singură, 
şi-aduse aminte de Caterina, ieşi în sală şiN strigă 
încetişor :

— Ivatia.... Ivatia....
(find o văzu apărînd pe pragul uşii, înaltă, frumoasă, 

cu ochii pătrunzători şi mari, îşi reaminti de vor
bele doctorului. O atrase lîngă fereastră, o sărută 
pe frunte şi ’i spuse încet şi dureros: «să te dăru
iască Dumnezeu cu noroc, fata mea...»

De frică să n se molipsească, maica Eugenia, 
o îndepărta în cîle-o cameră a mănăstire!. Acolo, îşi 
petrecea zilele de cîte-va săptămîni, de cîrid soră-sa 
căzuse la pat.

[erau ceasuri în care Caterina uita cu desăvîrşire 
ce se petrecea în mănăstire. Se afunda cu găndurile 
In viaţa pasionată a societăţei medievale, sorbind 
rîndurile cărţilor. Trăea Intr’o lume parfutnată, pu
drată, unde se dansa şi se iubea vfecinic. Acolo, nu 

' mai iera ziuă, numai nopţi cu lună, cavaleri şi dame, 
trubaduri îmbrăcaţi în costume bizare, cu feţele pa
lide, cari făceau serenade înaintea balcoanelor înghit 
landate cu fiori de miosotis. Amantele aruncai! scări

.. «*£ '
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de mătase... Iatacul tăinuit... sărutări... ciripit de rin- > 
du nici... aurora... adio... adio...

In biblioteca, vechie a bătrînel stăriţe, îera o co
lecţie întreagă de asemenea cărţi, rămase de la ră
posatul colonel. ~ » -Ô

«Lettres et des Réflexions sur la miséricorde de 
Dieu, par une dame pénitente. Confésions de M-lle 
la Valiére, par Quatremére de Roissy. La duchesse 
de la Vallière, par M-me de Genlis. Lettres originales 
de Mmie du Barry, par Pidansat de Mairobert. Les - 
Mémoires de M-me du Barry, par M-me de Guénard, 
Œuvres de M-me de Maintenon.

«Lettres sur l’éducation de filles. Conseilles aux 
jeunes filles. Corespondance générale.

«Le génie du Christianisme. Alala. Les Martyres, 
par Chateaubriand.»

Pe lingă aceste cărţi, lnlr'un raft, din odaia unde 
bolea Ana, mal lerau cîle-va volume din Lamartine: 
«Jocelyn et Poésies. Complètes. Paul et Virginie par 
Bernardin de Saint Pierre.

«La Dame du Lac. ïvanhoe. Quinlin Durward. Le 
sanglier des Ardennes, par Walter Scotl.»

In liniştea tainică a odăilor pustii «îşiomora viaţa», 
după cum îl plăcea Iei să zică, — expresia o găsise 
într'o carte,— citind şi lăsîndu-şl imaginaţia să vaga
bondeze. Gîndurile alergau nebune şi se duceaü 
după urmele eroilor prin locuri unde fera numai 

. ceaţă... păduri imense... oameni extraordinari. In de
lirul ilusiilor, cînd lăsa cartea din mină,- murmura 
«Ro^ena Wodstook... Rovena Wodstook...»

Trecuse un an şi jumătateşi nicl-o noutate, nicl-o 
veste n’o trezea din amorţeală, ca să-l schimbe di
recţia gîndurilor şi felul de viaţă. Arare-orl mergeau

.
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hi Tirgovişte, dar Icra aşa de greu iarna. Familia 
şi cunoscuţii unde mergeau, nu-I plăcea. Iera o fa
milie bogată de neguslorî, dar cu moravuri practice. 
Ierafi vulgari, sgîrciţî şi ordinari la vorbă.

La zile mari făceaţi daruri mănăstire!, dar lea nu 
putea să-î sufere. Vorbeai! aşa de comun. Ii era scîrbă. 
Cind mergeau de nevoie în casa lor, se grăbea cît 
mai repede să plece. Mirosea a rachiű, şi a piele 
de cizmă.

împrejurimile mănăstire! orl-cît de romantice ieraü, 
cînd imaginaţia înceta să lucreze, ostenită de atîta 
muncă, ochii Y se izbeaţi de mănăstire, de odăile 
pustii, de mobila săracă şi de lipsa de. oameni. Atunci 
o apuca o furie nebună, ar fi voit să strige contra 
lui Dumnezeu, contra soartel nenorocite, ar fi voit 
să fugă departe... departe de acea viaţă monotonă 
şi tristă.

Va şti lea să trăiască. Ştiea că Ie frumoasă. Toată 
lumea t-o spunea. Cu frumuseţea va putea înfrunta 
valurile repezi şi furtunoase ale vicţel. Norocul... v 
norocul... Gîndind la frumuseţea Iei şl-aduceaaminte 
de M*me de Montéspan, de frasa celebră:

■ C’était passer sous les armes...»
li plăcea mult viaţa acestei femei, şi ce iTar fi 

dat să albă împrejurările Iei. Ar fi dorit să se zică 
şi de lea : ?

«C'était passer sous les armes... que de passer 
sous ses yeux».

lea completase' frasa. In text nu era de cît 
«c’était passer sous les armes». îşi du aşa de bine 
seamă de rolul jucat de M-me de Montéspan pelîngâ 
Ludovic XIV, în cît adaosul Ï6Ï, «que de passersous 
ses yeux», i se părea tot aşa de genial, de spiritual şi :/



30 DE VINZARE

frumos, ca şi frîntura de frasa găsită in textul 
frances.

Spre amurgul serilor frumoase ale anuluï, Kalia 
rămînea ceasuri întregi pierdută în visuri la fereas
tra din galerie, ce da de vale, unde curgea un rîuşor.

Tăcerea misterioasă şi impunătoare a mănăstire!,, 
cîntecul prelung al riuşorulul, razele lunii reflectate 
în apă, tîrîitul ascuţit al greerulul şi ecoul depărtat 
al talangei de la sat, îl umplea sufletul de visuri 
romantice, mistice şi religioase, şl*o făceau mal me
lancolică. Atunci viaţa intra într'o perioadă unde ra
ţiunea dreaptă şi rece nu mal avea loc. Odată întu- 
nècatà raţiunea, din causa mecanismului obişnuit al 
creerulul de-a trece imediat delà viaţa reală la viaţa 
închipuire!, trăea ca un om apucat de friguri vio
lente, într’o lume imaginară.

Gîndurile necălăuzile de nicl-un fir al raţiune!,
. creerul obosit de-atîta încordare nervoasă, Kalia a- 

dormea. Se Ura pe cîte-o canapea de lemn din ga
leria odăilor mari şi goale, şi adormea cu capul re
zemat de o stinghie a canapelei. Somnul îi da forţe 
noul, şi cîte-va ceasuri după aceea, lera bine dispusă. 
Cînd nicl-o dorinţă nebună nu-i turbura mintea, pleca 
încetişor, cu capul gol, spre sat şi vorbea cu toţi me
gieşii în cale. Se ’ntorcea vorbăreaţă, expansivă şi 
veselă. Povestea bălrînei mame tot ce văzuse, saiî
vorbise cu oamenii, o întreba chiar cînd are s’o mă
rite. Bătrîua, cînd o vedea aşa de frumoasă şi de 
vioaie, uita durerea pentru Ana, Ce lera în delirul 
morţei, o săruta pe frunte, o_ mîngîia, şi-l spunea 
blajin :

«Ife, mamă, cînd îţi va. veni norocul...»
lera atîta credinţă în vorbele astea, în cît adeseori
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gîndca că fata Tel va ajunge la vre-o casă mare, 
se va vorbi de (linsa, cum s’a vorbit şi se vorbeşte 
de-atitea femei celebre.

înainte ca norocul să vie la JScaterina, Ana 
pierea odată cu înfrunzirea copacilor, în vîrstă. de 
21 de ani.

V

După moarte rămîne în toldauna un gol neîmplinit 
un timp îndelungat. Tot se aşteaptă să răsară din - 
golul pustiu şi din imensitate, să se mişte... să apară 
fiinţa dispărută fără de veste şi fără de urmii. Dar 
din toate rămîne un muşuroi de pămînt, o cruce, 
Hori, şi adesea ori nimic...

Obişnuinţa lucrurilor comune, şi viaţa durerilor 
noastre, ne fac să uităm chiar pe cel mal Iubiţi. 
Totul se concentrează asupra noastră. Cîteodată... 
arare-orl, ne aducum aminte. Atunci...

«... nessun maggior dolore 
«Che rieordassi dél tempo felire 
«Nella misera.:.»

Zilele de vară treceai! încete şi păreau aşa de 
lungi, în cît adese ori Katin, după nopţi de insomnie, 
remînea pînă. tîrzifi de-şl. prelungea somnul întrTm 
pat marc, alb şi curat. De sus pînă jos ïeràü le
gate două panglici de mâtaşe albastră, făcute • nod 
între tavan şi pat. De nodul panglicel, spînzura un 
amoraş de ceară, îmbrăcat în «rose»... cu care Katia 
se juca dimineaţa, legănîndu*l în toate părţile. Ièraft 
aşa de dulci oarele petrecute întré "«vis şi viaţă»,

\
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cum iî plăcea să’l spuïe malcel slariţe cîml o doje
nea, sărutînd-o ca pe un copil răsfăţat de < lenevia 
iei asistocratică». Acesta, !era Iarăşi un cuvînt in
ventat de lea, de care malcă-sa se servea în anumite 
ocasiunl. Rămînea mal bine acolo, în lumea închi- 

' puirel, de cît să dea ochi cu soarele. Ii înlătura cele .. 
mal frumoase visuri şi cele mal plăcute senzaţii, Jă- 
sindu-1 în suflet amintiri dureroase, ca de-o viaţă 
trăită. Vorbea frumos şi atrăgător Ecaterina. De 
multe ori, în serile frumoase de vara, aşezau două 
scaune în ceardacul lung al odăilor mănăstireşti şi 
povestea măsel scene pasionate de amor, de gelosie, 
adulter şi crimă, colorate şi înflorite de imaginaţia 
lei. Cind povestea ajungea destul de pasionată, se 
aprindea, şi rămînea dusă în lumea aceea. Atunci 
tea singură, lera autoarea acelor crime de amor şi 
adulter. Dacă nu le lera somn, da cu cărţile şi pre
vestea norocul tinerel fete.

Maica stariţă vedea atîta noroc în cărţi, în cit se 
speriea cum se speriase odinioară la Romani ghici
torul de noroc,’ cetind în palma lui Caesar. O săru- 

• ta pe frunte, şi plîngeail în amintirea Anii. Cobo
rau in ţinterimu] mănăstire! la mormîntul proaspăt 
al Anii.

Ţinterimu! lera o grădină mare. Pe margini íeraü 
plopi, sălcii şi mesteacăn! plîngătorl. Cite-va cruci 
de lemn, un mormînt mare, o piatră de marmoră 
cioplită rudimentar, cu inscripţii chirilice, Teraiî toată 
bogăţia ţinterimuiul. Se zice că acolo icra îngropată 
o prinţesă a unul voevo’d feudal.

Katia sădise un răsad de măceş altoit pe mor- 
mînlul Anii, şi’l uda în fie-care zi. Odată lera aşa

-
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de trista, in cit a stat mult plîngînd acolo, udînd 
răsădaşul cu lacrimele lei.
Aprindeau candela şise rugau pentru sufletul moartei.
In urmii, vorbeau mal rar, neultînd s’o pomenească 

la zile mari. Grija măritişului, lipsa de zefetre, abia 
cîte-va mii de lei iconomisile din pensia colonelului, 
îndepărta orl-ce amintire despre moartă. Amîndouă 
se luau de gînduii, făceai! fel de fel de planuri şi 
cădeai! în totdeauna cu gîndul la D-zeü:

«Poate se va milostivi cel de sus şi-o va noroci...»

Aşa treceai! zilele de vară. Iarna, de un an şi ju
mătate de cînd ducea viaţa silită, patriarchală a mă
năstirii, cosea broderii sau citea dinaintea sobil cu 
picioarele îngropate în pantofi de catifea neagră, 
căptuşiţi de lea cu flanelă albastră.

Cînd viforul năpraziîic arunca măzărică şi stropi ' 
de apă îngheţată în ferestrele odăii, lucrul îl cădea 
din mină, închidea ochii şi pirotea. Visa la cerurile 
ţărilor meridionale şi vedea oameni plimbîndu-se pe 
sub alele de portocali şi nara uzi.

Citeqdată, îndemnată de măsa, se aşeza Ia piano, 
un piano vechii! cu coadă, şi clntă cîte o «Nocturnă» 
din Chopin. 11 lăsa repede, n’avea răbdare s’o.ducă 
pîn’la sfirşit. Musica îi făcea réti, o enerva şi’lncd- 
pea să pllngă. v

Katia aştepta să răsară vre-un tîuăr, un öin mare, 
(nici lea nu silea cum, leni expresia lei), un ful de ■ • 
boier, crescut la curte de prinţ, ca s’o iubească.

«A... cum ar şti iea să Iubească...»
Avea trebuinţă de lume multă, de mişcare, de con

versaţii, să treacă legănîndu-se în saloane, şi lumea
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sîVi admire luxul rochilor, frumuseţea chipului, sil 
. se vorbească în jurnale, să meargă la teatru, să fie 

ca o regină.
La mănăstire veneau puţini vizitatori, oameni ofi

ciali, sta& cite doué trei zile, şi plecau, lăsînd-o ïëa- 
răşl pustie.

Mănăstirea,, nu tocmai bogată, n’avea destule fon-;, 
dur! pentru vizitatori; afară de doctorul judeţului 
şi ciţl-va cunoscuţi,’ nimeni nu venea să petreacă 
vara la aier.

.De cînd cădea bruma, nu se mai ivea nimeni.
ArarC-orl cîte-o scrisoare din Bucureşti, delà un

chiul seu, domnul Victor Balet, funcţionar superior 
la Ministerul de Externe, mai da de vorbă pentru 
cite-va zile, şi’i schimba rostul gindurilor.

VI

Domnul Victor Balet, icra un spirit pozitiv şi prac
tic : ştia să profite de toate împrejurările ca să arate 
stimă şi supunere superiorilor. Ajunsese funcţionar 
superior, "graţie numeroaselor talente cu care icra* 
înzestrat. Om chibzuit, supus în totdauna, nu cîrtea 
contra nimenula, primea toate observaţiile fără să 
zică un cuvînt. Şc’mbrăca bine, nu’şt cheltuia leafa 
înainte de sfirşitul lunii, şi orî-cînd al fi găsit la lei 
cite-va sute de franci. Cil despre muncă, dacă la o 
oră din noapte l-ar fi deşteptat cine-va pentru afa
ceri de serviciü, s’ar fi frecat la ochi, şi dosarul afa
cerilor, cu număr, cu ordin, l-ar fi dibăcii pe’ntune- 
rec, şi l-ar fi găsit. Nevasta şefului săft, acum ca
marad, îl protégea ca pe copilul lei. Avea o slăbi-

! .
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vinne pentru ciiie-va, nu putea să-şi’nchiză prisosul 
de Iubire ca avarul, comoara, în lăzi de fier. Domnul 
Victor Halei, lera bine privit în casa şefului săăşi 
se purta bine cu toată lumea: zinibea iie-cărula după 
rangul ce-1 ocupa. Acesta era un mare talent.

Alt-fel se vorbeşte în fata ministrului,, alf-fel la 
palat, alt-fel cu inferiorii şi cu slugile. Iei ştia să 
păzească toate aceste reguli, pe care lumea le lua 
drept talente.

In anul 18... un prinţ domnitor romín *** da un bal 
la palat.

lera al doilea bal după suirea sa pe tronul ţârei 
romîneşll.

Toată boerimea ţârei şi ambasadorii aflători in 
tară, îerafi invitaţi la bal. Domnul Victor Ralet, ca 
funcţionar superior, la ministerul afacerilor-străine, 
fusese invitat oficial. Domnitorul însuşi iscălise bile
tele de invitaţie, şi lumea din capitală, şi provincii, 
lera silită să lea parte la sărbătoare..

Cînd Kalia, plictisită de-atîta viaţă monotonă, fără 
nicl-o schimbare, privind aceleaşi scene, şi împros- 
pălîndu-şl aceleaşi visuri, ca animalele, ce-şl rumegă 
sucul Ierburilor pe jumătate digerate, pirotea înain
tea sobei, cu'gîndurile duse aiurea, cine-va ÎI bătu 
iu uşe. lera o soră, ce făcea curat în odăile stările!. 
H întinse un plic sigilat cu o inscripţie mare d'a- 
supra: ' '

Al in islerül afacerilor străine.
Secţia diplomaticii 

BUCUREŞTI

Prea cuvioasei maici Eugenia Ralet
Tirgocixte, Mthitixtirta Vi fot Ho.

\ ■
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Kalia sări în sus de bucurie, Domnul Victor ita
lét, o invita la balul de la palat, din partea Domni
torului. După citirea scrisorii, alergase în odaia mal- 
cei starité şi căzuse în braţele iei strigînd :

— Mamă... mamă... ce bun ie unchiul Victor. As
cultă... numai ascultă... să vezi ce scrisoare... nu 
credeam nicl-odată, ca unclilu Victor, să fie aşa de 
stilist... Ie ceva cum numai în M-me de Sevignc* am 
îutîlnit:

«Dulce nepoata şi prea cuvioasă matcă,
«Sgomolul oraşelor mari, munca grea şi obositoare 

mă face adese ori să’ml îndrept glodurile şi inima 
către voi... către viaţa palriarchală şi liniştită în care 
trăiţi. Simţ de multe-ori trebuinţa de a mă’nchide 
unde-va... departe de oameni, a trăi liniştit alături 
de-o inimă caldă, bună, care să mă'nţeleagă. Ştiu că - 
viata acela n’am s’o găsesc nicl-odată. Trebuie să 
rămîn în mijlocul luptei, să nu dezertez ca laşii, ţara 
are trebuinţă de serviciile mele.

«Domnitorul nostru, ca să facă cunoştinţă cu bo
ierimea ţărel şi cu slujbaşii, cari aduc servicii mi
cului nostru principat, dă al douilea bal la Palat. 
Viii, să te zmulg din viaţa tainică a Mânăstirel, -in 
viata sbuciumată a capitalei. Vel dansa la. balul de 
la palat, şi vel face cunoştinţă cu lumea cea mal 
aleasă..îngrijeşte ca toaleta să lie luxoasă. Domni
torul şi prinţesa vor asista.

.«Te’mbrăţişez dulce nepoată şi sărut mina maicii.
« Victor Ralet».

«PS. Cred, că n’al să scapi o aşa ocasie. Obi
deşte-te că d’acolo poate să-ţi vie norocul.»

m
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Asia ïera toată scrisoarea, însoţită de un bilet 
verde, invitaţia de bal, iscălită de prefectul palatului 
şi purtînd un autograf al prinţului domnilor.

Balul de la palat, la care trebuea să meargă; 11 
pusese din nou imaginaţia în lucrare. Kaiia, îşi re
zema capul de eîte-un scaun înaintea oglinzii şi se 
privea... se privea...

— Ce bine are să’ml şează... uite aşa... aşa, am 
să’nchiz ochii în furia dansului... am să mă las a 
lene pe umărul lui... are să fie frumos...

Tînărul îl apărea îmbrăcat medieval... un truba
dur... un om din alte vremuri... are să’l cunoască 
dintr’o mie, şi o să’l zîmbească cum o vedea-o...

Arc să fie în mijlocul acelei lumi visate... să se 
plarză în labirintul de odăi... să trăiască şi să res
pire luxul odăilor, tapetate cu cele mal scumpe şi 
mal artistice broderii. O să calce pe covor moale, 
o să-şl înfunde piciorul ca’n puf... o să respire par- * 
fumurile cele mal fine, şi o să danseze alături de 
prinţi şi fii de boieri, crescuţi la curţile domneşti.

Cine ar fi putut să prinză ce idei se ciocneaţi în 
acel creer, al cărui suflet ahtiat după lume, sgomot, 
lux, primejdii de amor şi adulterii, trăea în atmos
fera cărţilor Iul Walter Scott, murmurînd în delirul 
ilusülor :

Rowena AVodstook... Rowena Wodstook...
Vorbele acestea cebalistice pentru ea, Ieratt ca un 

strigăt, ca un suspin ide desperare, adresat cerului 
în momentele de tristeţe şi deziluzie completă.

Cîte-va zile în urma scrisorii, o trăsură maré de 
piaţă, plină de noroi pe arcuri, cu codirlă la spate 
şi fin înăuntru, trasă de patru cal, cu clopote mari la 
înaintaşi, minată de un vizitiii îmbrăcat cu şubă ţă-
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rănească, intra în curtea mănăstire!. leni pe la sfir- 
şitullul Decembrie şi domnul Victor Ralet, venise 

- să-şl lea nepoata pentru balul de la l-iu Ianuarie.
Cînd unchiul şi nepoata i.ş! luau adio, maica stă

ri ţaj plîngea.
L-a rugat pe cumnatul său, s*o îngrijească bine, \ 

să"nu răcească. Slut atîtea bol! pe timpuri de Iarnă. 
'Cum s’o sfîrşi balul, s’o aducă înapoi, să nu întir- 

/ zieze un minut. Ii venea aşa de greu să se des
partă de ea.

Kalia tot timpul rămăsese nemişcată, în colţul tră- 
sureî, acoperită de sus pînă jos cu un tartan mare 
cenuşiu.

Visa că aleargă.... acolo.... departe... unde luméa. 
ie palidă.... vecinie tristă şi gînditoare.... prin pădu
rile Scoţiei fără de sfirşit... Avea păreri de rău, gin-' 
durl triste şi negre că părăsise ţara Iei... Cine ştie,. 
se va mal ’ntoarce ?... Ce-o fi făcînd măsa ?.. Plînge?..,
Ce răii le să iii departe. _

Trăsura poposea, unchiul Victor o întreba ce-ya, 
se- deştepta din acea aiurare aproape plingînd. 
Răspundea silit la întrebările Iul, şi cînd trăsura se 
punea în mişcare, sunetul clopotelor dogite, o afunda 
learaşl în lumile necunoscute.

Trăsura intrase pe stradele capitalei. De pe «cal, 
de pe hamuri, de pe trăsură, ca de pe pămîntul u- 
med, se ridicaű aburi groşi, înecînd casele într’o 
pînză cenuşie. Katia plecase capul peste aripa tră- 
surel, citea numele străzilor şi firmele prăvăliilor.

Nimic schimbat. De cite-orl trecuse p’acolo.
I se păru c’o duce la pension. Se văzu din nou 

între zidurile reci şi monotone ale pensionatului. 
Văzu chipul tras, palid, cu obraji îndoiţi al bătrînel

. \
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. directoare, mersul molatic şi domol, îl auzi vorba 
dulce, blinda şi sfătuitoare... gestul... un gest ce-I 
rămăsese întipărit in minte,, ca o pecetie neştearsă.

Iera seara tîr/.iu... Ea citea la lumina candelei, 
din dormitor «Oeuvres de Paul de Cocli». Se auzeau 
şoapte.... de-odată văzu înaintea iei chipul direc
toarei cu mîna la gură, privind-o cu ochi speriaţi. 
Fetele se grămădiseră împrejurul iei. Iea le conce- 
diase bătîndu-le din picior. Pedeapsa în capela pen
sionatului.... rugăciunea şi visurile fantastice, căde
rile încete de pe bancă, sgomotul şi alarma fetelor...

Ce de-a mai visuri în urmă. Cîtă viaţă scursă. 
Par’că fusese ieri.

Ce-or ii făcînd alîtea camarade?... Măritate? (iu 
cine? leraii multe bogate printre Iele... Fericite?... 
Cine ştie....

Fără de urmă se despărţise de iele şi numai ştia 
nimica.

Caii înaintau mereu prin uliţile murdare ale ca
pitalei, sunînd clopotele de la gil, şi par’că adu
ceau cu iei, liniştea, melancolia şi sărăcia satelor 
rămase în urmă. Suflail greu, scoţînd aburi calzi de 
pe nări, despicînd ceaţa lèrnel grea şi tristă... Ploua 
ca prin sită. Trăsura coti de mai multe ori şi se 
opri in strada Romană, dinaintea unei case mari, a- 
sezată pe două coloane mari de marmură colorată ;\ 
unde stau de pază doui lei de ipsos, vopsiţi In gal
ben închis.

tM
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Palatul, f'osl’a proprietate a uimi boier, iera una 
din acele case, ce arar se mai văd în zilele noastre.

Casa vechie, cu ziduri mari, mîncată pe alocurea 
de pïoï şi de furia vremii, cu obloane mari verzi, 
fără de culoare, avea aicrul acelor case misterioase, 
de care scriitorul englez Walter Scott vorbeşte cu 
multă pietate şi dragoste in romanele lui. Mobilierul 
fusese reînoit de prinţesa tînără, cu mobilă diu străi*.

' nătale. Storurile de la tereştri, icraii ţesute fantastic, 
după modeluri orientale.

Mobilierul luxos, sculptat arlislic. Pe lavanurl 
zugrăvite arabescuri : o combinaţie de desenurl şi . 
culori, ce da avînt imaginaţiei să vagabondeze in. 
seraiurile sultanilor de odinioară.

Exteriorul ruinat, storurile fantastice, obloanele 
verzi, mucigăiala zidurilor, liniştea, cari domneaţi 
împrejur, trezeau melancolia trecutului.

Katia urcă scările palatului la braţul unchiului 
săfl. îmbrăcată Intr’o rochie de «tulle rose»,- cercuită 
împrejurul gîtului cu guler de catifea neagră. In pă
rul fresat şi adus Ia Umple, pieptănată după mode
lul unei fotografii, represcntînd pe domnişoara La 
Vallierre, gătindu-sc pentru un bal la curte, Ivatia 
prinsese două ace cu pietre mari de diamant, sin
gurul tesaur lăsat ca amintire fetelor, de tatăl lor.

Scara .palatului luminată ca zioa de lămpi mari 
cu petrol, răspîndea lumini aurit, iar rasele lor dau 

. un farmec nespus bustului săii de statuă, Tăcînd să 
». răsară frumuseţea unui chip de Venus. Gulerul de

.4
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catifea neagră cia un contrast uimitor de minunat 
gîtuluï graţios şi all) ca marmora.

înainte de a intra în sala tronului, unde avea loc 
balul, s’a uitat in oglindă, şl*a dat capul încet pe 
spate, a luat un ater graţios ca’n aşteptarea lui Lu
dovic XV, şi cînd s’a convins că ţinuta figurei şi a 
rochiei sínt într’o perfectă armonie a rîs şi-a dat 
braţul unchiului său D-l Vidor Ralet, înalt funcţio
nar la ministerul de externe. Cînd au voit să pă
şească pragul sălei, pe unde intraü atiţia oameni 
mari. un lacheu al curţii postai la intrare, îmbrăcat 
într’o haină lungă, s’a înclinat ptnă la pănilnt, lă- 
sînd percchia de oameni să ’nainteze.

Doi ofiţeri, cari veneau în urmă, cînd să treacă 
pe lingă iei, salutară pe înaltul funcţionar şi se ui
tară lung şi cercetător. Ieraii vechi cunoştinţe, îl 
ştiau neînsurat, şi văzîndu-1 la braţ cu acea necu
noscută, rămăseseră intrigaţi.

— II cunoşti ?... Frumoasă nevastă... n’a călcat cu 
stîngu.

— Cine ştie ce joacă în ica, răspunse celălalt.
— N’ar fi de lepădat s’o simţi la piept cîte-va mi

nute. Aşa frumuseţe să te uiţi ca la o cadră..
Ofiţerii păşiră înainte şi se amestecară în lumea 

elegantă şi parfumată a salonului. Katia strălucind 
de frumuseţe, la braţul unchiului săă, intrat! în sala 
balului.

Nimic din ceea ce visase. Nici-o asemănare între 
viaţa şi balurile de Ia Versailles. In pereţii salonu
lui ieraii spîn/.urate tablouri mari, reprezîntind cîte- 
va figuri ale vocvozilor feudali. Tavanurile zugră
vite în arabescuri cu culori variate şi desenuri fan
tastice, oglinzele mari din pereţi, nu-i satisfăcea!!
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imaginaţia, care visase lucruri extraordinare. Peutru 
un moment se simţi contrariata si ca un copil, care 

; se aştepta dinainte la lucruri mari, văzîndu-şl aştep
tările înşelate, apăsă uşor din picior, şi roşi de necaz.

Ce departe ferai!. gîndurile iei.... Nemulţumirea a 
fost de ajuns să-l trezească o serie de senzaţii ne
exprimabile, şi rămase gînditoare şi pironită locului.

Cei doi ofiţeri n’o slăbeau din ochi şi-T priveau 
profilul gînditor, mal gînditor prin meditaţia în care 
căzuse : cu buzele roşii, trandafirii, slrinse, cu pleoa
pele pe jumătate închise. Avea aierul unei fiiuţi, ce 
suferă de-o tristeţă fără de margini.

Ea îşi asculta-glasul gindurilor şi vedea în locul 
acelei lumi comune, îmbrăcată in frac, rochii de 
mătase şi dantele, cavaleri în haine bizare, plimbîn- 
du-se încet, vorbind tainic, şi rîzînd damelor ce le 
ducea la braţ. Pe o scară de marmoră, ce cădea 
drept în salonul de bal, coborau... coborau prinţi, 
dame, iar trubadurii cu părul în plete, îmbrăcaţi în 
pantaloni şi ciorapi de mătase albastră, cu tunici de 
mătasă albă, start rezemaţi de baluslrăzile scării, 
mîngîindu-şi ghitările, gata să’nceapă la un semn al 
cavalerului, ce conducea balul.

Lumea venea din toate părţile, atmosfera deve
nise greoaie. Katia se deşteptă din aiurările în care 
căzuse, şi’ncepu să-şl dea seama de starea în care 
se găseşte. Funcţionarul aştepta cîte-va familii cu- 

• noscute ca să-şi recomande nepoăta. Prinţul domni
tor şi prinţesa nu se iviseră în sala balului. Lumea 
lera nerăbdătoare. '

Victor Ralet, întindea mina la toate cunoştinţele, 
se’nclina politicos, ,şi surîdea fie-căruia după poziţia 
socială ce ocupa. . .

a
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Katia intrase ín vorbă cu o vechie camaradă de 
şcoală. Se schimbase aşa de mult de cînd se mări
tase. Deveni vorbăreaţă şi expansivă. Acum, îi şe
dea mal bine în rochia de «tulle rose» vorbind cu 
camarada lei, roşind la fie-care întrebare, mulţumită 
do aîerul mirat şi invidios, cu care o privea.

— Să-ml dai voie să-ţi prezint pe bärbatä-meü... 
Sergiu Straja.

— O vechie camaradă de şcoală... Caterina Ralet...
Din amîndouă părţile se schimbară închinăciuni, 

ap.ol convorbirea deveni foarte interesantă între cele 
două vechi camarade.

Întrebări asupra vleţel trecute, asupra căsăto
riei, mărturisiri conjugale... Avea atîtea de’ntrebat, 
că abia putea să le dea de rost. Dar ea, Katia, lera 

' aşa de nenorocită în viaţa monotonă şi singuratecă/ 
a mănăstire!,

Ce-ar fi putut să-l deslăinulască acestei camarade, 
pe care viaţa conjugală o schimbase cu desăvîrşire. 
le în stare să înţeleagă sufletul iei revoltat şi aprins 
după o viaţă agitată, luxoasă şi plină de primejdii?' 
O, nu, viaţa dorită de ea iro înţelegea nimeni, şi 
mărturisirile lei au fost scurte ; ceea-ce a tăcut pe 
vechia camaradă să-şl aducă aminte de spiritul lei 
de odinioară.

Lumea se’nteţise în sala de bal şi începuse să fie 
cald şi greu de respirat. Se’ncepuse primul vals.

O parte din lumea care nu voea să danseze, se 
retrăsese în sălile vecine, unii priveau acele corpuri 
mişcătoare, alţii discutait şi vorbeai! rezemaţi de 
uşile intrărilor. In pas cadenţat, lumea se mişca în 
toate părţile. Damele plecafi capul po umărul cava
lerilor şi se lăsau conduse in furia jocului.

• I
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Kati a, fusese invitată de un aghiotant al domni
torului, colonelul Nicolae Rosná, cunoscut de-aproap.e 
al unditului său. Valsa In mijlocul acelei lumi de 
dantele, de broderii şi de mătase. Intîia oară simţea 
un braţ strein, braţul unul bărbat, ce-o sprijinea, şi 
senzaţia aceasta fera peste măsură de plăcută. Sim
ţea o voluptate neînţeleasă, îi tremura lot trupul de 
plăcere şi de entusiazni. Se exaltă, si crezu că tel ’i 
este amantul... amantul dorit şi visai de ca. Ar fi 
voit ca această senzaţie să se prelungească la infi
nit, să fugă departe... departe, printre coloanele de 
marmură... să se plarză în labirintul de odăi... să-I 
cază la piept... să plîngă... să-I spuc că-1 iubeşte.

In mijlocul acestor mişcări, acestor slringen In 
braţe, cari trezeau senzaţii infinite de voluptate şi 
moliciune trupească, se vesti In sală ivirea prinţii- . - 
lui domnitor şi a prinţesei. Muzica lăeuse şi intona 
imnul naţional* Lumea se despărţise în două ca prin 
minune, şi prinţii defilaţi pe dinaintea acelei lumi 
elegante şi parfumate. Un lacheu al curţii striga 
în sală :

— Alteţa sa Domnul... alleţa sa Doamna...
Prinţul în uniformă de colonel, urmat de ciţi-va 

boieri şi militari, Ia braţ cu prinţesa, vorbea cunos
cuţilor şi adresa în toate părţile vorbe măgulitoare. 
Prinţesa îmbrăcată într’o rochie de mătase albă, a 
cărei coadă ajungea Ia uşă, purtlnd pe cap o ghir
landă de diamante, in formă de coroană, se oprise 
în mijlocul damelor, salută şi începu să vorbească.

Lumea din sală îi aruncă flori Ia picioare. O damă 
Urniră ÎI oferi un buchet de liliac alb. Prinţul după 
ce se întreţinu eîte-va momente cu invitaţii cc-LJh-
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conjurau, ţinti ochii în partea unde Kalia se oprise 
din toiul jocului.

Dansul, aierul cald din sală, emoţiile prin care 
trecuse la braţul linărulul aghiotant domnesc, îl 
schimbase figura palidă într’un roş trandafiriu, ase
mănător cu culoarea rochiei. Se simţea foarte bine 
dispusă. îl rîdea întreaga figură.

Nicl-odată nu fusese mal emoţionată ca acum. Ni
mic nu-I turbura mintea. Lumea o dispusese, şi’I 
înlăturase toate ainăriclunile şi desiluziile moment, 
taue. Frumuseţea Iei răsărea şi mal isbitor acum. 
Iera toată, toată trandafirie. Un simplu fenomen fi
ziologic ii schimbase starea conştiinţei, făcînd-o ve
selă... voioasă... aproape fericită. Ar fi voit să vor
bească cu toată lumea. Avea atltea de spus... 
Cum le-ar ii povestit de frumos.

Cine ar ii pulul să prinză ce se petrecea în capul 
fie-cărula? Cine ar putea şti ce se petrece acolo... 
departe, în stelele luminoase, ce resar noaptea? Ce 
vieţi se mistuie...

Lumea foia în toate părţile, fără de amărăciuni şi 
fără de necazuri. Uitaseră toate micele mizerii, • 
schimbaseră masca, în măşti rîzătoare şi fericite. In 
surîsurile lor silite, in salutările şi privirele nesi
gure, se citeau melancolii şi destăinuiri fără de 
margenl.

Măşti nebune, îşi înşelaţi mizeria şi se credeaţi # 
fericite. Cîte dame înaintea balului nu se certaseră 
cu bărbaţii penii u rochi şi dantele, aruncînd ultimul 
franc, ca să fie alături-de doamna boierului de la 
Curte.
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Toate, toate, doamne şf tete tinere, veniseră ca la 
nn bileiÜ anual. Decoltate şi îmbrăcate ca nişte pă
puşi, arătîndu-şî stilurile albe şi voluptoase, îşi re- ' 
zemaü capul pe umărul celui dinţii venit, îl suridea 
atingîndu-şî pulpa fragedă şi tremurătoare de picio
rul Iul. /

In mijlocul acestui bilciu anual, boierii sfetnicii 
tronului, ale căror copile veneau la o adevărată vi- 
nătoare de om, urmăreau de aproape mişcările prin
ţului domnitor şi puneaţi la cale interesele táréi.

Ambasadorii stieinl retraşi în salonul de-alăturl, , 
unde se servea supeul, discutai! în franţuzeşte cu 
miniştri tarei: lovitura de stat făcută de prinţul dom
nitor, schimbarea articolului din constituţie, şi îm
proprietărirea ţăranilor.

Ministrul de interne, un bărbat de statură mică, 
cu fruntea mare şi deschisă, purlînd barbă à la Na
poleon III, luînd cuvînlul în urma unei discuţii cu 
ambasadorul Rusiei striga:

— Ie cel mal mare act al unul suveran popular, 
care caută interesele poporului, nu vrea să ştie de 
părerea minorităţel exploatatoare şi. voieşte să ri
dice clasa producătoare. Nu ne importă mijloacele 
de care s’a servit ci scopul la care voieşte s’ajungă.

«Suveranul s’a slujit de mijloace machiavelice, inşe- 
lînd bolerimea-proprietară, spunîndu-le că le va plăti 
exproprierea, ca să ridice o clasă producătoare de 
pe spinarea căreia, trăim noi cu toţii. Dacă ar fi 
rămas tot în mizerie, clasa producătoare ar ii dege
nerat încetul cu încetul...

—- Vous êtes à craindre, răspunse ambasadorul 
Rusiei rîzînd.
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— De loc, ïe o lege economică... răspunse minis- 
Irul in franţuzeşte.

— Toujours Saint Simon ?
Muzica din sală tăia şirul discuţiei, şi lumea se 

pregătea din nou pentru vals. Aierul în sală înce
puse să fie nesuferit, lămpile cu gaz înteţeau căl
dura mal mult, şi din cauza zăpuşelii şi a umezelii, 
oglinzile păreau transparente.

Katia rămăsese în acelaşi loc şi aproape uitase 
pe unchiul săii.

Privea virtejul jocului în oglinzile transparente;
• Iera aşa de frumoasă înşelăciunea aceia optică : o 

lume palidă, care se’nvîrtla, alerga, gesticula şi vor
bea acolo... departe în oglinzi, iera ca o dorinţă de
şartă dar plăcută, un vis de care n’ar fi voit să- se 
despartă. Aşa îi apărea lumea, cînd gîndea la Curtea 
de la Versailles.

Valsul pornise. Katia nici nu gîndea. Unchiul său 
valsa cu solia colegului său de la minister.

Lumea valsa... valsa... şi rochiile de mătase pro
duceau «frou-frou» închizîudu-se şi deschizîudu-se în 
pasul ritmic al jocului.

Katii, i-se păru că vede... la cîţi-va paşi un pagi 
în haine de catifea albastră, cu pălăria Ia o parte, 
sabie mică la şold... îi întinde braţele... o înlănţuie... 
cade leşinată... şi se trezeşte intr’ó odaie îutune- 
coasă... O lumină palidă, la picioarele iei cavalerul 
îi imploră iubire... iubire pe veci...

— Permiteţi... Domnişoară Ralet...
— La Vallicre, murmură halucinată...
Prinţul domnitor, îl întinsese braţul şi o invită la 

vals.
— [eraţi prea glnditoare... aghiotantul mi-a vorbit
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de D-voastră, si ml-arn reamintit numele răposatului - 
colonel...

Irai pare bine că aţi venit la Curte... aşa frumu
seţe să stea departe de not...

Prinţul domnitor îi dete braţul, şi Kalia tremurlnd 
de emoţiuue ’şi lăsă talia cuprinsă, şi se amestecă 
in lumea aceea veselă, fără necazuri, elegantă şi 
parfumată.

Valsul a fost aproape un delir. După cile-va in* 
vlrtiţuii, lera aşa de emoţionată, în cit abia se sus
ţinea la braţul prinţului, şi fără să’si dea seama, 
lăsă capul moale pe umărul lui. Cînd a voit s’o lase, 
lera iu prada unei crize nervoase. Prinţul, ca să’nlă- 
ture oii-ce ajutor din afară, făcu loc uşor printre 
mulţime, şi-o conduse în salonul de alături. Katia, 
căzu aproape fără conştiinţă pe un fotoliu. Capul iei 
frumos rezemat, ochii închişi, braţele moi, delicate, 
atîvnind in jos, aşa cum iera îmbrăcată în rochia de 
«tulle rose» cu gulerul de catifea neagră, părea o 
pasăre fantastică, căzută acolo, ameţită de pămîntul 
şi împrejurările noui, în care trăea acum. Prinţul 
aplecat dinaintea fotoliului, îl făcea vînt cu eventaliul.

In bal se începuse intrigi şi cleveteri pe seama 
prinţului domnitor.

lera o adevărată coaliţiune a «rochilor de mătase» 
contra prinţului domnitor, care îndrăznise să sacri
fice fetele boierilor cunoscuţi Curţel pentru o necu
noscută de provincială, ieşită cine ştie din ce fa
milie...

Damele Curţei, aruncau ochiri piezişe prinţesei, şi 
leraű foarte indignate de noua atitudine a prinţului.

■
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Katia, avind In mina un buciiéi de liliac alb, oferit 
de prinţ, intră In sala balului. I.a braţul lui, ïera 
inaï frumoasă de cil orï cînd.

Prinţesa se retrăsese indispusă din mijlocul balu
lui. O parle din lume începuse să plece, o parle se 
retrăsese în sala unde s’a servit supeul şi' discutau 
atitudinea prinţului.

Katia fusese condusă lingă unchiul săiî şi se sim
ţea aproape pierdută. Toată lumea din sală îl apărea 
ca într’o ceaţă. Nimic desluşit nu i-se fixa în minte. 
Se simţea ca după o noapte de insomnie. Ar fi voit 
să se trtntească pe-o canapea, să inchiză ochii, şi 
să se gîndeasca la cele întîmplale.

Mirosul fiorilor de liliac îl reînoi în suflet toate 
senzaţiile ce le avusese înainte de-a cădea pe foto
liu de la braţul prinţului. O serie de imagini fisice 
trecură repede în ochii sufletului, în acel ochi, pe 
care nu putea să-l ’nchiză nicl-odată.

Văzu imaginea prinţului... Slrîngerea în braţe în 
toiul jocului îl produsese criza nervoasă. O senzaţie 
puternică, voluptoasă şi brutală, îl paraliza tot cor- 
pul, ca un curent electric. Fusese dulce şi dureroasă 
acea senzaţie. Rămăsese un moment paralizată. Vi
nele picioarelor se încordaseră şi o moliciune fără 
de seamăn... o molccîune dulce îl tăiase puterea de 
rezistenţă. Emoţiunca, fusese aşa de puternică, în 
cit căzuse în braţele prinţului fără de mişcare.

Ce curioasă dispoziţie fisiologică la etatea de 20 de ani.
Prinţul lera vesel, acea veselie caracteristică omu

lui sănătos şi viguros. Intrase în discuţie cu mini
ştrii ţărel şi ambasadorii diferitelor state.

Două dame indignate de nepăsarea prinţului dom
nitor, se îmbrăcaţi şi vorbeaţi tare ca se atiză :
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— Ce legaturi să fie intre iei .şi acea necunoscută ?... 
Sä nu fie ce se svoneşle ?... Ce neruşinare... In faţa 
lumii... Ie o mojicie nedemnă...-ie scandalos...

Kalia suferea. Domnul Halei voia să supeze. Ce 
să facă?... Ieraii atitea lucruri bune la «soupe», şi 
ocasiuue aşa de rară să fie alături de oamenii Curţii...

Funcţionarului nostru ii părea rău de ideea ce-a 
avut să-şl scoaţă nepoata din mănăstire.

Trebuia să fie la ordinele iei... şi lacheul invitase 
lumea la «soupe»... Ce om fără minte. Dacă ar tri*~ 
mile-o cu trăsura acasă şi-ar mai rămine?,.. Ce lu
cruri bune... şi ocasiuue aşa de rară să lie alături 
de oamenii Curţii...

Kalia Icra obosită. Criza nervoasă ii tăiase toată 
disposiţia. Mirosul buchetului de liliac îi trezi din 
nou o scenă, pe care numai o visase, si acum prinlr’o 
coincidenţă foarte curioasă, se realizase.

Tabloul îl veni mai Urziţi în minte din causa dis
poziţiei cerebrale, in care se aflase In momentul cind 

, primise senzaţia. Acceleraţia fusese llrzic. Emoţiu* 
nea fusese suferită intr’o stare aproape anormală.

Prinţul în picioare înaintea fotoliului lei... ca odi
nioară Ludovic XV înaintea contesei «Du Barry» H 
făcuse vînt cu evanlaliul... poate chiar o mlngălase... 
dar nu şi-aducea aminte. J-a suflat poate pe frunte 
ca s’o deştepte... simţise ce-va rece... răcoritor şi 
dulce... \ '

Ah, dar fulgul... fulgul de păun lipsea...
— Să mergem, toată lumea s’a dus la «soupe» 

murmură domnul Victor Halei.
— Acasă... da acasă, zise Kalia, şi frumosul la 

bloü cu cea mal dulce senzaţie dispăru.
— Cum nu ştiu să profite unele femei, gindi fune



51DE VINZARE

..ţionarul nostru, dînd braţul Katii, ca să leasă din 
sala balului.

— Nu rămineţl la «soupe»?... — strigă o voce de 
la spale...— din ordinul Alteţei sale...

Katia întoarse micul Iei cap şi roşi, recunoscând 
pe aghiotantul cu care valsase, li întinse braţul ca 
s’o conducă în sala, unde se servea supcul, urmăriţi 
de domnul Ralet, satisfăcut de această lecţiune. Işl 
lingea buzele şi înghiţea in sec, în aşteptarea alltor 
lucruri bune....

— Da Ie o bună lecţiune de cuviinţă, gîndi func
ţionarul, urmărindu-I de aproape.

Katia mîndră de succesul repurtat, lera voioasă şi 
dispoziţia îl reveni. Işl luă o figură despreţuitoare 
şi sfidătoare.

Ar fi voit să*I aibă pe toţi la picioarele Iei... să-I 
cază în genunchi... s'o roage... să se uite despre- 
ţuitor, să treacă înainte ca o regină-eroii. Pigmeii nu 
se Ieaîî în seamă... drept cine o lua lumea acela?...

Aghiotantul o aşeză drept în faţa prinţului dom
nitor. Tea se miră mult că toată lumea sta în picioare.

Domnul Victor Halei se retrăsese mal la o parte 
ca să poată gusta din toate. Odată sc supează pe 
an la palat, şi trebuea să profite.

Prinţul s’a’nclinat înaintea Katii, oferindu-I un pa
har de «chablis». Kalia tremurînd a luat paharul din 
mîna lui, l-a dus încet la «gură, şi nuiindu-şi buzele 
in liquid, voi să-l puie pe masă,

Prinţul observă toată această mişcare şi-I şopti. 
încet rlzlnd :

— Tot... tót... pentru ţară şi pentru noi...
Katia mal roşie de cîl rochia de «tulle rose» Işl 

muiă din noii buzele in paharul plin cu «chablis», îl
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sorbi pîmt în fund, îşi linse uşor buzele roşit, traiïda-^ 
fini, şi înghiţi saliva de gustul licjuidulul rămas în gură.

— Bravo... bravo... şopti prinţul rîzînd.
Supeul ţinu mal bine de cinct-spre-zece minute. 

Prinţul bău pentru'patrie şi armată, ţinînd discursuri-, 
in faţa miniştrilor şi a ambasadorilor. I s’a răspuns 
din toate părţile, cum cer obiceiurile diplomatice.

Prinţul ştrînse mîna Katii rîzînd şi-I spuse:
— Uşile palatului vi sínt deschise în tot-d’auna...

Kalia părăsi acea lume somnoroasă, cu ochii im- 
paiejeniţi de trudă şi nesomn. Cînd aii ieşit afară, 
şi aü strigat trăsura, ploaia cernea ca prin sită. Iera 

■ pîclă groasă. Ceaţa alerga pe stradele capitalei, îne- 
cînd casele, ca nouri groşi, vîrfurile munţilor.

Cînd a intrat în casă şi s’a trîntit pe o canapea, 
toate se amestecau în minte şi nici o imagine mi*î 
apărea desluşită. Dansul cu figura prinţului, muzica 
cu florile de liliac îi trezi din nou scena cu evau- 
taliul. Avu iluzia că vede pe Ludovic XV ghîdilînd 
pe obraji cu fulgul de păun pe contesa «Du Barry». 
Se văzu în locul contesei, avu senzaţia că simte ghî- 
dilitura fulgilor de la evantaliu... pe obrajii iei calzi, 
trandafirii şi arşi de pasiune şi nervoşi tale.

A doua zi în aceeaşi trăsură, unchiul, îşi aducea 
nepoata la mănăstire.

VIII

Multă vreme damele şi boierimea ţârei, art avut 
subiect de vorbă în urma balului de la Curte. Ierart 
amestecate multe intrigi şi clevetiri la adresa prin
ţului domnitor. Provincialii cari asistaseră Ia bal,
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răspîndiseră vestea de un aduHeriü al prinţului dom
nitor. A fost de ajuns pentru imaginaţiile bolnave o 

, aşa veste, ca buciiéiul să îea proporţii îngrozitoare. 
Fie-care înflorea cum îi plăcea, * aşa că la urmă, ro
manul Iera gata.

Kalia închisă intre zidurile mânăstirel, număra zi
lele scurse de la 1 Ianuarie, şi gindea la apariţia iei 
In lume.

Cit efect produsese.

Intr’o zi, pe la sfirşilul lui Martie, se sculase tîr- 
ziü şi sta a lene in pat. Noaptea avusese un vis 
frumos şi-l mîngila în imaginaţie. Ce răii îl părea 
că se deşteptase.

«Se făcea că prinţul domnitor o invitase la un bal. 
Ieraü flori aşternute în toate sălile palatului. Can- 
delambre cu lumini colorate... tapiserii catifelate... 
cavaleri la braţ cu dame, treceau din sală în sală, 
luminaţi fantastic de razele colorate ale lustrurilor 
din sălile decorate... Din lumea fantastică a sălilor 
se pomeneşte înlr’o cameră mică, tapetată cu bro
derii de niătase «rose». Storurile lăsate... o lumină 
palidă se reflecta pe faţa prinţului... fera mal ffumos 
ca în scara balului. Ii netezea mina... Iea se uita 
cu ochii pe jumătate închişi.

«Tristă ca Daphnis în aşteptarea lui Cioc».
' Se deşteptase repede. D’afară razele soarelui, tri
metea lumini aurii printre rotocoalele perdelfelor de 
răţea.

-- Doamne... mamă, ce vis frumos. In 'cîte avem azi?
Bătrîna stariţă se uită pe calendarul din perete.
- In 27.
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Katia făcu în gînd socoteala zilelor scurse dé la 
1 Ianuarie.

— Ce mult le d’atúncl... Oare o mal ii gindind prin
ţul la mine ?

Ştlea că oamenii mari, şi mal cu seamă conducă- 
_ toril popoarelor au multe griji şi uită lesne întîm-“ 

plările aventuroase.
Dar cum să gindească la ea ? Iera însurat... Ce 

prostie îl trecuse prin cap,
— De ce? —şi căzu la gîndurl. Trecu in revistă toţi 

împăraţii, regii, prinţii, ducii, marchizii, cari pe lîngă 
.nevestele lor legitime, mal aveau două-trei amante.

Iera posibil, Iubire prinţiară. Pentru lea farmecul 
adoraţiei, Iera ceva divin, ceva care n’are nicl-o le
gătura pămîntească, un fenomen al naturel, apare 
spontanen, trece ca fulgerul, şi renaşte Iarăşi.

Greu îl mal treceau zilele in pustiul mănăstire!. 
Acolo viaţa nu-î mal da nimic de gînd il. Aceleaşi 
scene şi lucruri, îi trezeau aceleaşi senzaţii uniforme.

Ce dragă l-ar fi fost viaţa sgomoloasă... primej
dioasă chiar...

Işl punea întrebări şi gîndea :
,— Oare femeile celebre—a căror viaţă o învăţase 

pe de rost — fuseseră mal deştepte şi mal frumoase 
de cîl ea?

Luqiea pomeneşte de spiritul lor fin. de delicateţa 
şi frumuseţea corpului. Gîndea Ia ea şi se uita .în 
oglindă. Dimineaţa înainte de-a se scula, da plapoma 
la oparte, Işl lăsa pieptul desfăcut, atîrna mîna le- 

'neş peste .pat şi tncliidéa ochii pe jumătate. Oglinda
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mare din l'aţa palului, o arăta atrăgătoare si volup- 
tuoasa.

Adese-orï seara, cînd se despărţea de nlăsa. după 
ceasuri de povesti şi căutarea norocului în cărţi, 
intra In camera Iei şi se desbrăea pînă la cămaşe, 
aprindea patru sfeşnice mari şi se privea goală în 
oglindă. Se ciupea pe pulpele’! fragede şi volup- 
tuoase, pînă se formau puncte mari trandafirii. Acea 
tatuare uşoară a corpului îi da senzaţii de*o plăcere 
fără de margini.

Ce bine l-ar íi şezut înlr’un pat prinţiar.
— Cum or fi oare paturile prinţiare?
Un singur coli de lume îl plăcea: epoca îndepăr

tată, luxoasă şi pasională a Franţei medievale. O 
cunoştea din descrierile dç prin romane.

Cînd trecea o zi îl părea bine.
— Poate mîlne se va ivi ce-va nou... —Acel noii ii

aştepta în iie-care zi şi nu mal sosea. încetul cu în
cetul uitase scenele din bal. Ii mal rămăsese păreri 
de rău, ca de o Iubire de demult, ce ne face trişti 
cînd ne gîudim. La Tîrgovişte mergeau mat des, dar 
se simţea străină în mijlocul familiilor pe cari le 
visitait. Nu putea să vorbească cu vtoată lumea. Ea 
valsase cu prinţul domnitor, ştiea franţuzeşte, cîntiC 
la piano, vorbea M-me de Maintenont şi Chateaub
riand, şi cunoştea un colţ de lume strein acelor fa
milii de negustori, ale căror legături îerati mărgi
nite. Vorbeau numai de morţi, de viitorele căsătorii, 
divorţuri, clevetiri, intrigi şi adulterii. Katia în mij
locul acestor oameni strimţi la minte, murdari la 
vorbă, mirosind a racbifi şi a piele de cismă, sta 
de-o parte, respundea silit şi pedant. '

Cîndea aiurea...

• >
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.Pretutindeni lumea ii admira talentele. O credea 
tînără, modestă şi învăţată. Cile-va familii de negu
stori, de cind fusese la Bucureşti şi auziseră de cele 
întîmplate la Curte, leraii foarte mîndri că primeşte 
in casă o aşa persoană. Negustori cu copil mari dé- ^ 
însurat puseseră ochii pe ea. Adese-orl cind Katia 
nu Icra de fală, maica Eugenia se plingea deneno-' 
rocul lei.

Iera fată mare... împlinise 20 de ani şi nimeni 
nu se ivise. Puţină zestre şi gindea s’o mărite culm 
om ce-va mal sus... din societate.

Pentru bătiîna stanţa momentele astea de măr
turisiri Ieraii patimile lui Christ. Alit avea şi lea, o 
fală. De soarta lei, lera mulţumită. îşi trăise viaţa 
cum putuse, dar grija pentru măritişul Katii, il fă
cea zilele negre.

IX

Venea adesea-orl înlr’o familie, care făcea daruri 
manăstirel, ùn om mic de statură, ciupit de vărsat, 
cu barbă rară, capul mare, cu doi ochi căpril plini 
de şiretlic, sub două sprincene fără de păr. Omul 
nostru se numea, nu ştiu prin ce minune, Hagi Ivan 
Paucu. După nume, pare să ii fost de origină bul
gară. Un strămoş al lui văzuse Ierusalimul şi se 
scăldase în apa Iordanului.

Avea 32 de ani. Iera singurul negustor de .manu
factură şi mărunţişuri în Tirgovişte. In lîrgul acela 
de eíte-va mii de oameni, Iera destul de cunoscut,- 
stimat şi onorat. Aducea marfă de la Braşov şi iă- 

. cea, negustorie bună pe la bilclurile de peste an.

■



57DE VI NZARE

Alunei încărca o căruia mare braşovenească cu co
viltir d’asupra, şi vindea cu preţuri bune pe la ţă
rani şi provincialii vecini, marfă de Braşov. In lipsa 
trenurilor, industria chirigiilor şi a mărfurilor de 
Braşov lera foarle desvollată.

Avususe cîţi-va ani mănoşi la rînd, cişligase cîte- 
va mii de lei, şi omul nostru hotărîse să se însoare.

Iiagi Pancu venea în aceeaşi familie unde venea 
maica stariţă şi Kalia. De multe ori auzise poves
tind lucruri exlra-ordinare, abia le înţelegea. Auzise 
că ştia fraţuzeşte, cînta la piano şi fusese la Curtea 
lui Vodă. D’aluncI o visa cu ochi deschişi.

Cind o întilnea în familia de negustori, rămînea 
dus pe gînduri, in meditaţia unor socoteli de calcul, 
gindea Ia zestrea fetii, citc-va mii de lei... cîle-va mii 
de lei ale lui cu muncă şi stăruinţă... poate s’ajungă 
Ia vre-un căpătîi mai bun, să se pricopsească bine.«

De două ori plecase spre mănăstire cu gîndul de-a 
intra în vorbă cu bălrîna stariţă pentru însurătoare. 
Se întorcea descuragiat, neavînd destulă- voinţă şi 
curagiu ca să ceară o aşa fală în căsătorie.„

îl venea greu, se temea să nu (ie luat în rîs. Avea 
dreptate negustorul nostru. Iera fată de colonel, cres
cuse în pension, ştiea piano şi franţuzeşte, iera fru
moasă şi întrecea în deşteplăciune pe toate femeile 
cunoscute de el.

Acel cap mare, plin de socoteli, întiia oară iera 
supus la alt-fel de operaţii de cît vinderea stambei 
cu cotul.

Iera greu... dar cum n’avea avere... poate î-ar da-o. 
Cu cite-va mii de lei ale iei şi cu ce mai are el, ar 
putea să’şi «asorteze» prăvălia cu marfă mal bună 
de Viena. Ciţt-va ani buni pe la bîlcluri, averea ar
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fi gala. Alunei, ar putea să trăiască in rîndul lumii, 
să’şi cumpere case în Bucureşti... şi cu aşa neva
stă nici-odată n’ar da greş... L’ar învăţa şi pe el 
să trăiască alt-fel... să fie aşa cum se povesteşte de 
boerif pe care îl văzuse la Curtea lui Vodă... Cam 
aşa gindea negustorul, iera caraghios cum acest om 
aşa de practic, positiv, brutal, înecat vecinie în so
coteli de stambă, iera muncit de-o durere sufletească 
ce’l slăbea din zi în zi. Ii iera ruşine să mai dea 
ochi cu lumea cunoscută. Dimineaţa cînd treceau pe 
lîngă prăvălie, băgau capul înăuntru şi’i strigaü rî- 
zînd :

— Bună dimineaţa Hagiule... Slăbeşti... slăbeşti 
'Hagiule... vre-o dragoste... vre-o dragoste... bagă de 
seamă, ie boală grea.

El nu răspundea nimic, se retrăgea într’un colt al 
prăvăliei şi cu capul rezemat de tijghea, se gîndea 
Ia ea.

— Ie aşa de frumoasă şi învăţată... Cine va avea 
parte de ea? Ce. noroc...

Cînd nu venea nimeni la prăvălie, către si'irşitul 
primăverei, zilele leraü lungi, călduroase; se întindea 
pe o bancă de lemn şi’şi făcea fel-de-fel de planuri. 
Cum să înceapă... ce are să-i vorbească... ce are să’i 
răspunză bătrîna stariţă, şi mai cu seamă fata.

Stariţa poate să primească, doară nu era un om 
de pe drum... avea rostul lui, cunoscut şi cinstit in 
afaceri. Poate fata să se împotrivească.

Iera anevoie să ghicească
Negustorul în urma atîtor gînduri şi reflexiünk 

rămînea vecinie în îndoială. Iera trist şi stupid ca 
un bott, cu capul plecat, cu privirea pierdută şi i- 
dioată. *

'

i

i-ar răspunde.cam ce

,
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De cite-orl o întilnise in familie, nid odată nu-ï 
vorbise.

Se simţea prost şi ridicul înaintea lei. Odată nu
mai a cercat să-l istorisească un potop mare ce că
zuse cîţl-va ani înainte, l-a întors spatele şi s'a făcut 
că nu bagă de seamă că se adresează iei. lera un 
semn rău de care şi-aducea aminte cu groază şi des- 
gust. Unui-singur om ar fi putut să-l încredinţeze 
sufletul. Putea chiar să-i dea sfaturi şi să-l fie de fo
los: lera primarul oraşului şi deputat al colegiului al 

"IJ-lea, domnul Mihail Vineş. Acesta lera om chibzuit, 
cu carte, avea autoritate şi lera cunoscut în tot ju
deţul. N’avea titluri academice, dar fusese multă 
vreme archivai*, trecuse prin toată lerarchia funcţio
nărească, cîştigase multă simpatie. Pentru cinstea 
şi onorabilitatea muncii sale slrăduitoare, fusese ales 
deputat şi în urmă primar. Negustorul, om devotat 
al Iul, avea multă nădejde că primarul oraşului şi 
deputat, om cu vază în societate, ascultat de al săi, 
cùm cunoştea de-aproape familia Ralet, ar putea 
să puie o vorbă bună pe lingă bătrîna stanţă. lera 
singurul gînd puternic ce-1 stăpînea mintea, cînd 
întins pe banca din .prăvălie, făcea planul de vorbă.

Intr’o zi, a rămas mal mult ca în tot-d’a-una în 
prada unei meditaţii mari. Culcat pe aceeaşi bancă, 
ca un inventator, care caută de muíK adevăratul fil
ai invenţiei, s’a sculat repede în picioare ca şi cum 
ar fi găsit ceva extraordinar, a dat capul pe spate, 
şl-a luat inima în dinţi şi a bătut la uşa primarului* 
deputat.
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X

Domnul Mihail Vineş Icra om care şlia să-şi Iacă 
treburile. Ţinea mult să-şî satisfacă alegătorii. Pen
tru lei, cel dintiiu principiu în politică, Iera s’aseulte 
rugăclunele cetăţenilor şi chiar dacă ie o nedreptate 
de apărat, trebuie numai de cil satisfăcută. .

— In politică—spunea Iei cetăţenilor—nu se poate 
. alt-feî, toţi oamenii mari trebuie s’admită Machia- .. 

velismul.
Mihail Vineş de cind se alesese deputat scotea şi 

o gazetă. Apărea cu turnurile ruinate ale cetăţel de 
la Tîrgovişte, purlînd titlul de «Tribuna Tirgoviştel». 
Iera un mijloc de satisfăcut trebuinţele cetăţenilor 
şi de apărat credinţele democrate contra «hidrei 
conservatoare». Apăra drepturile poporului, şi ca şef 
de pariid în oraş, iscălea articolele de fond. Pe fron
tispiciul gazetei se citea cu litere roşii, următoarea 
deviza :

«Totul pentru naţiune, nimic pentru noi».
Ori de cile ori îl întreba cine-va de program, răs

pundea cu autoritatea lui Ludovic XIV :
«Programul sínt • cíí... programul ic trecutul nos

tru... 48... 59... programul, domnilor, Ie deviza scrisă 
în fruntea jurnalului». Nici o-dată nu vorbea mai 
mult. Iera scurt şi coprinzălor. Cetăţenii rămîneaii 
uimiţi de atîta argumentare şi aplaudau.

Cind trecea pe stradă, îşi scoteau pălăriile :
«Ecce homo... eccc homo...»
Cînd Ilagi Pancu a intrat înăuntru, l-a găsit in 

mijlocul a o mulţime de jurnale, cetind şi culegîiid 
tot ce i se părea important de reprodus pentru «Tri-

■ri
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buna Tîrgovişteî». Avea un cap distins, purta părul 
lung şi adus la Umple.

Deputatul-primar, cînd a văzut un cetăţean devo
tat, om cunoscut şi cinstit, a sărit de la biuroü, a 
lăsat condeiul din mină, l-a poftit pe scaun, i-a strlns 
mina de mal multe ori; ş’apoî cu un gest mare şi 
larg, a început să-I vorbească, cum-vorbea alegăto
rilor la întrunire.

— La noi, domnule Pancu, Ie mult de lucru... Ga
zeta trebuie făcută, trebuie de combătut moravurile 
rele, trebuie să arătăm boierime! că poporul suferă... 
măsuri urgente... he, pe lingă asta afaceri la pri
mărie, afaceri la cameră. Acolo trebuie* de luptat 
mal mult de cit ori unde. Ie o parte din boierime, 
care Ie contra opiniunilor noastre democrate... Ce ne 
facem ?... He... vezi domnule Pancu... cit Ie de... 
greu... la noi... Afaceri multe... priinărie-primărie... 
discursuri la cameră ; boierimea Ie încă prejudiţi- 
oasă... trebuie de combătut prin toate mijloacele, 
chiar Machiavelice...

Hagi Pancu rămăsese aiurit. Nu înţelesese nimic 
din vorbele deputatulul-primar. Gîndul cu care ple
case, şi-l stăpînea de zile întregi, Icra aşa de pu
ternic pecetluit în ereerul lui ; în cit nici o vorbă 
nu prinsese din discursul domnului Mihail Vineş.

— Ia... Ia spune domnule Pancu... cu ce dara- 
veri... ce vînt te-a adus pe la mine ?

Deputatul îşi luă un scaun şi se apropiă de Iei, 
ca şi cum ar ii voit să nu-I scape nimic, din ceea-ce 
trebuia să auză. Se rezemă cu cotul de masă, se 
uită fix în ochii lui, clulindu-I urechile ca la cal.

In sufletul lui Hagi Pancu? pe cit fusese de tare 
şi de stăpînitoare hotărlrea de-a intra la Iei, de a-I
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cere sfaturi, si de se va putea serviciul de peţitor, 
pe atU slăbise acum cind se găsea in faţa lui, Ins
tinctiv se uită la uşe. Ar fi voit să plece. Iera ca 
un oin prins de friguri.

— Aşi voi să vă vorbesc ceva mal secret... între 
patru ochi... să nu ne auză nimeni, dacă se poate...

Respiraţia aproape i se sflrşise din piept. Vorbise 
ca un om pe patul de moarte.

— Bine, foarte bine Domnule Pancu, puteţi chiar 
aici, nu ne aude nimeni.

— Da suntem singuri ?
Ca un om pierdut, cuprins de o frică neînţeleasă, 

îşi plimbă ochii in toate părţile. De şi spiritul luf 
nu îera obişnuit cu observaţia, totuşi in perioada 
aceea de acceleraţie celebrală, văzu tot ce iera In 
odaie. Teancuri, de jurnale stau grupate in colturile 
cabinetului de lucru. Un portret mare in creion, în- ' 
cadrat lutr’ua pervaz de stejar, cite-va străchini cu 
desenurl rudimentare, linguri de lemn sculptate de 
ocnaşi şi cite-va ştergare ţărăneşti înfipte in pereţii 
cabinetului de lucru : Iera tot 
coraţii artistice.

Toate astea le văzuse cu iuţeala fulgerului.
— Fireşte... sintern singuri... ştiţi bine... nu slut 

însurat.
Principiile mele mă obligă 

al căsătoriei.
Negustorul căscă ochii cit putu. Nu înţelegea lim*. 

• hagiul acela savant. Iera prea greu de înţeles in 
momentele acelea, clnd un singur gînd il tortura.

— Am venit... să mă lei’taţi, domnule Vineş... dom
nule Primar... de ca omul pentru însurătoare.

Da, pentru alţii slut, cum nu...

odaia ca deci; avea

pol fi partizansă im

- i
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— Su vedeţi... o să’ml daţi ascultare... iertăciune 
domnule Vineş... domnule Primar...

— Nu, nu face nimica... Un cetăţean ca dumneata 
in casa mea, va ii în totdeauna bine primit. Vorbiţi, 
explicaţi-vă...

— Aş vrea... de... cunoaşteţi pe fata stanţei de 
la Viforîla...

— Da, bălrina şi fata Imi sínt cunoscute de a- 
proape... Vrei să te însori cu dinsa?

— De, aş voi domnule Vineş... domnule deputat, 
prin stăruinţa domniel-voaslre... poale s’ar face ce-va. 
Eu, sínt om care d’acu’u colo să trăiesc ; am auzit 
că are şi fala ceva. O să putem face casă bună... 
de, nu zic că poate ar voi-fata... dar, să încercăm... \

Primarul stele niţel la gîndurl, îşi netezi viţele de 
păr ce-I căzuseră rebel pe ochi, apoi tuşind spuse 
negustorului :

— înţeleg... înţeleg domnule Pimcu... să încercăm, 
o să fie cam grea încercarea. Ştiţi bine în ce con- 
diţiuui a trăit fala. le aristocrată şi Ie cam anevoie 
să intri în volea felelor crescute in felul Ici... De, 
în principii! e admisibil... dar practica e în totdauna 
grea. Trebuie să-I faci toate voile... să rabzi multe 
.şi să închizi ochii la urma urmei. He, aristocratele...

— De, domnule Vineş... numai să se facă... că de 
aci vom face ce vom putea... Vom trăi .şi noi ca 
toată lumea. Vom închide şi ochii... numai s’o văz - 
c’o tragere de inimă pentru casă şi de... ca omul 
pentru copil...

Negustorul asudase de-atity vorbă. Picături de su
doare îl brobona faţa ciupită şi înegrilă de soare.

— Alegerea nu Ie rea domnule Pancu, chiar Ie 
de gust... numai aşteptaţi cite-va zile şi vom merge.
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împreună să-i cerem mîna. Vu promit..'» vă promit 
solemn... da, nu mă daü îndărăt pentru un cetăţean 
cinstit ca d-ta. Fac totul... lotul...

— Nu maî un lucru domnule Primar, pînălao înţele
gere, să rămiîe vorba între noi. De, ştiţi cunv-ie lumea...

— Da, da, ştiu, fiţi siguri de discreţie, iubite dom
nule Pâncu, iac totul... Un cetăţean onest... pentru 
mine, ştiţi bine... din principiu, contra însurătoarei... 
pentru alţii ori-ce...

Negustorul strinse mina ilustrului cetăţean, mul
ţumi şi ieşi vesel din casa aceea unde mirosea nu
mai a hîrtie.

Simţea că i-se luase o piatră de pe inimă şi în- 
tr un moment avu iluziuuea că Ie însurat, are cele 
mal frumoase case din oraş, cai mari la grajd, şi 
în prăvălie cea mai frumoasă marfă din Viena.

Cînd a păşit pragul, băiatul care îngrijea în lipsă 
mijea cu capul pe tijghea. II deşteptă, îi dele cîţl-va 
gologani, şi-l trimise să se plimbe.

Băiatul ieşind în stradă se închină de alîta bună
tate. Altă-dată cînd îl găsea dormind, îl bă tea .şi nu-I da 
de mîncare. «Ce-o fi avînd jupînu azi?... Doamne fere
şte... Poale i-o fi murit cine-va.. Dumnezeu să*I ierte..» 
— Magi Pancu îi păru rău cînd îl văzu depăr- 
tîndu-se cu gologanii, dar imediat gîndi :

«Lasă să se bucure, odată are omul noroc.»

XI

Da în vară. Zilele ieraö lungi şi călduroase. Mă
năstirea iera pustie ca în totdeauna. Katia aştepta 
în fie-care zi ceya, s’o deştepte din lîncezeală. Adese
ori rătăcea singură pe cîmp cil capul gol. Cînd se
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găsea In mijlocul timpului, punea mina streaşină, şi 
cît ţinea ochiul se uita peste holdele mari şi nesfir- 
şite ale griului. Vedea licăriri plutitoare, ce tremu
rau în atmosferă, ca nişte văpăi de focuri. Aţintea 
urechea şi asculta şuieratul ascuţit şi sinistru al vui
tului. Cînd clocîrlia se ridica, din lanurile mari de 
grîfi, în imensitatea cerului albastru şi limpede de 
vară, se uita piuă n-o mal zărea.

O cuprindea o tristeţe fără de margini şi toate 
iluziile dispăreau cu zborul clocîrliel în nuoril ar
gintii de vară. Se aşeza jos la cîte-o margine de 
drum şi privea ondulaţiile holdelor de grîil, bătute 
de vîntul dulce şi adormitor de Iulie.

Aduna (lori de cîmp, le desfăcea petală cu petală, 
îşi încerca norocul pe floarea de mărgărită, le fâ- 
rîma apoi în mînă, şi le arunca în bălaia vîntulul. 
Observa firicel cu firicel, petală cu petală cum zbu
rau ca nişte fluturi... şi pluteai! în; atmosfera lim
pede şi albastră. Cîntecul strident al greerilor o fă
cea tristă. Ridica, privirea în.sus şi urmărea cîte-o 
pasăre în zbor, pînă cînd dispărea dincolo de pînzele 
albăstrii ale cerului, acolo unde ochii nu mai puteaű’ 
zări. O podidea plînsul, şi gîndea la toate nefericirile 
de pe lumea asta.

Plînsul o uşura ca de-o durere ascunsă de mult 
în suflet, si se lăsa să cază pe Iarbă în neştire. 
Avea trebuinţă să-şl vază ochii plinl.de lacrăml, să 
siinţă cum curg şiroaie d’alungul obrajilor, să guste 
sărălura lor in gură.

Cînd se ridica de pe Iarbă, soarele apunea după 
dealuri, roşind cerul ca o mare de sînge, fâcînd ape 
şi culori imposibil de zugrăvit pe pînză. Privea cite- 
va momente apunerea soarelui şi da din cap cu triş-

\
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tete ca un om căruia nu î-a mai rămas de cît sinu
ciderea. Intra acasă şi o jumătate de oră sta cu 
capul plecat în poala bătiinel stările şi o săruta..., 
o săruta, pînă cînd bătrina o alunga.

Intr’o zi a văzut intrînd în curtea mânăstirel o tră
sură şi douî oameni. întrebai! de starilă.

I-a cunoscut îndată. Iera primarul-deputat, dom
nul Mihail Viueş, şi cu neguslorul de mărunţişuri, 
Hagi Ivan Pancu.

O călugăriţă bătrînă în serviciul stările! a dat fuga 
cît a^putut şi a vestit ivirea celor doi oaspeţi. Bă- 
trînale-a .deschis odaia cea mai curată, mai cu seamă, 
primea pe cel mal ilustru cetăţean al tîrgulul.

Primarul-deputat nu stase mult la îndoială şi ca 
să-şi cultive cetăţenii devotaţi, l-a luat pe negusto
rul nostru, cînd afacerile nu-1 chlemau grabnic şi 
aü pornit în peţit.

Ii venea greii, dar ce să facă ? Iera o datorie sfintă 
de implinit către un om devotai.

Povestea bătrinel slariţe a fost tristă şi fără de 
sftrşit. Aduceri aminte de răposatul colonel, griji . 
pentru educaţia fetelor, umiliri pînă să lea acel post 
de stariţă. O fată moartă în floarea virslii... aşa de 

• frumoasă, bună şi înţeleaptă... Zestre puţină pentru 
Caterina... şi dorea un bărbat mal.de seamă... Ce 
Iera de făcut ? Aşa de greu i se părea pînă s’o găsi 
un bărbat mal bun,... cu dare de mînă. Poate să fie 
şi un negustor. Nu ţinea numai de cît să se coboare 
dintr’o familie de boieri... A trecut timpul boieriei.

. á
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Banul Ie lotul... banul face pc om fericit... banul 
face lóiul...

— O doamne, doamne, maică stariţă dar Intre oa
meni ce nu se poate face? Tendinţa democraţiei, 
maică stariţă Ie tocmai, asupra punctului acesta. Să 
lăsăm dară boierii la o parte. Napoleon nu lera fiu 
al poporului? N-a voit să facă din Franţia un stat 
•democrat? Noi azi nu voim să-l imităm?... Cînd a 
•auzit de poporul de la Dunăre nu ne-a dat ajutor 
sub mină ca să unim principatele? O doamne... o 
doamne, maică stariţă, dar ce nu se poate face îutre 
•oameni? Se fac răsboale şi la urmă lot Ia pace tre
buie s’ajungă. Cînd Ie unire între popoare, Ie unire 
şi în casa omului. Ie un principiu fără de care nu 

' pot să trăiască popoarele. Aşa gîndesc toţi filosofii 
şi diplomaţii mari de la Machiavel şi pînă încoace.»

Cit timp Vineş vorbise cu alita căldură, făcînd 
. alusiune la pacea popoarelor şi traiul între soţi, ITagi 

Pancu, rămăsese nemişcat pe scaun, ascultînd cu 
gura căscată discursul acelui om aşa de învăţat.

Maica Eugenia de lingă fereastă privea profilul 
Katii si’şl învîrlca mătănile cu nervositajte.

Kalia ieşise in curtea mânăstirel şi din pridvorul - 
ulieï case de vis-à-vis, unde şedea o-soră tînără, cu 
care vorbea din cînd în cînd, privea în' neştire cu 
ochii pironiţi in gol, infinitul fără de margenl... Iera 
Iulie şi zăpuşeală. Cîle-va vrăbii se scăldaţi în pul
berea prafului din curte. O pisică pe o casă vecină 
sta la pludă aproape de un arbore. Rîndunelele ci
ripeau şi alergau repede, atingînd pămîntul cu ari
pele. Caii de la trăsură băteatt'din copite scuturînd 
zăbalele. Vizitiul se tolănise sub trăsură, şi aţipise
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de oboseală. Un cocoş mare tăia pacea mistică şi 
tristă a mănăstire!.

Katia nu vedea nimic. Işt pusese mina reazăm 
sub bărbie, şi închise ochii, ca un om ce ar vrea să 
gîndească' şi să vază mai bine, ceea ce a văzut şi 
simţit odată.

In momentul acesta, bătrîna stărilă îi privea pro
filul frumos şi peste măsură gîndilor. O singură idee- 
îi licărea în minte :

Frumoasă, numai de-ar avea noroc...
Aşa gîndea, cînd domnul Vineş începu din nour
— Omul Ie destul de cunoscut, cum ştie şi sfinţia 

ta, cinstit, şeapte mii delel puşi ladobîndă, afară de 
marfa din prăvălie. Viitor destul... singurul negustor 
în tirgul nostru. Gospodar... are toate calităţile... Cu 
cîte-va mii de lei ale fetei, cu ce mai are dînsul, ar 
face un bun negoţ. Gîndiţi-vă...

In momentul acesta, primarul-deputat Îşi observă 
clientul, şi ca şi cum ar fi vöit să nu-l auză nimeni, 
se dete mal aproape şi şopti la urechla bătrîneî stariţe:

Ie omul nostru... devotat... bine-văzut... cinstit... 
înţelegeţi... are viitor mare...

— Să’ml daţi răgaz cîte-va zile, a răspuns bătrîna, 
conducînd la scară pe cel doi oaspeţi.

Ie anevoie... de, vedeţi şi d-voastră, pentru mine 
Ie destul de buri. Să vedem Katia ce zice... cam 
anevoie de intrat în volea Iei...

înainte de a se despărţi, sărutară mina bătrîneî 
stariţe. Primarul-deputat se dete din nou la urechla. 
bătrîneî şi-I şopti :

— Să nu pierdeţi ocasiunea... Ie om bun, cinstit... 
şeapte mii de lei la dobîndă, afară de marfa din pră
vălie... Ie omul nostru... devotat...

-
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Cînd aü coborît scările, Katia nu mal ïera acolo.
Vizitiul, un ţăran tînăr şi viguros dele bice cailor 

şi trăsura mare şi largă dispăru în clte-va minute 
într’un nor de praf.

De vale se zărea o formă omenească coborînd în
cet... încet printre răzoarele de mohor. Din clnd în 
■cînd se oprea şi culegea clte-o floare de cîmp. O 
rupea în bucăţi şi o arunca departe. Rodea cîte-un 
firicel de iarbă şi se uita pierdută pe gîndurl în ză
rile argintii...

XII

Katia cînd şi-aducea aminte de figura lui fără de 
•sprîncenc, cu capul mare şi ciupit de vărsat, o cu
prindea o sclrbă amestecată cu o groază fără de 
seamăn. ;

Maica Eugenia zorea să’l lea, avea ce-va avere şi 
Tera om cu viitor. Iea plîngea vuzîndU-şl iluziile dis
truse pentru vecie.

Cui ar fi putut să’i împărtăşească toată revolta 
nebună năzuită în sufletul lei mare, plin de visuri 
•extraordinare şi de plăceri rafinate. Acel spirit sen
timental, romantic, religios şi mistic, care Iubea, visa 
şi se ruga pentru satisfacerea unor plăceri instinc
tive, brutale şi ambiţioase, îera potolit, umilit şi în-, 
genuchîat de împrejurările în care trăca.

— Unde va găsi scăparea... unde ?... unde ?...
îşi împreuna mîlnele şi le ridica către cer, cerind - 

de la Dumnezeu s’o scape prin vre-o minune.
In momentele acelea de durere nebună şi revoltă ‘ 

contra soartei, în spiritul lei superstiţios treceai!
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toate minunile posibile citite prin curţi şi imaginate 
de lea. .

— Poate... cine ştie... cîte minuni nu face Dum
nezeu.

Se potolea.cîte-va momente... o oară... mai mult 
chiar, dar cînd închidea ochii, vedea acea ligură ciu-- 
pită de vărsat, fără de sprincene, se deznădăjduiam 
începea să plingă şi, alerga de cădea desperată în 
poala măsi, strigînd :

— Mamă... mamă.., tu ai să mă omori...
Bălrîna mamă o săruta apăsat pe frunte şi pe-

obrajii albi şi trandafirii, îngînînd-o cu vorbe dulci 
şi blinde.

— Aï să te obişnueşli fata mea... o să-ţi fie grei!- 
la’nceput... de, aşa ie viaţa... ce să’i faci ? Puţină 
zestre, iei după cum am văzut ie om bun, aşezat şi 
tu,ai să fii stăpînă. La urma urmii, rămîne la tine 
să-l înveţi să trăească... Ieşti fală frumoasă şi înţe
leaptă, n’al să duci dorul la multe... lasă... [ascul- 
tă-mă pe. mine, iea-I... şi o să ai noroc. Ieşti fată 
mare şi nu poţi să mai aştepţi.

0~~5tare de nervoşitate fără de seamăn o împiede
case de-a dormi, ~şi în răstimp de cite-va zile, Katia 
avpsese ideile şi visurile cele mai bizare. Tot ceea- 

. ce citise, visase şi gîndise odată îi reveneai! acum 
în cap':

Scene din copilărie, din viaţa de pension. Se ve
dea în clasă în oarele de studii! înşelînd profesoa
rele, siriiulînd crize nervoase ca s’o scoată din clasăm 
să ajungă interesantă, să vorbească lumea de lea. 
Vedea preotul catolic explicînd christianismul şi des-

i
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criind pe Christ, de-o frumuseţe ferniecăfoare, după 
paginele scriitorului latin «Lucanus». *Iea, nu vedea 
de cît amorul lui pentru Magdalena, şi-I apărea tînăr, 
frumos, îmbrăcat îutr’o haină lungă de mătase), sen
timental şi romantic, predicînd o Iubire mistică şi 
ideală, aşa cum cetise în Atala."

Trăind în lumea aceea romantică şi mistică, uita 
pentru un moment chipul acelui negustor fără de 
sprîncenc, cu capul mare şi ochii mici. In imaginaţia ' 
lei bolnavă crea un om frumos, cu talente superi
oare. Gîndea la femeile celebre şi la amanţii lor, şi 
se credea menită, aleasă de D-zett ca să lea pe 
acel negustor, să găsească, în urmă< vre-un amant 
din vre-o familie prinţiară, să-l satisfacă gusturile 
rafinate şi imaginaţia plină de fantazil extraordi
nare. Ar fi voit să moară ca Maria Stuart şi Maria 
Anloanela.

Viaţa şi coincidenţa pronum'elor acestor două fe
mei, îl aprindea sufletul de-o durere fără de mar
gini, vărsa lacrimi pentru Iele, şi-l părea răii că nu 
se numeşte Marja.

Tot gîndind ast-fel, pentru că măritişul i-se pre
zenta misterios, ce-va care o atrăgea... un fenomen 
nou al vleţel pe care voia să-l cunoască, a spus în- 
tr’o dimineaţă bătrînel stariţe :

— E bine mamă, îl léad.
Maica Eugenia a sărutal’o de mal multe ori pe

frunte, a mîngîlat-o şi a blagoslovit-ó :
— Să-ţi dea Dumnezeu noroc, fata mea.

's'

v ■

Kalia a ţinut mult, pentru nuntă, să fie cu aceeaşi 
rochie cu care /lansase la balul de la palat.
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Lumea cunoscută, o îndemna să’şl facă rochie albă. 
lea persista mult In idela aceasta, şi găsea că ro
chia cu coadă de culoare 
la balul de la palat, représenta mull mai bine vir
ginitatea şi nevinovăţia, de cit o rochie albă. Lumea 
l-a admirat logica şi argumentarea. Kalia Tera mul
ţumită de triumful iei.

Cînd a intrat în biserică, Katia avea în mină un 
- ' buchet frumos de florl.^ Gulerul de catifea neagră. 

şi cele două ace cu pîeire mari de diamant înfipte 
în părul negru şi pieptănat ca domnişoara «La Val- 
liere» lăcea minuni, toată lumea îl admira frumu 
setea.

Păcat... păcat... zicea lumea, n’o să aibă traiü 
bun împreună...

Domnul Mihail Vineş, cu o rudă a domniei sale, 
ÎŞI cununa protegiatul.

Maica Eugenia Icra îmbrăcată într’un costum noft.
I este comanac cădea un rezil de crep negru, la 
piept lera aşternută crucea de aur cu diristül răs
tignit.

Hugi Ivan Pancu în redengotă neagră, jiletcă albă, 
cămaşă brodată şi închisă la piept cu doi nasturi 
de aur, părea cufundat in socotelcle sale de stambă 

: şi ibrişim. Jera mulţumit că viitoarea soţie făcuse 
economie de rochie. Un bun începui. In mintea Iul, 
socotea colurile de mătase ce ar fi trebuit să intre 
în .rochia miresil.

Lume multă luă parte la cununie. Cununa cel mai 
de valoare om al tlrgulul, şi toţi militarii, magistraţii 
sei iitorîï de la tribunal; amicii şi cunoscuţii, veniseră 
să salute mirii.

«rose», pe care o avusese

■

-
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Iii amvonul bisericii patru jandarmi ţineaţi In mină 
torte aprinse şi lumina toată curtea bisericii.

Cind Kalia plecată cu capul pe evanghelie auzi 
cuvintele lari şi apăsate ale bătrlnulul preot :

«....şi Iu femele vei fi supusă bărbatului tău...», 
simţi o revoltă nebună, iera desperată. Ar fi voit 
să plece, să fugă din mijlocul acelor oameni nesu- 
feriţi, îi distrugeau iluziile şi visurile de fată, îi în- 
cătuşeau viata cu un om pe care îl văzuse de cîte- 
va ori, şi abia îl cunoştea. Avu iluziunea In revolta 
Iei nebună că se aprinde biserica.

— Să se aprinză, să arză cu toţii...Doamne...Doamne 
ce.am făcut*?... ce am făcut?... de ce am spus că-1 
ieafi... de ce? de ce ?

Abia linîiidu-şî plînsul; ridică capul de pe evan
ghelie. Sărbătoarea se sfirşise. Iera măritată, şi firul 
vleţel iera legal pe cit trăiea cu firul unui om ne- 
cunoscut şi nesuferit. In sfirşit iera măritată, şi de 
acum n’o mai cliîema Ecaterina Ralet, ci doamna 
Ecaterina Magi Pancu.

In sala de bal, la braţul soţului säü, se simţea 
pierdută. Lăutarii Intonaù cîntecul legendar nupţial, 
şi i se trezeau în sutiét amintirile dulci de la Cur
tea lui Vodă.

Vedea înaintea iei pe prinţul domnitor făcîndii-I 
vint cu evantaliul... iera frumos... fericită cu iei la 
braţ... avea fiori de liliac alb... v

Printr’o mişcare involuntară îi zări sprîncenele 
. fără păr şi se deşteptă din aiurare. De astă dată o 

podidi un plîns nervos şi ceru soţului s’o ducă In 
camera de-alăturh ^ „•

Cind se văzu singură, căzu ca trăznită pe pat.-Ă- 
colo nu icra nici fololiű, nici canapea. Cîte-va scaune
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(le rips, o masă mare de nuc învelită într’o faţă lu
crată în broderii de mină, forma lot mobilierul o- 
dăîeî.

Gîte-va minute nu gîndi la nimica. Fusese prea. 
repede şi aproape pe neaşteptate venită această 
schimbare în viaţă.

Cîntecul lăutarilor din sală, o trezi din ameţeală,
SÏ făcea răii.

Acum Ie legată pentru vecie cu acest om... cine 
sa mal povestească măsi invenţiunile din romane?.,. ~ 
Nu mai^poate să se mărite cu un tînăr dinlr’o fa
milie legendară... toate... toate s’aă dus... Unde sínt 
visurile ?... iluziunile ?...

începu să plîngă cu hohot. Violente îi mal leraft 
suspinţirile. Suspina
într o casă pustie* numai vede pe nimeni, şi-şi aduce 

•aminte de tot trecutul lui fericit.
Da, sínt în mîlnele unul negustor... sínt Caterina 

Ilagi Pancu... Gîndi cite-va momente asupra numelui, 
şi la urnîÎ’îl rosti în silabe, ca un copil ce învaţă 
să citească: ,

«Ga-te-ri-na Ha-gi Pan-cu.»
Găsi că nu suna tocmai urît, şi îl lot silabisea 

merefi.
«Ie original... original...»
Dar amintirea că Ie femeea unui negustor de 

stambă, a cărui lume Ie concentrată în col, nesenti
mental şi .brutal ca o vită, o întrista de moarte.

Trebuia să fie ca el, să caute alt ideal de viaţă.
Va putea?...

• Înainte de toate iera nevoită să reintre în 
sala de bal.

Se începuse dansul. Giuerele mînios aştepta. Maica

' ;

• ?

închis pentru vecieca uir om

, f

. . T-

;T
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Eugenia învîrtea o telegramă In mină. Iera p felici
tare în formă de scuză de la cumnatul său, domnul 
Victor Ralet. Nu putea să Ia parte la nui\ţă, fiincl 
prea mult ocupat.

lvatia apăru pe prag, ginerele II dete braţul şi 
intrară într’un salon mic, unde abia putea să se în* 
virtească cîle-va persoane. Un ofiţer invită-pe Katia 
la vals. Inconştient îşi lăsă talia cuprinsă.

— Frumoasă rochie... ales gust... şopti ofiţerul în 
învîrtiturile dansului.

— Da, am avut-o la bal la palat, răspunse Katia. 
blazată.

Iată un om mal prezentabil de cit toţi, gîndi lea.
Militarul o lăsă aproape de ITagi Pancu. Muzica - 

încetase, şi un fecior ţigan în serviciul domnului Mi
hail Vineş, turna şampanie In pahare mici, şi îm
părţea invitaţilor pe tave mari de argint.

Primarul se simţi dator de-a mulţumi invitaţilor, 
de a’şî lăuda finul: «om onorabil si devotat, cinstit 
negustor şi bun soţ.» ' ^ •

închină în sănătatea noilor căsătoriţi. Dar nu a 
fost numai atît. Domnul Mihali Vineş a ţinut un 
discurs, unde pomenea de frumoasa Elena, de Ve- * 
nus, de Himenee şi de alte multe zeităţi şi săr
bători. Discursul a fost reprodus la o săptămlnă în 
«Tribuna Tîrgoviştel», şi toată lumea a putut cili 
şi admira frumoasele rîndurl unde se vorbea de fru
moasa Elenă şi «Madame Catèrine Ilagi Pancu» pri- 
cinuitoarea unor răsboale viitoare. Aşta résulta din 
discursul publicat al ilustrului cetăţean.

In seara aceea balul s’a curmat la patru dimineaţa.
Bătrina stariţă ostenită, s’a retras în una din ca- 

mcrile ginerelui să fi şi adormi curînd.

*
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Intîïa oară Katia se găsea ín fala unui om străiu 
în aceeaşi odaie.

Avu o senzaţie puternică de frică. Ar fi voit să 
fugă. Se apropie de fereastră. D’alungul Ierau fiare 
subţiri vopsite în cenuşiu. D’afară venea un vint ră
coros de vară... un ciripit de rîndunică... o rază au
rie la răsărit...

Senzaţia friceî dispăru imediat din suflet. Hagi 
Pancu, ameţit de vinul băut, de şampanie şi de plă
cerea că se găseşle aproape de-o femee aşa de fru
moasă, se căznea să’şl scoată bulonil de aur de Ja 
cămaşe^ tremurlnd ca un bătrîn paralitic.

Ii făcu semn Katii să-i ajute. Ea se codi un mo
ment, dar şi-aduse aminte că-I le bărbat şi se a- 
propie.

llagi Pancu simţind braţul cald şi catifelat alin- 
gîndu-I obrajii, o senzaţie voluptoasă îi furnică d’a
lungul spinărei, îşi încolăci braţele pe după gtlul iei 
frumos şi alb ca de lebădă şi o sărută...

lea îşi aruncă ochii spre pat. Simţi ceva displăcut?. - 
avu iluzia c*ă patul Ie murdar.

A doua oară de cînd Ieşise din pension, dormea 
într’o casă străină.

ni
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I

De şeapte luni măritată, Katia cunoscuse «toate 
mizeriile şi decepţiile măritişului».

Aşa se plîngea adese-ori unei prietene noul, ne
vasta prefectului local. Auzise că nevasta negusto
rului de manufactură din oraş le crescută bine, de 
familie bună şi fusese la Curtea Iul Vodă. A fost de 
ajuns atitea titluri ca doamna prefect să-l facă cu- ' 
noştinţa. Se vedeau la zile mari şi cîte-odată pe la 
seratele date de prefect. Vorbea de silă cu toată 
lumea si nu Ieşea nicăieri. Unde ar fi putut să se 
ducă In acel oraş aşa de pustiu de lume bună. Se 
credea nenorocită în mijlocul acelor oameni, şi aş
tepta să se ivească cine-va să ştie să iubească, să 
viseze şi să plîngă nenorocirile cele maî mici.

•Casele In care şedeau, o curte mare cu arbori săl
batici, în mijloc avea şease încăperi cu privdor în 
fată. Edera se ridica pe sfoară de jos pînă sus dînd 
casei un aspect pitoresc, romantic.-Acolo, In privdvo- 
rul casei îşi făcea vacul, lucrînd la broderii, citind



7S DE VINZARE

şi privind lumea ce trecea pe şosea. Oraşul fera 
lipsit de pavagiii şi avea pesle lot numai şosele bă
tute cu nisip. Iearna nămeţi mari de zăpadă staü 
grămezi pe şosea, şi la răspîntiile stradelor, copiii 
făceau chipuri de oameni cu ochi şi mustăţi de căr
bune. Cînd începea toamna cu ploile dese şi reci, 
cernind ca prin sită, Kalia rămînea dusă pe gîndurl 
în privdorul casei, privind viaţa moartă a naturii. Işl 
strlngea bine broboada pe corp, tremura ca de-o 
emoţie puternică, şi pllngea melancolia naturii.

A rare-o i*l trecea cîte-un om, cîte-un car cu lemne, 
cîte o trăsură hodorogită, sau diligenţa spre Bu- 

• eureştl.
* Ori de cite-orl auzea sunetul dogit şi trist al clo

potelor, caii! înotînd prin ceaţa toamnei reci şi ude; - 
se apleca peste priydvor şi se uita înăuntru să vază 
cine pleacă. Ie ia acelaşi vizitiii bătrîn la diligenţă 
^i» în fuga cailor, o saluta chiuind ca un om fără de 
necazuri şi fără de idealuri.

Ea şl-aducea aminte de balul de Ia palat şi toată 
ziua lera tristă şi nu mînca nimica. Ar ii voit să 
călătorească toată viaţa alături de un strein îmbră
cat într o manta lungă, să poarte cişmele, răsfrlnte, 
mînuşl albe de piele de căprioară, să nu poarte pă- 
Jul nici mare, nici mic, să-l întrebe la fie-care minut :

— Mă iubeşti?... mă iubeşti?...
Atunci cînd desgustul o va cuprinde şi pe lea şi 

pe lei, să se arunce de pe vrc-o rîpă în mare, ca 
poela din vechime «Sapho». Cetise într’o carte des
pre moartea tragică-romantică a acestei femei, şi ar 
« voit să-şl sfirşească viaţa ca lea.

A§a ÎŞÎ chinuia zilele suferind, mal mult cînd îl 
vedea

!

aşa de nepăsător, brutal şi tăcut ca o vită.

-
,
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Numai cînd mergea la doamna prefect îşî mal des
chidea inima, dar pasira în totdeauna în adîncul su
fletului suferinzi şi decepţiuul morale, pe care nu le 
Încredinţa nimănuia. Poate, dacă ar fi găsit inima* 
aceea pe care o căuta, ar fi putut să-î destălnuiască 
suferinţele-! imense şi să plîngă împreună fericirea 
găsită.

Bătrîna slariţă venea din cînd în cînd la Tirgo- 
vişte, dar avea atitea ínterese că nu putea lăsa mă
năstirea singură fără stăpîn.

Cit n’a suferit tînăra soţie pînă să se -obişnuească 
cu gospodăria casei. Maica Eugenia n’o învăţase 
aproape nimica. O servitoare bătrînă, ţigancă, Safta, 
care slujise pe J-Iagi Pancu cinci ani, Iera tot aju- 
torul'cascl. La început l-a venit greu. Trel)u!a s’o 
înveţe, si Tea ştia aşa de puţin.

— Domnii cit a stat flăcău, mtnca lucruri uşurele şi 
pe sponci, — numai la zile mari mal vedea şi lea o 
masă mal ca lumea.

Katia nu putea să sufere mirosul de bucătărie. 
Trebuia să-şi suflece mînicele piuă la cot şi să-şi 
murdărească degetele-I albe şi delicate. Adese-orl 
plîngea căzînd pe cîte un scaun în bucătărie, slri- 
gînd în desperare : , * ,

— Ce nenorocită... ce Nenorocită...
Toate micele mizerii îl făcea viaţa şi .mal dure

roasă ca viaţa patriarchală şi monotonă a mănăstire!.
De ce se măritase... De ce?... de ce?...
Nu putea să rămîle soră, în fundul unei celule 

mănăstireşti?.:. ’ .
Cite-odată împinsă de-o dorinţă forţată de-a şti şi . 

altul durerile Iei, spunea slujnicei tot focul.
Dar putea să înţeleagă viaţa dorită de lea?
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Hagi Pancu cu o regularil.ile perfectă venea să 
mănînce laprînzşi seara. Dimineaţa plecă la prăvă
lie, leraű multe interese de regulat. De la o vreme 
Kati'a se liniştise. Gîndea că poate peste cîţi-va ani 
vor clştiga parale, vor părăsi acel tîrg murdar, unde 
oamenii lerau la fel şi miroseau a rachifi şi-a piele - 
de cismă. Vor merge la Bucureşti ; vor avea casă 
mare deschisă, trăsuri... cunoştinţe în lumea mare, 
intrare la palat, şi atunci, poate în mijlocul acelei 
lumi, să găsească vre-un om s’o înţeleagă...

Pînă atunci trebuia să sufere şi să-l facă gustu
rile ţărăneşti, să-l trimeaţă adese-orl mîncare la pră
vălie, liind-că «domnul» avea de încărcat marfă pen
tru tîrgurile anuale.

Adese-orl mînca singură, sorbea cîte-va linguri de 
supă, şi bea cîte trei ceşti de cafea una după alta. 
Hagi Pancu cu nasul în farfurie, cu capul plin de 
socotelile din zi, icra trudit şi vorba lui lera seacă, 
ursuză şi silită. Cind îl vedea Ieşind d acasă, se urca 
în pridvor şi se uita după lei pînă dispărea după 
colţul stradei, murmurînd :

— Ce păcătos... ce păcătos...
Ziua rămînea singură. Kalia scutura ca să fie cu

rat. Nu putea suferi praful pe rochi şi mobile. Sin
gură le scutura şi le aşeza cu artă. Restul timpului 
lucra broderii, citea, şi cind toate astea o plictiseau, 
chema pe Safla din bucătărie să-l dea cu cărţile.

Bătrîna ţigancă avusese în tinereţe o viaţă no
madă. Pribegise dol-spre-zece ani alături de ţiganii - 
bandiţi. După ce isprăvea de căutat norocul in 
cărţi, povestea scene din acea viaţă plină de peri
cole şi de mizerii. Uita în acele clipe că Ieste ne- 

. vasta unul negustor cu capul mare, ursuz şi fără

■
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de sprlncene şi găsea acea viaţă în largul natúréi, 
expus la tot lelul de primejdii, frumoasă şi poetică.

Cînd venea seara, şi-aducea aminte că trebuie să 
mănînce alături de Iei, să-l auză cum suflă şi mes
tecă bucatele ; o apuca dureri de cap şi crize ner
voase, sfîrşind cu blesteme şi strigăte contra lui 
Dumnezeu.

— Ce Dumnezeu fără milă... Ce om mojic.
Hagi Pancu, om cu afaceri, trebuia să se culce de 

vreme. A doua zi ïeraü treburi multe. Marfa pentru 
tîrguri o prepara cu cîte două săptămînl înnainte.

îl lăsa să se culce, şi iea la lumina lămpel citea, 
răsturnată pe cite-un scaun, vre-un roman de «Ale
xandre Dumas père» sad din viaţa femeilor de la 
Curtea -Franţei.

In clipele acelea trăia în atmosfera eroinelor ce
lebre saű legendare, îşi înşela raţiuuea şi trăea nu
mai prin imaginaţie. Obosea, şi capul îl cădea Încet 
pe scaun. Cînd se deştepta din acea aiurare dulce, 
pe jumătate adormită de deliciul cărţilor şi al oste- 
nelel, se dezbrăca repede, ’şi arunca rochia, ciorapii 
şi fusta pe cite-un scaun, făcîndu’şl loc încetişor 
Ungă iei.

Magi Pancu cînd simţea corpul iei cald, moale, 
voluptos şi parfumat alături de iei, se deştepta după 
eîte-va ore de somn şi o cuprindea în braţele*! vi
guroase. O săruta, o mîngîla pe frunte şi căuta să 
lie gingaş şi pasionat ca un amorezat. Katia pe ju
mătate adormită, ÎI înlătura mîinile groase, aspre, 
.şi butucoase ; iei o cuprindea din noii, rîdea sec şi 
hîd de împotriveala Iei nereuşită.

Ar fi voit alt-fel... nu ştia nici iea... şi’nchipula 
numai. Iera brutal, aspru şi bestial ca o vită.
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Inţro zi scuturînd înlr’un dulap mare, unde ţinea 
rochiile şi mătăsăriile fine, văzu jos pe scînduri un 
săculeţ de mătase. II desfăcu. A^eştede ramuri şi 
Hori ruginite de liliac alb. Ce amintire tristă, dulce 
şr dureroasă. Ieraü singurilc moaşte ce’l mal rea
minteau o clipă fericită, o clipă aşa cum o dorise în 
visurile-l nebune şi romantice.

Ridica rămăşiţele fericite ale unul timp îngropat 
pe vecie, căzu încet pe un scaun şi’.şl lăsă mintea 
cotropită de gindurl...

— Autodafé... Autodafé...
Citise unde-va cuvîntul acesta, şi-I rostise cu o tris

teţii fără de margenl privind veştedul liliac.
loate scenele de atunci cu culorile şi gesturile 

lor, se reînoiră în suflet cu o Iuţeală extraordinară.
\ ăzu palatul... desenuri... arabescuri... lumea care 

valsa... o altă lume în oglinzile din pereţi... palida.. 
figură a prinţului, şi vorbele:

• «Aşa frumuseţe să steo departe de noi...»
Frasa aceasta îl reaminti o altă frasă cetită Inlr'o 

carte, «Comme vous-êtes blanche ce soir, Amande, 
ous êtes-vous ouvert les veines pour teindre votre 

robe ?»
Se asociă aşa de puternic cu frasa prinţului de 

atunci, Incit crezu că vorbele acestea i s’afi adresat 
aievea lei.

Ce repede se strecurase vremea si cîte schimbări 
d’atuncl...

Bietul prinţ silit să părăsească tronul intr o noap e, 
fără adio de la poporul Iul Iubit...

«Şi oamenii mari slnt 
Nu glndise nicl-odată

nenorociţi.»
că acel om mare, stăplu . 

peste o ţară, fericit în mintea lei, va fi izgonit Intr o

i
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noapte mişeleşte ea un câine pribeag şi fără adăpost...
Nict-odată....
Jl vedea şi acum înaintea Iei înalt, frumos, cu ochi 

maii blînzi şi inteligenţi. Iera vesel şi vorbea cu 
•toata lumea.

«Nenorocii prinţ...»
Dar şi lea Iera nenorocită şi iea suferea.
«Nimeni cruţat de suferinll pe lumea asta... ce 

trist... ce trist... Va mai vedea palatul?... cine ştie... 
Atilca schimbări se făcuseră.»

II

Viaţa provincială fără de mişcare unde nu putea 
vedea pe nimeni, auzi nemic noii-şi îmbrăca o rochie 
mai luxoasă, îi tortura sutiéiul.

Credea la început că măritişul Ie o lungă şi ne
închipuită dragoste, să stea alături oare întregi., 
gură în gură... să-şi jure dragoste pe vecie. Să gă
sească pricină de ceartă, ca să albă un noii prilej 
de sărutări şi îmbrăţişări. Dar cu cine toate astea? 
Cu acel om grosolan şi mojic? Ce nebunii copilă
reşti. li venea aşa de greii să Iasă în lume cu lei, 
li Iera ruşine şi silă de vorba, de portul şi de fi-• 
gura lui. Cu toate astea Irebuea să se supule de 
■multe ori acel caracter bizar şi răzvrătit.

Lumea o judeca răii. O, dacă ar fi ştitut lumea 
ce ie în sufletul Iei, nu l-ar mai fi scos vorbe că Ie 
mîndră, şi nu voieşte să leasă cu bărbatul la plim
bare şi Ia sindrofii seara.

In sărbătorile Crăciunului a Ieşit întîla oară cu 
Magi Pancu, la o serată dată de domnul prefect.
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Prefectul judeţului, domnul Veniamiii Gamulea,. 
invitase ciţî-va fruntaşi ai oraşului in casele soţieL 
sale Eufrosina, născută Baciu. Invitaţii ieratt : pre
şedintele tribunalului, Torna DobrovicI cu doamna., 
doui magistraţi, patru ofiţeri ai garnizoanei, docto
rul judeţului, un neamţ Albert Dürer, nevasta sa 
Carolina, de aceeaşi origină, iera o femeie înaltă,, 
roşcovană la faţă, şi cind intra pe uşe, altul mimat 
avea loc. Mai lua parte la serată luptătorul demo
craţiei, Mihail Vineş şi familia Magi Pancu.

Doamna prefect avusese o idee foarte fericită de-a 
invita şi pe doamna Magi Pancu cu soţul, ca fiind 
indispensabili. Mai cu scamă, doamna prelect ţinea 
mult la amica sa, ştiind-o «nervoasă şi sentimen
tală», o invitase să se mai distreze.

— Distracţiile slut bune, zicea doamna prefect, 
adresindu-se către amica sa, înlătură omului gîndu- 
rile rele.

Noi, să lăsăm boierii să se ocupe de politica d-Jor,.
nu ie aşa dragă Kati?

Doamna prefect, căuta să scoaţă 
gura amicei sale. lea sta cu ochii ţintiţi spre dom
nul Vineş, care perorase in timp de-o jumătate de- 
oară contra infamilor trădători ai patriei.

— Nu se cade, domnule, nu se cade... Cind abia 
ne ridicasem... ne strînsesem Ia un loc, Moldoveni şi 
Munteni, prin ajutorul marelui Napoleon să tratăm 
democraţia cu dispreţ.

Dacă n’ar fi fost Napoleon, unde am fi lost azi ? 
lot în mllnele Turcilor. Credeţi d-voastră că autori
tarismul claselor de sus are să distrugă sclilntela 
democraţiei ?

Nu mai ie timpul lui Ludovic XIV cind strigai

noi de ale noastre . • •
cuvînt dinun



-I

85DE V I N Z A R E

■«l’état c'est moi». Acum voim libertăţi pentru toată 
lumea. Deviza noastră trebuie să fie : «totul pentru 
naţiune, nimic pentru noi.» Aşa trebuie să gîndească 
ori-ce om Iubitor de ţară şi de locul unde s’a născut.

Poporul a condus Ia ghilotină pe Ludovic XVI şi 
pe solia lui Maria Anloaneta. Furia poporului n’are 
margenl, şi tot! trădătorii pier ast-fel.

Nu admit un străin pe tronul ţărel mele. Cum să 
aibă Iei inimă de durerile unul popor pe care nu-1 
cunoaşte. Am fost de la început şi voită fi contra 
•streinismulul si contra autocraţiei. Aşa am vorbit la 
Cameră şi v’o spui şi D-voastră, şi cetefenilor demni 
•ai Tîrgoviştel.

Deputatul-primar repetă o parte din discursul ro
stit în Cameră şi reprodus în «Tribuna Tîrgoviştel» 
cu litere roşii.

Prefectul om mal chibzuit, numit de curlnd, de şi 
democrat; totuşi fie din principiu, fie că nu voia «să 
’sl manifesteze opiniile în condiţiunile grele prin caro 
trecea tara,» luase cuvînlul în.urma prietenului săiă 
Vines, si vota să-l convingă de fericirea căzută pe ^ 
tară cu aducerea unul prinţ, domnitor străin.

— Va stabili odată pentru totdauna amiciţia noas
tră cu Germania, va împiedica prin aceasta «Ursul 
de Ia nord» să-şi amestece coada în daraverile noas
tre politice, şi în fine să’ţi spun o vorbă domnule 
Vineş, oamenii mari al ţărel, guvernul, aii Iei grije 
de soarta lărel aceştia, n’o să ne dea în gura nem-s 
Iilor cu una cu două... trebuie să fie la mijlocvrc-o 
politică, fie si jesuită... Machiavelică cum .zid d-ta, 
dar ie ce-va, şi dacă Ic ce-va, însemnează că nu Ie 
un nimic...

Discuţia iera într’un salon decorat cu velinii te-
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sute de tărănci, cu linguri de lemn sculptate de or
naşi, străchini cu marginile striate, deseuuri ru
dimentare, ştergare de pinză ţesute pe margini cu

aşezate în formă 
de piramidă, două portrete mari lucrate in creion 
al domnului şi doamnei prefect, cîte-va scaune .îm
brăcate în mătase roşie, o masă mare şi două u- 
glinzi în care Ieraii înfipte fotografii.

Cit timp discutaseră cei doi représentant! al ora
şului, lumea adunată ascultase 
tia observase că deputatul Vines, are ochi frumoşi, 
negri şi mari. Străluclaft cînd vorbea, avea destulă 
cultură, pomenise de Ludovic XVI, prin urmare tre
buia^ să cunoască şi faimoasele baluri de Ia Versail
les. Trăieşte într’o lume aleasă în Bucureşti, poate 
merge la Palat. Om cu minte şi sentimental Vine.ş. 
apăra poporul... nu prea îi plăcea, dar părul adus 
irumos la tîmple şi

armei roş, cîte-va arme cu cremene

cu Iuare-aminte. Ka-

cu îngrijire, îl reamintea figu- 
iile oamenilor mari. Manierele frumoase de cance- 
larist ÎI plăceau mult. Nu ie om de rlnd... neinsurat, 
să ii fost trădat în amor ?... cine ştie...
greu de pătruns în tainele sufletului. Cum nu 
giudit sa’l invite mal des... Doamne ce prostie... 
cum nu s’a gîndit?

Ofiţerii cu doctorul judeţului, magistraţii, proprietarii 
Lostea de la Finta, sosit în urmă, jucau o partidă 
de «chemin de fer».

Doctorul se supărase pe ofiţeri. II încurcau la 
vorba şi ’I imilaű cuvintele cu t, în loc do d. Dúc
éiul aruncase cărţile jos mormăitul nişte cuvinte 

nemţeşti şi se plimba prin salon fumînd dintr’o ţigare 
mare de Havana.
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Doamna doctor ciugulea un ciucure de Ia scaun 
şi ’şl privea bărbatul prin fumul de ţigare.

Hagi Pancu singur Intr’un colt al salonului moţăia 
pe scaun, şi cînd se deşteptă de gura ofiţerilor, aruncă 
priviri repezi şi furişe soţiei sale. Katia vorbea cu 
doamna prefect.

fera mulţumit Hagi Pancu. Se gîndise Iei.
Nevasta poate îl va ridica, îl va învăţa să "tră

iască... Şlica franţuzeşte. Ce păcat .că nu poate să 
vorbească cu nimeni în oraşul acela. Ce drag l-ar fi 
fost s’o auză vorbind şi. să se uite în toate părţile, 
să spule că ie nevasta lui, acea femele frumoasă.

Nimeni n’avea aşa nevastă. Iera fericit negusto
rul în momentele acelea. Treburile îl mergeai! bine, 
in curînd o să albă un cöpil. II cam îngrijea... dar... 
aşa Ie toată lumea. Ce să facă?

Se uită pe furiş la Katia.
Da, Iera adevărat, nu Iera iluziune, pîntecele se 

mărise.
Ochii i se lipiră din noii de gene şi căzu amorţit 

pe spatele scaunului.
Un ofiţer trecu pe alături, îl observă şi şopti unul 

camarad de regiment.
— Păcat... uite ce nevhslă are... ultă-te şi la Iei 

şi spune-mi dacă nu-1 învaţă lea...
— Halal de aşa bărbat, îl dă pe bete... răspunse 

celălalt rîzînd.
Feciorul prefectului servise ceai în pahare mari 

de cristal, pesmet! de Strasburg, migdale Şi porto
cale. , -

Toată lumea, se aşezase pe scaune şi sorbea înce
tişor din ceai.

Hagi Pancu se deşteptase. Cu ochii mîjiţl luase
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paharul de pe tava, şi fără să zică un cuvint, suflă 
în ceai, şi din cînd In cînd aducea cu linguriţa la 
gură cite-va picături sorbindu-le cu multă atenţie. 
Iera o povară prea grea in mijlocul acelor oameni. 
Ar ii voit să fie acasă alături de iea.

«Cum tremură... şi ce trup cald...»
Ochii negustorului tremurau de bestialitate în 

fundul orbitelor.
Deputatul-primar, Mihail Vineş, îşi schimbase locul 

şi se apropiase de Katia. Rămăsese surprinsă. Mihail 
\ineş citise mult. Cunoştea istoria Franţei de la re
voluţia cea mare. Vorbea Robespierre, Marat, Danton. 
Citise ce-va din Voltaire şi cunoştea frasa celebră : 
«Si Dieu n’éxistaiTpas, il faudrai l’inventer». Iera lot 
ce ştia franţuzeşte.

Ştia că Diderot servise Ecatcrini II de bibliotecar 
şi, citise, coresponoenţa ici cu Voltaire. Ştia anec
dote din viaţa oamenilor mari şi frasele de efect 
rostite în ocasiuni solemne, literatura nu-I Iera ne
cunoscută.

Citise: Coliba indiană de Bernardin de Saint Pierre, 
•Jidovul rătăcitor de Eugène Sue, Joseph Balsamo 
şi cîte-va fragmente din scrisorile doamnei de «Sè* 
vigne» traduse In romtncştc.

Ceea ce uimise pe Katia Iera că Vineş cunoştea 
viaţa pasională a cvului-mediu şi vorbea de domni
şoara «La Valliére» şi de marchiza de Pompadour, 
ca şi Iea.

Deputatul primar de şi nu ştia franţuzeşte, trăise 
în totdeauna in apropiere de lume, unde se vorbea 
de acele timpuri istorice şi% personagii pasionate.

Inu ie aşa Domnule Vineş,. ic ce-va ideal... ne
înţeles... acele timpuri te transportă... s’au dus...
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Mihail Vineş íácu dia cap cu părere de răii.
— Da, ie aşa... sínt timpurile bătăilor de inimă, 

timpurile trubadurilor şi al cavalerilor.
— Cum aţi spus Domnule Vineş ? '
— Timpurile trubadurilor... în nopţile cu lună ca

valerul deghizat ca un trubadur, venea înaintea bal
conului amantei şi făcea serenade. Iea îl «arunca flori 
şi frînghia de mătase şi se urca înăuntru...

— Nu Ie aşa că azi nici acolo numai sínt?... aii 
rămas ruinele palatelor şi se vorbeşte numai în 

•cărţi...
— Fireşte, aii' dispărui... democraţia... revoluţia 

din S0... au îngropat toate...
—- Ce păcat.
In salon toţi dormitaţi prin colţurile pe unde se 

găseaţi.
Doctorul sforăia cu gura deschisă, un ofiţer ÎI bă

gase în gură o hîrlie în* formă de lulea. Doamna 
doctor se supărase de alita îndrăzneală şi se repe
zise furioasă ca să-l deştepte. Toţi rideau pe înfun
date şi se ridicaseră în picioare în. semn de plecare.

Doamna prefect Icra nerăbdătoare gîndind Ia pa
tul moale şi călduros, se uita pe fereastră mur mu-- 
rînd :

— Ninge... ninge... o să avem zăpadă mare.
Cînd Katia s’a despărţit de amica sa, la scară a 

dat mina domnului Vineş, şi-l găsea cel mal de 
seamă om al lirgului acela.

Cît-vn timp îi ocupă gîndirea, îl îndrăgostea în 
vis, şi-l vedea de multe ori înaintea Iei, istorişindu-I 
viaţa lui (de şi nici-odată n-o auzise)-tristă şi plină 

• de doruri infinite ca şi viaţa Iei.
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Către începutul primăverel Kalia íera in grădină 
şi plivea Intîile bălării crescute printre brazdele şi 
răzăroa.sele de flori. Aplecîndu-se simţi o mişcare 
puternică în pîntece... ceva greu... apăsa acolo In* 
năuntru...

A intrat în casă speriată... A doua zi dimineaţa 
a născut un băiat.

III

Slabă şi palidă, cu părul adus frumos la Umple, 
îmbrăcată într’o rochie de catifea neagră, Katia părea 
sfinta Fecioară. Cîiul s’a uitat în oglindă .şi-a adus 
aminte de pension. îşi reaminti momentele dulci, 
cîud înşirate două cile două, mergeau s’asculte sfinta 
leturghie în clntecul trist şi menolon al orgci din 
biserica catolică. Numai atunci îşi îngrijea perul ca 
să semene cu sfinta Fecioară. Rochia de catifea 
neagră, un fost malacov al băUînei stările, pe care 
lea o aranjase s’o poarte in casă, ii da a ierul acelor 
tipuri de madone zugrăvite de pictorii Renaştere!.

S’a uitat din noii în oglindă ca şi cum ar fi voit 
să-şi aducă aminte cum Iera acum patru luni. Atîla 
timp trecuse de la naşterea copilului. Şi-a zîmbit, 
s’a întors în toate părţile să vază cum îi şeade în 
rochia de catifea neagră. Prelungă Ia faţă, de-o al
beaţă străvezie, cu ochi mari şi părul cu Umple. 
Ca un om mulţumit de sine, îudrăgoslit do propria 
lui figură, şî-a zîmbit din nou muşcîndu-şl buza de 
sus, şi învîrtindu-se în vîrful pantofului s’a apropiat 
de uşea de-alăturl. Acolo Iera copilul cu doica. I se 
părea ciudat o nouă fiinţă în casa lor şi mai ciudat
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o fiinţa născută de íea. Cînd ÍI auzea ţipătul ascuţit 
ií făcea rău, o enerva şi trimetea doica -In camera 
cea mal dosnică. Cind îl vedea îşi reamintea de capul 
mare, ochii căpril şi proşti al bărbatului. Semăna 
cu iei ea două picături de apă.

Cite-va ceasuri după naştere a cerut să-l vază. 
Moaşa l’a adus. ' '
— îea-1... iea-1 de aici... of, cum seamănă cu ieL 
Icra o ilusie, o idele fixă cc-o stăpînea în mo- 

nicntele acelea, şi I-a rămas întipărită în minte pen
tru totdauna.

Find doica, o femee volnică şi roşcovană de ţarăr 
voia să’l arate copilul, să-l mal mingile, Kalia în
torcea capul cu desgust şi spunea doicii să-l zică 
«doamnă» iar nu cucoană. Nu putea acea ţărancă 

* grosolană şi stupidă să înţeleagă sentimentele lei.
Nici n’ar li voit să ştie cum îl chlamă.
Magi Pancu stăruise mult la botez să-l găsească 

un nume frumos, pasionat şi ilustru, din cărţile citite 
de lea. Katia nu se interesase de loc, şi Ilagi Pancu 
îl pusese numele Ştefan, în amintirea tatălui săU.

După naştere Katia părea mal frumoasă ca in 
totdauna. Făptura i se lungise şiochil mari şi negri 
dau un contrast frumos şi izbitor cu acea* fală albă 
şi limpede ca marmura cea mai cizelată.

Negustorul ori de cite ori venea de Ja prăvălie şi 
o vedea la fereastră, plimbîndu-se în grădină, satt 
în privdorul casei, Jăsînd cartea din mină şi privindu-j 
cum se apropie, credea că Ieste vre-o damă mare, 
vre-o prinţesă străină. Ii era ruşine să-K vorbească 
şi rămînea ca un idiot înaintea Iei. De multe ori 
gltul iei cu atracţii de voluptate îl chema la sărutări 
pasionate, şi cînd se apropia, nu îndrăznea, pleca
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capul in jos, nu zicea nimica, şi ofta ca de-o durere 
ascunsă.

Ea înţelegea, îl privea cu desgust şi-l întorcea 
spatele surîzînd cu răutate, murniurînd ca s'o auză'.

Ce monstru... ce stupid.
Din cauza lui, ura pe toată lumea şi invidia pe 

.toate femeile de care auzea vorbindu-se că iac lux, 
trăiesc în case mari şi aii trăsuri şi feciori la dispo
ziţie. Chiar eroinele cărţilor o desgustaîi şi le invidia 
positia ca şi cum toate s’ar fi petrecut aleva. Tir- 
goviştenil ajunseseră pentru îea cel mal mizerabili 
oameni. Cind se gîndea în ce oraş trăieşte şi alături 
de ce lume, se bălca cu pumnii în cap şi ameninţa 
pe Dumnezeii, făcîndu-1 responsabil de alita neno
rocire şi pedeapsă necuvenită.

Cînd?... cînd?... va scăpa odată din acel tîrg, care 
o nenorocise pentru toată viaţa.

Aşa se plîngea adese-orî lui Vineş, ori de cite ori 
afacerile îl dail răgaz să-şl visiteze lina.

— Cum, nu găseşti nici un om de ispravă in tot 
lîrgul nostru ?

— 0, domnule Vineş ie aşa de. greii...
Kalia tremurînd mal mult de ideea de a-1. face să 

Înţeleagă" sentimentul ce avea pentru lei, se lingu
şea ca o pisică, vorbea încet, tremura şi roşea ca 
un om ce avea o idele ascunsă, voieşte să se .măr- ✓ 
turisească, dar se tenie să nu fie compromis.

Deputalul-primar înţelese inlcnţiunile tinerel femei 
şi se lăsase în mrejele pasiune!. Dină atunci nu sim
ţise nemica, dar aproprierea între lei şi îea ajunse 
aşa de intimă, în cit lei se mira de multe ori de 
schimbarea colosală făcută jn sufletul său. Nu mal 
putea trăi fără s’o vază. Adese-orî cînd se găsea
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singur acasă scriindu-şL articolele pentru «Tribuna 
Tîrgovişteî» vedea un git alb cu o aluniţă în partea 
dreaptă. Condeiul îi cădea din mină, şi remăuea sub 
impresia acelei halucinaţii cîte-va ceasuri. Trcbuîea 
să plece, să se ducă la lea. Iera o forţă de neînvins 
ce-1 atrăgea, şi în contra căreia în zadar cerca să se 
împotrivească. Omul nu iubise nict-odată şi uu-şî 
putea explica piuă atunci acea forţă oarbă ce*l atră
gea ea un cîntec adormitor. Gîndea la lea avea ale* 
rul unui stupid, unul idiot ce provoacă milă şi scîrbă.

In vara anului acela, Vineş proiectase o vinătoare 
iu munţii Dîmboviţei cu citl-va militari şi funcţionari 
al tribunalului local. Nimeni nu se ţinuse . de pro
misiune şi Vineş venea regulat dö-sl petrecea ziua 
în familia negustorului.

Casele lui Ilagi Pancu aveai! grădină mare, în 
fund arbori mari sălbateci, iar în faţă leratt brazde 
de flori şi cărări de nisip cu ochiuri de flori de 
piatră. Un grădinar rătăcit prin Tîrgovişte, plătit 
de lea, îi îngrijise de grădină, şi adese-ori îşi pe
trecea timpul plivind bălăriile şi Iarba rea crescută 
printre flori. »

In zilele călduroase de vară, Katia trimetea pe 
doică cu copilul în privdor, aştcrnea o velinţă mare 
ţărănească în fundul grădinii, pe Iarbă, între arbori 
sălbateci, şi aştepta să răsară ca din basme Vineş, 
singurul om cu care îşi omora vremea, excitindu-I 
pasiuni violente şi doruri infinite şi nebune, după o 
lume sgomotoasă, rafinată şi plină de primejdii a- 
moroase.

Magi Pancu mal mulţumit ca în totdauna, închidea 
ochii şi era foarte fericit că primeşte în casă un aşa 
personagiii.

;
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Cine ştie.. o să aibă nevoe de iei... ce-i pasă, nu 
pierde nimica... dacă treburile îi merg bine la ce 
să-i mai Ia seama cînd nu cîşligă nimica, din contră 
poate pierde. Ie om mare şi poate să albă tre
buinţă... .

Minat de idela asta tăcea, şi Kalia revoltată de 
alîta stupiditate voia să-l scuipe şi să-i spuie Iii 
faţă toate faptele iei, ca să se poată certa cu iei.

Cîte-odată o cuprindea mila şi voia să’l roage ca 
s’o ierte.

Îngânată de idela că are un amant, uita pentru 
un moment toate amărăciunile conjugale, dar cînd 
îşi aducea aminte de amanţii femeilor celebre, o 
cuprindea scîrba chiar de Vineş ; din imaginaţie 
pierea figura lui Ilagi Pancu, alit de josnică i se 
părea în faţa celor doriţi de iea.

Cu toate astea cînd Mihail Vineş lipsea din causa 
multiplelor afaceri, Kalia era bolnavă, nu minca 
nimica, sorbea ceşti mari de cafea, şi arunca toată 
vina boalei pe spinarea copilului, care îi turbura 
liniştea.

— O să mă omor, ai înţeles ?... ai înţeles dom
nule Pancu?... să scap de toţi... copilul să-l iei lingă 
dumneata cu doică cu lot...

Negustorul holba ochii, nu zicea nimic. Ii Icra 
greii să se supere pe o fenice aşa de frumoasă şi 
învăţată.

De multe ori ar ß voit s’o liniştească sărutînd-o.' 
şi spuindu-i c’o iubeşte, dar simţise alita diferenţă 
Intre iei şi iea, în cît se opria In faţa iei, o privea 
lung şi se depărta suspinînd bietul om.

Iea rîdea nervos şi ar fi voit să-l pălmuiască şi 
să-i strige :

/
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— Monstru... stupid...
Kalia rămînea ín toldauna singurii. Scria lui Vi

lles răvaşe pline de-o Iubire nebună şi exaltată. Gă
sea iu iei calităţi extraordinare ncadniirale pînă a- 
tuneï, şi la sfirşilul scrisorel fera un eroii din alte 
vremuri. Altă dată ii făcea reproşuri de criminal, 
trădător, şi-t scria răvaşe scurte pline de-o adoraţie 
infinită.

«Toată ziua am stat sub arbori aşteptindu-te să 
răsal ca o stea luminoasă. Plîngeam. Şi foile pllngeaii 
de durerea mea. Poale iubesc şi iele.»

Katia. .

Cind venea, amîndoui găseai! ufi refugii! în fundul 
grădinei, departe de oamenii casei.

— Ieşti un om neînţeles... nu simţi’ nimica. leu te 
iubesc aşa de mult. Ieşti primul amor. Ştii bine că 
pe iei nu l’am luat de cît de urîtul mamei. Cine ie , 
pricina dacă nu tu ? Ispăşeşte-ţi păcatele...

Katia rîdea, şi iei, sllngaciö şi idiot o cuprindea 
in braţe.
' Vineş apucat de un spasm neînţeles înaintea a- 

eestei femei «originale», cum ii plăcea s’o numească, 
cu rochia de catifea neagră deschisă intenţionat la 
gît, unde se vedea o aluniţă neagră, cădea în braţele • 
Iei, şi tremurînd de-o frică instinctivă, se uita in 
toate părţile, o săruta gîiiind ca un copil după o, 
lungă alergare.

In acea aiurare senzuală îl întreba:
— Ai fost însurat ?... nu ie aşa că mă iubeşll 

numai pe mine ?... spune odată... nu ie aşa că iu
beşti întîia oară?...
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— Da... da... dar nu se poale aici... vezi... îe rău 
ne vede lumea...

— Ori unde... ce-ţl pasă dacă mă Iubeşti... Iei Ie 
departe... ştii cit Ie de prost... halde odată...

Iera o furie spasmodică, un delir nebunatic...
Ceasuri întregi ilustrul cetăţean se găsea sub stă

pânirea tinerel femei. Acasă în mijlocul jurnalului 
pierdea şirul obicinuit al lucrului şi vedea înaintea 
lui toate scenele la care luase parte. Lumea găsea 
că s’a schimbat. Iei făcea planuri de-a nu se mal 
duce nicl-odată saii foarte rar. Dacă prinde de veste 
bărbatul? A necinstit o familie. Lumea îl purta re
spect, si cînd va băga de seamă, o să-şi plaiză tot 
prestigiul.

Dar cine ar ii putut résista acelei femei, care ar 
fi putut înfrunta toate prejuditiile societăţel?

0 întreagă filosofie păgînă năvălea în sufletul lui, 
şi amintirea corpului Iei alb, nepretenţiile materiale 
îl făcea să judece ast-fel:

«Morala Ieste satisfacerea dorinţei, nemulţumirea 
Ieste imorală.»

Fericit de resultatul la care ajunsese intra din nou 
în vîrtejul patimel şi singura idee ce-1 călăuzea, Iera 
dorinţa pasionată şi neînfrînată să simţă alături de 
Iei corpul Iei cald, parfumat şi catifelat.

Cînd săruta, Katia închidea pleoapele pe jumătate. 
Lui Vineş ÎI plăcea acel sărut sentimental de copil, 
îl găsea necomun, şi chiar «artistic» (de şi nu-şl da 
seama de cuvînt şi de înţelesul ce trebuea să albă).

Katia ar ii voit să fugă departe, în Italia saii în 
Elveţia, să-şi cumpere o vilă cit de mică, pe margi
nea unul lac, la umbra brazilor saü a naranzilor. Să 
stea ziua întreagă să priverscă vapoarele treclnd, să

•r
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se amestece in lumea aceea streina, să lea un nume 
de contesă spaniolă, să observe toată lumea, pînă 
cînd va găsi pe cel căutat de-atita amar de vreme. 
El o să-I zîmbească înainte de-a coborî de pe vapor 
şi o să se îmbrăţişeze ca doi amanţi vechi şi cuno
scuţi de cînd lumea.

(lîndea la Yineş, dar acel om fără maniere, dintr’o 
rasa nerafinată şi fără titlu de nobleţă, n-o satisfă
cea de cit în momentele de paroxism şi de agita
ţie nervoasă. Atunci iera un om extraordinar, cu ta
lente superioare.

Í
b

i

Numai casa cu tavanul lăsat, mobila modestă şi* 
pltnsetul copilului o deşteptaiî din visuri. începea să 
plângă de necaz văzîndu-se în mijlocul acelor oameni 
comuni şi murdari. Din darnică cum Iera, ajunsese 
avară şi lua seamă lui Hagi Pancu să nu dea pe 
datorie. Altă dată arunca bani de argint pe fereastră 
la oameni nenorociţi, acum se certa pentru cel din 
urmă ban. Gîndea cu chipul acesta să facă avere, 
să meargă în Bucureşti, să cumpere case şi acare
turi, şi să intre în legături cu lumea mare. Auzise că 
odată cu venirea noului prinţ domnitor, prinţesa avea 
trebuinţă de distracţii şi ’şl afesese dame şi domni
şoare de onoare. Numai în lumea aceea va putea să 
’şl găsească un om cu simţire, să-I înţeleagă toate 
subtilităţile sufletului. Acolo o să mănînce cu tacă- 
murî de argint, servită de lachei In haine lungi cu 
mlnicile largi şi resfrînte, cu cişmele lucitoare şi în- . 
doite. Are să doarmă intr’un pat unde s’a odihnit 
un prinţ, străin, şi o să respire parfumul lăsat pe 
perinele de mătase.

I
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Cu cît devenea.mal nemulţumită şi nervoasă, cu 
atît Hagi Pancu se simţea fericit de situaţie şi de 
femeia lui. Apucăturile de avară răsărite de la un 

"timp, talentele şi frumuseţea, ii făceau să viseze de 
multe ori cu capul rezemat de tejghea.

Poate cînd va cîştiga parale il va iubi malsmult, 
şi atunci, n’o. să-i mai fie ruşine s’o îmbrăţişeze. O 
vedea frumoasă, îi auzea vocea plăcută şi delicată 
ca o muzică dulce si armonioasă, mersul molatec şi 
aierul de damă mare... de prinţesă. O vedea albă... 
albă în patul lei decorat cu panglici mari de mătase 
albastră... Se deştepta şi vorbea singur, i se părea 
că cineva voieşte să tîrgulască.

• — Ce poftiţiV... cîţf coţi doriţi?...
Hagi Paucu vecinie ocupat cu afacerile de prăvă

lie, tîrgurî, călătorii lungi la Braşov pentru mărfuri, 
lăsa pe Katia singură. Amindoi visau să se îmbogă
ţească, să poală fi alături de boierimea ţărel, să în
veţe manierile lor şi să trălească iu lux si bogăţie.

Ivatia se mira de aierul rezem nat al lui şi simţea 
un desgust şi o milă amestecată cu scîrbă pentru 
acest om ce-o învăţa să fie ipocrită, cerşind pentru 
iei puţină Iubire, închizlnd ochii, si lăcîud ca un laş. 
De multe ori cînd îl vedea depărtindu-se |>e poartă 
scuipa dupa iei rîzînd nervos şi murmurînd:

— Ce dobitoc... ce dobitoc...
Hagi Pancu îşi făcea treburile bine. Ciştigase cltc- 

va mii de lei. Marfa o lua pe datorie, o vindea cu 
preţuri bune, la plată cerea îngăduire. Garanţie cită 
vrei, toţi negustorii din oraş.

«Nu sínt timpuri bune, trebue să aştepte.»

\
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IV

liitr’o zi către începutul ïerneï, în spre amurgul 
•unei zile de Noembrie, doamna prefect sindrolea în 
■acelaşi salon rustic şi original, cu doamna Aglaie 
•Costea. solia proprietarului de la Fintea. De cine le 
lera toată vorba dacă nu de Ivatia. fera mărul dis
cordiei in lirgul acela de cite-va mii de locuitori.

Doamna Aglaie Costea lera lemele trecută de trei
zeci de ani. nu lera nici frumoasă nici urită, avusese 
avere şi părinţii o măritaseră cu domuul Costea, om 
chibzuită şi econom.

Toată viata sufletească a Tîrgovişteniîor lera con
centrată în cite-va case, unde se vorbea acelaşi lucru. 
Mal lerau cite-va cafenele unde la rigoare se lineart 
întruniri electorale. Cînd nu lerau alegeri, vlala lera 
moartă şi oraşul părea pustiu. Oamenii îşi vedeai! 
•de negoUil lor, fie-care critica marfa altuia, şi fe
meile se mîncafi intre ele pentru un compliment 
mal mult, pentru un salut mal politicos. Cea mal 
criticată şi vorbită lera doamna Hagi Pancu, pe 
care toată lumea o nuni' a Kalia.

Cele două prietene, r’oanma Prefect şi cu doamna 
Aglaie Costea nu se văzuseră de mult şi conversa- - 
lia trebuia să fi fost interesantă. Amîndouă start res- 
turnate pe cîte un scaun înaintea sobei şi se as
cultau una pe allai Se cunoşteaft de mult, copilări
seră împreună, şi ori de cîte-orl se întîlneau, îşi des- 
chideaft inimile.

Amîndouă căinaţi pe Kalia şi vorbeaţi de neno- 
. rocul şi deşteptăclunea lei.

— De, cînd i.u le noroc...

/
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— Sa nu inaï zici noroc «ma chère», norocul în 
ziua de az! sínt banii.

\ — Ba !e şi noroc Aglaïe. Gîndeşte-te, n’am .avut
multă avere şi Benőni n’a mal stat la îndoială. Am 
tratat amor vre-o două luni... dar ce amor... Of..- 
Doamne, parcă şi acum Im! palpită inima. Pe atunci: 
Iera judecător de pace şi’m! scria nişte scrisori de 
credeam că inebuneşte. De multe ori citeam scriso
rile şi plîngeam. In sfîrşit soarta a fost aşa, la urma 
urmii tot al meii a fost să fie.

— Apoi, al avut om de înţeles «nia chère», cu
noaşte lume aleasă, a trăit printre oameni învăţaţi,, 
ie om cu maniere...

—1 De.... aşa Ie... dar am suferit si eu destul. O,, 
cîte nopţi n’am dormit din causa lui. Luase obiceiuri 
urîtè, se uita Îs nevestele oamenilor, dar l’am des- 
yaţat.

— Vezi cum îţi spun leu, a fost om de înţeles.
.— Da, aşa Ie...
— Ce te-al face să al un bărbat ca Magi Ivan ? 
— De, cam al dreptate, nu merita aşa femele...
— Se zice că Ie însărcinată pentru a doua oară. 
— Da... păcătuit biata femele... Vineş...
— De, lumea vorbeşte multe. lea ie prea senti

mentală, şi Vineş nu Ie de lepădat faţă de un băr
bat ca al Iei.

— De, la cine al auzit?
— Toată lumea vorbeşte.
— De, cu aşa bărbat în totdauna poţi păcătui.
— Fireşte, ochii văd, inima cere... răspunse doamna 

prefect.
— O, «chère Euphrosinè» trebuie să fii sfintă ca să 

trăieşti în lume,? Dar Iei, bărbaţii cîte nu fac, şi cine

J

/_I • •. -

■



imDE VI N ZARE

le inat iea socoteala... bună oară cum îmi spuneai 
de domnul proiect.

— Al dreptate eînd sentimentul Ie prea tare în 
om, nu mat încape nici raţiune nici nimic. Vine aşa 
ca o pălălaie... şi, la urmă ieşti gata... ai păcătuit, 
leii n’am iubit, nu ştiu ce ie dragostea? '

— Aşa... aşa îe... a început să ningă... avem o 
iarnă timpurie... «aurevoir chère Euphrosine».

Cèle două dame se îmbrăţişară şi se despărţiră.
— Aurevoir... aurevoir...

Kalia se părpălea ca de dureri ascunse', şi Hagi 
Pancu nu putea să înţeleagă nimic din viaţa ei mis
terioasă. Desgustată peste măsură de viaţa orăşe
nească, de certurile şi zavistiile zilnice, ar fi voit. 
să trăiască la ţară. Se’nchidea în casă, da ordin să 
nu primească de cît pe Vineş, şi cerceta afacerile 
<le negustorie.

In zilele de iarnă rămlnea ceasuri întregi la fe
reastra, care da în grădină, privea rezemată de 
cercevea cum fulguia încet şi liniştit. Asculta fie- * 
care cînlee de cocoş, fie-cjare lătrat de cline, voci 
omeneşli, se auzeau aşa de bine pe un timp-aşa de 
liniştit, si urmărea duruitul vre-unei trăsuri pînă 
nu se mal auzea.

De la un timp gândurile veneaft nebune, se înlăn- 
ţuiutt şi se formau. Atunci trăia în ţări meridionale, 
sub cer albastru, vedea valurile mării spumegînde... " v' 
vapoare în umbra serii... lumini colorate... oraşul în 
depărtare apărea învăluit în ceaţă...,

Cînd din odaiea de alături se auzea ţipătul copi
lului, se deştepta şi-I striga doicii :

A.
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— Adoarme-1 doïco că m’apucă nervii.
— Nu poate s’adoarmă cuco... doamnă... a dormit 

piuă adineaurea...
Aburul acoperea ochiul de geam, şi iea scria cu- 

litere mici cit unghia gîndirl răzleţe, pline de înţeles- 
Ninge... Italia... ce viaţă... Pină cînd ?... ce mon

stru.
Măzărichea lovea în geamurile ferestrelor, şi cu

prinsă de-o somnolenţă voluptoasă, moale şi fără de 
energie, se lăsa încetişor pe scaunul din apropiere- 

— Am cetit toate şi nu mal am nimic de făcut*' 
Gîndea la- Vineş.
Vedea un\cap frumos, cu părul îngrijit şi adus la 

timple... troscătul frunzelor, vorbele repezi zise pe 
jumătate... deliciul unei voluptăţi infinite...

Se deştepta din nou, îşi punea aceeaşi întrebare 
de mii de ori :

Ce să fac?... ce să fac?...
începea să plîngă, şi desperată că o să moară lo 

tîrgul acela murdar, chema pe Dumnezeu în ajutor 
şi se uita la icoana din perete «Maica Domnului cu 
Christ în braţe». Credea că după atîta rugăminte se
va îndura sfînta şi-I va trimete o schimbare în vlaţă- 

Nimenl nu se arăta. lea ar íi Iubit, ar fi Iubit şi 
s’ar fi dat toată... toată... s’o arză, să facă din lea 
ce va voi numai, pentru un singur cuvînt de iubire 
rostit de vre-un om din vre-o familie legendară. Să 
trăeaşcă alături de Iei, înlr’o lume unde să fie vecinie 
noapte, şi dansul să nu înceteze nici odată.

Ml-e dor de viaţă... de lux... de viaţă zgomotoasă... 
Striga puternic şi în furia iei, ar fi zdrobit oamenii, 
dacă ar fi ştiut că acolo la ciţl-va paşi Ie nevoie dê

r
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făptuit o crinul ca să-şi poată satisface setea nebună 
, de lux şi de adulterii).

Vineş venea rar. Ca un om, care nu poate suferi 
muzica, lui Vineş ÎÏ displăceau inlilnirile romantice.

Spirit positiv şi brutal, nu putea suferi declaraţiile 
lei zise ca pe teatru. Doamna Panou nu putea alt-fel 
şi ar ii voit ca Vineş să-l vorbească şi să-1 declame 
ca un trubadur

De la o vreme se lăsase In voia înlîmplăril şi pi
cotea toată ziua. N’ar fi voit să mal gîndească la 
nimic.

Un singur lucru o tortura. Iera însărcinată pentru 
a doua oară. Copilul lera fructul adulteriulul.

Magi Ivan vorbea de «doamna» cu mîndrie, şi ori 
de cîleorl prietenii îl întrebai) :

Hagiule, ce face «doamna» hagiulc, lei rîdea hîd, 
urit şi le spunea :

O să am al douilea moştenitor.
Devenise mai vorbăreţ şi ar fi voit să spule la 

toată lumea că arc nevastă frumoasă şi-l merg tre
burile de minune.

Cîştigase mult în cel din urmă ani. Toată marfa 
vîndută Icra luată pe credit, averea toată pe numele, 
«doamnei», banii capitalizaţi. Nimeni nu putea să se 
atingă de averea Iul. Creditorii îl urmăreai) din toate 
părţile.

Se răspîndise vestea în oraş că negustorul Ilagi 
Ivan Pancu voieşte să lichideze afacerile. Negustorit 
garanţi, rămîneafi pe drumuri; trebuïaù să plătească 
datoriile contractate pe la diferiţi negustori în Bra
şov, Bucureşti şi Tîrgovişte.

Nimeni nu se aştepta la un aşa faliment... şi Iu-
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mea, care vedea cu ochii că-I mergea bine,... iera prin 
urmare un faliment fraudulos.

In timpul nopţeî, pe cînd Kalia întoarsă cu spa
tele la iei, visa şi trăea altă viaţii, castel, o lume 
pasionată, cavaleri, strîngeri în braţe printre coloa
nele de marmură... vorbe şoptite pe jumătate,'ofta
turi profunde şi lungi, despărţiri prelungite cihiii 
sărutat pasionat... Adio... lacrimi... flori... nostalgia 
acelei vieţi trecută ca un vis, un nou mijloc de la
crimi şi de păreri de rău... Hagi Pancu gîndea cum 
să leasă din încurcătură fără să plătească poliţele 
şL datoriile contractate pe la negustori.

A, dacă ar putea... ce mai sumă. Cite-va /.eci de 
mii de franci numai bine i*ar prii ca să lea în a- 
rendă vre-o moşie... ceva de la comună. Acareturile 
mr fi gata şi în ctţi-va ani milionar... trăsură... case 
mari... şi cine ştie... cine ştie ce noroc mal vine 
după asta...

, ' 11 torturaü glnduri multe şi ar fi voit să se scoalè 
în mijlpcul nopţeî, s’o roage pe Kalia să-l asculte, 
să-I spule toate planurile lui.

Poate va găsi o Ieşire mai uşoară... cunoştea pe 
Vineş....

Ii Iera frică să nu-1 bage în puşcărie. Cind gîndea 
la puşcărie, Hagi Pancu tremura, si toate proiec
tele cădeau la păniînt, ca jucăriile de copiii, suflate 
de un vînt uşor. Un singur om ar putea să-l scape 
din încurcătură : Vineş. Iera avocat, cunoscut în so
cietate -şi omul guvernului.

Un om aşa face mult... nevasta... da,... da, tre
buie să-I spule Iei lot planul. O să înebiză ochii la 
toate, cum l-a închis piuă acuma. Nu pierde nemica. 

, Are să cîştige profitul alîtor mărfuri, în schimbul

S
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une! singure mărfi vîndută aşa de Ieftin... o sută 
eine! zeci de mii de franci...»

Hagi Pancu îşi freca nimfele, clipea pripit şi ener
vat din ochi! lui mici plini de şiretlic şi vorbea 
singur... O sută cinci zeci de mil dé franci şi — 
cu restul averii pentru citi-va ani de muncă, destul 
de frumos... faliment... şi viitorul... case mari... tră
suri... poale puşcărie.»

Ideea de puşcărie venea în totdaima la sfirşit şi’î 
întuneca mintea, asuda şi rămînea pierdut în gîn- 
durl, făcînd la planuri extraordinare pentru scăparea 
averii ca să nu între în puşcărie.

In cîte-va zile poliţile protestate cădeau din toate 
pârlite, ameninţări cu darea în judecată, scrisori de 
învoială asupra plăţilor, concesii dacă nu poate plăti 
totul, sequestru pe avere... puşcărie... certuri şi su- 
dălmii cu negustori în plată...

— Al lăsat lumea săracă... strigă copiii pe dru
muri... o să arzi de focul ncmistuit al Ghenel...

Hagi Pancu sta nestrămutat şi ca un piron adînc 
bătut, ideea de a se îmbogăţi după urma acestui 
faliment, i-se iixase puternic în cap.

Se vedea în altă lume... într’o trăsură elegantă 
trecînd în trapul cailor, privind lumea cu dispreţ din 
înălţimea trăsuri,* stropind şi scuipind pe toţi ce-I 
arătau cu degetul. • '

Intr’o seară Hagi Pancu îera plictisit, avea alerul 
abătut şi trist. La lumina lămpiN vis-à-vis de Kalia, 
aducea bucatele la gură, le mesteca şi le înghiţea 
fără să-şi dea seama.

Afacerile mergeai! răii. Toţi creditorii protestaseră, 
şi trebulea sad să plătească, sai! să sufere înclii- 
soarea, cişligînd o sulă cinci zeci de mii de franci.
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ScTsiihţea pierdut si nenorocit, numai avea nicl-o 
nădejde. Se vedea In fundul închisorii, şi-I aducea 
amintea de Katia... o văzuse alergînd pe cîmp cu 
capul gol, culeglnd flori, le mototolea şi le arunca 
în bătaia vintnluî. Cînd a trecut pe lingă ïea, a roşit 
şi l-a salutat (Iera cu Vineş) dînd din cap. Ce fru
moasă lera.

Negustorul avu un moment de slăbiciune, dar so 
îndîrji aducîndu-şl aminte de Vineş şi se hotărî să-I 

_ spule şi Katii.
— Katia... mă iubeşti?...
— Ce Ieste ?
— Vreaü să te întreb dacă...
Ea surise ironic.
— ... dacă te iubesc ?... te-ai uitat în oglindă de 

cînd te-al însurat ?
— Nu... nu... volesc să zic...
— Atunci...
Iei începu să-I iacă tot bilanţul afacerilor de c*îţ.i- 

va ani, să-l arate drumul pe care l'a urmat ca să’şl 
cîşlige suma de o sută cincl-zecl de mii de franci, 
cumpărînd marfă pe datorie, cu garanţia mal multor 
negustori ; vînzind'o cu preţuri bune, capitalizase 
bani şi împrumutase alţii pentru negoţ.

— Afacerile merg rău, începu iei la urmă. In cu- 
rînd o să mă cheme îaintea tribunalului. Averea le 

- / pe numele tăă, rămîne neatinsă. Bani capitalizaţi. 
Dacă cîştigăm, putem să fim şi noi în rîndul lumii. 
(Gîndea Ia lumea visată de Katia, îi vorbea cîte-o- 
dată de silă)..

Un om ar putea să mă scape de belea... domnul 
Vineş...

I '

' V,
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Katia făcu ochii mari şi privi acea faţă min ca UL 
de vărsat.

li vorbise tol timpul fără s’o privească.
I se făcu milă. Il înşelase atîta vreme...-tăcuse.

" fera de admirat acest om. Cită bunătate. Acum 
se plingea iei mărturisiudu-I afacerile negoţului şi. 
cerînd scăpare...

Lucrase destul de bine... o sută cincl-zecî de.mii 
de franc!... un singur om putea să’l scape... Vineş..

Să albă Iei alita putere să scape un falit frau
dulos ?

Trebuia probe că^şl-a pierdut averea. Cine putea, 
să-l crează pe cuvînt ? Creditorii cunoşteaft .afacerile 
întreprinse de II agi Pancu, aveaţi maj-to^I şi jura
seră să-l bage în puşcărie.

V

O femele deşteaptă şi ambiţioasă ca doamna Pancu,. 
care îs! pusese iu gind să facă sacrificii pentru o- 
noarea familiei, trebuia s’ajungă la un bun résultat- 

Intr’o zi după prînz, s’a îmbrăcat cu gindul să. 
meargă la Vineş. Cînd a Ieşit în stradă, îmbrăcată 
într’o rochie de mătase «mauve» (o făcuse cu multă 
umilire, treburile nu-î mergeaii bine lui H..' Pancu) 
lumea se ascundea pe după stîlpurile porţilor, pe 
după perdele ca s’o privească ; Iar cînd o vedeaă 
depărtindu-se, Ieşeau din ascunzători şi se ültaűlung 
ca după o prinţesă, murmurind :

Ie frumoasă nevasta Hagiului, ce noroc.
Kalia cotise o stradă şi voia să intre în uliţa unde 

„ şedea Vineş. La cotitura străzi se opri uimită de ce
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vézuse. In fuga a patru caï cu clopote mari la Iu-, 
îiaiivtaşt, cu vizitiul Îmbrăcat în haine de surugiu, 
■spenţer de postav roş cu chenarurt de arnicl negru, 
-cu pălărie cu fulgi şi panglici mari albastre gi roşii, 
trăsura alerga. In fundul trăsurel sta gânditor un 
om tînăr de vre-o 30 de ani, îmbrăcat cu o manta » 
de ploaie cu glugă, mînuşî de căprioară şi pălărie 
moale de «feutre pointu». Iera frumos lînărul om. 
Gîndilor şi distins, pălăria de «feutre pointu» pe fi
gura lui oacheşe cu trăsături fine şi delicate, bron
zaié de soare, îl da alerul unul pictor, unul artist, 
ce caută senzaţii într’o trăsură mare trasă de cal 
cu clopote, minată de un surugiu cu pene la pălărie, 
chiuind şi -glumind cu toată lumea.

Kătia s’a oprit în* colţul unor dărâmături. Alături 
fera o poiană cu salcîml. S’a uilat lung... lung... la 
omul din trăsură.

Ce gînditor.... Ce figură distinsă.
Iei s’a uitat îndărăt de mat multe ori, iea s’a ro

şit ca şi cum Iei ar fi fost cel căutat de-alila vreme.
Trăsura se ducea duruind pe şosea, surugiul chiuia 

ca scos din minţi, Kalia rămăsese pironită locului, 
privind’o cum dispărea ca într’o ceaţă.

A fost 6 nălucă ?
Duruitul trăsurel ÎI reaminti din nou figura lînă-v 

Tulul necunoscut.
Ce aler distins... ce figură străină.
Şl-a ţinut respiraţia cîle-ya momente, ca şi cum 

ar fi voit să-şl întipărească în minte figura tinăruiul 
dispărut aşa de repede dinaintea iei.

Crezu că visează citind pe Walter Scott.
I se păru că aude încă sunetul clopotelor, îl ve

dea întorcîndu-se ca s’o primească... zîmbeşle... o
.

fi. ■

i:- i r
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salută... se dă jos... o la de mină... — Ce senzaţie... » 
de cînd te-aşteptam... de ani... de ani... lea-mă... 
seapă-mă... să sburăm departe... voiiVfi totul, totul 
pentru tine... viaţa mea... o melancolie şi o durere 
fără de sfirşit... tristă... tristă... halde... lea-mă... ce 
mal aştepţi?

Pămînlul se învîrtea înaintea ochilor, poiana mare 
cu salcăml şi buruenl se ridica şi se pleca balansîn- 
du-se, casele se aplecau...

Se opri un moment şi’şl rezemă capul de un sal- 
cîm din apropiere. Nimeni nu se vedea pe stradă.

Un cocoş bătea din aripi cîntînd d’asupra unor 
uluci vecine, un cline alerga pe stradă, o pisică se 
hîrjia pe acoperişul unei case voind să sară jos. Stre- 
şinele picurau încet şi cadenţat, acoperişurile luclafi 
la lumina palidă a soarelui murind în depărtare după 
munţii zăpădoşl. O rîndunică în zbor ciripea alergînd 

7 după o musculiţă. Un fulg plutea în aler, o pasăre 
l-a. prins în zbor. Atmosfera lera umedă, mirosea a 
vară, şi alerul lera cald. Un vînt liniştit abia adia 
crengile îmmugurite ale arborilor. Cele din urmă 
raze de Martie lumina oraşul, învăluindu’l într’o pîuză 
palidă-albastrie ca cerul. lera începutul primăvereU

Cînd Kalia şi-a ridicat capul după salcîmul din 
poiană, lera tot aşa de tristă şi de abătută ca în zi
lele de odinioară, cînd visa cu ochii deschişi la eroii! 
de prin cărţi, privind din galeria odăilor mănăstireşti 
şi aşteptînd să răsară din infinitul fără de margenl..'.

Unde merge... de ce a Ieşit din casă?
Îşi duse mina la frunte, se frecă ca şi cum arii 

voit să se desfăşoare mal repede firul gîndirilor apuse, 
să stăpînească la momentul potrivit ideea, ce*o sco
sese din casă, la acel timp.

/
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îşi reaminti bob cu bob, idee cu idee ce trebuie 
-să- facă, şi cotind la dreapta, zări casa lui Vineş.

Iera o curte mică, cîţî-va pomi în fală, în fund o 
casă cu cinci încăperi. Părea vechie. Nimeni în curte 
şi storurile lăsate.

Cînd a deschis portiţa, scîrţii. Senzaţia fu rea şi 
i-a rămas întipărită In celule creerulul o vreme iu-' 
delungată, un aşa fenomen neînsemnat în aşa împre- 
j urări.

A intrat înăuntru fără să bată la use. A ines Iera 
întins pe o canapea, citindu-şl jurnalele. Iera îmbră
cat într’o haină neagră pătată, ce-î servea de «robe 
de chambré.»

Kalia căzu pierdută pe cel dintăî scaun. Clopotele 
îi sunau merci! în cap, credea că înebune.şle. In ima
ginaţia Iei bolnavă, crezu că tînărul necunoscut, în- 
tilml în trăsură, fusese amantul Iei şi dispăruse fără 
<le urmă... Iera aproape să plîngă. Vineş sări în sus.

— Ce ai?... ce al?... al plîns?... ✓
— Scapă-mă... scapă-mă Mişule, sîntem pierduţi...
lea H întinse braţele ca şi cum cine-va ar fi ur- 

mărit-o.
Emoţia suferită cu cîte-va minute mal ’nainte, îi 

-servea de minune în scena ce trebuia s’o joace.
— Da, am plîns Mişule... am plîns... cum să nu 

plîng şi să nu fiii desperată, cînd Jean (aşa îl numea 
îea pe Hagi Ivan), a pierdut toată averea... creditorii 
îl urmăresc... faliment... şi ei spun că ie fraudulos... 
a pierdut toată averea... stil bine cît te iubesc... ai 
putea: să faci multe în afacerea asta.

Vineş'n-o văzuse de mult. De cînd îi spusese că 
Ie însărcinată, prin acel sentiment de ruşine, de la
şitate, de dezgust si de groază, ce inspiră o femele

;;
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însărcinată clin adulterin, Vineş o evitase. Acum o 
vedea frumoasă, şi mai frumoasă în momentele acele 
de emoţie şi de agitaţie nervoasă. Obrajii Iei palizi 
răsăreau frumoşi şi albj... albi ca de marmură, înca
draţi de sprincene mari arcuite, sul) care se ascun-s 
deau doi ochi mari negrii, umbriţi de gene mari şi 
codate.

— Doamne... Doamne ce frumuseţă.
Vineş se Uri la picioarele iei şi o sărută pe ge

nunchi. Cind ridică privirea, zări pîntecele crescut 
şi avu un moment de desgust.

Respiraţia Iei tare... prelungită, mirosul de par
fum ce respîndea, murmurul rochiei de mătase şi 
ideea că din femela aceea putea să facă ce ar fi do
rit, îl aprinse nervii şi o cuprinse în braţe, ducînd-o ^ 
ca pe un copil pe canapea.

Iea se zvîreolea ca un şarpe, rîdea nervos, respira 
neregulat şi prelung şi îl băteâ pe obraji încetişor 
imirnuirînd :

— Ce copil... ce copil...
— Ordonă Jvntio... ordonă... se face totul... totul.
Iei asudase de-alila voluptate, îşi luase faţa între

mîlnï si se apleca s’o sărute în delirul unul deliciö, 
unul paroxism nervos ce’l făcea să tremure, să nu 
poală să vorbească de cît întrerupt şi înţeles numai 
de Iea.

Katia se aprinsese în faţa acestui om, şi gîndind 
la tînărul care dispăruse în trăsură lăsîndu-I o a-, 
minlire dulce şi dureroasă, îşi dete capul pe spate, 
rîse nervos, îşi strînse buzele roşii pline de viaţă, 
şi se lăsă să cază pe canapeaua unde citea Vineş, 
în prada unei senzaţii voluptoase şi infinit de dulce.



112 DE VINZARE

Se pieptăna înaintea oglinzii. Icra roşie... roşie ca 
Iu seara balului de la palat. Oglindindu-se îşi re
aminti de cuvintele lui Jaques zise Amande! :

— Comme vous-êtes rouge ce soir, A mande.-Vous 
êtes-vous ouverent les veines pour teindre votre (vi
sage) ?

Iea înlocuise cuvîntul din text robe prin «visage».
Vineş o privea de pe scaun cu capul rezemat de-o 

masă cu jurnale. ^
lea se întoarse dinaintea oglinzei şi surîzînd îl în 

trebă, dacă cunoaşte un tînăr ce aleargă in namlaza 
mare pe strade într’o trăsură cu patru cai.

ÍI făcu o descripţie sugestivă de rămase Vineş 
uimit.

— Da, da, Ie Teodor Chrysang Baldovin. Aremo- 
, şie la Măgura.!. Trece din cînd în cîud la Bucureşti.

Ie stabilit numai de cîţl-va ani... feciorul unul bo
ier moldovean... se zice prinţ... vine la prefect cile 
odată...

Cînd tuse pe prag, lvatia se întoarse şi-I vorbi:
— Se face totul... totul... nu Ie aşa ?
Vineş o sărută din nou răspunzîndu-I:
— Sigur*., sigur... inecîndu-şl vorbele înlr’un nort 

sărutat pasionat.
lea se deslipi cu nervositate şi plecă lăsînd in 

urmă un miros de parfum şi de «eau de cologne». 
Avea obicelă să-şi toarne cîte-o sticlă întreagă pe 
piept... peste toate părţile corpului.

Vineş o privi ptnă dispăru în colţul stradei, şi 
odoarea parfumului lăsată pe mii ni şi*n toată casa, ii 
reînoi senzaţia corpului el catifelat... murmurul ro
chiei... un uşor rîs nervos...

Vineş îşi luă faţa între mîinl şi rămase pironit

ti
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pe gîndurï. Cea dinül ideïe ce-ï licări în minte fu : 
«satisfacerea dorinţei Ieste morală, nemulţumirea Ieste 
imorală».

Kalia, cînd lesi în stradă, uită tot ce se petrecuse 
în casa Iul Vineş. In creierul lei totul se amesteca. 
Scena dinăuntru cu figura Iul Theodor Chrysang 
Baldovin.

Fiind sul) impresia acelui nume şi silabisindu-1 de 
mal multe ori, să vază dacă sună armonios şi dis
tins, avu iluzia că, tot ceea-ces’a petrecut, a fost în
tre Baldovin şi lea. Imaginea fisică a Iul Vineş dispăru 
înaintea figure! Iul Baldovin ce-1 captivase sufletul.

In stradă se uită pe urmele trăsure! şi i se păru 
că zăreşte ce-va pe urma roţii. Iera o ilusie suge
stionată... Ar fi dorit să fie ceva de la lei.

— Ce departe trebuie să fie acum. 0 fi însurat? Şl-o 
fi Iubind nevasta? Fericită poate... nu ca mine.

Ajunse acasă, şi cînd zări la lumina lămpii profi
lul stupid al lui I fagi Pancu, avu un moment de 
desgust... ar fi voit să nu mal intre... toate iluziile 
piereau.

Două luni in urmă apăruse un articol în «Tribuna 
Tîrgovişlel». Articolul semnat «Redacţia», apăra ono
rabilitatea şi cinstea faipiliel Hagi Pancu. Iera o 
palmă contra cîrtitorilor, cari răspîndiseră vestea că 
deputalul-primar Mihail Vineş, în calitate de avocat 
Jn afacere de faliment fraudulos, a înşelat justiţia 
pledînd şi cerînd achitarea, în baza unor acte falşe, 
a negustorului Hagi Pancu, care îşi pierduse averea 
lucrind pentru desvollarea industriei şi comerţului 
naţional.

Tribunalul îl achitase în consecinţă.
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Icra vară, luna lui Iulie. Kalii ii rămăsese în minte . 
ca un du tec din copilărie cc nu se poale uita, sü
néiül clopotelor, şi acel sunet îi reinola imaginea lui 
Teodor Chrysang Baldovin.

Vedea chipul Iul frumos cu trăsături fine bronzate 
de soare, pălăria moale de «feutre pointu», aierul 
distins şi gînditor.

Cine ştie... va putea vre-odată să-i facă cunoştinţă? 
In ce lume trăieşte? De viţă prinţiară... are lachei 
la curte... mănîncă servit cu tacîmuri de argint... 
Nevasta lui o ii frumoasă?... cine ştie...

Se ducea la oglindă, îşi vedea pînlecele crescut 
şi avea un desgusl de lea însă-şi. Vedea o imagine 
mult mal frumoasă, îera o iluzie... nevasta lui Bal
dovin.

— O, da... le mai frumoasă de cil mine.
O invidie ciudată, o senzaţie de ură se isca con

tra acelei femei necunoscute. I’e Ici îl vedea în vis...
alergau împreună în trăsură cu patru cai cu clopote... 
se opreau la o casă marc... un palat zidit pe coloane 
de marmură. Trăsura. întorcea de mal multe ori prin 
cărările de nisip şi de pietriş... înainte se întindeau 
ochiuri mari şi figuri fantastice de fiori.... lachei 
aşteaptă la scara. Se dă jos... o dezbracă de manta... 
intrau înăuntru. Ii aştepta lume multă... se plecau 
înaintea lor... clntec de.muzici în toate părţile.. lu
mini... fiori pe jos... masă încărcată... vinuri din ţări 
meridionale... dans... Adormea auzind o muzică du
ioasă în depărtare... ce senzaţie dulce... Acolo locuia
lea.

-
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Cu cît so apropia momentul nasterei, cu alît de-- 
■venea mat nervoasa.

In urma agitaţiunilor rfervoa.se, a multiplelor con- - 
trarielăţi, din causa durerilor naş teret," nu mat avea 
timpul să gîndească la Yine.ş. Imaginea íisicíí dispă
ruse din creerul iei şi fiind torturată de altă ima
gină mat puternică, a lut Theodor Clnv Baldovin, 
avéa iluzia că tera ăl lui copilul.

Présenta figure! lui Magi Pancu o enerva. (Acum 
tera vecinie acasă, lera rentier şi aştepta timpuri mat 
Jnme să tea vre-o moşie).

Se mişca în toate părţile prin odaie. Aci se oprea 
■ea să asculte cile un vuiet îndepărtat, aci se rezema 
de cerccveaua ferestrei, freeîndu-şi mîinile de dure: 
rite interne ale lacerei.

— O să mor... o să mor...
Telegrafiase maicii Eugenia să vie cît mat.în grabă. 

Sosise. Kalia trimisese după Vineş să-l cheme^Gal- 
ben şi trcmurînd de emoţiune, Vineş, alături de'Hăgi 
Pancu, privea faţa ei albă, palidă şi contractată de 
dureri. Părul negru şi ondulos, răsfirat pe perina 
albă, îi da aierul unei statul de* ceară, nedeosebin- 
du-se de statuă de cît prin albastrul vinelor, ee se 
vedeau ca printr’o pînză transparentă.

Kalia tremura, avea friguri si strîngea .puternic 
mîna lui Vineş. Iea suspina tremurlnd de durere:

— O să mor... o să mor.
IIagi Pancu Ieşise afară şi se aşezase pe un scaun 

la spatele casei, la umbra unui păr bătrîn. Negusto
rul nu [»linsese de mult şi acum îl podidise lacrimile.

— O să moară», o să moară... ce mă fac Teii», ce 
mă fac ?... Doamne, fié Iii voia ta;‘

\
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Vines remusese în casă şi privea aiurit la scena: 
ce se desfăşura Înaintea lui.

Moaşa, la un moment cînd văzu că se întinde şi 
’şî freacă degetele picioarelor, strigă desperată :

— ieşiţi... Iăsaţî-mă singură.
Vineş se supuse, şi moaşa rămase singură cu maica 

Eugenia. Bătrîna starilă zicea rugăciuni şi făcea sem
nul cruce! d’asupra acelui corp tremurător de durere..

O icnitură puternică... un oftat adine şi dureros 
ca de moarte... cearşaful se umplu de singe, şi moaşa,, 
o femele groasă, cu mîlnile scurte şi degetele groase- 
si mici, scoase un corp roşlatec, pe alocurea bătind; 
In violet. Iera o fiinţă omenească... un băiat.

Cu ochii închişi şi umbriţi de genele Iei mari şi. 
codate, albă, mal albă de cit cearşaful pe care odih
nea, cu braţele întinse de o parte şi de alta a cor
pului Iei mic şi slab, Kalia rămăsese nemişcată şi 
abia i se mal auzea respiraţia.

Moaşa luase copilul în braţe şi-l arătă maicii stă
rile spunîndu-I :

— Uite... uite ce copil frumos.
Maica Eugenia îl privi ci le-va secunde, rosti o ru

găciune, făcu semnul cruce! d’asupra micului corp,. 
şi, împreunîndu-şl doué degete de la mina dreaptă, 
în semn de blagoslovenie, şopti încet:
- Să-ţi dea Dumnezeii noroc.

In timpul convalescenţei, Kalia remăsese în pat.. 
Amicele sale, doamnele Aglaie Coslea, Eufrosina 
Veniamin Gamulea, soţia prefectului,, doctorul Müler 
cu doamna, Torna DobrovicI, preşedintele tribunalu-^ 
lui cu doamna, şi alte cîle-va dame din ' vecinătate* 
fără multă importanţă, ÎI făcuseră visită.
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De dud Hagi Panou se retrăsese din negustorie, 
de şi lumea ştia ce se petrecuse, fera mal bine vëzut 
şi mal des vizitat de aristocraţia provinciei.

Cind se făcuse mal bine, doamna Pancu cerea să-şl 
vază copilul. Un sentiment de dragoste neînţeles 
simţea pentru copilul acesta.

Pentru botez căutase o mulţime de nume prin 
cărţile tei, dar cunoscutele şi popa mal ales, sfă
tuise să nu-i dea nume «păglnesc».

In sfirşil după multă sfătuire ’i-a ales numele de A- x 
lexandru. Nu fera nici păglnesc, nici creştinesc, împă
case pe toată lumea; şi fera grandios. Işl reamintea 
•de Alexandru cel Mare, Alexandru Sever şi de Alexan
dre Dumas (père).

fera fericită de acest nume, şi mal mulţumită că'
1 Tagi Pancu lăsase meseria murdară de negustor, 
însărcinase pe domnul Vineş să-l găsească vre-o 
moşie cu arendă, la început aşa trebuia, pe urmă 
va vedea iei cum merg treburile. Mal gin dea şi la 
accizele Comunei.

Vineş promisese. Doamna Pancu, doué luni după. 
naştere se găsea foarte bine.

Nu mai văzuse trăsura cu patru cal înaintaşi. A- 
proape uitase de Baldovin. Numai cînd aüzia clopotul . 
sunînd la gîtul vacilor, cînd treceau seara delà pă-, 
ştime pe dinaintea curţii, ?şl aducea aminte ca de-o 
•durere vechie. Imaginea îl apărea ştearsă... abia o 
deosebea... departe, într’o ceaţă fumurie...

Intr’o zi, fera începutul lut Oclobrie, ITagi Pancu 
lucra. în grădină, cufundat în'socoteli negustoreşti. 
Vineş îi promisese să-l recomande pe Teodor Chry- 
sang Baldovin pentru o moşie a unul cunoscut. II 
•aştepta din zi în zi.
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Katîa îmbrăcată într’o rochie uşoară de pînză ori
entală, cu creţuri albăstrii, se plimba prin grădină,, 
uda florile, le plivea, şi din cind în cnuî arunca ochii 
spre doică. O femee conducea un copil de mînă 
printre cărările de nisip, doica finea alt copil în braţe..

Copilul, condus de femee printre cărările de nisip,, 
sărea în toate părţile.

Doamna Pancu, aplecată să rupă buruienile dintre 
flori, striga :

— Nu-I lăsa Marandó... nu-1 lăsa să calce florile.
Doica se apropiase cu copilul în braţe de locul 

unde îera Katia. Se ridică şi desvălind faţa copilului 
îl sărută apăsat, îl puse degetul intre buze ca să-l 
facă să rîză şi strîngîndu-şi buzele roşii .şi pline de 
viaţă, scoase un sunet ascuţit ca o fluierătură. Co
pilul prinse a ride.

— Aşa... aşa... rîzl... rîzl... Alexandre... ce drăguţ.... 
ce drăguţ...

11 sărută din nou şi se aplecă să plivească buru
ieni. Trecură cinci-minute şi auzi un sunet cunoscut 
de clopote. Iera Iei...

H bătu inima instinctiv ca în aşteptarea unul eve
niment extraordinar, se ridică in sus şi voi să alerge 
la poartă. Trăsura se oprise. Iera acelaşi surugiii, cu 
panglici multicolore şi fulgi, aceleaşi clopote sunau 
la înaintaşi, numai doi oameni în loc de unul intrară 
In curte: Iera domnul Vineş însoţit de Teodor Chry- 

- sang Baldovin.
Amîndoî salutară de departe şi se apropiară de- 

doamna Pancu.
Magi Ivan intrase repede în casă, ca să-şi schimbe-

, hainele. • /

i '
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— Vă presint pe domnul Teodor Chrysang Ba'l- 
dovin; proprietar... doamna Magi Pancu...

Baldovin se ’nclină pînă la pămînt şi’l. sărută de
getele inimilor foarte graţios.

— Ce distins— gîndi ea. Se roşlpînă’în albul ochilor.

I

!
— ...în afaceri de moşie sintern veniţi, zise Bal

dovin, cu un accent delicat şi plăcut.
— Da... da... mi-a vorbit Jean... murmură lea în-

curcîndu-se la vorbă. _
Trebuie să vie acuma...
— Frumoasă grădină... frumoasă... şi doamnele 

sínt lot aşa de frumoase ca şi grădina, zise Ici rlzînd.
Vineş îl privi cu coada ochiului.
Kati a nu ştia ce să răspunză şi plecase capul în 

.jos rîcîind cu pantoful lei mic pietrişul de dinainte.
— Fericit... fericit trebuie să lie cinc-va cu aşa

grădină şi... solie. <
Baldovin îl aruncă o privire amoroasă, Katia o 

primi şi o simţi pînă în fundul inimeî.
— Da... da... numai cart trăiesc ştii!... arunctndu-t r 

aceeaşi privire îndărăt şi, oftînd încet.
Katia gîndi:- Ne'în ţel egem de mult... te Iubesc de 

mult.
Ilagi Pancu Ieşise din casă dichisit într’o haină 

de postav neagră, se apropiă de cel doi vizitatori, 
întinse mina Iul Vineş şi se ’nclină salutînd pe celălalt.

Katia se depărtase la cî'l-va paşi, rupsese o foaie 
de trandafir, o sugea în gură privind marginea pă-, 
lăriil de «loutre pointu». Cînd vorbea, observă că are 
dinii albi şi un accent că o muzică dulce.

In deget avea două inele şi luceai! ca. două. stele 
în întuneric.
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— Ce dislins.
Baldovin n’o slăbea din vedere lot timpul şi-l ri- 

dea ori de cite ori vorbea.
Yineş preocupat de afacerea moşiei, explica Iul 

Magi Pancu ce trebue să facă, voia să-l conducă la 
proprietar, să vază moşia şi să se iuvolască.

— ...patru-zecl de mii de franci arendă, cam num. 
îngînă Hagi Ivan, privind in jos şi sculpind dea *1 
aproape.

— Nu le cam mult, domnule Yineş? Treî-zecl si 
cinci n’o lasă ?

— Nici un ban mal pulin. Proprietarul şeade in 
Bucureşti, le cunoscutul «domnului», şi azi pu te ti să 
faceţi contractul şi s’o luaţi in stăpînire.

Hagi Ivan rămase pe ginduri.
Baldovin privea talia sveltă si voluptoasă a Katii, 

îl trimetea priviri amoroase, trecea degetul încetişor 
pe la buze, şi-l ridea cu o bună-voinţă şi simpatie 
aşa"de atrăgătoare, în cit Katia intr’un moment ar 
ii voit să se apropie de iei, să-l ia de mină şi să-i 
strige :

— Te caut de mult... de mult... te Iubesc, le Iubesc.
— Jn sfirşit, cad la învoială pentru preţ, rămine 

să văd moşia.
Dacă voiţi să mergeţi acuma... proprietarul ic 

acolo... mllne puteţi să vă întoarceţi, zise Baldovin.
Hagi Pancu se uită la Katia, şi gindind clte-ya 

momente, zise
— Da.
Katia se apropie din nou cu capul plecat.
Hagi Pancu intrase în casă ca să-şi ia paltonul, 

le frig scara la ţară... le aşa de frumos cum 
cad frunzele din arbori... şi vîntul şopteşte aşa

/
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dulce ín foile îngălbenite... par’că ar fi un cinlec 
de durere... Baldovin privi pe Kalia fix.

— Ce distins, gîndi iea. -
— ....cred... cred... esl-ccque vous parlez français,

monsieur ?
— Si... si, Madame.

- Ça doifc-èlru beau oea îenilles-la...
H agi Ivan imbràcai ou paltonul leş la din casă.
lvatia îl privi cu milă şi desgust, gîndind:
— Tot cîşligul avere! mi se daloreşle mie.
— Au revoir Madame, et j’espère (jue ce n’est pas 

pour la dernière fois.
Baldovin se’nclină şi-l sărută mina, ïèa ÎI întinse 

cu delicateţă degetele albe, mirosind a flori.
— Mirosiţi ca o floare, .şopti Baldovin scotîndu-şi 

pălăria şi înclinîndu-se ca un diplomat.
Vine.ş ii sărută şi fel mina, Iar Hagi Pancu ii a* 

runcă o privire furişe de idiot.
Trăsura se puse în mişcare dispărîud tntr’un nor 

de praf. Se mai auzeau clopotele ca falanga de la 
slînă.

Baldovin văzîiul înaintea lui pe Hagi Ivan, i se 
păru c’o vede pe îca.

— Frumoasă nevastă... ce mai amantă...
Kalia rămase mult timp glnditoare privind ulti

mele raze de soare murind după munţii stîncoşl. Un 
i-oi de musculilc zbîrnîia in cele din urmă raze,., 
liniştea nopţet se’ntindea pretutindeni.

Katia intră in casă' şi căzu pe • cel dinţii Scăun, 
mal tristă ca în totdauna.

\

>
■\ .
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VH

. Aii trecut ele alunei multe zile, si Kalia se făcea 
din ce ín ce mal frumoasă, îşi cişligase toată vioi
ciunea şi frăgezimea de odinioară.

De cînd vorbise cu Baldovin şi auzise că îe de 
familie prinţiară, pasiunea Iei spontanee şi ambiţia 
de a Iubi un «om distins» se aprinsese mal mult 
cu atît mal puternic, cu cit îşi sugestionase că Ieste 
o natură ideală, semănînd cu femeile celebre din e- 
poca, feudalismului.

Figura lui Yineş aproape se ştersese «lin creierul 
Iei ca şi cum n’ar ii existat nici odată. Numai cînd 
îşi privea copilul cu de amănuntul, găsea o asemă- 

, nare vagă... mult mai delicată, înfrumuseţată de ima
ginaţia iei. Imagina lui Baldovin îi reapărea acolo... 
in ochii sufletului, în acei ochi pe care nu putea să-l 
închiză nicl-odată.

De când Magi Pancu luase moşia «Livadea», pleda 
înlr’adins singură, gîndind că poale îl va înlîlni îii 
drumurile lui dese de la moşie la Bucureşti.

Cumpăraseră o trăsură, doi cal roibl, hamuri noi 
şi luaseră în slujbă de vizitiu, un ţigan.

Magi Pancu arase moşia şi o semănase de cu 
toamnă.

Cît timp ţinuse zilele frumoase de toamnă, Kalia 
arunca o manta mare peste rochie, punea o pălărie 
de voiaj, lua o geantă de toaletă şi spunea Iui Magi 
Pancu :

— Azi plec la moşie.
El nu zicea nimic.
Cînd se vedea în mijlocul cîmpulul singură în tră-

f.

'
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surii, mergînd la moşie, i se părea aşa-de mare 
schimbarea între ceea ce fusese odată şi îera acum, • 
in cit se întreba dacă tot lea Ieste «doamna Hagi 
Pancu». Cite-odală, la mijlocul drumului vedea po
posind cite un călător si prefăcîndu-se că mi cu
noaşte drumul, oprea trăsura şi, adresîndu-se către 
drumeţ, îi zicea : ^

— Vizitiul mieii nu Ie de pe aici... a rătăcit dru
mul... cunoşti d-ta un drum mal scurt la mbşia doam
nei Pancu?

Dacă drumeţul o îndrepta, băga mina In geantă 
şi’i arunca un ban de argint, fără să se uite la va
loarea monedei. _ î. ' ;

fera frumos gestul iei, şi zîngăuitul monedei su- _ 
nînd de vre-o pteatră de pe sosea.

Odată, pe la jumătatea lui Noembrie, plecase de la 
moşie uliînd şalul de învălit. Iera frig, ploua mă
runt şi des, pămîntul iera cleios, roatele trasurèï 
intrau adine în făgaşurî, şi trăsura înainta cu greii. .

Trei oare bune îerau de Ia Livadea Ia îîrgovişte. 
Doamna Pancu singură, într’un colţ - al trăsurel 
tremura de frigul lui. Noembrie. Cerul Iera căp
tuşit de nori negri şi noaptea îl apucase fără de 
veste pe drum. Ploaia cădea deasă şi măruntă, şi 
ceaţa groasă ca o drimbă de pînză învăluia văile şi 
drumurile. Abia se vedea drumul, caii rupţi de obo
seală scoteau cu greutate roatele din făgaşuriie pă- 
mintulul cleios. Vizitiul striga mereù îhdemnîndu-I 
la fugă.

Doamna Pancu fără să simtă frigul ce-o făcea să* 
tremure, visa că aleargă departe, în ţările neguroase ; • 
ale< lui Walter Scott.

Noaptea cădea neagră... neagră': o lume fără de

\

.
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soare. înainte şi îndărăt acelaşi înlunerec fără de 
început şi fără de sttrşit. In toată natură nu se au
zeau de cit picăturile grele de ploaie halind în co
şul trăsurei, ca într’o darabană. Respiraţia greoaie à 
•cailor, sgomolul făcut de roatele trăsurei, loviturile 
de bicîtt pe spinarea cailor, niîiturile şi strigătele ră
guşite ale vizitiului.

Ori cil de plăcută senzaţie avea doamna Pancu 
visind -»malle post» la voiajurile grele, la ţările ne
guroase ale lui Walter Scoli, frigul din Noembrie în
cepuse să-I dea fiori in lot corpul. Scoase capul 
peste aripa trăsurei şi pipăind vizitiul peste zeghea 
Iul ţărănească/ îl întrebă :

* — Mai avem mult, Dumitre?
— Ca la două bătăi de puşti...
Se înfundase în colţul trăsurei slringindu-şl poalele 

rochiei peste dinsa şi se lăsase în voia gîudurilor. 
In timp de zece minute ascultă răpăiala ploii pe co
şul trăsurei. lera dulce şi melancolică senzaţia aceea.

Í se păru că aude sgomol de clopote... strigăt 
puternic... sgomot de trăsură.. pleoscăilurl de bici. 
Se perdură un moment în răpăiala ploii şi sgomolul 
se renoi aproape... lot mal aproape, şi voce de om, 
cînlec de clopot, nechezat de cal, se auzeau bine de 
tot.

Ie trăsura prinţului... trece la moşie... numai lei 
are cai .şi surugiu, care strigă, gîndi vizitiul. 

Trăsura se apropiase... clopotele bălăbăneau aproape.
■ V şi .în fund doi ochi roşi luclafi în înlunerec la o as- 

vîrlitură de băţ. Două felinare ardeaiî la aripile tră
surei.

— ITe... cine Ie acolo?... Cărmeşlc la stingă... saîi 
opreşte trăsura în loc.
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-iea credea cu visează, şi toi ceea*ce auzise i se 
părea o halucinaţie. Toată pasiunea pentru oamenii 
distinşi şi extraordinari, pentru scene de senzaţie, 
i se năzui cu alita furie şi spontaneitate, în cit un 
moment avu ideea că Ieste eroina tuturor romanelor 
şi dramelor senzaţionale.

Ploaia cădea în boabe mari umplînd"şanţurile de- 
lingă şosea.

— Cu cine Ieşti? întrebă o voce distinsă.
— Sínt cu doamna Pancu. (Itatia învăţase toate- 

slugile să-I zică «doamnă». Iera cea dintăl condiţie 
ca să poată trăi oine-va în slujba Iei).

Un om îmbrăcat într’o manta de cauciuc, cu glugă 
în cap, cu cisme în picioare, sări din trăsură, scoase 
un felinar de la aripă şi se apropie.

— Pe aşa vreme... ce all păţit... permiteţi să intru, 
alături.

Instinctiv se depărtă în celălalt colţ al trăsurel-
— Să-mi daţi voie să vă. sărut mîlnele.
Katia, fără să zică un cuvînt, ÎI întinse hiîna rece 

şi palidă, continuă să-l privească uimită, necrezîn- 
du-şl ochilor, şi se făcu mică în colţul trăsurel.

— Aţi plecat pe aşa timp fără şal... cum Ie de 
rece mina. Dar inima Ie lot aşa de rece?

— Andrei... Andrei... adu şalul cel mare din trăsură- •
Trăsurile amîndouă poposiseră în mijlocul drumu

lui. înaintaşii de la trăsura «prinţului» .scuturau clo
potele de la gît, şi sunetul lor în mijlocul noptel 
plerzîndu-se în răpăiala ploii, evoca o lume roman
tică plină de senzaţii extraordinare.

Baldovin luă şalul din mîna surugiului şi 6 înfă
şură bine.

Í

i
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✓ — Ce cald trcl)«ïe să ţie. Nu-mi vine să ered că
sînleţi lingă mine, mi se pare că visez.

— Mie mi se pare că mă găsesc lingă o madonă 
plîngătoare.

Răceala serii şi umiditatea atmosferii îi făcuse 
obrajii palizij din ochii umezi şi mari curgeai! la
crimi d’alungul nasului iei drept, puţin aquilin, ar-, 
mouizîndu-se cu acea figură palidă şi liniştită, pá
riád o statuă a melancoliei.

Se învăluise bine cu şalul peste lot corpul, ii mi- 
~~ roşea voind să distingă un parfum rar şi deosebit... 

cc-va rupt dintr’o lume luxoasă.
Baldovin îşi trăsese gluga jos. I'igura lui luminată 

de cîte-va raze palide roşiatice de Ia felinarul din 
trăsură, revărsa atita senliment de bunătate şi de 
pasiune senzuală, iu cil Kalia se plecă moale pe li
niând Iui, gîndind :

— Ce frumos... ce distins.
— Te doream de mult..: de mult... sini aşa de 

fericit că sini lingă d-ta... Nici o putere omenească 
n’ar putea să mă smulgă de aici... merg Ia sftrşitul 
pămîn tulul...

India oară în viaţă, Kalia auzea un om vorbiudu-1 
cum dorea în visurilc-i romantice si nebune. Icra ui
mită de vorba, de accentul si de figura Iui. Îşi 
reaminti o frasă pe care o scrisese întrTin album, 
cc-va distins şi rar: «...ie frig scara 4a tară... foile 
cad aşa de frumos din arbori... viului şopteşte prin
tre iele aşa de fantastic... un cîntcc de durere.»

in momentele acelea îi perindă în memorie cu vint 
cu cuvînt, frasă cu frasă, toate dialogurile, gesturile 
şi semnele cele mai mici de altă-dată.

— Te iubesc... le iubesc...

îY \
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Baldovin se aplecă pe umărul lel şi’I luă capul 
între miiül. . .

Kalia închise ochii cu o delicateţa şi un joc de 
scenă admirabil, lăsindu-se sărutată pe obraji.

— ...de multe ori în serile de Iarnă muream de 
durere a.şteptînd să aud clopotele sunind... să răsal 
ca un erou... ca un voevod din alte vremuri..

începu să-I facă descrierea cum l’a văzut înlila 
oară... cum îl visase multă vreme, chemîndu-1 să 
răsară din infinitul fără de margeni...

Descrierea căutată, fără de imagini şi fără multă 
simţire, represinta de minune temperamentul şi sta
rea psichologică constantă a acestei femei.

Omul acesta, care auzise de-atilea ori debitindu-i-se 
discursuri, unele mal romantice de eît altele, în acele 
împrejurări ciudate, noaptea, Intr’o trăsură, la lumina 
felinarului, pe*o ploaie mare, în luna lui ftoembrie, 
îi apărea frumoasă, romantică şi atrăgătoare ca o 
statuă celebră, în faţa unul artist rafinat.

Katia avea la dispoziţie discursuri lungi, frase de 
efect, şi mat mult spirit critic, dorinţă neînfrănată şi 
nebună, ambiţie nemăsurată de a se asemăna cil 
eroinele «le prin cărţi şi de.a avea scene de aventuri 
extraordinare. Simţirea îera mai mult o pasiune.

InUlpirea aceasta îi deschidea un noii orizont de 
viaţă... noi senzaţii... o lume nouă înainte...

Ii admira trăsăturile feţei, pieliţa brună şi'palidă, 
figura puţin alungită, ochii mart negri. întreaga făp
tură de o delicateţă feminină. Respira uterul din pre- 
jur ca şi cum ar fi voit să-şt asimileze vorba, ac
centul şi privirea lui. Se pleca mereu aproape... tot 
mat aproape să-I observe semnele de pe obraz, nu
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cum-va poale va deosebi acolo un senin distinctiv, 
ceva care să*i arate că Ie prinţ.

Baldovin se rezemase de umărul Iei, o săruta de 
nenumărate ori fără să zică un cuvînt.

— Haide... ce facem*?... nu vezi că ne-am uitat in 
mijlocul cîmpulul.

Aceleaşi fenomene de ploaie se repetau. Nici o 
umbră, nici un strigăt de om nu se auzea.

— Katia... Katia... mergem la Bucureşti...
— O... Teodor nu ştiu ce să fac. Ştiu că naturile 

ideale se înţeleg fără să-şi vorbească... le visam cu 
ochii deschişi... tu eşti-bogat... nu ştiu... poate Ieşti 
însurat... o iubeşti...

— Lasă... lasă Katia, te Iubesc numai pe tine... 
voleştî să mergem.9.. Te Iubesc pe line, iţi jur...

— Nu şliii... nu ştiu... sunt femeea unul fost ne
gustor... al calităţi mari.... mîndria neamului... sínt 
atitea... care ne împiedecă...

— Nimic... nimic... .cine ’?
Iei începu să-I spule cum o iubeşte de mult şi ’! 

reaminti gîndirea Iei «naturile ideale se înţeleg fără 
să-şi vorbească». Asta a fost ca un argument indi
solubil şi hotărîtor pentru cochetăria Iei calculată.

— O Doamne... ce nenorocire... ce nenorocire... 
fie dacă fatalitatea voeşle ast-fel... primesc... du*ină... 
unde vrei, unde vrei... toată... toată sunt a ta.

închise ochii ca un om a cărui simţire de o in
tensitate mare ÎI tremură lot corpul, şi se lăsă moale 
cu voluptatea unei amante graţioase în braţele lui 
Baldovin. O duse la trăsură pe sus şi intrară înăuntru.

— întoarce... la Bucureşti, zise Baldovin.
Doamna Pancu scoase capul'vjeste aripa trăsurel 

. şi-I strigă vizitiului :

*•.
-■îîaâr;
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— Du-te acasă... spune «domnului» că sunt la 
moşie... PoTmtne sínt înapoi...

Trăsura se puse în mişcare, surugiul striga, şi 
clopotele de la gîlul înaintaşilor răsunaű departe... 
departe, dînd un farmec neînţeles de trist nopţei reci 
şi negre...

Vili /

La «Hôtel Hugues» pe tabla d’afară stă scris:
«Le prince et la princesse Baldovin».
Pe vremurile acelea ïera cel mal mare hotel din 

capitală, situat în calea Victoriei, cea mal frumoasă 
stradă a Bucureştiulul. Hotelul avea alături prăvă
liile cu stofe din cele mal luxoase, cu geamlîcurl 
mari, unde se expuneau tot ce. ïera mal modern. Bă
cani, trufandalele şi prospăturile lor.

Raţia scosese dintr’o geantă nedespărţită un capot, 
un fel de «robe de chambre» de culoare închisă, pli*' 
•sat, se îmbrăcase, îşi pusese în picioare pantofi 
mici de postav albastru, căptuşiţi cu flanelă fină de- 
culonre roşie, se rezemaşe de fereastră, privea mer
sul trăsurilor şi acea masă de oameni agitată şi 
grăbită, care alerga în toate părţile.

Toată acea mişcare a dimineţii îl producea o sen
zaţie... un deliciu deosebit. De cînd se măritase mal 
venise odată în Bucureşti, dar d’atuncl se schimbase 
mult. Scene de odinioară din viaţa de pension, de 
balul de la palat îl* năvăliră în minte. Par’că fusese 
ieri toate acelea.

In casă ïera cald. Focul ardea în sobă cu flăcări 
mari roşiatice, un alt foc în oglindă ardea cu flăcări 
mal aprinse.

• r
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O pocnitură in foc deşteptă pe Kalia din toropeală 
şi se uită spre pat.

Baldövin încă dormea. Se apropia de marginea 
patului cu pasul şi gingăşia molatică a unei pisici 
răsfăţate, şi rămase aplecată cite-va minute. Simţea 
respiraţia lui uşoară pe obrajii iei calzi şi roşii de

- sănătate şi pasiune.
0 viţă din părul lui negru desprinsă pe frunte, da 

un farmec de frumuseţe orientală, pasională, figure! 
lui brune şi adormite, lea tot cerca s’o ridice su* 
Hindu i pe frunte.

Toate scenele acestea fuseseră odată cetite de lea, 
acum le punea în practică.

Işl desfăcu părul marc şi ondulos dintr’o singură 
mişcare a mînii, ca un desăvirşil artist, şi apucind 
clte-va viţe din lei, i le trecu pe frunte.

Baldovin simţi senzaţia dulce a părului pe obraji 
şi pe frunte, deschise ochii, o privi zîmbind cu du
ioşie şi senzualitate, ii întinse miinelc chemîndu-o

- pe nume :
— Ivatia... Kalia... vino Katin... le iubesc, viaţa 

mea le a ta:..
Iea îl privea cu degetul pe buze, ameninţindu-l cu 

o drăgălăşie prefăcută, socotită, plină de pasiune 
senzuală şi de ambiţie că se găseşte adorată de 
un om.

— Nu vreau... nu vreai)... al să mă uiţi clnd von) 
ieşi de aici. ŞtiO lefi cum sunteţi voi... cbelluiţi bani 
cu amantele;., trebuie să ai cit părul mieii din cap. 
Toată lumea te cunoaşte.

— Katia, de ce ieşti aşa... pe line n’am să te uit 
nici odată.

vSe apropiă de.lei şi’l întinse mina. Baldovin vot
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s'o cuprinza în biaţe, iea se zmuceă, rîdea 
arătîndu-şî dinţii Iei albi ca fildeşul.

Promite-mî că aï să-mî faci’ «present» o pere
dbe de cai negri, cum aï Ia trăsură... atunci rămîii 
a ta... numaï a ta.

— Da... da... îţi promit, pe onoarea
tea îî luă faţa între mîinele albe şi delicate şi-l

privi cite-va minute.
— Răni îl aşa... aşa... «comme tu es beau... tes yeux 

noirs comme deux étoiles luisantes...»
Baldovin cercă s'o deschee la pïept, dar ïea cüzu 

cu o moliciune infinit de dulce în braţele luï, înclii- 
zîncT ochii si acoperindu-şî faţa cu mîinile...

nervos

mea...

Două ceasuri în urmă doi laclieî, îmbrăcaţi în frac 
şi mănuşi albe, urcau şi coborâţi scările duciiul far
furii încărcate cu bucate şi vinuri streine, în butelii

\

pecetluite.
Kalia gîndea că aşa treimea să-şi fi petrecut viaţa de . 

la început şi piuă acum. Şedea lângă Baldovin pi* „ 
cior lingă picior, rîdea, vorbea, şi ar fi voit să einte, 
să strige, sădescbiză fereastra ca să se auză în stradă. 
Xici-odală în viata iei nu fusese mabdispusă ca aciim. 
Iera ro.şie-lrandafirie, frumuseţea iei răsărea mal

din promisiunile Iulmult din satisfacerea cărnci,
Baldovin si din causa vinului. Sorbea paharul pînă
In fund, zicînd lui Baldovin:

Haide... să vedem cine îl bea mal repede.
Ca să-i Iacă poftă de rîs, îl lua paharul de din-

vîrful liiubei, 
un artist

nain te şi, ultimele picături le lingea cu 
clîndu-1 peste cap şi încliizînd din ochi ca 

rafinat.
zăceauButelii de vin si de şampanie
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covorul odăeî. înăuntru íera cald, miros de .bu
cate, de vin vechiű, de şampanie şi de parfum se 
răspîndeau In toate colturile. Focul îera aproape să 
’şl dea duhul, mal pîlpăiaii cîte-va lîmbî roşlatice- 
albăstril în fundul sobei.

, Baldovin îşi luase faţa între mîïnï.
Legioane de femei goale, trîntite pe sfoale lungL 

şi înfăşurate în ceaţă, dormitau cu ochi întredeschişî; 
unele lungite pe covorul moale al unul salon turcesc,, 
rezemate în coate, îl priveau cu ochi mari şi negri..- 
altele culcate d’alungul, şopteau între iele... departe..- 
în fundul salonului, se vedeau femei în picioare cu 
mîlnele în şolduri, cu braţele ridicate şi puse strea
şină... Toate... toate îl priveai!, şopteau şi-l arătau 

" cu degetul.
Baldovin beat de vin, de setea acelei cărui ima* 

^ginare, rămăsese cu faţa între mîinî şi privea cu ochii 
sufletului în extaz, ca un om pierdut şi nenorocit, 
tabloul i;e-I apărea înainte.

De odată, ca din senin, tabloul dispăru şi doi copil,- 
o lemee palidă... cu obrajii traşi şi plînşi îl apăru 
aevea, cum ÎI apăruse tabloul senzual. Se ridică şi 
începu să plîngă ca un copil.

— Mario.... Mario.... ieartă-mă Mario.... Magda... 
Magda... mă-Ierţl tu Magda ?... ce nenorocit Magda...

— Ieşti nebun.... Ieşti nebun, strigă Katia cercînd 
să se ridice de pe scaun. Moleşită de băutură şi de 
dilidül pasiunel căzu din noii pe acelaşi scaun.

— Ce aï? Visezi? PlîngL ca un copil... Ie de rîs..« 
•Ie de rîs...

Baldovin fără să zică un cuvînl plîngea liniştit şi 
suspina bolborisind cuvinte neînţelese:

— Acolo... Dumnezeii... păcătosul... mă va prim**

• \ :
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in împărăţia lui... Am greşit fără de seamăn Mario... 
-ieartă-mă...

Baldovin închise ochii şi căzu toropit de băutură 
.ia picioarele patului. ’

lea rămăsese uimită privindu-1 cum bolboroseşte, 
închide ochii, cade, şi adoarme. Cercă să-l ridice, dar 
beată de şampanie şi de vin, abia avu puterea să-I 
mişte mina. O oboseală grea ÎI apasa capul, abia 
vedea înaintea ochilor... totul se mişca., 'avu iluzia 
că odaia Ie resturnată, şi vedea tablourile balansîn- 
•du-se în toate părţile. Tlrindu-se de lingă Iei, abia 
putu să se mişte piuă la marginea patului, şi printr’ö 
sforţare nervoasă se trînti pe pat şi adormi greu.

Pe seară începuse să ningă. Printre fulgii mari şi ^ 
albi de zăpadă, o trăsură cu patru cal şi clopote la 
înaintaşi, minată de un . surugiu cu pene şi pan
glici multicolore, zbura pe stradele capitalei. Lumea 
plecîndu-se să vază cine Ieste, şoptea :

— Ic prinţul şi prinţesa, trec la moşie. (

IX

Theodor Chrysang Baldovin sè veştejise de clţl-va 
ani. Abia îl mal cunoştea!. Pierduse- mult în anii . 

' din urmă. Viaţa destrăbălată, nopţi nedormite, pe
trecute la cărţi şi la băutură cu femeile, pasiunea 
nebună şi exaltată ce avea pentru doamna Pancu, 
îl slăbise, îl sărăcise aproape, şi’l blazase.

Icra de familie mare. Singurul urmaş al dinastie 
boiereşti : ‘ Chrysang Lupu Baldovin.

Adese-orI beat, după ce pierdea ultimii galbeni la
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cărţi, începea să plîngă in hohotele de ris ale prie
tenilor şi cunoscuţilor. îşi povestea copilăria fru- ' 
moaşă şi romantică, tinereţea petrecută în ţări streine,, 
prin casele cele mal mari ale prostituatelor aristo
crate şi rafinate de la Roma, voluptăţi fără de mar
gini şi deliclurl neînţelese de stările normale.

• Bătrinul, tatăl său, Chrysang Lupu Baldovin, fu
sese consilier intim şi sfetnic al unul domn al Mol
dovei. Tînărui Teodor Baldovin, icra singurul copil . 
ai acestui sfetnic domnesc şi crescuse Ia Curtea 
Domnului. -

Avea o singură bunică, mama tatălui său. II iubişi 
mult pe Theodor, lera credincioasă şi de multe ori,, 
seara, înainte de a se culca, pomenea in rugăciunile 
lei de numele lui Theodor.

— Fie ca Dumnezeu să-l ocrotească şf să-l aibă 
sub stăpînirea Iul.

Bătrinul Chrysang Baldovin, vecinie trimes In mi
sie diplomatică la Curtea Rusiei, avind afaceri cu 
Domnul, lăsase pe Teodor să crească liber.

II Iubea cu o pasiune nebună. Arare-orl îl chema 
în odaia Iul şi mîngîindu 1 pe frunle îl săruta duios, 
fera toată iubirea lui părintească. Cînd lera departe,. 
Ia Curtea imperială a Rusiei, plingea gindind la lei. 
Atîta mal rămăsese din neamul lor. Bătrinul avea 
dorinţa să se plăsmuiască înainte neamul Baldovi- 
neştiloiv Teodor lera o natură melancolică, pasionată,, 
senzuală, pornită spre misticism.

Un bătrîn francez de Ia Curtea Domnului îl învă
ţase franţuzeşte şî-I făcuse cunoscut «istoria Franţei,, 
operile lui Jean, Jacques Rousseau, ale lui Voltaire,. 
Volney, Bernardin.de Saint Pierre şi ce-va din arta 
franceză şi Renaştere .

r'
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Cînd se vedea singur, cobora In grădina palatului, 
acolo sub umbra brazilor şi a chiparoşilor bătrînî, 
rămlnea pierdut pe gîndurî. Toate fenomenele din 
viaţă îl impresionaü, delà mişcarea frunzelor plopu
lui, ce tremurau la adierea uşoară a vîntulul şi 
piuă la evenimentele mari din viaţa socială şi psi- 
chologică.

La IN am făcuse cunoştinţă cîtor-va fii de boier, 
şi cu aceştia In nopţile cu lună, însoţiţi de lăutari 
ţigani umblau pe la ferestrele «domniţelor» cîntîndu-Ie 
de «inimă-albastră». Acestea îl mal distrai! pe Teo
dor şi-l scoteau din melancolia obişnuită. Devenea 
vorbăreţ şi expansiv. Cînd rămînea Iarăşi singur, 
se ducea în biblioteca «Domnului»~şî* scotea din raf
turile prăfuite, pe alocurea mîncate de cari, cărţi 
vechi, cronici, zapise şi copil de pe boeriile acordate 
de «Domn» diferiţilor oameni al Moldovei. Avea o 
pasiune nebună pentru cărţile sfinte.

Pravilele lui Mateïü Bassarab şi cronicele vechilor 
voevozl al Moldovei, îl fdcéaö să se afunde ceasuri 
întregi iu acea lume vechie, aşa de curioasă şi dragă 
lui. Ast-fel crescuse Iei pînă ja ÎS ani, cîud într’o zi 
bătrînul l-a chemai în camera lui. l-a mîngîîat pe 
frunte ca de obiceiü şi sărutindu-1 l-a spus :

— Fiule, tu semeni la frunte, la cap, la trup cuN 
tatăl şi cu toţi strămoşii. Ieşti singurul urmaş al v 
neamului nostru, plămădeşte-1 înainte să nu se stingă. 
Fiule, peste cîte-va zile le trimet în Italia, să vezi 
lumea vechie şi să înveţi teologia şi filosofia.

Peste cîte-va săptămînî Teodor Chrysang Baldovin 
îera Ia Roma. Singur şi trist rătăcea pe sub aleuk* 
de platani şi pe lîngă ruinele romane.

. /
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Adesea*orï rămînea in loc cuprins de-o tristeţe fără 
de margine pentru acea lume moartă.

Numai iera de cit o lume de ţintirimurl. Yiiitu! 
colindind printre iele, părea un şoptit de glasuri 
misterioase, neînţelese de iei. In acel şoptit tainic 

"deosibea o voce dulce şi neuitată, ii răsuna ca un 
cînlec de durere în inima lui pasionată. Lăsase in 
Moldova fala unui boier bătrin : Maria Răzineanu. 
0 iubea cu toată pasiunea lui de 18 ani.

Ca s’o uite se ducea in biblioteca Vaticanului şi 
căuta Apologeticul lui Terţulianus. Adora pe acest 
autor şi căutase fotografia la Veneţia, dar n’o găsise. 
Citea Cînlarea cîntărilor, Psalmi hu David şi al lui 
.lercmia; Adese-ori declama pe Danie, şi rămînea 
prosternat înaintea staluei lui, ca un evlavios înaintea 
icoanei sfinte.

Cite-odată începea să plingă, nici iei nu ştia de ce
Ca să uite chipul tinerel copile din ţara Moldovei, 

bea din vinul de Chianti, mergea în locurile sus
pecte, frequentale de aristocraţia romană. Ducea o 
viaţă excesiv de senzuală şi aproape uitase pe Maria 
Răzineanu. Cind Icra treaz se plimba pe sub platani 
şi-şi aducea aminte de Maria Răzineanu, de toate 
scenele din ţara lui. îşi blestema viaţa în care că
zuse. Cite-va zile ocolea pe tinerii aristocraţi Italieni 
şi se cufunda learăşi în cetire. Cind din nou ’şl-a*. 
ducea -aminte, începea din noii viaţa de băutură şi 
dormea zile întregi prin casele murelor prostituate.

Cinci ani acelaşi viaţă petrecută sub platanii mari 
şi stufoşi, sub portocali şi naranzi, in galeriile de ta
blouri, în biblioteci citind acelaşi autori favoriţi: Ter- 
tuliauus, Lucanus, Petronius, cărţile sfinte ale sfîntulul 
Augustin, ale sfintei Tereze, Clntarea cîntărilor, Psal-
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mil lui David şi aï lui Jercmia. Cinci ani petrecuţi 
în paturile luxoase şi parfumate ale prostituatelor 
italiiene, hînd şi cintind alături de tinerii rafinaţi ai 
aristocraţiei Romane. - ' -

In ultimul an, Teodor Baldovin a primit o scrisoare 
lungă. A plins bietul băiat multă vreme pe acea scri
soare. Iera de la tatăl său, icii caractere vechi, chiri
lice şi înlr’un stil de cronicar bătrin. II dilema acasă. 
Bătrînul iera bolnav. Ieratt turburări grele In ţara 
.Moldovei şi nu ştia ce rezultat vor avea.

Cind ajunse Teodor, a găsit totul pustiit. Domnul 
Moldovei în urma neînţelegerilor interne şi din cauza 
politicei exterioare fusese isgonit, se refugiase in 
streinătale. Toţi sfetnicii si boerii, cari îşi cheltuiseră 
averile cu aducerea din nou la domnie a prinţului, 
fuseseră exilaţi şi rămăseseră ruinaţi.

Bătrînul Chrysang Baldovin bolnav, cu averea pier
dută, obosii şi trudit de boaiă, murise la Petersburg, 
gindind la fiul său. De fostul principe se zvonise că 
murise otrăvit în străinătate.

Tinărului Baldovin nu-i mai rămăsese de cîl bu
nica, mama tatălui său. Au plîns ainîndoî^nenoroci
rile tuturor boierilor prăpădiţi din rădăcină,

Avere îi mai rămăsese puţină, vre-o 1000 de fălci 
în Basarabia, aproape de Prut. À vlmjut cele 1600 
de fălci, a plecat la Petersburg să caute mormîntul, 
să pllngă si să chieme pe nume pe acel bătrîn, care 
îl iubise alita. In zadar l-a căutat. Bătrânul murisé
in mizerie, nimeni nu-i ştia de urmă. S’a întors 
înapoi. L’a uitat cît-va timp. On de cîte ori îi vedea 
portretul, un tablou lucrat la Veneţia de un vestit 
pictor Italian, plîngea ca un copil.

A găsit rămăşiţi din vechile cunoştinţe. In curînd

\
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banii de pe cele 1000 falei i-a chielluil în beii!. It 
mai rămăsese o singură nădejde: Maria Răzineanu- 
Nu se măritase, dar aproape îl uitase. Pierduse şi 

„ lea pe tatăl său, îi mai rămăsese o mătuşe bătrînă 
in Dîmboviţa, avea proprietate la Măgura, aproape 
de Tîrgovişte.

Maria avea â3 de ani. fera frumoasă, figura Iei. 
părea ruptă dintr’o cadră vechie. Cind o priveai,, 
evoca tristei! şi melancolii ca ruinele legendare.. 
Ararc-orI gindea la Teodor, îl credea pierdut în lu- 

.mile streine. Cînd ’şi-aducea aminte, li apărea ca un 
sfînt dintr’o icoană vechie, ştearsă de urgiile vremii..

lea se retrăsese lingă măluşi-sa de la moartea ta
tălui säö. Nu fusese măritată nici-odată, iera foarte 
fericită că poale lăsa moşia nepoatei sale. Ar fi voit 
s’o mărite tot cu o viţă de boier.

Inlr’o zi, aii văzut intrînd în curte, un om bine îm
brăcat, cu fala zmeadă si curată, părul lins, mare,, 
adus Ia tîmple. Iera Teodor Baldovin, venea să 
ceară mina Măriei. Abia l-art cunoscut, aşa de mult 
se schimbase. A avut atunci Maria momente de-o- 
fericire neînchipuită. Nu socotea să-l mai vază nici
odată. Teodor l-a povestit tot trecutul. Bălrîna mă
tuşe asculta, îl privea lung, îndurerată exclama::

— Cum seamănă eu boier Baldovin, Dumnezeu să-l 
Ierte, şi la vorbă şi Ja port... piuă si gesturile.

Maria a fost foarte fericită de căsătoria Iei cu 
Teodor.

Cele două viţe bătrîne, rămăsei ale unor genera- 
ţiunl trecute, pline de vlagă odată, Ieraiî strlnşl In
tr-un colt al Valaçhieï, mal fericiţi ca oii-cînd. Nunta 
s’a făcut simplă, în biserica satului de la Măgura..

f
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Teodor rămăsese stăpîn al acestei moşii. Bătrîna îşi 
înzestrase nepoata. Teodor îngrijea de gospodăria 
moşiei, Tar/seara strlnşl cile trei în casa vechie de 
la Iară se cuprindeau în braţe ca nişte copiii pribegi 
fără de adăpost. Plingeau pe urmele atltor neno
rociri, alilor oameni dispăruţi fără de veste şi fără 
de urmă.

X

Cu cit îşi dafl seama că sínt singuri, nimeni din- 
neamul lor, afară dc cele doue bătrîne, bunica lui şi- 
mătuşea iei; cu atit se Iubeaţi mal mult. Teodor po
vestea în lungile seri de Iarnă copilăria lui sălba
tecă, melancolia ce simţea în laţa fenomenelor psi- 
chice, nehotărtle de ştiinţă. Reamintea de întîlnirea 
lor în grădina palatului... cuvintele şoptite pe jumè- 
tate în desişul arboriloi mari şi sălbateci... serenada 
a doisprezece Iii de boerî îmbrăcaţi în cavaleri... 
cîntecile romantice sub fereastră la zioa el. Po
vestea viaţa pribeagă, dorul pentru iea, nostalgia 
vremurilor apuse.
* Maria asculta cu ochii aprinşi, cu mintea dusă, , 
căznindu-se să-I ghicească toate sentimentele, toate 
suferinţele aşa de subtile ale omului acestuia.

Iera un suflet duios, blînd, suferea de nenoro
cirile tuturora. - '

Nu se găsea femele în sat neajutată şi neîngrijită 
de Iea.

Bétrína îl privea pe amîndoî, se’mbăta de feri
cirea lor.

La un au Maria a născut un băiat. îl botezase 
Matei. .

!
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leni o jertfă adusă memoriei Domnului Matei Ba* 
ssarab, ale cărui pravile ii umpleau sufletul de admi
raţie mistică.

Gînd Maria a eşit întîia oară la biserică, satul în
treg I*a urat la poarlă : sănătate şi noroc copilului.

Cite-va zile-In urmă aii primit o scrisoare sigilată 
Ja patru colturi, arsă pe margeni. Bunica lui murise.

Mai rămăsese o singură rămăşiţă din Ir o generaţie, 
mătasea Măriei, a pierit de belrînete doue luni in 
urmă.

Rămăseseră singuri, mergeau la mormînlul iei, se 
rezernaii de crucea aplecată şi stau de taină re
împrospătând fapte din viaţă. Maria turna unt-de- 
lemn în candelă, uda ^florile si iearba crescută pe 
mormînlul proaspăt.

Aii început să uite, veneau mai rar, in urmă daft 
numai din cap, apoi ajunsese ca un vis... o umbră, 
nu mai pomeneau de loc.

Doi ani după aceea Maria născuse o fetiţă. O bo
tezase Magdalena, o mîngîiau Magda, icra * fericit 
Teodor Baklovin privindu-şi copiii. îşi reamintea de 
cuvintele tatălui, înainte de a pleca in Italia.

— Nu... n’are să piară neamul nostru tată. Am doi* 
copil.

;ii V-;r ..

Teodor se afunda in vremurile trecute, cîiid iera 
la Curtea Domnului Moldovei, plîngea in amin
tirea tatălui său. Pe mamă-sa n’o cunoscuse nici
odată. Murise cite-va zile după naşterea lui. îi ră
măsese două tablouri lucrate in ulei, unul al tatălui, 
altul ab măsii.

Amîndouă lucrate la Veneţia, Icraiî aşezate în ca
binetul de lucru, unde avea socotelile cu ţăranii, za- 
pise din răspărinţi, documente scrise cu litere clii-ri

: -1.
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rilice, do h il dulapuri mar! cu cărţi vecii!, ritmase de 
la tatai silii, cîte-va volume din Manzoni, Petrarca« 
Daute, Ariosto, Torquato Tasso şi o copie după statua 
sfîntulul Marc de la Roma.

Zilele treceau una după alta fără să bage de seamă. 
Teodor făcea invoelile cu ţăranii. Iama, se cobora în 
bibliotecă, acolo căuta 'să-şi împrospăteze impre- . 
siile şi senzaţiile de odinioară.

Trăleau o viaţă retrasă, în afară de orI-.ce cunoş
tinţe, citea copiilor basme şi se ducea la «vînat.

Copiii se măriseră. Teodor Baldovin devenise tăcut*, 
umbla singuratec, vorbea răstit şi puţin. De la o vreme 
se plictisea.

Aceeaşi viaţă uniformă, vederea aceleeaşl femei cu 
aceleeaşl obiceiuri, aceleaşi discuţii asupra vleţel, îl 
făceau zilele amare. Ar fi voit să leasă din acea viaţă 
la lume, la mişcare. Maria tăcea, în fundul inimel,. 
se săpau răni adînci.

Se ofilise, faţa i se lungise, ochii ïeraü vecinie în 
lăcriml. ~

De-acum toată dragostea leraă copiii.
Teodor îşi schimbase traiul, lipsea zile întregi d’a- 

casă, intrase în viaţa politică ; reînoise viaţa Italiei.
De cînd cunoscuse pe doamna Pancu, uitase toată . 

dragostea pentru Maria. Retras în case cu obloanele 
închise, dezbrăcat, în mijlocul prostituatelor goale,, 
sorbea parfumul şi deliciul cărnel. Se tira la picioa
rele lor, se întindea pe carnea lor albă, lucie, moale 
şi catifelată, voind să soarbă toată viaţa lor... să 
simţă cum slăbeşte firul vleţel... Numai lera o pa
siune, ci o nebunie de-a poseda acél morman de 
carne multă, de’a înota ca’ntr’o apă caldă, pentru a-şl
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satisface dorinţa exaltată de-a simţi alături de el 
carne caldă, cum se mişcă, sărută, muşcă, bea şi 
vorbeşte. Dacă cine-va in moine.: tele acelea l-ar fi 
luat din mijlocul acelor femei, ar ii fost lovit de 
moarte : lera o bestie în furia concepţiei. Cînd după 
nopţi de beţie de carne omenească, nebun de bău
tură, se trezea, blestema lumea, se retrăgea Ia ţară, 
-de multe ori lovea obrajii bietei Marii. O tlra.de 
păr d’ăiungul odăiel, apoi îşi cerea iertare şi citea 
Psalmi. Psalmùl lui Jeremia «La riul Babilonului...» 
îl îmmula sufletul, plîngea şi îmbrăţişa pe toţi din 
casă.

XI

Cite-va zile In urmă doamna Pancu se simţea tristă 
.şi abătută. Inlrind acasă găsise pe masă «Tribuna 
Tirgoviştel», deschisă la pagina lll-a. lera un necrolog 
semnal de Mihail Vineş.

«Anunţăm cititorilor noştri că distinsul cetăţean 
Victor Halei, unchiul doamnei Ecalerina Magi Pancu, 
soţia neobositului agricultor si consilier comunal, 
Magi IVan Pancu ginerele niaicel Eugenia Halei, a 
încetat din viaţă în urma unei crude suferinţi.

«Fie-i ţarina uşoară şi neperită memoria prin te noi.
«Trimetern condoleanţele noastre maicii Eugenia 

Halét şi familiei Hagi Pancu».
Katii i se tot părea că aude un marş funebru. 

'Căuta să-şl înlăture tristeţea momentană vorbind cu 
copiii de jucăriile lor şi de şcoală. Luase în braţe pe 
Ştefan, pentru Intila oară de cînd il născuse, voia 
să-1 alinte. Simţea o milă deosebită in momentele

- /
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acelea de tristele ca să mingile un copil mal oropsit 
şi lăsat să crească ca o buruiană sălbatică.

, Copilul prin instinct ghicise prioritatea ce o are 
cel mal mic înaintea măsel, se desfăcea din braţele 
Iei şi fugea în cite un colţ privind în golul dinaintea 
lui. Poale, dacă ar ii avut o viaţă cu mal multă 
mişcare, ar li uitat mal lesne.

Zilele petrecute alături de Baldovini se reînviaţi In 
suliét şi un nou orizont de lume i se deschidea. Hagi 
Panou iera în ajun să cumpere o poreclite de case . 
în Bucureşti. Tribuna Tîrgoviştel» vestea în ace
laşi minier, unde se vorbea de moartea lut Victor - 
Paiet, că prinţul domnitor şi prinţesa dorind să cu
noască ţara Românească,, vor face cite un «voiaj de 
plăcere» în diferitele oraşe ale ţârei. .Tîrgoviştea, 
oraş istoric, a doua capitală de la .descălecare, pré
senta un interes mult mat mare de cît alte oraşe^şi , 
trebuia să fie vizitată între cele dinţii.

Toate noutăţile astea triste, vesele, şi interesante 
aprinseseră mai mult dorinţa doamnei *Pancu de 
a face cunoştinţa prinţilor, cu'ocazia venire! lor în 
Tirgoviştc, ca retrăgîndu-se în Bucureşti să aibă in
trare la palat. ^ .

Atunci va veni numai la moşie, o să dea băeţil în 
pension, o să ducă o viaţă liberă, o să se intereseze 
de politică şi o să facă cunoştinţă cu oamenii dis
tinşi. Din ziua de cind văzuse pe Baldovin plingînd 
şi căzind de pe scaun toropit de băutură, se desgu- 
slase. Ţinuse la el mal mult prin obişnuinţă, con- 
rupţie, ambiţie, şi mal cu seamă din cauza promisiuni
lor făcute. Pe lingă aceasta, găsea în adulter un de
licii! asemănător cu amorul platonic.

Viaţa închisă, plicticoasă, alerul "ursuz şi mizau-*
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tropăi al Iul Vineş o enerva, iar destrăbălarea, con- 
rupţia, figura distinsă şi frumoasă, ideea că este prinţ 
ii deschideau noi pasiuni si nenumărate dorinţl pentru 
lux, avere şi glorie. Nu putea să se despartă delel, 
cu toate că imaginaţia nu putea să-l mal sufere. Iera 
mal mult o trebuinţă, o plăcere născută din pasiune 
şi din interes, ca să poată zice că are un amant prinţ 
şi-l face prezenturl; cum fac regii şi oamenii mari 
reginelor cadouri de moşii imense şi de cal de rasă 
străină şi rară.

Hagi Pancu iera ocupat cu afacerile de moşie, 
" , mînca şi dormea ca în totdeauna, Iar lea îl examina 

cum fuma dintr’un ţigaret de chihlibar negru, cum 
scuipa des şi departe printre dinţii lui negri şi stri
caţi. dşl acoperea faţa cu mîlnele şi murmura ca odi
nioară :

■

. ***

*— Doamne, pină cînd aşa viaţă... ce monstru... 
Intr’o zi după ce îl privise cu scîrbă şi desgusl, 

repetînd aceleaşi cuvinte după un timbru ritmic, 
ciné-va băgă capul pe uşe şoptind :

— De... pînă cînd s’o Indura...
" — Dar aicea al fost, domnule ?

— Cine le de vină, de ce lăsaţi uşile deschise?
— Pe unde al intrat?
— Prin portiţa din grădină..
-A Numai cavalerii intrau odinioară la amantele 

lor prin portiţa din grădină... foarte distins...
— Aici le... domnul Pan...
— Nu, şi foarte bine al făcut de al venit.
In camera de alături se auzi un tuşit gros, cine

va care se mişca prin casă, apoi o uşe închizîndu-

;

se... paşi în grădină... 
« — Sezl.

t •i

.
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Doamna Pancu îï făcu Ioc pe o canapea roşie îm
brăca tă în Ir'o- răi ea subţire,. apropiă genunchii iei 
(le al lui şi ramase cîte-va minute cu ochii pironit 
în ochii lui.

— Ce, vrei să mă hypnotizezl ?
— Nu, roiesc să ştiu dacă într’adevăr mă Iubeşti, 

dacă nu mă înşeli şi dacă nu-gîndeşll aiurea...
— Pentru ce?
— Nu ghiceşti ?
— Katia... Kalia, ţî-am spus de-atîtea ori că nici 

.o putere omenească n’ar putea să mă despartă de 
line.

Bald ovin o privi cu alita pasiune şt ardoare sen
zuală, în cît lea se depărlă la un lat de mină pe 
aceeaşi canapea.

— Da... mă iubeşti... zise lea plecîndu-şl ochii în 
jos, roşind ca de primele cuvinte amoroase şi nevi
novate, si, întoreîndu-şî fala de la Iei, suspină ca de-o 
durere mare.

— Ştii una, Teodore ?... s’a prins...
— Ce s’a prins ?

Nu-lî aduci aminte?... Vezi, nu mă Iubeşti. Eli 
îmi reamintesc ziua, ceasul, minutul chiar, gestul ce 
Pal făcut... cum tremurai... inima bătea să-ţi'spargă 
coşul pieptului. Alunei mî-al promis multe... te-am 
crezut... lin minte chiar dungile colorate în violet 
aruncate de soare printre ochiurile de răţea.

Momentele petrecute alături de tine îmi sunt aşa 
de scumpe, în cît nu uit nici cele ihal mici fenomepe 
ale naturii... dar consecinţele? -

— Ţî-am trimes coroana de diamante purtată de 
mama... aşteaptă, şi vor veni toate la ilnd... .

—... D’aluncl... ca să reviü, (doamna Pancu plecă
10 \
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Iar ochii în jos cu o mişcare de scenă aşa de reuşită, 
în cit pleopele se lipeau aşa de bine si de artistic, 
că orl-cine s’ar ii putut înşela gîndind că femeea 
aceasta Iubeşte).

— Et bine... d’atunci...
— El bine sunt însărcinată... copilul ie al tett... 

trebuie...
— Cu mine? Ani auzit alt-ccva... Vincş... ieartă-mă, 

leu nu ştiu...-
— Aşaaa... te Iei după lume... n’al încredere in 

mine... îmi faci scene... Aşa răsplătiţi voi, bărbaţii, în
crederea şi iubirea unei femei. Nu-mi mal trebuie 
nimic, nici moşie, nici nimic... al înţeles, ieşi... să 
pleci de aici... nimic... nimic... răsplata voastră?... 
ingratitudinea.

Doamna. Pancu devenea din ce în ce mai purpurie, 
- nările ÎI băleail. buzele începuseră să tremure, res

pira .greii, şi începu să plîngă cu hohot. Iera un plins 
silit şi isteric.

— Să lugl... să fugi dinaintea mea... m’ai înşelat, 
fe-am crezut ca o femeie naivă şi acum îmi vorbeşti 
de păcatele altora? Te cunosc... ingrat.

Baldovin rămăsese aiurit şi nici un gînd holărît 
nu-I venea în minte. Pasiunea numai ca s’o aibă îl 
tortura şi-l dezarma.

Se răsturnase pe canapea înaintea lui lăsînd să 
se vază o fustă de borangic brodată cu fir de mă
tase neagră. Prin ciorapii negri de mătase se zărea 
ca prin sticlă pieliţa Iei marmoreală.

Baldovin o privea din colţul canapelei. Omul a- 
cesta pasional, senzual şi blazat in faţa acelei scene 

. se aruncă în -braţele Iei.

‘
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— Dragă Kalio... le Iubesc... de ce plîiigT? N’am 
«pus nimic... larlă-mă... ascultă-mă.

Doamna Pancu văzînd resullatul aceleï scene reu
nite» se forţă din nou şi începu să plîngă.

— Oh... lasă-mă... lasă-mă... mă’năduşl.
Se lăsă îneelişor, ca odinioară de pe băncile şcoa- 

leî. şi se’nlinse pe velinţele aşternule de pe scin
dările cernite.

Baldovin crezu că înebuneşte. Cercă s’d1 ridice,. 
Torbindu-i blajin şi duios-:

— Kalia... Kalia... simt leú... te ador, Katia...
Iea deschise ochii şi lăsă pleoapele în jos, îl ri- : 

•dîcă Iarăşi asupra Iul, şi-l. închise diii noii. '
In această deschidere şi închidere uşoară se ve

rdea un studiu amănunţit, un gest de scenă cii care ' 
•lera sigură că poale să trezească toate pasiunile în 
sulidul acelui om blazat.

Omul nostru o ridică de jos şi o aşeză pe cana
pea. Se aplecă peste lea şi o sărută pe buzele roşii 
şi treniurînde.

Doamna Pancu deschise ochii bine şi-l privi în
-fală.

— Katia, dar nu sínt lett de vină, ştii bine cît te - 
Iubesc. *

Jea duse mîna la cap cu un gest molatic şi du
reros.

Da, văd bine, d-ta inii ceri viaţa mea, şi îmi 
vorbeştţ de Vines... •

— O, nu, nu, iii sigură, totul Ieste al tău...
Baldovin îşi lipi buzele de ale lei şi rămase cîte-va 

secunde imobil. Nebun de voluptate cerca s’o des
cheie la sin.

iea închise ochii din nou şi se lăsă în voîa Iul.
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. tel Începu s’o sărute, în spasmul unui delir bestial, 
peste toate părţile sinului... lera o aiurare a simţu
rilor, nu mal lucra nici un fir al raţiune!...

— Oh, lasă-mă... lasă-mă, mă ucizi...
De astă-dată soarele trimetea, prin rolocoalele dê 

răţea ale terestrelor, lumini colorate de un gălbui 
roşiatic... '

Cînd a Ieşit d’acolo, la cili-va paşi in colţul stradela 
Mihail Vineş vorbea si gesticula in mijlocul a patrii 
consilieri comunali. Hagi Pancu fera printre Iei. * *

Doamna Pancu avusese dreptate. După cinci luni 
născuse un băiat.

Hagi Pancu cumpărase o perechie de case în Bu
cureşti in calea Dorobanţilor, pe numele.«doamnei».

De Teodor Baldovin se vorbea că Ie aproape ruinat.
In fie-care seară pierdea Ia cărţi, şi se dase cu 

totul la băutură.
. Toată lumea din capitală admira la o trăsură ele
gantă doi trotori mari ^i negri. Semănau cu caii de 
la trăsura lui Teodor Baldovin. Toată lumea credea 
că sínt ai Iui.

XII

In sftrşit, In ziua de 18 Aprilie Itt... după cum se 
informase «Tribuna Tîrgovistei» şi domnul prefect, 
prinţul domnitor şi prinţesa, aşa de aşteptaţi de ce
tăţenii fostei capitale a Valachiei, trebuïaü să’şi facă 
intrarea pe bariera oraşului. Primarul-deputal, Mihail 
Vineş, de şi republican convins şi contra dinastiei 
străine, lotuşi din pricina «condiţiunilor grele prin

Í
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care Irecea ţara», alerga in toate părţile şi da ordine 
pentru curăţirea stradelor.

Prefectul judeţului vestise pe toţi sub-prefecţii şi ~ 
primarii satelor ca, în ziua de .18 Aprilie al acelui 
îin, să se alle cu toţii în vechia fortăreaţă, unde Alteţele 
lor Domnul şi Doamna Romîniei vor bine-voi a primi 
obştea tuturor satelor şi a-orqşuTul.

Prinţii intrau in vechia capitală a Valachiei într’o 
trăsură mare trasă de patru trotorl mari şi negri, 
semăn ind cu telegarii avuţi de Baldovin la trăsura Iul.

Trăsura îera oferită de marele agricultor şi consi
lier comunal, domnul Hagi Ivan Paucii. Visita se pri
mea în casele domnului prefect, autoritatea cea mat 
marc din judeţ. De la barieră şi pînă-la casele pre- 
fectulul, toate stradele terafi aşternute cu ramuri şi 
frunze verzi. Cetăţenii îşi împodobiseră casele cu 
Hori, întinseseră vel in ţi şi covoare pe balcoanele 
•caselor şi pe la fereşti. Steaguri tricolore filfiiafi di
naintea prăvăliilor. Casele mărginaşe ieratt văruite, 
prispele lipite cu pămînt galben. Velinţl, scoarţe şi 
ghiveciuri de (lori lenni întinse d’alungul ceardaeu^ 
rilor. Din capul barierei şi pînă la domnul prefect 
îera o stradă mare, nepavală, bătută cu pietriş şi 
nisip. Din distanţă în distanţă se vedea cîle un fe
linar încoronat cu steaguri tricolore, znricele, ramuri* 
şi coroane de merişor. înaintea casei domnului pre
fect, cu două zile înainte se construise un umbrar de 
ramuri de tufă verde. Printre frunzele de tufăiorafi 
Hori de liliac albastru şi alb, flori de, clmp şi de 
grădină. La intrare filfăiaii două steaguri mărişi' 
două cartoane cu inscripţiile : Vivat Romînia. Tră
iască Alteţa Sa Domnul şi Doamna. Alături portre
tele prinţilor, două cadre bronzate luate dé la Pri-

/
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marie, şi două mici inscripţii : Onoare cetăţenilor Tir- 
goviştenî. Progres şi Prosperitate.

De dimineaţă tot oraşlil îera pe slrade. Nici-odată 
vechlea cetate a Basarabilor n’a văzut aşa sărbă
toare şi alita lux şi curăţenie desfăşurate pe strade, 
în casele oamenilor şi pe corpurile lor scurte şi groase- 
Un aşa lux de haine negre mal rar. Străluceau la 
lumina soarelui de păreau lustruite. Negustori în re
dingote scurte negre, ale căror îndoituri probat! o 
viaţă de ladă, acum abia acopereau pinlecele lor 
gros.

Se auzeau dialoguri.
— -Al închis prăvălia, chir loniţă...
— Da... da, odată vine Vodă să ne vază...
— Cum merge negustoria?
— Stil... colea... potrivit...
— Am auzit că Hagi Ivan a oferit Iul Vodă tră

sura şi caii cel negri, ca să intre. în oraş... grozav 
mal samănă cu irotorii de la trăsura prinţului Bal- 
dovin...

— L-am văzut pe aice... Iu;, ce să-l Jacl, Magi 
Ivan... om cu mullă chibzuinţă şi socoteală, a ştiut 
ce alege... are noroc... mare noroc... ce mal nevastă... 
halal.

Femeile îmbrăcate în rochiile de mireasă şopleait 
între lele şi aşteptau cu nerăbdare d’alungul strade* 
ivirea prinţilor. Dase o bură de ploaie, îşi ridicaseră 
rochiile în sus de se vedeau fustele albe scrobite,, 
picioarele lor mari, groase şi bulucoase. Domnii îşi 
scoseseră batistele şi îşi acoperiseră pălăriile tari, Iu- 

'slruile, cumpărate pentru acea sărbătoare solemnă.
Copiii îmbrăcaţi în haine de şiac noi, spălaţi şi
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dichisiţi ïcraü aşezaţi rîndurï, rîndurl, conduşi de 
profesorii respectivi.

— Auziţi, sil strigaţi, ura, ura, ura, de trei őri, 
aţi înţeles*?... Síi nu mă daţi de ruşine, c’apoï ştiţi 
ce v’aşteaptă... .

Cunoaşteţi pe sfîntul Nicolae?... Tu ăla d’acolo... 
Lascule, să nu te aud că vorbeşti în front, că ştii pa- 
tarama...

Copilul plecă ochii în jos. ***’•-
O trupă de soldaţi, cu comandantul în frunte, tre

cea spre barieră. ÿ . -
Prefectul şi primarul oraşului, în-frac şi cravată 

albă, încinşi cu Imuri tricolore şi ciucuri aurii atîr- 
nind d’a dreapta şoldului, treceaii într’o trăsură, se 
uitau în toiite părţile examinînd casele şi strada. 
Din cîml în cînd, primarul, Mihail Vineş, arunca 
ochii îndărăt. O trăsură se ivi şi doamna Prefect 
alături de doamna Magi Panou, avînd în faţă pe 
Magi Pancu, veneau în urma lor. îşi făceai! semn cu 
batistele. Doamna Pancu suridea şi se pleca la üre- 
chla amicei sale.

— Ce fericire cu venirea prinţilor... închipueşte-ţl 
dragă, ne mai scoate din lîhcezcală. O aşa vizită 
mal rar... nu pot şi Iei să se ducă în toate părţile.

— Aş vrea să-l aud vorbind, zise doamna Prefect, 
am auzit că ştie romîneşte. lea se zice că face 
poesil... mal ştiu lefi ce...

— Nu Ie mirare... prinţesă... trăită bine..; în lume 
•aleasă... ce vrei *? Toate prinţesele şi reginele sínt 
aşa. Lumea ala... saloanele, cavalerii curţii, prinţii, • 
baronii, conţii... luxul... toate... toate inspiră'... de...- 
şi inspiraţia nu poate să vie la toată lumea. Cu
noşti scrisorile doamnei de Sévigné *?

!
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Dacii îTar ii avut o fată, pe care o adora, azt, 
draga mea, nici nu s’ar mat fi pomenit de tea. Vezi 
inspiraţia?... amorul... şi cile şi cile...

Avea dreptate să zică lumea că te învăţată... ştia „ 
tea de. ce te mîudră.

Trăsurile ajunseră aproape de barieră. Prefectul 
sărise din trăsură şi dase braţul soţiei sale, tar ) 
domnul Vineş, doamnei Hagi Pancu.

Lumea alerga din toate părţile şi se îngbesutea 
ca să vază autorităţile şi aristocraţia provinciei. 
Femeile micilor negustori priveau rochia doamnei 
Pancu. Iera de «barège safran pâle» si-I şedea de 
minune. Proprietarul Costea de la Finlea şi soţia sa 
ajunseră Înaintea tuturora. Hagi Pancu la spatele 
soţiei sale, îl privea profilul sculptural, faţa albă şi 
catifelată, şi se uita în toate părţile. Par’că arii căutat 
cé-va... Iera mulţumit fostul negustor şi simţea fiori 
de fericire în tot corpul. .Nimeni nu Iera mal fru
moasă de cît lea... nimeni mal elegantă. Cheli nise 
multe parale, dar cînd îl merg treburile bine... Mun
cise omul destul şi putea să-şi plătească ori-ce fel 
de lux. Fusese destul de ameninţat, abia scăpase şi 
de sărăcie şi de.puşcărie. Magi Pancu gîndi la toate 
mizeriile şi nevoile prin 
Iul Mihail Vineş, «Mintuitoru!. >

— A... uite şi onorabilul Domn Pancu... ce mal 
faceţi?... Viu şi cel-lalţl consilieri?...

— Da... da... /trebuie... odată vine Vodă...
— Aşa... aşa le onorabile domnule Pancu... Vineş 

lăsă vorbă neisprăvită uitlndu-se spre un noii venit 
ce îşi făcea loc printre lume.

Un om înalt, bine făcut, brun si palid, ale cărui

trecuse şi’ntîlni figuracare

i,
:

r.
MË
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maniere reaminteaţi eleganţa şi rafinăria, făcea pe 
toată lumea să se dea în lături şi să şoptească.*

«Ie prinţul... prinţul... de la Măgura»/
— Am onoare să vă sărut mîinile...
— Aaa... domnul Teodor Baldovin...
Cunoscutul nostru se’nclină, sărută mîna celor 

<louă doamne şi strînse mina celor din prejur.
— E, acuma sîntem cu toţii, zise doamna Hagi

Pancu. .N
— Al noştri, răspunse doamna prefect.
Ivatia îl măsură de sus pînă jos. Iera mal palid 

ea în totdeauna şi globii ochilor se mişcau în fundul < 
orbitelor ca două morişcl la bătaia vîntulul.—Aştep
tarea o enervase, îl tremura piciorul, .ar fi voiLsă 
se aşeze unde-va, se uită în toaţe părţile şi Intilni 
figura lui Magi Pancu.-

Ce monstru... - • \
— Veniţi aşa de vreme, domnule Baldovin... nu vă 

gîndeati că prinţii pot suferi din caiisa lipsei dum.- 
neavoaslră? Ori şi dumneavoastră sunteţi tot prinţ.

— Vecinie muşcătoare... cu toate astea le o prin
ţesă pe care o ador şi n.’aş li voit să sufere... le aşa 
<lc greu să fii exact...

— Da. mal cu seamă cînd ştim că sîntem adoraţi. 
Sínt o femele nenorocită. Mă’ncred *în Iubirea (l-tale, 
voi bărbaţii nu suferiţi... nu înţelegeţi cuvîntul «a 
iubi». Da, poate al dreptate, sínt bălrînă... lumea ie 
mare... Oh, Doamne, Doamne, ce nenorocire... ce ne
norocire...

— De ce alita desnădejde ?... de cînd Am lipsit
pentru că am avut afaceri, dragă Katio. Te Iubesc, 
totul ie al tău, pe copiii mei... - '

— Şi pe nevasta d-lale, adăugă doamna Pancu su-
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rîzînd. teşii aşa de prosaie, par’că nicï n’ai ii crescut 
larcurte. de domn.

Baldovin căzuse la gîndurï. CuvînluI de «domn» Il 
trezi toată copilăria. Văzu palatul mare, grădina cu 
arbori seculari, biblioteca şi un bătrin sltnd şi cetind 
zapise vechi, cu mina pusă razem sub cap. Jera tatăl 
Iul. Văzu figura domnului, auzi vorba şi gestul cind 
discuta cu boierii. Se văzu în bibliotecă cetind şi 
privind portretele voevozilor de odinioară. Trăise în 
viaţa lor. Ce viaţă tristă, plina de nostalgii, evoca 
acele figuri dispărute cu toate obiceiurile d’aluncl 
Se simţea strein in mijlocul acela şi suspina privind 
gloata de oameni, care venea... venea mereu.

— De sigur le gîndeştl iar la lea... Nu, nu, mă 
înşeli, nu mă iubeşti, alminlrelea mi-aî fi dat de mult 
ce ţl-am cerut... Au nu înţelegeţi voi, bărbaţii, că Iu
birea adevărată, ideală, cîntală de toţi poleţif, le în 
amantă. Nevasta le prea banală, emoţiile lipsesc; o 
amantă... doamne, cile emoţii....

Toţi, cavaleri, regi, duci, prinţi, au avut pe lingă 
nevasta lor şi cile două amante chiar. Ludovic XIV, 
là Duchesse de là Vallière, M-me de Maintenon... Enric 
VJIJ..., şi cîţl şi ciţl..., găseau o pasiune deosebită... 
un ce ideal şi neînţeles de masa comună a oame
nilor. O, tu nu înţelegi ce însemnează să te legeni 
pe sînul unei.femei... ce ideal... ce dulce... înţelegi, 
înţelegi tu astea? Dacă ai fi înţeles, de mult ml-al 
fi dat... m’al nenorocit... Doamne... Doamne...

— Dragă, le Iubesc, dar nu le posibil acum, aş- . 
teaptă, am făcut ce am putut... te Iubesc, dragă Katio...

— Ce ţl-am cerut?... nimica loată... să-ml dai în
scris pentru ipotecarea moşiei. Nu mă Iubeşti de loc...

. stil bine cite sacrificii...

! '
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— Tu crezi ca nu te Iubesc? Numai leu ştiiî. sunt 
nopţi iu care nu gindesc de cit Ia tine, dragă Kati... j

— Oh, iaci... Iaci..'; Nu.înţelegi extasul in nop- j
ţile senine... vorbele şoptite pe jumătate..: teama să 
nu Iii surprins... De geaba al crescut la curte de I 
«domn . Să ii avut leu norocul Iau... ce lume aş fi 
invîrlit. . . , • 4 ' '

Baldovin rămase pierdut în faţa Iei, Iera sedus ca 
un artist, ca un sculptor de statua lui, vedea, acolo... 
în jurul ochilor o radiare de lumină în contra căreia 
nu Iera de luptat.

— De ce nu voeşll să vorbeşti? Nu mai al nimic 
in tine ?,.. Eu credeam că fiii de boier crescuţi pe la 
curţile domneşti au albiei de sentimente... nu Ieşti 
galant... unde sunUcavalerii de odinioară ?...

— Iţi promit, Kalia... îţi promit... o să al totul... 
totul, te iubesc numai pe tine...

— Ce bun ieşti. Nu mal gîndi la lea... lasă... destul
te Iubesc leu... lasă-tnă să te string de mîuă... .te-aş 
săruta. : W:r

Baldovin nu mai putea suferi acea masă de oameni. 
Sgomolul. vorba, îmbrăcămintea şi figura lor, îl des- 
gustaii. Nu avea nimic contra lor, dar se simţea 
străin, ueavînd nimic de comun cu Iei. Pentru Iei 
ruinele unui palat de odinioară, o casă vechie boe- 
rească, unde trăise mal multe generaţii, avea mal 
multă importanţă şi simpatie de cit gloata de oameni 
ce se înghesuiau, î.şl daft cu cotul şi rîdeaîi. Iera •; 
trist şi desguslat.

— Kalia... mă retrag...
— A bientôt, cher monsieur...
Lumea începuse să se înghesuie. Tot oraşul Ieşise

întru întîmpinarca prinţilor. Nu se distingea niclun - *
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glas, nid o vorbă. CiţI-va agenţi al poliţiei alergai! 
în toate părţ.le strigînd :

— La o parte... la o parte, domnilor...
In momentul acesta un jandarm postat la doul 

chilometri, venea în fuga calului şi se opri în faţa 
■domnului prefect.

—-Soseşte... soseşte... trăiţi, domnule prefect.
Lumea se’nteţise şi se ridica pe uluci, prin ar

bori, pe la ferestrele caselor, prin pod şi pe scaune 
d’alungul slradei.

— La oparte... la oparte, înţelegeţi domnilor o- 
dală.7

Funcţionarii superiori, notabilităţile oraşului, aris
tocraţia provinciei, notabilităţile satelor, slrînşl de 
oparte în frac, clac, minus! albe, haine ţărăneşti, îşi — 
îndreptau gulerele, cravatele şi hainele de pe iei.

Trăsura intrase în oraş. Ura, ura, ura, se auzea 
din toate părţile. Muzica militară intona imnul na
ţional, armata prezenta armele, femeile aruncau flori 
în trăsura prinţilor şi înaintea cailor.

Prinţul îmbrăcat în uniformă de general, plictisii 
şi gîndilor, saluta cu degetul poporul Tîrgoviştean. 
Prinţesa cu obrajii roşii ca trandafirii, într’o roclilă 
«mauve», rîdea, saluta şi împărţea săruturi cu mina 
în toate părţile. Un om al Comunei le prezentă pline 
şi sare.

*

grit-
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Domnul prefect se apropie de trăsură însoţit de lot 
«e avea Tîrgovişlea mal ales şi începu :

— Bine aţi venit... trăiţi... hî... hi... hi...
Prefectul îşi uitase hîrlia în buzunar, o scoase cu

nervositate şi reîncepu :
— Bine aţi venit în vechia celale, unde odinioară 

descălecat viteazul nostru domn R*adu Negru Bas-

i
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sarab. Cetăţenii vechiei cetăţi, undë.Mihaï Viteazul 
a învins pe Turci, salutit în'voi pe liberatorul ş 
thîn tui torul Romín isin ului.

De secole umbrele Bassarabilor privesc de pe Înăl
ţimea turnurilor, (aici prefectul făcu un gest cu mina 
arătlnd spre turnurile în ruină), şl staü cu ochii a- 
ţintiţi Ia Dunăre şi la Carpaţi, aşteptînd' pe libera
torul lor. Ca un al douilea Messia, providenţă v’a 
ales, v’a trimes să liberaţi un popor întreg din mii* 
nele păgînismului. Fiţi bine venit. Ţara vă ie re
cunoscătoare şi poporul Tîrgoviştean în special, sa
lută azi cu bucurie intrarea triumfală a Alteţelor 
Voastre prin strigăte de bucurie, .ura, ura,

Lumea alerga din toate părţile. Prinţesa arunca 
flori, femeile se’ngrămădeafi, se loveai! şi se călcâi! . 
pe picioare şi pe rochii ca să prinză dili florile a- 
runcale de «doamnă». Prinţul se dase jos din tră
sură, scoase un carnet şi citi :

— Slut foarte onorat de pripii rea călduroasă a cetă
ţenilor şi doamnelor Tîrgoviştene, şi doresc prospe
ritatea acestui oraş şi a Romîniei întregi.

Fie ca vorbele noastre să be ascultate de provi
denţă.^ • v : . • •'

Prinţesa înconjurată de cîle*va dame cunoscute 
din aristocraţia provinciei, rîdea şi da din (\ap ]\\ 
fie-care întrebare.

Doamna prefect se apropiă de prinţesă şi încli- 
nlndu-sc o întrebă : ,

— Aţi venit bine? Nu vi s\u întîmplat nici un . 
pericol pe drum?...

Prinţesa da din cap şi rîdea cu acelaşi humor,.
— Nu vi s’a părut cam periculos drumul ?... Mai

ura.
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deună-zi hoţii âü'călcat un arendaş din apropiere... 
bàrbatu-meiî a pus oameni sü’i prinză...

Prinţesa făcu acelaşi gest. Doamna Pancu îşi făcu 
loc alături şi spuse prinţesei In franţuzeşte.

— Madame... raconte des histoires.
— O... oui...
Prinţesa se roşi. dar lera mulţumită că a putut 

găsi pe cine-va cu care să vorbească franţuzeşte.
Copiii, oamenii tineri şi bătrîni, femei, strigau ura. 

Din toate părţile ploua (lori peste capetele prinţilor.
Un vînt căldicel aducea din toate gradinele miros 
de flori de vişini înfloriţi.

In aler se auzea ciripit de rîndunici. Vocile de oa
meni păreau o vijelie puternică.

Trăsura se pusese în mişcare. Doamna Pancu fu
sese invitată alături de prinţesă. Prinţul încălecase 

.pe un cal oferit de proprietarul Costea de la Fintea.
— Me, ce să-l faci... aşa te... Ic învăţată... fru

moasă... are prieteni... parale cîşligă mereu cu acci
zele comunii, are moşie, trăsură şi t rotor! negri de 
viţă prinţiară .. Pe lei l-a ales consilier comunal, aşa 
boblet cum le, cine ştie ce soartă îl aşteaptă.

— Me, norocul, norocul, răspunse doamna Midier 
Iuind loc în trăsură alături de amica sa, doamna
Aglaie Costea.

— Ce noroc dragă, o credeam all-fel pe Katin. Nu 
ştii... s’a schimbat mult... nu-1 mal place Vineş... nu 
are moşie, nu le de vilă prinţiară... le Ia preţ Teo
dor Baldovin, zice că le de vită nobilă... înrudit cu 
un fost domn al Moldovei...

— Ce spui?... dar nu le însurat?...
— Trăiesc aşa de răii de cînd s’a amorezat de 

Katia ;. şl-a pierdut averea cumpărîndu-I la bijuteriii
-I

I
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şi rochi... Magi Pancu nu-ï face nemicft... Te cu şti
rea lui...

Trasurile se opriseră dinaintea caseï domnului pre
fect. Din noü muzica in tonă imnul naţional şi armata 
prezenta armele.

In capul scării Icra domnul şi doamna prefect. Se 
plecară piuă la pămînt In fata prinţilor, îi conduse 
într’un salon mare, pregătit pentru această ocaziune. 
Iernii oglinzi mari în cite şi patru pereţii. Scaune de 
catifea roşie şi două canapele mari devaceeaşl ma-* 
lerie si culoare. Inlr’un colţ al salonului leraiV por
tretele celor doi suverani cu două coroane mari.

Invitaţii începură să curgă din toate părţile. Dom
nul prefecl şi primarul recomandă funcţionarii locali. 
Jntîi defilară nouă consilieri comunali.

— Vă recomand, Sire, pe onorabilul cetăţean Ilagi 
Ivan Pancu, demn şi cinstit cetăţean,.consilier ak o- 
raşulul nostru, lucrează pentru desvoltarea 
ţulul, indus!riel si agricullurel naţionale.

Prinţul suveran se ’nclină şi strinse mina demnu- 
nulul cetăţean al Tirgoviştel.

— Trebuie... trebuie... comerţ la ţara romtnească... 
frumos... frumos... continuaţi comerţul, domnule 
silier şi ţara rominească va ajunge departe.*

— Să trăiţi, îngînă Magi Pancu.
In urmă trecură suhprefecţil şi primarii satelor.
Prefectul strigă numele fie-cănjla. Bieţii oameni

defilai! sfiiţi şi abia îndrăzneai! să ridice ochii In 
faţa prinţului. Toţi strigau :

— Trăiţi... trăiască Doamna.
Aproape, pe o canapea înconjurată de flori, prin

ţesa mereu rizind se’ntreţinea cu doamna prefect, 
doamna Aglaie Postea şi. doamna Magi Pancu.

comer-

con-
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Katia se căznea să traducă în franţuzeşte vorbele 
celor două doamne. Discutau tare, şi doamna prefect 
o întrebase unde îşi face rochiile şi cit le plăteşte. 
Doamna Aglale Costea, expansivă ca în totdeauna, 
spunea celor două prietene :

— Ietînără... Ie tinără săraca... şi ce bine îi sade 
In «mauve»...

Vizitele se sfirşiseră şi rămăseseră numai oaspeţi 
oficiali. Afară lumea se grămădise pe stradă, pe Ja 
fereşti şi da năvală să intre în curtea prefectului, 
cilfcva jandarmi ÎI alungă neavînd ordin să lase pe 
nimeni să. intre.

Prinţesa voia să vază. mulţimea. Cu toţi Ieşiră în 
balcon.

Mulţimea bătea din palme. Chiotele puternice de 
• ura, amestecate cu sgomolul, cu şoaptele mulţimel, 

se auzeau departe... departe... Tot oraşul lera pe 
stradă, în faţa caselor domnului prefect. Femeile mi
cilor negustori făceau semne cu batistele şi arun
cau flori.

Prinţesa rîdea şi arunca săruturi cu mina in toate 
părţile. Doamna Pancu arunca din florile primite. 
Domnul prefect alerga in toate părţile pentru pre
pararea banchetului. Iera foarte nemulţumit că lip
seai! focurile de artificii.

Sprë seară a avut loc banchetul în onoarea prin
ţilor. Doamna Pancu ocupa loc d’adreapta prinţesei, 
ceea ce a dat gliies doamnelor Tirgoviştene să se 
revolte. Multe seri pe la sindrofii s’a discutat această 
afacere aşa de importantă, In viaţa sufletească a Tîr- 
goveşlenilor.

La banchet ş’afi ţinut discursuri din partea pre
fectului. S’a băut în sănătatea «eroului de la Plevna»
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şi a martirilor, al căror stage a curs In şiroaie pen
tru naţie, popor şi patrie. >

Prinţul suveran a răspuns mulţumind cetăţenilor 
pentru onoarea şi demnitatea, cu care l-aii primit.
S’aii mai ridicat toaste din partea onorabilului depu- 
tat-primar, Mihail Vineş.

De şi republican, a călcat peste sentimentul acela 
stînt, urînd iluştrilor oaspeţi al tîrgulul, ani mulţi, 
copii care să guverneze ţara cu Înţelepciune.

«Ţara, a zis deputatul Vineş, are trebuinţă de oa
meni cu sentimente nobile, al căror ideal să fie cele 
trei cuvinte mari, invocate de- martirii Revoluţiei 
franceze din 1789: Libertate, egalitate şi fraternitate.»

Oaspeţii au aplaudat pe cel mal ilustru cetăţean 
al Tîrgovişteî. Mihail Vineş s’a dat la urechia pre
fectului, n’a puţul răbda fără să-I spule:

— Aï văzut onorabile cùm l’àm regulat- Ia sfirşit 
cu revoluţia ?

— Trebuia... trebuia... altmintrelea te-al fi com
promis în faţa lor, ştiindu-te republican convins.

Ivatia chiar în seara aceea l’a sărutat debucurie.
Dacă doamna Aglale Postea n’ar fi fost de faţă, s'ar 
fi convins că tot a mal rămas o rază din vechiul amor.

Prinţii suverani au plecat chiar în seara aceea.
Peste două luni, prin decret domnesc, trei oameni !

îerart decoraţi cu Steaua Romăniel :• prefectul Ve-, 
niamin Oamulea, deputatul-primar Mihail Vineş şi 
marele agricultor Magi Ivan Pancu, care lucra în- 
naintc pentru des voi tarea comerţului, industriei şi 
agriculture! naţionale. Doamna Pancu fusese numită 
«Doamnă de onoare».

Lumea poate să-I judece cum ya voi, lei vor ră
mânea vecinie : «lumen ad revelationem genţiuîn*^

ii
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Iera în Iunie. Soarele ardea ca un cuptor de je
ratic, razele lut pătrundeau piuă în fundurile cele 
mal ascunse ale umbrişulul. Pălălăi de căldură se 
vedeai! arzînd d’asupra păinîntului, ca nişte limbi 
de foc.

CU ţine ochiul omului nu se zărea nici-iin pul 
de nor peste toată bolta infinită, dogorită de razele 
soarelui. La Măgura, ţăranii sunt slrînşl dinaintea 
fostei curţi boiereşti, a răposatului logofăt domnesc 
Mihail Răzineanu, odată slăpînirea lut Teodor Bal- 
dovin, azi sequestrată. Cu capetele goale, cu mlinile 
încrucişate, cu obrajii arşi şi bronzaţi de soare, fe
mei, bărbaţi şi copii pllng în mijlocul şoselei pacos
tea căzută în casa boierului Baldovin. Patru trăsuri . 
aşteptai! afară. Zece oameni îmbrăcaţi în haine negre,
cu condici subsuoară, însoţiţi de trei jandarmi deschid
toate uşile şi însemnează tot ce văd.
Ţăranii se lnchjnă^şoptind între iei : • <

’ — Roamnef.. Doamne... cine ştie ce jivină va că
dea pe capul nostru.
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De Ia curtea boierească nu se vede nimeni p’afară, 
numai vechiul surugiii al prinţului, fără de trăsură 
şi cal, privea masa de oameni îmbrăcată în negru 
şi urmărită de jandarmi. Glasul îl lera' stins, lera 
mut, plîngea de durere. Nici cintec de clopot, nici 
troscot de bici, nici glume voioase şi fără de grijă. 
D-aeum totul... se îngropa pentru vecie.

Vor creste alte buruieni cu' alte moravuri, alt pu
tregai mal puturos si mal infect, va reînoi vechiul 
•putregai prefăcut în ţărînă şi noroi.

Ce de-a mal viată se îngropase acolo, o generaţie 
întreagă îşi da sflrşitul.

Oamenii ocirmuirel îmbrăcaţi în haine negre, ca 
-cioclii, întovărăşiţi de jandarmi puneai! sequestru, 
îugropînd şi chitind ultimul cîntec de odihnă unei 
•clase întregi. * #

După cererile doamnei Pan cu, prin înscrisurile 
iscălite de Teodor Chrysang Baldovin. tribunalul din 
localitate, recunoscîud în basa acelor.acte, datoriile 
•contractate de Teodor Chrysang Baldovip pe lingă 
doamna Pancu însărcinase o comisiune cu preţuirea 
moşiei şi a tuturor acareturilor găsite pe dînsa. 
Doamna Pancu să-1 puie sequestru, sau să rămîle 
ştăpînă deplină pe fosta .proprietate a Iul Teodor 
•Chrysang Baldovin. - . • _ Îii;

Moşia fusese preţuită în totul la două spte cinci
zeci de mii de franci. Datoria contractată se ridica 

^ la doua sule şeapte-zecl şiNcincI de mit de. franci. 
Doamna Pancu, renunţase la două-zecl şi cinci de 
inii de franci ; să nu zică lumea că le tigru, şi ră
măsese stăpină ,pe moşia Măgura. Procesul fusese 
•susţinut de luptătorul democraţiei, Mihail Vipeş.

Teodor Baldovin lera . ruinat. Nu-i mal rămăsese

\
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de cit niste case mici'într’o curte mare sălbatecă,, 
în Bucureşti, pe lingă grădina Icoanei.

Se retrăsese acolo cu nevasta si copiii, blestemîiuF 
cerul şi pe Dumnezeii, acuzînd lumea de nedreptate* 
şi imoralitate. Ga să uite tot trecutul, continua a-, 
ceeaşi viaţă de orgii. Bea alături de temei goale,, 
sentimentale şi bolnave de nervi.

Intr’o seară în mijlocul prietenilor rafinaţi de pro
stituţia claselor înalte, alături de femei goale lun
gite pe sofale turceşti, in casa unui tinăr proprietar,, 
care moştenise două milioane şi jumătate: trîntit 
intre patru femei, a strigat :

— Prieteni, nu cunosc femeie mai frumoasă şi mat 
voluptoasă ca Ecaterina Magi Pancu. -

Tremurătura corpului iei îmi dă emoţiile cele mai- 
violente.

Prieteni, nu cunosc femeie mai virtuoasă, mai 
cinstită şi mai ideală... ca Maria Baldovin. De zece- 
ani Imi bat nevasta, o scuip, cum au scuipat jidovii 
faţa biîiidă a lui Christ, o bat şi o necinstesc. Copiii 
miei sufer mizeria şi viţiurile mele... prieteni, bäte- 
ţi-mă, înjuraţi-mă, seuipaţi-mă, sínt un netrebnic...- 
Dumnezeu mă va pedepsi pentru păcatele mele..- 
Dumnezeri trebuea să mă pedepsească de mult..- 
Dumnezeii ie o canalie... o canalie...

feartă-mă Mario... icartă-mă... Magda.
Un sgomot infernal, strigăte, rîsete, răcnete ca dé

liant sălbatecă, lovituri pe corpurile goale, aű fost 
răspunsul la’vorbele lui Baldovin.

Iei a început să plingă şi a ieşit afară, împleti- 
cindu-se de băutură, In mijlocul huiduiturilor, stri
gătelor şi rîsetelor generale.

Cînd s’a văzut afară, singur, şi-a rezemat capul de-

/
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stîlpul imn! felinar. Aïerul rece de toamnă îl dezme
tici din buimăceală. îşi ţinu respiraţia şi ascultă 
■cîte-va secunde.

Se' lumina de ziuă. Departe, în nuori, se auzea cîn- 
4ec trist de cocori, paseri pribege şi fără de adăpost 
2burau în lari cu cer albastru, cu mări întinse şi 
verzi ca zm a raid ui.

Ca un fulger îi trecu prin minte toată copilăria. 
Văzu pe tatăl sân, ultimile cuvinte înainte dë-fr pleca 
•în Italia.

— Vezi de plămădeşte neamul, >să nu se piarză 
•aşa de curînd.

Văzu italia cu cerul iei vecinie albastru, văzu ma
rea si grădinile de portocali şi naranzi. I se păru 
-că după acei pomi bine-cuvîntaţi, zăreşte două figuri.

începu să plîngă cu bobot.
— Ieartă-mă Mario... ieartă-mă Magda.
In momentul acela un cupeă elegant, tras de doi 

•cai negri şi mari, cu vizitiul în livrea albă trecu re
pede pe lingă iei şi intră într’o curte măre cu gan
gul luminat. La lumina felinarului dinăuntru, cînd 
se dele jos din trăsură, Teodor BaldoViiVrecunoscu 
profilul doamnei 1 Tagi Pancu.

La palat fusese bal extraordinar în-onparea 
prinţi streini. Doamna Pancu rămăsese pînă în ziuă, 
şi acum obosită de-attta dans şi voie bună, de ve
derea unui lux ce numai îl visase-odată, se întorcea 
să se culce în faptul zilei într’un pat «moyen âge», 
senină şi liniştită ca un zeö.

unor
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II

In podul Mogoşoaîel Intr’un palat mare cu două. 
etaje, cu gang şi curie mare ln iund, unde sínt 
grajdurile şi odăile servitorilor, stă familia Hagi 
Ivan Pancu.

De la cîşligarea procesului cu Baldovin, cumpă
rase altă pcrechle de case în calea Victoriei.

Se schimbase mult viaţa familiei Hagi Pancu.. 
Copiii terminaseră cursurile liceale si douï din Iei,. 

„ . leraű la Paris.
Rămăsese lingă Doamna Pancu numai cel mai 

mic, Teodor.
Dorea să se facă militar, avea o înclinare deose

bită.
Doamna Pancu fusese In străinătate şi adusese 

mobilă pentru casele din calea Victoriei. Stalul de- 
marmură, tablouri, bibelouri, paturi, scaune, cana
pele, draperii, storuri, feţe de masă cusute cu fir, 
brodate de' mină de artist, sfeşnice mari poleite, bus
tul! şi tot felul de oglinzi şi mese, plătite scump,, 
din magazinele mari din străinătate.

Casele ïeraü mobilate cu gust, şi orl-ce mosafir 
venea, admira gusturile fine şi alese ale doamnei 
Pancu. Odăile lerau bine mobilate în stil «moyen âge».. 
Planul îl luase de la Versailles.

Doamna Pancu, vecinie frumoasă, îera acum destul 
de cunoscută în aristocraţia Bucureşteană, prin gus
turile sale alese, prin delicateţa cu care îşi primea, 
mosafiril şi prin seratele întocmite «à la mode mo
yen âge».

Bărbaţii ÎI admirau ţinuta în trăsură, frumuseţea

✓ ✓
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corpului, gustul cu care se’mbrăca, căldura graiului 
îtt societate, iar preferiţi! sub alcovul de mătase al
bastră, aşa cum îl visase cînd iera tir pensionul de 
călugăriţe, îi admira bustul captivant, corpul delicat, 
mlădios, carnea moale şi catifelată...

Magi Pancu ocupat cu afacerile a două moşii, cu 
^accizele comunei, iera în totdauna pe drum. Bietul 
om, lucrase o viaţă întreagă pentru agonisirea atî- 
lei averi ; acum muncea pentru copii. Doamna 
Pancu rămînea singură cu TeodoV, care- intrase în 
şcoala militară. II iubea mult, şi biata femeie pentru- 
binele copilului, gîndind la viitor, căutase să facă 
cunoştinţa comandantului şcoalei. Iera un colonel 
voinic şi roşcovan la faţă. Purta favorite, iera înalt 
şi bine făcut. Cînd încăleca pe cal, părea gran
dios ca un Napoleon cu barbă. D’altmintrelea 
doamna Pancu în in limitatei 11 numea «mon colonel, 
mon Napoleon».

Colonelul Pavel Belizariu, se simţea foarte mîndru, 
îşi mingi ia favoritele, adese ori. culcîndu-şl capul 
pe umărul cald al doamnei Pancu, îi şoptea la u-v 
rechte (cu toate că nu iera nimeni în salon) :

— Pe onoarea mea, n’ani văzut femeie mai fru
moasă de cît tine... lasă-mă să te sărut

Doamna Pancu ridica un dfcget în âuş cu o deli
cateţă «à la M-me Du Barry» şi-i spunea:

— Sois sage, mon colonel
— Nu zău, lasă-mă să te sărut...
— Ei bine, haide, dar nu te mai întîlneştl a doua

oară... •
Colonelul de stat major, Pavel Belizariu, se apropia 

mai mult de ica şi-i spunea:

•••

I.
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— E, acum să vedem care pe care... mî-aî dat 
voe să te sărut... dar îe destul ?

— Sois sage, mon Napoléon...
Pe o canapea «mauve, causeuse Henri ÍV». d-naN 

Paricu îşi lăsa talia cuprinsă şi tremura de spasmul 
amorului...

Cînd luxul odăilor o plictisea, da ordin vizitiului, 
şi într’un landoű mare, cumpărat de la Viena, tras 
de doi cal negri şi mari, se’ndrepla spre şosea. In
trată acasă scria copiilor la Paris scrisori de un 
sentimentalism materna! nebun. Certa pe Ştefan de 
micile datorii, trimetea pe lingă suma obişnuită 
ce*va mal mult lui Alexandru. Icra pasiunea Iei.
'Dacă viaţa orăşenească, luxul odăilor, seratele, mu

trele prietenilor şi a intimilor o plictiseau, se ducea 
clnd la Măgura, cînd la Li vadea. Amîndouă îerau 
proprietăţile Ici. Acolo, vorbea cu ţărancele şi le în
treba asupra vleţei lui Baldovin, mal cu seamă 
asupra femeel lui. Dăruia rochii şi daruri mari şi 
frumoase bisericii satului. Rămînea adese-orl singură 

. în biserica tristă şi săracă. Cădea iu genunchi fn- 
nainlea icoanelor prăfuite şi cojite de urgia vremii, 
se ruga ceasuri întregi. Cînd Ieşea din biserică se 
simţea uşoară, mînca cu poftă si da gologani băieţilor 
de ţărani ce-I întilnea în cale. Numai cînd simţea 
nevoie de viaţa luxoasă, sgomotoasă a capitalei şi 
de prietenii intimi ai alcovului albastru, se ’nlorcea 
Iarăşi în Bucureşti.

Intr’o zi, pe cînd se găsea la ţară, într’o vacan ţie, 
a văzut un vătăşel călare, intrînd în curtea casil, 
întrebînd de «doamna». Avea o telegramă de la 
mănăstirea Viforita., Cind a luat’o în mînă, toată

■ <
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viaţa l-a trecut pe dinainte. A desfăcut-o tremurtnd. 
Maica Eugenia leni greu bolnavă.

Doamna Pancu căzu la gtndiîrl.
Dacă va muri... rămine singură în lume. ldeea 

aceasta i se năzuise şi o tortura groaznic. Toate mi
zeriile trecutului, cu toate culorile şi gesturile, Ie văzu 
în cîte-va minute.

Văzu pe maică-sa întinsă pe masă, galbenă... o 
percchic de mătănii..., figura surorei Ana îi trecu pe 
dinainte ca o nălucă. Ii iera frică. Sună să vie cine
va să-I lie de urit. Începu să plingă si să istorisească 
jupînesii viaţa mă sei şi a surorei Ana.

Dacă ifar li murit, poale... ar fi avut şi iea... noroc... 
Chiar in acea seară plecă spre mănăstire însoţită de 
Hagi Pancu .şi de tînărul militar. Cînd aît ajuns, 
maica Eugenia murise. »

III

De cîte-va oare Teodor Baldovin rătăcea pe stra
dele capitalei.

De cînd moşia trecuse sub stăpînirea doamnei 
Pancu, Teodor Baldovin ca să uite, bea, ultimii 
bani îi juca la cărţi. Cu hainele pe alocurea rupte 
şi roase, slab şi galben la faţă, cu barba în dezor
dine, păslrînd încă trăsăturile fine ale unei rase 
distinse si rafinate, părea un Christ al dezmoşteni
ţilor. Se oprise în fata palatului, privea lumea, asculta 
vorbele trecătorilor şi se uita în faţa lor. Par’că arii 
căutat pe cine-va. In capul lui iera o frămîntare de 
gînduri groaznice : ar li voit să strige, să ucidă pe 
toată lumea.
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Treceau trăsurile una după alla.
iST’a rămas o trăsură neobservată.
— Iea tot n’a Ieşit... am să mă duc acolo...
Se pipăi in buzunar, crezu că-i lipseşte obiectul 

Bagă mina de-a binelea, cînd simţi răceala mine-’ 
rulul de revolver, se linişti. Trecea cu capul în jos, 
cu pălăria moale aşezată pe ochî, In vreme se vede 
să fi fost de materie aleasă şi fină, se ’mpedecă, da 
cii cotul şi fără să bage de seamă ajunsese mal de
parte de destinaţie. Se întoarse înapoi şi se opri . 
în fata unei curţi mari. Se resgîndi un moment.

— Am să intru înăuntru... dacă n’o voi... cu atît 
mai răii...

Voia să-i ceară cinci mii de franci.
De la poartă văzu caiii puşi la cupeiî. Baldovin 

recunoscu caiii Iui, se rezemă cu capul de zidul uriaş 
ab unei coloane de marmură din apropiere, începu 
să plingă.

Figura nevestii Iui... figurile plinse ale copiilor 
Matei şi Magda, îi trecură pc dinainte.

— Doamne, ce nenorocire... fcartă-mă, Mario... 
iearlă-mă... ieartă-mă...

'Lacrimile îi curgeau şiroaie d’alungul obrajilor 
slabi, palizi, îndoiţi de suferinţl .şi de orgii. Sus
pina ca de dureri fără de leac.

— Haide... dă-te la o parte d’acolo... n’auziV... . 
ei... domnule... te calcă trăsura... ieşi afară din gang...
.. Baldovin se dezmetici, făcu cîţi-va paşi înapoi şi 

, se dete la o parte. Trăsura cîrmi la dreapta.
Baldovin zări înăuntru figura neagră şi ciupită de 

vărsat a lui Hagi Pancu. Vizitiul apucase direcţia 
greşită şi se auzi o voce groasă dinăuntru :

i
I /
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—- întoarce... la bancherul Bernştein, strada Lip
scani...

Baldovin uluit, urmări trăsura din* coltul casei 
cltc-va minute, apoi reintră din nou In gang. Içra 
aproape prins de friguri. Cînd a sunat,'î-â tremurat 
mina. Un fecior in livrea albă, întredescliizînd uşea, 
l*a întrebai de nume.

— Spune-I doamnei Pancu că, domnul Teodor 
Baldovin doreşte să-Î vorbească.

Cite-ca secunde îşi ţinu respiraţia.
— Dacă nu va voi să-l primească:...
Feciorul reapăru.
— Doamna are mosafirl, n’are timp... numai cite- 

va minute poate să vă vorbească... intraţi şi aştep
taţi in biroul boierului.

Baldovin iernase în picioare, în mijlocul biroului,, 
roti ochii în toate părţile. Iernă înfipte în pereţi 
tablouri mici şi bibelouri de-o originalitate singulară.
Un secretar mare de stejar sculptat, -btrtil, jurnale 
şi cile-va cărţi ïeraü aşezate grupuri, grupuri. O casă. 
de bani Icra aşezată într’un colţ al odâïèï.

Privi toate acele obiecte şi trăi cîte-va secunde 
viaţa de-acum 30 de ani. Văzu figura 'tatălui săă, a 
Domnului, a oamenilor de Ia Curtea domnească, gră
dina unde se plimba singur, biblioteca cu cărţile 
vechi şi prăfuite... capul blond... frumos... cloul ochi 
mari şi negri... o figură ruptă dintr'o cadră vechie... 
Maria Răzineanu...

fera ameţit, aproape să cază, se rezemă de un fo
tolii! din apropiere.- _ .

In salonul de-alăturî se auzeau voci groase băr
băteşti, zornetul de pinteni'al unei cisme nerăbdă-

I
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' toare, rïsete, şi d'asupra tuturor acestor glasuri, un 
graiű de femeie.

— Un moment, meschers hôtes, et je serai de 
retour.

Un fişiit surd de rochie... freamătul unei fuste de 
mătase... uşa se deschise, doamna Pancu Icra în 
fata lui Baldovin.

Iera îmbrăcată într’o- rochie de catifea neagră, pu
lin decoltată din pricina doliului.

Baldovin o privi drept în fata. Avea figura albă 
ea varul. Limba ii amuţise in gură. Făcuse ochii 
mari... mari de idiot şi-I ţintise în ochii Iei. Picioa
rele îi tremurau cala un ataxic. Doamna Pancu avu 
un moment de groază şi-l privea uimită. Abia îl-mal 
recunoştea. Imbătrînise de suferinţi. Printre firele 
de barbă, se observau fire multe albe. Cuprinsă de-o 
frică instinctivă se lăsă să cază pe un fotoliu de 
lingă uşe. N

ŞedeţI, domnule Baldovin...
Iei nu răspunse nimic şi căzu moale, ca un hyp- 

notizat sub o putere imperioasă, pe fotoliul de 
lingă Iei.

— Vorbiţi... domnule... cu ce vă pot servi...
Figura lui devenise ameninţătoare, se sili să scoată 

un cu vînt, fera ca un om ce visează, urmărit de-o 
potaie de lupi, voieşte să strige, să fugă şi nu poate.

— Să mă serveşti... Cum să mă serveşti ?... Mi- 
7.erabilo... m’ai înşelat... m’ai nenorocit... vreau să-ml 
răzbun... nu sk mă serveşti...

, Baldovin se scotoci în buzunar şi voi să se arunce 
usupra Iei.

Un strigăt puternic răsună in toată casa :
— Ajutor... Nebun...

.i'
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Uşa se deschise repede şi treï oameni apărură,, 
îera colonelul Pavel BelizariO, fratele său Constantin 
Belizariii, fost ministru la Petersburg, şi bătrîriut 
Ioan Bucoveanu, senator. '

Doamna Pancu voind să fugă pe uşe se’mpedicase 
şi de groază căzuse jos, aproapé leşinată. Teodor Bal- 
dovin rămăsese împietrit Ungă-uii colţ al hluroulul.

lea fusese luată pe sus şi transportată In leatac. 
Teodor Baldovin fusese îmbrlncit pe scările palatu
lui, unde odată intra cu siguranţă să fie primit în 
alcovul albastru al ïeataculuï tăinuit.

Doamna Pancu fera întinsă'în pat, avea alerul 
suferind. Emoţiunea fusese puternică, clnd s’a deş
teptat avea încă bătăi de inimă. ' _

Lingă patul lei rămăsese numai fostul ministru al 
ţărel la Petersburg, Constantin Belizariu. Cel-Falţl 
părăsiseră casa foarte mirat! de scena întîniplată 
necunoscînd origina atentatului.

Doamna Pancu deschise ochij şi-l privi-în faţă. Se 
căzni să surîdă! Molatic şi în şopot. se adresă lui 
Constantin Belizariu :

— Tu es le seul ami... approche toi... Embrasse 
moi...

Mon dieu, comme je suis malheureuse. Oh, le 
malheureux.

Embrasse-moi, mon chéri, tu neme quitteras pas, 
n’est ce pas?... v, .

Fratele colonelului se apropie tot mal aproape, o 
mingile pe frunte ca pe copil, şi o săruta ori „de cîte 
ori doamna Pancu scotea gemete de durere :

— Oh, comme je suis malheureuse#..
Teodor Baldovin Ieşise îmbrlncit şi aiurit în stradă. 

Aproape nu-şi da seama de cele întiniplate. cu cîte-

K
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va minute, mal ’nainte. Rătăcea in neştire pe stra
dele capitalei. Nu gîndea Ia nimic, Iera într’o stare 
de prostaţie a raţiune!.

Se inoptase bine şi rămăsese singur pe o bancă 
în grădina de la Icoană. S’a sculat sub o impulsie 
inconştienţă şi In circiuma de lingă grădină a cerut 
de băut. A rămas cu capul pe masă ca un om pier
dut, fără de nădejde. Nu gîndea la nimic... la nimic. 
A stat mult timp aşa, cîrciumarul Ta deşteptat, 
închidea prăvălia. A Ieşit în Scaune si d’acolo în 
podul Mogosoalel.

Trecu pe lîngă o casă mare, jos cafenea. Se ullă 
.în sus. Obloanele Iera ii lăsate, raze luminoase ve
neau afară printre crăpăturile obloanelor. Iera lume 
acolo. Urcă scările. Dinăuntru se auzeau strigăte, 
voci amestecate, rîsete, acorduri de violină: Cînd ’a 
intrat înăuntru, tojl aii început să strige:

— Uraaa... uraaa... trăiască prinţul nostru...
Iască femela frumoasă cu corpul alb şi catifelat..: să 
bem... să bem în sănătatea lui... dosbracă-te, prinţule.

Femeile goale trînlite d’alungul sofalelor alături 
■de tinerii, cari benchelulau, înlr’o clipă îl dcsbrăcară. 
Acum Iera gol în mijlocul lor. Ii ardea gura, îi ar
dea tot interiorul... Bău pînă în zori în mijlocul fe
meilor decăzute şi sentimentale, în mijlociii tinerilor, 
earî reaminteau orgiile de la Pompei...

A doua zi toate jurnalele din capitală publicau 
sub titlul de «O Dramă» următoarea informaţie :

«Teodor Chrysang Baldovin, unicul fiu al răposa
tului dvornic Chrysang Lupu Baldovin, fost consilier 
intim Ia Curtea Moldovei sub domnia prinţului ***, 
din causa rujnel în care căzuse, şba omorît îţevaşta

tră-
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într’un acces de lurie şi de beţie. Se zice că o fată 
a lui din cauza emoţiunilor la care a asistat, a că
zut moartă lingă măsa. Mh'ne.vom da informaţiunf 
precise.» x

IV

Patru ani în urmă, pe la sfirşitul lut Iulie, înţr’un 
vagon de cl. I, printr’o coincidenţă curioasă, patru 
tineri făceau acelaşi voiaj din străinătate, trei din 
Paris si unul din Italia, spre frontiera Vîrciorova.
De la Yiena ocupaţi acelaşi vagon. Cam de aceeaşi 
vlrstă ííi—ül de ani, toţr păreau a fi cii dare de - 
mînă. Unul din Iei purta monoclu, pălărie de pal şi 
pan toii roşii. Din cînd în cînd se adresa vecinului In 
monosilabe franţuzeşti. Se vedeau a fi foarte intimi. 
Vecinul lui părea mal tînăr şi mal frumos. Avea 
mustaţă neagră, faţa smeadă şi ovală, ochii mărişi 
negri, privirea visătoare. Purta un saco cenuşiă. tăiat 
foarte elegant. Celălalt cu monoclu, ïera mal gros. 
Privirea idioată şi ascunsă.

Intr’un coli aproape de fereastră leraă alţi doi ţir. 
nori. Unul purta o haină de catifea fumurie, cămaşe 
<le mătase şi o cravată uşoară de crep negru, în
doită de două ori împrejurul gîtulul şi făcută nod 
la mijloc. Avea o figură simpatică. Mal mult .brun.. 
Purta părul puţin, mare şi dat pe spate. Ochii mari 
şi negri, privirea excesiv de gîndiloare, aproape 
bolnăvicioasă. Un observator ar fi surprins în pri
virea lui ani mulţi de gîndire, de visuri nebune şi 
de nopţi nedormite.

Iera palid. In obrajii albl-marmoreall se vedeaü 
vinele albastre, ea’nlr’o statue do ceară. Avea figura •

\
\
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blindíí, buza de jos aproape îndoită şi Ieşită în afară, 
caracteristica ambiţioşilor şi scepticilor. Barba mică 
şi despărţită în două. întreaga lui figură reamin
tea un Christ, aşa cum il zugrăvesc pictorii, de- 
obicelu. Venea din Italia.

Vis-à-vis de lei fera un alt tînăr. Să fi avut 24 
de ani, n'avea-barbă, mustaţă neagră. Avea ce-va 
din figura unul copil, cu toate că părea destul de 

" înaintat în vîrstă. Toţi păreau adînciţl în gîndurl şî 
din cînd în cînd de oparte şi de alta se schimbai! 
priviri repezi. Afară de cel doi aşezaţi aproape de 
fereastra ce da in galeria vagonului, nimeni nu vor
bea. Mal lera o fată iînără şi un domn. Fie-care 
părea că urmăreşte şirul unei idei, ce de multă 
vreme îl torturează. Tinărul cu haina de catifea fu
murie se uita din cînd în cînd Ia vecinul său, ob
serva atent şi inconştient gesturile, închiderile şî 
deschiderile uşoare ale pleoapelor. închidea apoi 
ochii şi căuta să-şl dea apoi seama de caracterul 
acelui om. De şi adese-ori părea distrat, nimic nu-Í 
scăpa neanalizat. De la o vreme lera obosit şi se 
uita pe fereastră ca să-şi amorţească gîndurile.

Nu dormise de cite-va nopţi şi nu mai avea nici 
o forţă ca să-şi lege ideile. Cu toate astea ar ii voit 
să intre în vorbă cu vecinul lui. Intraseră pe pâ- 
mîntul ţârei Romîneştl şi încă nu schimbaseră 
cuvînt. Figura vecinului, blinda şi copilăroasă, îl îm
pingea să-1 deschiză vorbă.

Tinărul de vis-à-vis îl privea în faţă şi’I număra 
vinele albastre din pieliţa străvezie a obrajilor.

— Ce faţă străvezie... trebuie să fie bolnav, gîndi-

Cel cu haina de catifea fumurie înţelese ce idei

un

lei.
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se frămîntaiî in çreerul lui clnd ^Iprivfca aşa de mi
nuţios.

— De sigur domnule, suntem de aceeaşi origină, 
ar fi bine să ne cunoaştem...

— Mergeţi în Romlnia?...
— Da..., aş voi..., da, mă reîntorc In ţară... x
Ba nu, să mă iertaţi; am ghicit cînd m’aţt pri

vit lung la faţă, nu..., nu, n’ani fost bolnav... Lipsesc 
de patru ani din ţară. Am fost Intfl prin Germania, 
am studiat dreptul şi m’am ocupat de artă în gene
ral... am rătăcii apoi prin Italia şi Franţa. Aveam 
nevoie vecinie de*o viaţă nouă... de senzaţii, ca să-mi 
pol prelungi agonia vieţei.,.

— Mă rog cil cine am onoare ?...
Matei Clirysang Baldovin...

(irigore Manea, aşa îl chîema pe tîuărul nostru, 
rămase un moment pe gînduri... Cei lalţl doi li- 
neri Ia numele de Baldovin tresăriră, îşi aruncară^ 
privirile asupra lui, unul cu ochi liberi, celălalt îşi 
aruncă monoclul.

— Matei Baldovin... Matei Baldovin... ini se parc 
cunoscut numele d? voastră. Da, ştiîî, mai deunăzi am 
dat de numele dumneavoastră în nişte reviste ger
mane.

— Ca fost student în drept şi avdcal ml ocup d.e 
criminologie. Cred că ie partea cea itiai de seamă a 
dreptului.

— Nu cumva ieşti autorul căiţei: «Religie, Artă şi 
Crimă, Criminali mistici, Misticismul, Arta şi Crima, 
Artişti mistici criminali...» ? Cartea d-tale a lacut 
mult sgomot în Franţa.

— Da... iert sunt...
Tîuărul rămase din noii pe gînduri, pe cînd cei

Vi
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. lalţt doï de lingă fereastră, continuait să-l privească 
ca pe un om original.

. — Domnule... se mal vorbea şi de o statuă numai '
începută şi lăsată neisprivită... numele ăsta... Matei 
Chrysang Baldovin ml-e cunoscut şi din alte împre
jurări ..

— Se poate... se poate... • •
— Nu cumva Ieşti ficiorul lui Teodor Chrysang 

Baldovin, din vechia familie a Baldoveniştilor ?...
— Da... lefi... lata... v’aduceţl aminte...
— Da a făcut mare sgomol afacerea acela. Se 

vede că articolele d-tale au fost determinate., dar 
vă ocupat! mal mult de sculptură... de artă.

— Nu ştiu, studie/, tot ce mi se pare original, fie 
că impulsia a existat unde-va... rînd-va...

îmi pare bine că vă cunosc. De altmintrelea lesa 
susţinută de d-voastă in cartea Religie şi crimă», 
mi s’a părut foarte originală... curios, şi sculptor in 
acelaşi timp... Nu cumva caşurile studiate sini nu
mai nişte particularilăli ?...

— Cred că nu. Crima Ieste resultalul a milioane 
de impulsii. Păcatul cade în totdeauna asupra cehii 
mal puţiu înzestrat cu forţe de resistenţă... in socie
tatea noastră. Cele mai dese caşuri. în general se 
observă la oameni sentimentali, Ia religioşii mistici, 
din orl-ce clasă a societăţel. S’a ii observai caşuri 
mal dese Ia oameni din clasa de jos, la ţărani. In 

-momentul crimei, fac cruci şi se roagă. Cărţile cri- 
minalogilor citează caşuri de otrăviri celebre, de 
crime foarte originale, înainte şi după crimă se rc- 
fugeaü In biserică. Oare înainte de-a ’necpe un răs- 
boïü nu ie obiceiul de a se face sfeştanie, nu se

;
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invoaeu numele lui Dumnezeu pentru a ucide pe 
‘duşman ?.,.

Napoleon... Nerone... Vlad Ţepeş... răsboalele re
ligioase... nu sini caşuri particulare.

Cil despre Napoleon, Nerone.şi Vlad Ţepeş sínt 
nisle artişti degeneraţi, aii trebuinţă de senzaţii în 
■viaţii, ca sjî-.şi prelungească agonia vleţel... Avtnd 
Torţa iu mină, aii puiuţ sil se folosească- de torturi, 

să satisfacă o sete internă şi invincibilă, alt-fcl 
tf’ar ii pulul trăi. Aceştia sínt artişti mistici crimi
nali. Numai Mommsen a înţeles temperamentul lui 
Nerone...

•ca
i

. Vă ocupaţi de literatură ?
— Da, pe cil îmi permite limpuL şi In legătură - 

•cu studiile mele...
— Caşul studiat de IIuysmanş In romanul «Là

«bas - nu ie un cas particular, 
iile de Kais ie un cavaler bun şi brav şi. un ar 

tisl mare, care seamănă şi cu Nerone şi cu Huÿs-
'inaiis şi cu Napoleon. •

Numai, tind degenerează, ajunge mistic. Ne mal 
■găsind nimic In viaţă pentru satisfacerea simţurilor 
bolnave, inventează torturi,—crima ajunge un mijloc 
•de viaţă.

Trenul ajunsese la o staţie mare şi domnul cu 
fata cea tfnără s’aii dat jos. -

— Domnule Baldovin, n’aţl dori să luăm ceva... 
trenul s’a oprit pentru cincl-spre-zcce minute.

Cei doni tineri intrară In restaurantul gărel, şi ce
zură bere.

— Im! pare bine... foarte bine, domnule Baldovin 
‘de cunoştinţa d-tale... nu voiţi să continuaţi discuţia?... ^
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lel începu cu all-ceva, şi, cum pinii acum nu spu
sese nimic...

— Nu şliiî dacă cunoaşteţi poziţia mea... Merg îu> 
Rominia... dar nu sliű... îe greii... sini singur... sin
gur... simt o nelinişte... o durere internă ca un om 
ce-a comis o crimă.

Clopotul sună a treia oară : se urcară in vagon.
— Aţi spus că sînteţi singur...
— Da, singur şi lin povara poale a 50 sau (iO de 

generaţii... Ie greii de îndurat... mă simţ in loldauna 
obosit, cu capul greu ; cele întîmplate In urmă mă 
preocupă vecinie. Ie destul un gest, o vorbă a ve
cinului, o suflare de vînt, o frunză care pică, un ţi
păt ascuţit, care poate ie numai in capul mieii, ca 
să mă tortureze ceasuri întregi.

Aceasta iert o numesc «crimă strămoşească». In 
mine sínt toate păcatele, viţiurile, calităţile, gustu
rile şi tendinţele strămoşilor mei. Mi se pare că ăm 
cinci mii de ochi, că simţ cu cinci mii de simţuri.
O teorie absurdă, ar ii să credem, că toate simţurile 
şi toţi ochii strămoşilor mei, s’art reunit în mine 
prin fibre nervoase...

Aici urmă o mică pausă. Se auzi o fluerătură pu
ternică, şi trenul trecea pe d’asupra unui pod. Cei . 
doi tineri din colţul celălalt Ieşiseră pe galeria va
gonului.

— Voiţi să întrerupeţi discuţia un moment şi să-ini 
daţi mie să vă propun ee-va?...

— Cu plăcere...
— Eil sint de lingă Sascut. Tatăl mieii ie pro- ^ 

prietar mare. Am două surori şi pe mama, trăim la. 
ţară. Dacă voiţi, aş putea să vă fiii de un sprijin •

.• J
* rí
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oare-carc... Va Invit la moşie ca pe un vechii! prife- 
len... ca pc ccl mal bun şi intim priieten...

— Bucuros... / '
Işî strinseră milnelc din nou şi icra aşa de priie- 

ten cu el, ca şi cum se cunoscuseră dc-cînd lumea.
— Da, am susţinut că misticismul îe periculos. ~- 

Arliştii, din pricina nervilor slăbiţi, nu mal găsesc 
senzaţii dc-cit într’o viaţă excesiv de senzuală, de orgii 
•şi chiar <le crimă. (Jiile de Bais ie Huysmans, Ie 
Edgard Poe ïe Baudelaire... Descrii! senzaţiile cele 
mai subtile, emoţiile neînchipuite şi simţite în delir.

Viaţa ajunge şi lea un delir. Ca să poată trăi, 
■caută ca (iiile de Rais-Huy.smans, Nerone, VIad Ţe
pos, un nou orizont pentru senzaţii. Crima, torturile _ 
•cele mai îngrozitoare le satisfac simţurile bolnave»
Toţi aceştia pling şi se roagă înaintea sfintei Fe
dőre, sau înaintea v re-un ui zeă. Ar ii In stare să-şi 
taie din carnea lor. ca să arate sfintei Fecioare* că 
se pocăiesc, şi-aduc aminte de... cum să_-î zic... de 
păcat. Ca să poală trăi, reîncep... La aceştia vede
rea şi actul crimei Ie o senzaţie, o putere de viaţă, 
■cum soarele dacă ar lipsi, api pieri cu toţii, sait ar 
«nişte altă lume...

In general, fie că se manifestă Intr’un fel sat! în 
■altul, ie resultatul unor impulsii psiho-sociale şi ie 
făptuită sau pentru satisfacerea unor trebuinţl- ma
teriale, sail pentru satisfacerea plăcere! mistico-ar- 
tistice. Origina în toate caşurile Ie în anomalia so
cietăţi*!, în starea economică socială... '

Trenul, înainte de-a intra în capitală, se opri din 
«oft Ia o staţie. Un ofiţer, însoţit de o doamnă şi 
mi copil, intrară înăuntru* Matei Baldovin rămăsese 
nemişcat în colţul de lingă fereastră, şi, închisese
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ochii. Doamna şopli ofiţerului la urodite aproape să 
se auză.

— Priveşte ce figură arc... mă prin/, că nu le-. 
Romín, Ie trenul clin străinătate...

Ofiţerul se ullă cu coada ochiului. Ceilalţi* doi ră- 
^ .măseseră pe coridorul vagonului şi priveau luciul 

întins şi auriu al holdelor dc grîu.
— Ce an mănos... Ce zici Ştefane, de-acum adio« 

Paris... ne aşteaptă politica.
Ştefan aproape adormise pe fereastra vagonului-
— Lasă... să ne vedem intraţi in ţară, şi vom 

^yedea. De sigur, singurul mijloc de-a’nsemna ce-va,. 
Ie politica iu ţara noastră...

—. E, bine ar fi... un fotoliu ministerial.
Cei doi tineri intrară înăuntru şi ’şi ocupară lo

curile.
Aţa tel Baldovin voia să termine discuţia..

Ce crezi de Nerone? Nu ie acelaşi mod de-a 
simţi ca şi Gille de Rais-Huysmans ?... Am zis, «simţi 
şi numai «simţi», fiind-că la artiştii mistici criminali 
totul se reduce la simţire : văzul joacă rol numai 
cât aii privit obiectul, apoi pot închide ochi, şi art 
sensaţil mult mal puternice de cît cu ochi deschişi.—

Dacă al observat femeile, clnd aü emoţii puter
nice, în momentul împreunare!, închid ochii. Pictorii 
ca să vază bine culorile şi personagiile pe care le- 
zugrăvesc, închid ochii.

La femei caşurile de crimă artistică sínt mat 
dese, .şi o femele comite crimă de ori-cc natură 
mult mal rafinat de cît un bărbat. Adulteriul le- 
crima cea mal comună si cea mal artistică, fiind-că 
intră simpatia şi gustul, care fac parte din dome
niul artei. Ie comună, pentru că in momentele ;ace-

*
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lea... poale comite crime imposibil de imaginat de 
un créer sănătos.

Nu ie femele ín lume care să poată rezista leu
talni adulleriulul.

Caşul cu M-me Bovary a lui Flaubert, nu Ie un cas 
unic, e femela în general. 0 femele pe care am cu
noscut-o, îmi povestea că a comis adullcrîul alături 
de bărbatul său, ca să siinţă senzaţia fricel şi deli
ciul unui amor neînţeles. Apoi a intrat în biserică 
şi s'a rugat. De aci şi pînă lacrima ordinară, omor, 
nu ic distanţă mare.

— Eu cred că adulterini nu intră în cadrul crimei 
artistice, cum ai botezal-o d-ta...

— Din contra, adulteriul nu se poate comite fără 
ca făptura unuia să-ţi placă. In 'caşul acesta gustul 
joacă cel mat mare rol.

— Dar sínt femei, cari comit adulteriul pentru 
alte motive...

’— Da, aproape toate... Ie crimă ordinară, răniîne 
Ia dispoziţia legiuitorului. Sínt caste întregi care 
s’art ridicat prin adulterin.... intră în moravurie so- . 
cietăţei, rămîn nepedsite, fiind că toată lumea Ie la 
fel... Cînd adulterini Ie comis pentru alte motive de 
cît senzaţia voluptoasă..., Ie lot una cu caşul lui 
fülle de Hais, Nerone, Napoleon, cari ucideafi oameni 
copii şi fele tinere, saă cazul lui Gille de Hais : su
gea sîngele felelor tinere şi deschidea capacele ca
pului ca să soarbă sîngele din creieri..., apoi intra 
în biserică şi se ruga lui Dumnezeu ca să-l Ierte...

Astea sunt senzaţii mislico-criminale, pentru Gille 
de Hais, artistice.

'Poată lumea din vagon rămăsese îngrozită la auzul 
teoriilor desvoltate de Matei Baldovin. Doamna ofi-

r
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ţerulul la început rîdea, in urmă il privea îngrozită.
— Cine tolerează ast-fel de crime ?...
.— Cind toată lumea ie obişnuită cu crima, furt, 

- închinăciuni după furt, adulterin, măjănil după adul
terii!, crimă şi omor, acatiste după săvîrşirea crimei» 
ca să li se Ierte păcatele, nimeni nu mal gîndeşte la 
imoralitate. Obişnuinţa ajunge lege şi ţoală lumea le 
criminală.

La artişti, misticismul religios dă naştere blazării, 
crimei.

Un artist ca Huysmans. ca Nerone, nu cruţă nimic 
ca să aibă senzaţii noi in viaţă. Şi care ic causa ?

Anomalia sociletăţel, lipsa economică predispune 
toate spre perversitate...

Maşina scoase o fluierătură puternică. Mal trebuia 
cite*va minute şi intrau în capitala ţărel. Cel trei că
lători, ofiţerul, doamna şi copilul se sculaseră în pi
cioare...

— Domnule Baldovin, cum vă simţiţi după o noapte 
de insomnie. Văd că sînteţi palid de tot... obosit...

Matei Baldovin îl privi fix si se gindi.
— Ce om bun, omul ăsta nu Te capabil de nici nu 

. răă...
Maşina scoase din noü o (lucrătură puternică. Tre

nul iutră in gară.
Lumea se grămădise. Curioşi, rude, părinţi aşteptau 

pe călători. Baldovin şi Grigore Manea, coborîră re-, 
. petje.

De o parte, pe peronul găret, -aştepta o doamnă 
îmbrăcată tntr’o rochie foarte elegantă, albă, lucrată 
în broderii, un domn cu barba căruntă, faţa ciupită* 
de vărsat, fumînd dinlr'o ţigaretă de chihlibar neagră 
şi sculpînd In toate părţile, vorbla cu doamna, ju-

.
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•eîndu-se eu un lanţ gros de aur ce-ï atîrna la brîü. 
Un ofiţer tînar de infanlerie, sla pe gîndurï râsu- 
eindu şi mustaţa, iera familia Magi Pancu : aştepta 
copiii din străinătate.

— Trebuie să vie 
zise doamna Pancu adresîndu-se către bărbatul său.

Cei doi tineri coboriră din tren.
— Ab... vous voilà enfin mes chers, enfants... voila 

voire père...
Doamna Pancu îşi imbrăţişă copiii şi sărută pe 

Alexandru «le mai multe ori.
— Ce frumos..., ce frumos le*ai făcut....
Landoul luxos al doamnei Pancu trase la scară, 

feciorul sări «Ic pe capră.
In momentul de-a se urca în trăsură, doamna Pancu 

zări o figură palidă, cadaverică...
— Cunoaşteţi pe domnul acela..., s’a dat îîr acelaşi 

timp cu voi din vagon ..
— Da, l-am auzit rccomandîndu-se, un Baldovin...
— Baldovin?... ce Baldovin?...
Doamna Pancu se urcă in trăsură ascunzîndu-şi 

emoţia, aproape uită că fii ici sínt lingă dinsa, şi tot 
timpul privi figura ofiţerului...

— Nu..., nu..., nu seamănă cu iei... nici Teodor iiu 
seamănă...

Trăsura coli Ia dreapta şi se opri în podul Mogo* 
soaiel dinaintea, unul palat mare, şi intră în gang •

Cinci s’a dat jos îi tremura picioarele şi toată ziua 
'•a văzut pe Teodor Baldovin ameninţînd-o.

Noaptea a fosl bolnavă de. friguri.

aii telegrafiat de la Viena,

!
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Doamnei Pancu îi rămăsese înlipărilă in minte fi
gura cadaverică a Iul Matei Baldovin. imagini fára 
de rost veneau unele după altele, se duceau, se re- 
înolaii, şi aproape In tle-care zi Ia ora niesii vedea . 
alături de cel trei copii, o figură ştearsă... pierdută 
ca în vr’o ceată... imaginea cadaverică a lui Matei 
Baldovin. Devenise mal nervoasă ca ori-eînd. Crizele 
de nervi din nopţile nedormite, da feţii o culoare 
străvezie. Zgomotul tacîmurilor, zăngănilul pintenilor, 
rlselele-celor trei copiii, tăcerea plictisitoare a lui 
JTagi Pancu, acel ochi pierduţi sul» o frunte mare 
fără de expresie, mestecatul lui încet şi sgomotos ca 
de cal, o făcea şi mal nervoasă. La fiecare cuvîut 
brutal, da orl-ce aluzie de femei, se supăra, nu vorbea 
nimic şi arunca ochiri repezi şi piezişe copiilor, cari 
nu Încetat! de-a vorbi de aventuri amoroase, adulterii, 
degenerînd în totdeauna in vorbe seandaloasn şi bes
tiale.

Adese-orI după nopţi bine dormite, îşi recăpăta 
singele in obraji. Se uita în oglindă şi ’.şl surldea : 
rămăsese trăsăturile regulate ale unei frumuseţi cla
sice. Se pieptăna mult şi cu o măiestrie artistică. 
Fie-care viţă de păr, fie-carc firicel avea farmecul 
lui. Cină se desbrăcn de cămaşea de noapte, rămînea 
cild-va minute înaintea oglinzel, se privea cu de-a- 
mănuntul. se apleca în toate părţile, se depărta şi 
learăşl se apropia, piuă eînd rămînea convinsă că 
du acea stare, ar mal putea înşela o inimă s’o Iu
bească cîte-va zile, cite-va ceasuri... Cînd se îmbrăca, 
se gîndea că slut încă femei tinere, cari n’ati alerul,

-*
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mersul şi atracţiile lei. Copiii, cinci o vedeau aşa de 
frumoasă după nopţile bine dormite, exclamau :

— Cit Ieşti de frumoasă pe ziua de azi...
O sărutau ca pe o amantă pe obraji, în gură şi 

pe gltul lei frumos şi alb ca de marmură.
Doamna Pancu ii înlătura cu rezistenţa unei a- 

mante cochete.
— Lasă..., acum mă sărutaţi, dar cinci vă veţi în

sura, o să vă gîndiţl numai la nevestele voastre...
Avea o groază nebună, o groază ca de imaginea 

cadaverică a tînărulul Ba Ido viii. Cind gin dea că în 
eurînd o să aibă nurori, s’o spioneze in toate actele,, 
s'o vorbească în lume, şi bărbaţii o să sè uite nu
mai la lele...

Ce n’ar li dat să se întoarcă cel puţin cu zece aii! 
înapoi. Cu toate aslea lera frumoasă şi fraţii Beli-' 
Zarin, în intimitatea prietenilor, povesteai! multe pe 
seama alcovului albastru.

De la venirea copiilor de la Paris, continua să 
primească de trei ori pe săptămînă.

Intimii lerau preferiţi în ori ce timp. Aproape toată 
aristocraţia bucureşteană se perinda în casa Jel. Toţi 
lerafi încînlaţl de modul de primire, de el.eganţa sa
lonului si de conversaţiile pline de talent ale doam
nei. De la
venea în casă, voia numai dc-cît să puie capăt 
orinduelelor familiare, să vază copiii însuraţi. Ţinea. 
mull să aleagă pentru favoritul lei Alexandru, o fată 
<*u nume mare, bogată şi învăţată.

Alexandru H. Paucu intrase în politică şi debu
tase în cile-va întruniri. Jera orator. Avea frasă lim
pede, rece, curgătoare, dar seacă de idei. Din cîle-va.

interesa de fetele tinere ce-Io vreme se
ne-
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procese ajunsese iluslru. Lumea si jurnalele îl trîm* 
biţafi în toată ţara. Doamna Pancu ieşea în trăsură 
iidese ori însoţită de lei. Ca o amantă căuta să vază 
ce se ascunde sub fiecare cuvînl, voia să respire 

clerul acelui om de care lumea vorbea ca de un 
«ecce homo». Iera geloasă că nu putea să se facă 
necunoscută, ca să vază cum Iubeşte acel om, care 
trăise în Paris cu o femele dintr’o familie mare.

Alexandru Pancu mai avea încă amintiri calde şi 
dulci de la lea, şi dacă 
moştenirea, poate ar fi luat-o de nevastă. Ce ceartă 
sdravănă, ce morală plină de principii creştine, l-a 
tras doamna Pancu în ziua cînd a pomenit, că vo
ieşte s’o la de nevastă.

Tatăl sătt fumînd dintr’o ţigaretă de cbihlibar nea
gră şi scuîpînd în toate părţile, i-a răspuns că dacă ţine 
săla aşafemele de nevastă, nu-1 mal recunoaşte de fiii.

Alexandru, bălai bun, înţelegător şi supus milioa
nelor, . s’a gîndit cît-va timp şi înlr’o dimineaţă, cînd 
doamna Pancu intra în camera Iul, a sărutat-o şi a 
eăzut la învoială să-l aleagă nevastă cum va dori lea.

Doamna Pancu ,1-a privit lung, l’a sărutat, l-a ne
tezit cărarea aleasă la oparte, şi în suliéiul lel s’a 
■aprins o pasiune nebună şi neînfrînală de a poseda^ 
acel corp frumos, de a săruta acea mustaţă lină, 
demnă dè buzele unul militar. Suspina mult şi greii 
cînd noaptea tirziîî, se trezea alături de Magi Pancu 
îutr’un pat de stejar sculptat «Pompadour». Cite o 
dată, o mina groaznic instinctul de vită în odaia Iul

doarme şi cnm l-ar 
capul înfun- 

amantă

Tar fi ameninţat cu des-nu

• j

Alexandru. Voia să’l vadă cum 
şedea alături de o femele. II găsea cu 
dat In perine şi deşvălit. Se apropia ca o 
Iu vîrful picioarelor, săruta patul, mineca, mina de

x '
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la cot în sus pinii la gît. In neinfrînata Iei pasiune 
gîndea la incesturile oamenilor mari. Citise inlr’un 
roman de Memorii, că Napoleon cel mare trăise cu 
soră-sa Matilda în incest.

Alexandru se deştepta, H surîdea şi-l săruta mina. 
Dimineaţa piuă se’inbrăca să se ducă la tribunal, la 
o gazetă unde îşi arunca principiile sociale şi poli
tice, doamna Pancu nu pierdea un gest, o vorbă, o- 
clipire repede din ochi: ïera instinctul de brută ce 
nu murise, şi reînvia cu o forţă de neînvins.

Ştefan Pancu iera prim-procuror. Cunoştea anti
patia mamei sale pentru iei, şi-n’o vedea cu zilele 
de şi locuia sub acelaşi acoperămînt

Avea gîndul să se însoare şi să scape din acea 
casă, unde toţi îl ierau antipatici. Gînd doamna Pancu 
îl săruta, abia’i simţea buzele pe obrajii lui groşi şi 
roşii de sănătate. Semăna cu Magi Pancu, şi ori de 
cite ori îl privea, şi-aducea aminte de tinereţele .aşa 
de rău petrecute într’un tîrg murdar cu ^oameni răi,, 
grosolani la vorbă, puţind a rachiu şi a piele de 
cismă. *

Teodor, ofiţerul, iera considerat ca un copil şi-şi 
permitea toate scandalurile posibile. Mamă-sa îl 
mînglia si adese-ori întins pe o canapea albastră de 
mătase, cu corpul în poalele iei, povestea scene de

brutal. Făceaă planuridragoste ideală şi de amor 
pentru călătorii în Italia şi doamna Pancu se exalta, 
ca o fată sentimentală. Vorbea de cerul albastru al ;

■

Neapolului, de marc, de galeriile de tablouri, de 
vederile originale de la Pompei, de frumuseţea ti
purilor Italiei, de plimbările In gondole de la Ve
neţia la Udo...

Ofiţerul asculta ca un copil, se exalta şi trăea

& .
I îi i !
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cite-.va momente în acea ţară necunoscută şi feerică, 
vizitată de doamna Pancu, cînd baetiT ïeraü Ia stu
dii în străinătate.

Iea cădea într’un fel de misticism erotic, şi slrîn- 
gea corpul tînăfului ofiţer in braţele-1 albe pline de 
dantele şi-brăţări,-rîdea şi-l spunea:

— Ce mal amant... ce mai amant are mama.
Rîdeaii amîndol şi se sărutau ca doul amorezaţi. 

Imaginea lui Alexandru din toate imaginile ce-I pe
rinda prin cap, rămînea vie. puternică, atrăgătoare 
•şi neînchipuit de-seducătoare. Se scula de pe cana
pea şi intra într’un salonaş mobilat în verde. Vorbea 
singură.

«O să mă bolnăvesc... trebuie să-l însor... pe toţi 
trebuie... să-I depărtez de lingă mine... păcatul ie 
mare...» *

Se îngrozea ca de moarte. Cu toate astea gîndind 
la Napoleon şi la Malilda, dorinţa se impunea cu 
mai multă forţă şi-o stăpînea zile întregi. Pleca la 

‘ ţară, mal mult la Măgura, fiind-că fera un palat vechili 
şi mai bun ca hi Livadea. Vorbea cu ţăranii şi uita 
în acele momente neînfrînalele pasiuni. Cînd se tre-^ 
zea noaptea singură în mijlocul odăilor goale de oa
meni, în plină natură sălbatecă... departe murmurul 
lalomiţei, cîntecul greerulul tomnatec, îi năzuia gîn- 
duri sentimentale şi vagi... îi simţea respiraţia... îi 
•auzea vocea, îi vedea gest urile... îl vedea întins înlr’un 
pat alb, frumos şi seducător cum numai In vis s’ar 
fi putut arăta...

Ţăranii Măgureni nu iubeau curtea doamnei Pancu, 
şi preferau să lucreze la vecini, de cit să muncească 
pe moşia ei.
.. Doamna Pancu ii numea sălbateci, nu putea să’I

1

:!
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sufere, se plictisea repede în mijlocul mojicilor şi se 
întorcea iearăşl la via la de lux, pasiuni şi sgomot.

VI

Lut Matei Baldovin îl plăcuse la început viata pa- 
Iriarchală de la moşia prietenului săîî. Pentru sufle
tul lut bolnav de-o sensibilitate bolnăvicioasă, chiar 
viata monotonă tera un obiect de analiză.

Acolo, în mijlocul naturel, rămînea ceasuri întregi 
dus pe gîndurî, analizînd toate descompunerile de 
culori din albastrul nemărginit al cerului, lera o vo
luptate de neînchipuit pentru Iei, să asculte glasul 
vîntulul, freamătul duios al mesteacănilor şi tîrîitul- 
greerilor de toamnă. Căuta vecinie o senzaţie nouă, 
fie vre-o culoare deosebită şi nevăzută de lei pînă 
atunci în infinitul bollet cereşti... fie vreo tremură- 
tură a vre-uuul arbore, neobservată pînă atunci.

leraii acolo... nişte pomi mici îngălbeniţi de cu 
vara. Cînd ploua, Matei Baldovin observa căderea 
picăturilor pe frunzele. îngălbenite. Producea un su
net surd, neanalizabil. Căuta un cuvtnt nou, o com
binaţie, o metaforă, ca să poată exprima toate sen
zaţiile produse de căderea plolel pe frunzele mărunte' 
şi galbene ale acelui arbore.

Sfirşca în lotdauna prin a spune prietenului şi su
rorilor lui :

— Nu găsesc... nu găsesc... saü sínt. prea degene
rat şi nu,mal pol simţi nimica, şi caut senzaţii ca 
să-nil prelungesc agonia viele!, sau am trebuinţă de 
un nou simt, ca să pot înţelege şi simţi toată viaţa 
suflării animale şi vegetale. .

afc, ■
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Manea îl lua de braţ şi căuta să-l încurce In cite-o 
discuţie filosofică sau literară. Baldovin înţelegea că ' 

■ prietenul lui voia să-l îndepărteze de la viaţa de 
naliză, care îl distrugea. O lrasă, un cu vînt neaşezat 
bine, ît făcea rău şi nu mal putea să vorbească. In 
capul lui toate leraiî cizelate. Din causa asta nu pu
tea vorbi. Imagini peste imagini năvăleau nebune, 
se înlănţuiau, se formau, şi Baldovin simţea cum se 
duce una după alta fără să poată prinde ceva. Găsea 

• discuţiile seci, cărţile fără de valoare. Nimic nu mat 
putea să-l emoţioneze din viaţa cărţilor. Tăcea şi nu 
spunea nimănula nimic, ca nu cum-va să pară ridi- 
cul. Nu voia să scrie, i se părea absurd acum. Ce-ar 
fi putut să mal spule nod... Numai natura... natura 
vagă... infinită, fără de început şi fără de sfirşil, ii 
mal da de gîndit şi de analizat. O culoare,, un di
vini din vre-o limbă streină, o insectă îl preocupa 
mal mult de cit o carte întreagă.

Se ferea în totdauna să dea calificative, pentru 
că, zicea Iei, calificativele mărginesc seria senzaţii
lor, şi înlr’un cuvînt ie o viaţă întreagă de impresii...

— Nu pot trăi cu oameni, spunea ici prietenului 
şi familiei în care trălea de-o lună de zile. Ie destul 
o privire, o vorbă, un gest să’i cunosc. Printr’o lu
ciditate extraordinară a spiritului, citesc gîndurile 
lor şi-I văz cum slut. Mă desguslează... mă desgus- 
tează. Viaţa cărţilor Ie prea seacă şi cine scrie căr
ţile de cît oamenii ?...

Pînă acum n’am făcut de cît să citesc şi i-am vă
zut că sínt îngust!. Numai arare-ori, mă gîndesc la 
trecutul inïeü şi caut să-mi aduc aminte fapte de la 
vîrsta de 2, 3 şi 4 ani. De aci încolo, pot să zic că
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simţeam şi înţelegeam ca acum, numaî nu puteam 
să le explic. Da, Ie extraordinar, dar Ie adevărat.

. Toate astea se urmau regulat în răstimp de-o lună 
de zile. Tinărul Manea, care îşî sfîrşise dreptul la 
Paris, cele două surori ale lui, Sofia şi Margareta, 
se strîngeau în fie-care zi întrun pavilion din gră
dina casei, îngropal în fol de viţă sălbatecă, vor
beau, discutau şi căutau să distreze pe Matei Bal- 
dovin.

lei îl iubea mult, pentru că îerart buni, dar lerşiî 
departe de-a se’nlelege, fiind-că nu puteau simţi şi 
pricepe ca Iei.

- ' De ce nu seri li, zicea Margareta ultindu-se
ochi înduioşaţi la Iei, al! putea scrie multe lucruri 
frumoase.

— Dacă aş cădea înlr’o lume necunoscută, aş scrie, 
aş vorbi, poate aş spune cc-va noii. Trebuie sa fac 
ce-va, ca să-mi producă mie însu-mî senzaţii. Acum 
vorbesc şi ml-e silă. Mă siliţi să vă spun lucruri pe 
care lumea comună le socoteşte ca Ieşite dintr un 
creer nebun. N

Dacă senzaţiile ce-mi trezesc culorile, ce se for
mează ziua şi noaptea acolo... sus în infinit, le-aş 
putea prinde cu o singură ochire, le-as picta. Dgca 
toate sunetele ce le auz în aler le-aş putea pune 
pe note, aş ciuta, dacă toată lumea aş putea so'ii- 
chieg înlr’o singură formă, aş sculpta... "

— Pictează, scrie, cîntă şi sculptează, poate vel 
da ce-va noCi... un capo d’operă cel puţin...

Haide, o să le punem să ne f*cl cîte ce-va, să 
ne sculptezi, să ne pictezi şi să ne scrii... Ie păcat, 
cînd al atîtea talente, să stal în lîncezeală.

— Da, am să vă fac ce-va, dar nu acuma... cînd

cu

ia

Íí'fli
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voiü muri. Nu pot, pentru că nu simţ nimica, nicí-o 
plăcere ln ceea-ce fac. Cedez cite, odată unor împre
jurări fatale, dar nu ie prisosul senzaţiunilor mele. 
Ml-e silă de vorba, de cuvîntul, de hainele după 
mine.

Matei Baldovin lăsă capul pe spate .şi închise o- 
cliil. 0 tremurătură nervoasă îi sgudui tot corpul 
diii creştet pînă în tălpi. Margareta se aruncă asupra 
Iul să vază ce are. Sofia şi Manea rămăseseră cu
prinşi de spaimă. Inlila oară Matciu Baldovin avea 
un atac de nervi.

— Nu le nevoie... nu ie nevoie... oh. sínt imagi
nile, sínt senzaţiile din trecut ce aii rămas proas
pete în creerul meű, şi adese-orî îmi cutremură cor
pul. Văd obiectele, persouagiile. gesturile, aud su
netele înţelese une-orl de mine, văd culorile ce tre- 
ceaii, se schimbau, se transformai! din faptul zilei 
şi pînă a doua zi în faptul zilei. Xu pot să vă fac 
să înţelegeţi toată seria de idei, de imagini, de sen
zaţii ce simt; de aceia nu volesc să vorbesc... nu 
volesc... nu volesc...

Lăsaţi-mă singur, ca să prind dintr'o dată cela ce 
gîndiţl şi simţiţi acuma. Nu, să nu credeţi că nu’mî 
dau seama de spaima ce vă produc. Trebuie să 
mă lăsaţi aşa cum sínt, să nu’mî cereţi mai mult.

Ml-e silă... ml e silă de vorbele ce vă spun. Ştifi 
că nu vă spun nimic nou. Sentimentele mele le-aii 
exprimat şi alţii, senzaţiile poale le-au simţii şi alţii, 
dar au murit cu lele fără să poală să le întrupeze.

Margareta privea şi judeca chipul acelui tînăr de 
M de ani ca un fenomen. Plîngea cînd îl vedea aşa 
de mult suferind, şi-l Iubea în tăcere adorîndu-1 ca 

• pe un simt.

7
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Margareta ïera inimoasă, avea ocliï marí. frumoşi 
.•si negri semănînd la figură cu Salomeea pictorului 
Moreau.

Mateiu Baldovin rămăsese întins cu fata in sus. 
Intr’un colţ al pavilionului iera,o pînză de păianjen. 
Cu o Iuţeală de neînchipuit insectul alerga în pîn- 
zele acelea subţiri ca fumul, ca acrobatul cel mai 
•abil.

— Halde, să mergem în casă, să te odihneşti 
bine. Pe urmă o să le simţi mai liniştit, o să mer
gem la vînat. şi miine în zori mergem călare, zise 
Margareta.

— Ne-ai promis să ne povesteşti cc-va din viaţă, 
•zise Sofia.

— Da, o să vă povestesc acum, poale la noapte 
mor. Simt o slăbiciune extraordinară în tot corpul. 
Abia văd cu ochii, şi cu toate astea imaginile... a- 
mintirilc sínt mult mai puternice şi mai plastice ca 
-uită dată... Ascultaţi :

— Mi-aduc aminte, noi ieram mici, ieiî şi sora 
mea Magdalena, Magda, cum îi ziceam noi. Sora 
încă avea ochi albaştri, nu semăna de loc cu miue, 
icra micuţă şi-i plăcea să se joace cu pisica. Cînd 
•o zgiria, in loc s’o' bală, o mîngîla biata Magda, fera 
bllndă, semăna mutuel la suflet, feu ieram tăcut şi 
■sufeream de durerile lor...

Cînd plîngea mama, fugeam d’alungul rîului, mă „ 
aşczem la umbra vre-unei sălcii, şi ascultam glasul 
tainic şi liniştit al iazului... Cîle odată, mă furişam 
in curtea bisericii satului, intram în altar şi mă ru
gam în genunchi Ia Maica Domnului, pentru mania, 
pentru tata, şi pentru sora mea Magda. Cu ce plă
cere mă uitam în ochii fără de expresie ai icoanei

■KÉÉ
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cojite din altar, şi ceream îndurare pentru mama... 
cădeam într’un fel de extaz mistic, ce numai copiii 
şi sufletele dureroase pot Înţelege.

Iera spre learnă... o zi tăcută şi liniştita... fulgi 
de. zăpadă fluturau in aler, pluteau, şi ci ud cădeau,, 
loveaű frunzele îngălbenite rămase pe copaci, pro- 
ducînd un sunet... un valet de durere, ca un plîns- 
înăbuşit... un scîncit... Aveam unspre-zece ani, Magda 

. avea nouă. Ie mult d’alunci... dar nu pot uita cit 
Iera de bun tata... Ningea aşa de liniştit afară. Stăm. 
în casă. Tata Iera întins pe o canapea verde, leii şi 
sora mea Magda pe cîte un scăunaş, la picioarele* 
Iul. Ascultam cum ne citea dintr'o carte vechie «des
coperirea A meri cel de Cristof Columl)».

Mama se uita pe fereastră cu mina pusă razem 
sub cap. Cum semăna cu Maica Domnului. O, se
măna grozav cînd se ruga seara cu «Melancolia lui 
Domenico Feti*.

Tata ne povestea cum oamenii au voit să-l omoare 
pe Columb şi să-l asvîrle în apă, cum ajunşi înlr’o 
[ară depărtată... cu oameni negri şi sălbatici, impar- 
ţeail sticle colorate pentru boabe de aur.

Ningea aşa de liniştit afară.
vNimenî nu se mişca pe şoseaua salului. In depăr

tare numai, în capul satului, se auzea lătratul pre
lung al clinilor... Cine putea şti durerile latei?...

Oamenii,suferinţele pricinuite de lelj’au netrebnicii, 
Taft făcut să bea, ca să-şi uite durerile. Ce ar ii pu
tut să facă în mijlocul acelor oameni cu sentimente 
perverse şi idealuri josnice ?...

Cînd venea noaptea lîrziti de la cărţi, beat, de neca
zul banilor pierduţi, striga şi ne redeştepta din somn..

Magda plîngea in braţele mamei, leii mă făceam.
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că dorm, cu ochii întredeschişi vedeam pe Magda 
cum se ruga de tata s’o Ierte pe mama. In ochii iei 
albaştri Iera alita bunătate. Tata cu ochii turburaţi 
•de nesomn, cu nervii aprinşi, gonea pe Magda şi 
scuipa pe mama, o lua de păr şi-o Ura prin casă. 
De-atîta durere, Magda plîngea şi se atîrna de pul
pana hainei lui şi-l implora...

Cînd se deştepta şi-o vedea pe mama întinsă jos 
la pămînt, cu obrajii roşii de plîus, cu părul zrnuls, 
începea să plîngă ca un copil, ne săruta pe toţi şi 
•apoi se ruga şi ciuta psalmul lui Jeremia :

«La rîul Babilonului, acolo am şezut, şi am plîns, 
Sind ne-am adus noi aminte de Sion...

«In sălcii, în mijlocul lui, am spînzurat organele 
Noastre... «,

«Că acolo... ne-aii întrebat pre noi, cei ce ne-aii ro
bit pre noi, cuvinte de cîntări. Şi cei ce ne-aii dus 
pre noi datare, cîntaţi nouă din cintecile Sionului.

«Cum vom cînta cîntarea Domnului în pămînt strein?
De te voiţi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea.

«Să se lipească limba mea de grumazul mieii, de 
nu-mi voiţi aduce aminte de tine : de nu voiţi pune 
înainte Ierusalimul, ca întru’nceputùl veseliei mele.

«Adu-ţi aminte, Doamne, de fiii lui Edom, în ziua * 
ierusalimului. Cari zicea : stricaii-1, stricaţi-1 pînă în 
temeliile lui.

«Fata Babilonului ticăloasa : fericit ieste cel ce va 
răsplăti ţie răsplătirea ta, earea ai răsplătit nouă. 
Fericit ieslc carele va apuca,şi va robi pruncii tăi 
de piatră.»

Plîngea atunci ca un om scos din minţi, şi o noapte 
întreagă repeta psalmul. Noi, ascultam cuvintele bi- 

' Llice ale psalmistului, şi toate durerile pricinuite
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par’cil se vindecau. Uitam de toate... Mama adese-oj t 
bolnavii, din causa atítor suferinţi, Iera lingă noi,, 
vorbea blind, ne îngrijea .şi nu spunea la nimeni, 
durerile iei. 0 surprindeam în miezul nopţei rugîiW 
du-se şi .şoptind :
. — Ne-ani născut în lacrimi, nc-am scăldat în lacrimi 
şi cu toţii murim în lacrimi. Doamne, lie în voia ta- 
Amin.

tel adora pe mama, dar ajunsese blazat, nu-i mal 
plăcea nimic, un desgust de toţi şi de toate îl prin
dea ; şi ca să Uite, bea. II vedeam cum sta ceasuri 
întregi gînditor, şi spunea mama că Ta văzut plîn- 
gind în multe nopţi. leii mă furişam singur pe cimp- 
sub umbra sălciilor şi a mesleacănilor din preajma 
leazului. Acolo... făceam rugăciuni în tăcerea miste
rioasă a mesteacănilor, sărutam cruciuliţa cu diris
tül răstignit, dăruită de mama. lea mă’nvăţase o 
rugăciune pe care n’o înţelegeam, dar o ziceam r 
mă rugam pentru Magda si pentru lea.

Cînd îi vedeam faţa palidă si trasă a tatei, îmi tre
zea acea adoraţie infiniţii şi mistică, pe care o sim
ţim în faţa unei icoane, de care nu îndrăznim să ne 
atingem.

Capul lui semăna cu Christ zugrăvit de Maliméin? 
Grflnewald : ochii blînzî şi dureroşi, aproape închişi,, 
fruntea largă şi încreţită, obrajii traşi, palizi şi în
doiţi, buza de jos aproape răslrînlă de desgust, loale 
trăsăturile feţei plîngcaii.

După ce a pierdut lot în cărţi, în beţii şi (‘u fe
meile pierdute... ne mai rămăsese o perecliíc de case 
mici înlr’o grădină mare şi sălbatecă.

0 groază ne mai pomenită mă cuprindea, cînd mă 
găseam în mijlocul mulţime!, rugeam în locurile

\ I

■ ^
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singuratice, citeam cărţile din biblioteca-tatei şi uram 
pe oameni.

Mama Iera însărcinaţii, tera toamnă, afară- îera 
pîclă şi ploua încet. Picăturile de la streşini loveaţi 
încetişor în geamuri. Vremea îera tîrzie, mama lu
cra la lumina lămpii, Magda aţipise pe un fotoliu 
vechili; iar ieii citeam pe Robinson Crusoe. Trăiam 
atunci viaţa lui Robinson Crusoe şi visam un cline, 
un negru, şi o peşteră in fundul gradinei noaslre, 
o grădină mare sălbatecă, neîngrijită, unde fugeam 
de lume şi-ml Irăeam visurile alături de Magda.

fera târziii si ploaia lovea în geamuri producînd me
lancolii şi tristeţi neînţelese... Cum- plingea biata 
mamă în braţele tatei. Magda se suise pe un fotoliu 
şi*I ruga ca pe un Dumnezeu s*o ierte pe mama.. 
Tata Îera beat şi ochii Iul semănau cu al unul cîne 
turbat. Mama se zbătea pe seîndurî de durerile 
facerii.

Ce să vă mal spun?.. Peste trei zile a născut, dar 
ce fiinţă plăpîndă... Cine ar fi crezut că trăieşte? îera 
slab ca orî-ce lucru făcut înainte de vreme. Mama 
căzuse bolnavă de lingoare. Magda îngrijea de toate. 
O, îera aşa de bună Magda.

leu mă Înfundam în desişul grădinel, ori mă suiam 
în podul unul grajd vechii! cu lemnele arse şi pu
trede, mîncale de cartă; acolo mă întindeam pe vc- 
linţe vechi şi ’ml perindam iu minte toate scenele 
de durere ale noastre.

Adesc-ori mă duceam cu gîndul departe... în ţara 
lui Robinson Crusof-, dar nicl-odată n’aş fi voit să 
las pe muma şi pe Magda.

După şease săptămîni, mama s’a făcut bine, dar 
noul mieii frate plîngea mered. Cînd s’a inai mărit
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H plăcea glasul clopotelor, la răsunetul lor, tre
mura şi vibra, cum vibrează coardele unei harfe, 
cînd le atingi cu degetul. Iera frumos, avea pieliţa, 
albă-străvezie, se vedea cum circulă singele în o- 
brajil lui palizi,, ca de mort.

Ne mărisem, dar aceleaşi scene de durere se pe
rindări în casa noastră. Magda suferea mult, a- 
dese-orî cînd venea de la şcoală, o vedeam cu oclii 
roşii. Avea şeaî-spre-zcce ani, Iera aşa de frumoasă. 
Avea o figură blinda, îngerească, se uita vecinie 
în jos, şi cînd o priveai bine semăna cu Magda
lena pocăindu-se, a lui Rafael.

Nu spunea nimic nicl-odată. Numai odată mi-a 
spus plîngînd că dacă va muri mama, intră în mî- 
năstire.

Ne Iera frică să ne spunem ce gîndim. Stăm ală
turi de lea ceasuri întregi fără să schimbăm o 
vorbă. Tata devenea din ce în ce mal căzut, venea 
cu hainele rupte, plin de noroi, murdar peste tot 
corpul. Magda îl îngrijea, mama Iera vecinie bolnavă.

Cînd venea noaptea tîrziiî, şi 
Iera mal bun, atunci ne arăta zapise vechi de boeril, 
ne spunea că sîntem de neam mare. începea să 
plîngă înaintea a două tablouri în ulei. iei zicea că 

.Ie tatăl şi mama lui. Striga apoi: larlă-mă, Magdo... 
leartă-mă, nu îndrăznesc să statt alături de tine.

Se punea în genunchi, săruta cuvertura cu care 
se învelea mama, şi plîngea strigînd :

— Mario... Mario.... ud cu lacrimele mele patul 
unde dormi tu, te-am necinstit şi bătut ca pe o slugă 
rea,; Domnul mă va bătea pentru păcatele mele pă- 
mînteştl...

Anii noştri aii trecut aşa de repede, în cît abia

i

•i.

perdea Ia cărţi,nu
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prindeam de veste cum se scurgeau zilele, cetind şi 
povestind mamei, toate minimele ştiinţei şi frumuse
ţile artei. Trăiam ca nişte mizantropi neştiuţi de ni
meni, răzleţiţi de generaţiile trecute, foi plăpînde, 
bolnave, ne puţind să mai trălească mult în noul 
medio..

Parcă văd şi acum casele mici cu obloanele vei /t, 
grădina mare sălbatecă cu plopi mari înaintea casei.
In fund copaci mari scorburoşi, un grajd vechia, 
unde ierau berării multe, hamuri vechi şi uscate.

Mi-aduc aminte, începuse primăvara.
Ieram toţi trişti şi neliniştiţi din causa tatii. Lipsea 

de două zile d’acasă. Frate-meO cel mic, Onezim, sta 
în poala mamei. Magda citea «Les humiliés et les of
fensés» de Dostoyevsky. Mă uitam cum tremurau 
frunzele de plop dinaintea casei.

Icra tîrziü. Luna bătea drept în plopi, co oiînc 
într’un argintiu strălucitor frunzele plăpînde ale plo
pilor.

N’am să uit nici odată noaptea aceea.
...lera bun tata... da, iera bun... oamenii, oamenii 

1’aO distrus şi l’au viţiat». .
Matei Baldovin făcu o sforţare nervoasă, şi un 

plîns isteric îi înecă vorbele în gură. Prin i o ,pu 
ternică asociaţie i se desluşi în minte figura masei 
în momentul morţei. r ‘ 'A
- Ochii mamei... ochii suroret mele Magda îi yăd . 

şi acuma, sínt aici... aici In celulele, creeului, şi n ani 
putut să-i scol cu nimica... se făcuseră maii şi e 
şiseră afară din orbite... ş .

Toţi cei de faţă rămăseseră aiuriţi, nu mai în e- 
1 ege au nimica. Firul gîndirei iera pierdut. Senzaţia

;
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primită atunci avusese alita eled, in cil orí de otte- 
ori şi-aducea aminte, nu mal Ira la de cit emoţia.

— Iera aşa dc.liniştită ntfaptea... doară frunzele plo
pilor dinaintea casei tremurau ca sufletele cuprinse 
de o durere continuă şi neînţeleasă.

M’ad einen ise razele lunii şi in’am dus în.fundul 
grădinii.

Acolo... îera o bancă, m’am ini ins pe Iea şi am 
dat drumul gîndurilor. Cit misticism îmi trezea ra
zele lei... dar mi-era silă să mă gindesc la atitea ima
gini căşunate de iea. Ce banalitate s’admirl razele 
iei, să te îmbeţf.de un corp Iară de viaţă, de-o 
marmură rece : nu zicea nimic, dar că apărea fan- 

* tastic acolo... sus, in infinitul necunoscut... ml-era 
silă, că simţeam cu toiul alt-ceva. Nu mă mulţumea 
comparaţiile alitor generalii de poleţl cari au cînlat-o 
şi răseîntat-o. Comparaţiile lor ajunseseră banale în 
sufletul meù trudit, apăsat şi revoltai.

Vieţel mele uniforme şi bolnave, ii trebuia senzaţii 
noul, şi nu puteam să le găsesc nici in volumele 
de poezii ale diferitelor scoale din Apus, nici în căr
ţile romanţierilor vechi şi moderni, de care nu leram 
străin. Senzaţii noul, senzaţii care să-mi trezească 
sufletul din piroteală spre energie, imf lipseai!. Ne- 
putînd să trăesc de cil din senzaţii, durerile uniforme 
ale neamului nostru nu-mi mai dau emoţii : leram 
un paralitic moral. Toată viaţa .psihică se scursese, 
ieram într’o stare de prostraţie completă. Nu mal 
simţeam, leram o brută, un lemn ce vegetează.

Am stat mult pe bancă. Tirziu m’am deşteptat să 
intru In casă. Răceala alerului de primăvară şi 
moşiera dulce şi dătătoare de viaţă mă atrăgeau la__.

at-
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somn. La răsărit se vedea o sprinceană trandafirie..» 
se lumina de ziuă.

Cînd am ajuns aproape de casă am auzit sgomoL 
ţipăt surd, rugăciuni calde cum se cad numai Fe
cioarei... plînsete dureroase, ajutor. Mi se păreau 
aşa de naturale, parcă le visam. M’am uitat pe fe- * 
reaştră. Mama sta întinsă jos la pămint, cu părul 
rupt şi în dezordine, se sbătuse in braţele tatii si 
căzuse jos Iară de suflare. O strînsese de gît, într’ui* 
acces de furie momentană, toată viaţa i sgl para
lizase. Se căznea so ridice de jos, unde căzuse moale,, 
fără de mişcare, îi iera peste putinţă. Am intrat pe 
pragul uşii. S’a uitat la mine ca un cîine turbat,, 
nu mai icra uitătura lui blindă si dulce, ci uitătura 
unui nebun.

Ah, dar ochii mamei ierau deschişi, sora 
Magda căzuse jos şi murise de spaimă. Frate-meir 
Onezim tremura în pat, apucat de un atac de epi
lepsie, a trebuit un stimulent, germenele exista.
, Sforţări groaznice făcea tata să ridiee corpul fără. 

de viaţă al mamei. Căzuse jos toropit de băutură.
S’a ridicat a doua oară, s’a uitat la Magda şi a 

început să strige cuprins de-o milă şi de o spaimă 
nebună şi desperată :

• — Magda tată, Magda... scoală Magda...uite măta le-
bine, Magda... n’a murit, Magda... ob, Magda... Magda»

A luai capul mamei şi al Magdeï în mîinele lui 
Iremurinde, a început să le sufle în gură. Le să
ruta, plîngea şi se ruga.

«La rlul Babilonului, acolo... am şezut, şi am plins,, 
clnd ne-am adus noi aminte de Sion...»

Am ieşit afară şi .am plecat, încotro şă apuc, nici 
lefi nu ştiam. Nu mă gindeam la nimic... la nimic»

mea.
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Ştjţl ce ïe pimic?... O stare de prostraţie vecină cu 
nebunia şi idiotismul.

Cind am ieşit afară din curte, sprinceana tranda
firie de la răsărit se făcuse cit o jumătate de baniţă, 
ier a roşie ca o vatră de jeratic...

Nu ştitt cum nVam trezit afară din oraş.
Drumul ducea la satul unde înu pelrecusem anii 

dureros! aï copilăriei.
Nimic... nimic nu-mî turbura liniştea, picioarele 

mi se mişcau automat, conduse de un instinct, spre 
»satul nostru. Iera la o depărtare de cîle-va ore. Ce 
mă împingea, spre sat, nu ştiu. Atîl că o conştiinţă 
'oarbă* mă îndrepta^tot pe drumurile mai neumblate. 
■Am^ajuns la biserică. Am sărit gardul, acelaş gard 
de odinioară, am intrat în curtea bisericel şi d’acolo 
în altar. Mirosul de zmirnă, de lămîie, de luminări, 
al icoanelor vechi si mucigăitc, mi-afi amintit anii 
copilăriei. Am trăit atunci, in clipa aceea inconşti
entă, toată viata de odinioară.

Toată ştiinţa de la care mă adăpasem şi pe care 
mă întemeiam, dispăruse. Nu mai Irăieam ieù, care 
explicam religia ca o consecinţă a fiicei... a necu
noscutului, raţiunea iera prostată, Irăieam viaţa co
pilului de odinioară, de la opt ani.

In acelaşi colţ al altarului icra icoana Maicei Dom
nului, mai cojită ca atunci... Imaginea aproape dis
păruse de pe bucata de seîndură. M’am prosternat, 
am bătut mătănii, am sărutat icoana plîngînd : şi, 
fără să vreau, rugăciunea mi-a venit în cap după 
atîţia ani, am recitat’o şi m’am descheiat inconştient 
la haină şi la căinase, să caut cruciuliţa cu diristül 
răstignit.

Nu cred, da, nu cred să ii simţit şi trăit cine-va
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o aşa clipă de viaţă. Iera o aiurare din alle vremuri, 
dulce şi mîngîietoare, ce revenea In acelaşi suflet 
suferind şi bolnav, dar In condiliunl deosebite.

Cu aceeaşi inconştientă de actele săvirşite în bi
serica tristă, ruinată şi săracă, nvam dus d’alungul 
leazulul, m’ain oprit sub sălcii şi.mesteacăn!, şi nu 
şti ti çe durere evoca Teazul.

Ieazul.Iera acelaş, şi aceeaşi arbori îşi oglindeau 
ramurile lungi şi stufoase în adîncul Iul lin şi lim
pede. Un cin tec par’eă se auzea în murmurul lui, 
un cîntec vechili şi dureros :

«La rIul Babilonulul, acolo am şezut, şi ani plîns 
cînd ne-am adus noi aminte de Sion...»

Ieram acelaş copil de opt ani, cu aceleaşi senti
mente, dureri şi pasiuni. Da, mî-aduceam aminte de 
gesturile, de modul de-a explica lucrurile şi feno
menele... felul de-a ghidi Iera acelaşi ca la copilul 
de opt ani.

Că ieraii acestea nişte momente de luciditate par
ţială, ale unor celule nervoase, ce împiedecai! raţiu
nea de-a’şl urmări cursul regulat al ideilor, nu ştiă.

Cînd am ajuns acasă, Iera noapte. Am intrat prin 
fundul grădinel, nvam strecurat printre arborii^ săl
bateci pînă aproape de casă. Nici un sgoinot. Iu 
casă Iera lumină de facle multe, ferestrele deschise. 
In pat Iera întinsă mama moartă. Figura Iei palidă, 
frumoasă şi tristă Iera acoperită de un voal. subţire, 
•şi înfăşurată înlr’o boccea neagră de mătase.

Magda Iera întinsă pe o masă de stejar, avea îu- 
flple în părul iei undulos şi mare flori de portocală: 
semnul virtuţel si al deznădejde!.

Amîndouă păreau că dorm. Chipul Magdel, pe masa

'i

fe-,
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de stejar, alb ca marmura, părea o statuă, un vis 
de poîel.

M’ain uitat uimit în toate părţile, nu înţelegeam 
nemic.... nemic... Nu puteam să-mi rechtem amintirile 
din dimineţa precedentă : Iera o încetare de funcţio
nare a raţiuneî.

Cite-va vegble -bătrîne, se uitau lung şi cercetător 
la mine. Abia mişcau buzele vorbind, ca si cum s’ar 
li temut să nu deştepte pe moarte. Simţeam că mă 
înăduşă atmosfera făcliilor, a mirosului de tămite 
amestecat cu mirosul de Hori. Am intrat în odaia 
mea şi am cercat s’adorm, ca redeslcplindu-mă să-mi 
reculeg impresiile, să-mi dau seama de starea în 
eare mă găseam. O oboseală grea, fără de seamăn, 
asemenea omului încercai de friguri violente, îmi 
făcea capul greu... Imposibil de dormit. I’este clt-va, 
văzui intrînd o femeie bătrînă, cunoscută casei noa
stre. Se aşeză pe un fotoliu vechili şi începu să-mi 
povestească :

— Pe domnul l-a luat... l-a închis... cum plîngea... 
Abia l-a despărţit de corpul moartelor... cum striga 
de durere... îşi zgîriase faţa cu unghiile, îşi /mulsese 
părul din cap...; abia l-a despărţit de corpul moar-^ 
telor... îşi sgîriase faţa cu unghiile, îşi scosese fi
rele de barbă, îşi rupsese hainele..., nu mai putea 
vorbi. (îîngăvea, aiurea: «La rîul Babilonului... Mario... 
Doamne milueşte... Magda, (eartă-mă, Magda...

—Ce să vă mai spun, le-au ’ngropat. Frate-mcu One- 
yAm a mai trăit cîte-va săptămîni, şi a murit de un 
atac de epilepsie. Tata a murit nebun strigînd pe Ma
ria, singura vorbă lucidă, rămasă-în creierul lui 
bolnav.
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VI ï

-Toată noaptea pioase şi dimineaţa bura.
— Nici vinătoare, nici călărie, îşi zise Matei pri

vind pe fereastră.
Iera în revărsatul zorilor. Nimeni nu se mişca in 

curte. Ieşi iu vîrful picioarelor şi se îndreptă spre 
văcăria din vale.

Casele îerau mari, cu un singur rînd şi vechi. De 
vechi ce îerau,. dau un miros particular, şi afunda pe 
Baldovin în viata de altă-dată.

Străbătu curtea şi coborî de vale. Intră în văcărie. 
Vacile stau întinse la pămînt rumegîncT. Văcarul, un 
băetan de vre-o IS ani, dormea în Iesle. Baldovin se 
aşeză pe un scăunaş, şi începu să respire puternic 
mirosul exalat de băligar şi din finul dat la vad. 
Ar fi voit să se culce lingă văcar, în iesle. Acolo 
voia să asculte geamătul vacilor, sgomotul surd al 
picăturilor de ploaie, respiraţia greoaie a văcarului.

— Ce bine ie aici. ie tot ce mi-a mal.rămas să-mt 
satisfac setea suiletulul de senzaţii. Cînd s’o învechi 
şi asta. nu-mi mai rămlne de cit să mă culc şi să 
adorm... să adormi pe veci...

Matei Baldovin venea in fie-carc dimineaţă, mîn-'v . 
glia vacile, vorbea cu văcarul mal mult prin semne., 
bietul băiat Iera idiot. Cînd pleca văcarul, se culca 
In Iesle.

— Bună dimineaţă, Simioăne.
Văcarul sări din Iesle şi voi să-I sărute mina.
— Iubeşti vacile, Simioăne ?
Drept răspuns, idiotul le săruta pe frunte, le min-
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gîla, şi, începea să plîngă gîngăvind ca un copil ce 
nu poate să vorbească...

— Poate, îşi zicea Tel, inleleginţa Iul se apropie 
' mal mult de-a vacilor...

Simion lua două liîrdaîe mari, Ie spăla, gîngăvea 
cu Iele, ungea sfircurile filelor şi începea să le 
mulgă. Baldovin asculta cum ţîrîia laptele în hîrdaîe 
şi invidia posiţia idiotului. Gindi la tot ceea-ce vă
zuse, învăţase şi simţea acum. Imagini vii, ca şi 
cum îera acolo... în Italia... la Veneţia... la Florenţa,, 
cerul Neapolulul... în muzeele din Germania şi din 
Franţa... Teorii de artă, de ştiinţă îi lunecară in 
minte. Cu Iuţeala ghidului văzu din noii statul -şi 
tablouri. Ce folosise? Cercase de multe ori să scrie, 
şi rupsese în bucăţi paginile ude, pentru că mal Ur
ziţi şi-aducea aminte că aceleaşi idei, ie în Uluise la 
alţii, în alt-fel... Sculptase la Florenţa şi sfărîmase 
statua cu dalta şi ciocanul : pentru că acelaşi statuă, 
cu mică deosebire, o găsise la Roma. Pictase, şi a 
ars pînza, pentru că nu putea reproduce toate com
binaţiile şi tot jocul de culori ce-l vedea, cînd în
chidea ochii.

Matei îi Baldovin îşi luase capul între mîïnï, şi as
culta respiraţia greoaie a vacilor.

Afară ploaia încetase. In depărtare, vîrfurile mun
ţilor răsăreau fantastic, într’o lumină albastră, d’a- 
supra norilor. In curte, argaţii alergau în toate păr
ţile. Cîţi-va ţărani cu capelele goale, cu părul în 
plete, înalţi şi aduşi de spete, avînd alerul sfinţilor 
din bisericile de la ţară, vorbeau cu bătrînul Manea 
de nevoile lor.

La scara casei, un cal negl u înşelat bătea nerăb-
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dator ín pietrişul de dinainte. Sofia apăru îmbrăcată 
ín.amazoană, incălecă şi se depărtă încetişor prin 
aleele de plopi de dinaintea casei. Grigore Manea, 
fratele său, o privi piuă dispăru, şi reintră în casă.

Margareta nu dormise toată noaptea. Gindise Ja .. 
viaţa lui Baldovin şi la povestea lui din ziua tre
cută. Cu cit gîndca mal mult, cu alit ÎI apărea mal 
interesant. II Iubea. 1 Mingea ştiind că nu lera po
sibil să se înţeleagă cu iei. Iea IÍ înţelegea carac
terul, dar ideile lui i se păreau extraordinar de ciu
date. Se uitase in camera lui, îl căutase în pavilion, 
în grădină; văzind că nu Ie, avu, senzaţia că Ie mort 
pe unde-va. Isi reamintea dé vorbele lui din ziua 
trecută. Abia ţinîndu-şî plinsul, străbătu curtea. Mal 
palidă de cit corsajul Iei, cobori de vale în neştire. „ 
Nu ştia unde merge. Avea trebuinţă de singurătate. 
Clnd ajunse în dreptul văcăriel, Simion scotea 
cile să le ducă la suhat. Idiotul îi făcu un semn ne-

va-

înţeles, arătind cu degetul spre văcărie. Margareta 
intră înăuntru, şi zări pe Matei Baldovin strîns .ca 
un. ghem, cu capul între mîiul, pe scăunaş. _ • ( ~

Matei se sculă în picioare şi se rezemă dé zidul 
vechio şi murdar al văcăriel.

Margareta, fără să zică un 
lei, şi începu să plingă.

Baldovin ştia că-l Iubeşte. Sufletul lui- amorţit
nimic

1 % r
cuvînl, îl luămîna Intr’a

uu mal putea suferi dragostea. Nu-1 spusese 
nici odată, ca să no turbure. Ii părea rău că-I în
şeală iluziile.

Iea izbucni şi spuse:
- - Te Iubesc... le Iubesc... .
Ii sărută mina lui albă şi transparentă. Baldovin

n
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o mingile pe frunte, ca un idiot, neşliind ce să-l spule, 
lea îşi lipi obrajii catifelaţi şi calzi de faţa tran
sparentă şi rece a lui Baldovin.

— Spune-mT... spune-ml ce-va... volesc ce-va pen
tru Iubirea mea nebună şi fără de sfirşit... Inima ta 
care simte atîta, nu poale să răiniie rece fală de 
mine.
'Margareta ll săruta pe obraji, lei rămînea împie

trit, ca de marmură, privind-o cu un aier timpii.
— Nu spui nimica, voevod din altă lume... pa

săre sălbatecă... Spune-mi ce-va...
— Nu pol... nu pol... altă dală... iartă-mă.
Se desfăcu nervos din braţele iei, îşi luă faţa între 

mltnî şi .se rezemă cu coatele de o fereaslră ce Tera 
în faţă.

lea căzu desperată pe scăunaşul pe care şezuse 
Iei, şi începu să plfngă Încetişor.

Iei o privea de Ungă fereaslră. Nu simţea nimic, 
îl părea ca un obiect de analiză. Memoria Iul a.şa 
de elastică, spiritul de o luciditate extraordinară, ii m 
reproduse loale scenele pe care le citise în roma
nele celebre. Iera aşa de vechili pentru iei acel sen- _ 
liment, în cit nu se mal oprea nici pentru analisă.
Cu toate astea, eind o văzu plîngînd şi căzlnd pe 
scaun doborîlă de povara acelui seni imént aşa de 
sănătos şi energic-în lea, simţi o revoltă nebună.
Ar fi voit să-sl laie corpul in bucăţi, să-şl facă dungi 
roşii, ca să mai trezească. încă odată nervii morţi 
pentru sentimentul amorului.

îşi ridică mina de Ia ochi şi o privi. Căzuse în 
genunchi, cu faţa în spre zid. O mină o ţinea la 
frunte drept reazăm.

Iei, n’o văzu pe lea, Margareta, care murea la pi*

.'S
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vioarele Iul, cerîndu-î un singur ciivlnt pentru dra
gostea-! exaltata şi nebunii, ci văzu un tablou: «Ma
ter dolorosa».

Nimeni nu vorbea. împrejurul lor îera tăcere de 
'moarte.

Margareta, cu miinde întinse, se Urî Ia picioarele 
•Iul, îi îmbrăţişa genunchii, -se prosternă, şi lăsă ca
pul jos, jos pe picioarele Iul, plingind în prada unei 
•dureri infinite... Rămase cîtc-va minute prosternată 
udind cu lacrimcle-l de fecioară pămîntul, atingîndu-l, 
cu părul ondulos şi negru, picioarele, şi aşteplînd 
un cuvînt de Iubire pentru lea, care-l îndumnezeise 
ea pe un sfint.

— Ridică-le... larlă-mă, Margareto... Nu sunt demn 
<le tine... iarlă-mă, tu Ieşti sfintă prin Iubire.

Scena aceasta îi reamintea un tablóit dintr’o ga
lerie de la Veneţia.

Margareta se ridică. Avea ochii plini de lacrimi, 
părul în dezordine îl cădea pe frunte. Cu mîna-l albă 
•şi transparentă, Raldovin îi netezi părul ; îl întinse 
buzele roşii trandafirii, iei o sărută cum săruta ta
blourile si slaluele marilor pictori şi sculptori. Că
dea îu admiraţie şi extaz, şi le săruta. Aşa săruta 
ici obrajii trandafirii al Margaretei.

Ruînd’o de brat, gîndi :
«Acum nu mal sărut, nu mal admir nici ţicele sta- ; 

tui. sînl paralizat. , *■ -
Ieşiră împreună, lei cu capul plecat, lea căutîndu*î 

privirea.
Afară soarele intrase In nori fumurii. Rîndunelele 

alergau atingîud pămîntul cu aripele, plopii din fata 
casei tremurau ca suiletele cuprinse de durere.

Argaţii alergau în toate părţile. Se ceruse la masă.

\ •
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Margareta se desfăcu de lingă ici şi urcă coasta 
singură. Mateiu Baldovin cu capul plecai, gîndind 
Ia durerile lei, se întreba :

Doamne, ce le de făcut ?

Viii

Trecuseră două săptămînl de la scena din văcărie. 
Nici partea asta nu-î maî trezise nici o senzaţie. Se 
gindea înapoi şi judeca: dacă se va întoarce să vază 
statuele, tablourile, să citească, să scrie, să sculp
teze şi să picteze, putea-va să iubească, pu tea-va să 
renască aceleaşi senzaţii, reînvia-va ca pasărea Phœ- 
nix ? Se gîndea şi se analiza cu atît mal mult, cit 
cît voia să Iubească pe Margareta.

Se rezema de cîte un arbore din grădina curiei, 
şi ideea aceasta îl prigonea de cite-va zile.

— Nimic... nimic... nu mal pot face nimic...
Cînd se găsea singur pe cîmp, se uita peste tot 

infinitul jbolţel cereşti, şi-şl zicea :
In zaijar... nimic, nimic... nici chiar visul celui mai 

genial polet, dacă vre-odată s’ar realiza, nu poate 
să mă trezească.

x\r fi voit să plîngă, dar nu putea, lera mort. 
Toate actele ce Ie săvîrşea 1er aii automate.

— Uite, îşi zicea lei, toate cărţile de psichologie,. 
Spencer, Bentham, Wundt... toţi... toţi nu-ml daű un 
termen pentru starea mea. Ce-ml foloseşte maldărul 
de cărţi ce am citit, dacă nu sínt în stare să-ml dea 
o definiţie pentru spiritul meii.
- Judec, rcaţionez şi analizez cu o exactitate ne mal. 
pomenită. Văd, aud, simţ şi pipăi obiecte, sunete

' N
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sentimente de care nimeni nu-’şl poate da seama. 
Nu găsesc termeni pentru stările acestea, nici cu
vinte cu care să Ie exprim.

Acum judec şi simt că n’aşi putea da prin cuvinte 
•ceea ce gindesc, simţ. văz şi auz. Trebue să tac, să 
ini vorbesc, să nu scriu, să nu pictez, să nu sculptez, 
-ca să nu-mi mărginesc seria senzaţiilor..

De la o vreme chiar aceleaşi obiecte nu-mi mai 
•dail senzaţii. Imi trebuie poate un simţ noti ca să 
pot trăi.

Simţ un dor de lucruri noul, de fapte neauzite, 
«şl'vrea să’not în nemărginit, să pătrund înălţimea 
cerurilor, să văd lucrurile cum se deosibesc. Mi-ar 
trebui inteligenţa adunată de la mii de oameni, ca 
să percep şi să simţ întreaga desfăşurare a fenome
nelor natúréi, cum se încheagă şi- se descheagă, să 

* înţeleg întregul complex de fenomene psichice, ce 
ne* ating şi ne fac să simţim atîtea emoţii- de care 
nu ne putem da scama. Simţ un fior rece, cind mă 
gindesc că toată inteligenţa diversă a camenilor din 
univers nu mi-ar fi de ajuns pentru a înţelege alîta 
viaţă,
renască alta nouă. Poate dacă aşi întruni-o, n’aşi fi 
mulţumit.--

.Matei Baldovin se întinsese pe o bancă în grădină 
•aproape de un cuib de mesteacăn!, gîndind că poate 
■aceleaşi idei au fost spuse de alţii, şi le gîndeşte şi 
ici acum.

— Doamne, pune-mi o stavilă gîndurilor, şi libé- 
rează-mă, că nu mai simt nimica.

Se sculă repede în picioare. Margareta îmbrăcată 
în amazoană, mai albă de cît fulgul de la jpălărie,

scurge, se duce, şi face să vie, săcare se

<
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îl privea de cite-va minute, iei se uită eu ocliï de 
statuă, fără să pălească, fără să mişte pleoapele.

. — De două zile voiesc să-fi vorbesc. Ziua umbli 
fugar şi nimeni nu-ll ştie de urmă. Seara te închizi 
în casă, sa'il te înfunzi în cite-un colţ de grădină, şi 
nu te mâl găseşte nimeni... Frate-meu e foarte ne
liniştit... Părinţii mei ar dori să ţi mai vorbească...

- vrei să mergem azi călare?
Margareta se apropie de iei si-i puse mina pe 

umăr, ÎI netezi părul căzut pe frunte, şi-i întinse bu
zele roşii ca sîngele...

Iei se plecă, o mîngîie pe frunte, şi o sărută cu 
buze de marmură...

— Merg, dacă voieşti tu...
Cuvintele Ieşiseră din gura unui om ce se lasă 

sub o sugestie puternică.
Margareta îi luă braţul, străbătură grădina si ie- * 

şiră în curte. Ograda iera plină de ţărani. Icra Du
minecă, şi se slrînseseră ca «le ohicciii să asculte - 
conferinţele populare ale tînărulul avocat Manea.

Vremea icra frumoasă. Iera o zi de Septembrie- 
liniştită şi caldă. Se’ncepuse arătura. De pe pămîn- 
tul arat şi negru, se ridicau cioclrliile slrigîml cu 
glasuri ascuţite.

Prigoriile în stoluri chirchălaii colo... departe, a- 
proape de nori.

Ţărani, femei tinere şi bătrine, cu copiii în braţe, 
cu alţii de mîuă, îmbrăcaţi cu cioareci albi de dimie, 
cu cămăşile albe şi curate, cusute cu amici roş, as
cultai! cu capetele goale discursurile tînărulni Manea 
despre «egalitatea .muncei».

Bătrînul Manea, pe un scaun, privea cu ochii bllnzl 
massa de oameni, şi asculta ca un copil teoriile fiului

■
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sau. Sofia şi doamna Manea chemaii copiii, Ie Im- * 
părleau cărţi, haine si gliele.

Mialei Baldovin Ia braţul Margaretei se opriră în 
fata grajdului, lea il conduse la calul Iul. Iera un 
cal rolh şi lucea ca unt-de-lemnul. Margareta în a- 
ma/.oană pe un cal mare, negru, sbura ca o pasăre 
fantastica, alături de Baldovin, dispărind printre a- 
leele de plopi, ce tremurai! de o durere continuă...

IX

— Nu mal ic nimic de aşteptat. Lincczefcc de-atita 
vreme şi tot aştept ce-va extraordinar... Am yleţuit 
cil timp mai aveam oarc-carî senzaţii. Acum, nu 
mal simt, nimica.

Aşa gîndea Matei Baldovin într’o zi din sfirşitul 
Iul Septembre. Conlinua să se analizeze, şi nu mal 

. găsea ni mic
işi observa niitncle, unghiile, şi ar ii voit să ştie 

ce culoare au ochii în momentul acela.
Se lovea peste picioare cu degetele-t lungi, sub

tili şi aproape transparente, de-o albeaţă străluci-, 
toarc*. Căuta să-şl dea seama dacă î'ntr’adevăr nu 
mal simte. . .

— Cum se face că judec şi văd ioate cu o lucidi
tate extraordinară, auz sunete în atmosferă, sunete 
de-o variaţie infinită... simt cum rodesc arborii îm
prejur... Să fie o stare morbidă, sau adevărata stare 
normală a-sănătate! ?

- Cite, nu mal'simţ nimic... nimic, sîut mort. Dacă 
tot ceea ce. am simţit, judecat, cetit şi mal cu seamă 
scris, pictat şi sculptat nu le-aş fi distrus arzîildu-le

ÎriVV
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şi sfărămîndu-le, lumea gură cască le pomeneşti că 
le-ar critica. Ce ar înţelege din ţoale combinaţiile de 

. culori, Dumnezeu ştie. Ar găsi, poate, că stilul nu ie 
bun, limba prea nervoasă, lipsă de nu ştiu ce...,’ 
muşchii fecioarei—presupun o fecioară revoltată con
tra lui Dumnezeu, care se prostilueşle pe altarul 
bisericel, iiind-că i s’aiî ascuns bunurile lumeşti,—

' s • sínt prea întinşi, înllnile prea umllale, buzele prea 
senzuale, şi fără viţă devie. Dar de ce alita tortură ? 
Creerul mieii Ie şi ziua şi noaptea în mişcare. Nu 
pot să-l opresc cu nici un cliip. Tot corpul ml-e pa
ralizat,^jiumai creerul lucrează, şi lucrează singur... 
Limba nu vrea să vorbească, şi dacă îmi spune cine
va ce:va, se mişcă automat şi răspund. Cu toate 
astea nicl-odată n’.am zis nimica fără să lie bine 
judecat şi simţit.

Of, Doamne..., Doamne..., scapă-mă..., scapă-mă... 
' - Baldoviu se lipi cu faţa la pămînt, Îşi luă capul 
între mîlul şi îşi opri respiraţia, lera întins pe bancă 
între mesteacăn!, pe learba cosită. Foile tremurătoare 
cădeau moarte de durerea vreme!, şi ploua... ploua 
peste capul lui Baldoviu. Tera toamna tirzie.

— Pe pămîntul pe care odihnesc mişună de 
curi miserie şi crimă. Soarele şi lumea sini aceleaşi 
de mii de ani. Civilisaţia a rafinat crima.
. Sínt vorbe..., vorbe lot ceea ce gindesc. De mii 

de ani s’a întrebuinţat aproape acelaşi limbagiu fi
losofic. Scîrbă... scîrbă... Mi-e silă şi de gindurile 
mele. Scîrbă... scîrbă... Sínt mort..., mort pentru tot
deauna.

Matei Baldoviu îşi ridică capul în sus. înaintea 
lui sta Margareta îmbrăcată într’o rochie de catiiea 
neagră, palidă; ingrijală, cu mina la gură, privea faţa

! .
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luï albă şi transparentă. Părea o statuă a durerii. 
Sofia sta rezemată de un arbore alături de fratele

său.
— De un ceas şi mai bine te căutăm. Al să te 

prăpădeşti dacă continui viaţa asta.
Manea ii vorbea dureros.
— Halde Ia masă. Ne aşteaptă lume multă..., dă-mi 

braţul mie şi Sofiei, zise Margareta:
Baldovin luă braţul celor două surori, ridică ochii 

către cer. v :
Strigă In delirul de care era cuprins :
— Liberează-mă, stăplne...

X

— In zadar vă căzniţi să mă rechemaţi hi viaţă. 
Intensitatea senzaţiilor de odinioară ïèra aşa de nîare,
in cit trăiam ceasuri întregi in viata unul tablou, ^ 
sărutam statutele ca să-mi pol satisface setea iru- 
jnosului. Odată, înlr’o galerie din Italia, la Roma, 
am căzut înaintea unei statul, apucat de un spasm 
neînţeles. Lumea, care se găsea în sală,' alerga sa 
virză ce se înţimplase. * »

— Ieram treaz, dar vederea statue!,- trăsăturile'fine 
armonia corpului mi-aiî dat fiori de moarte. 
Vizitatorii credeai! într’un atac de nervi, dar Ieram

treaz, în toate simţurile, numai ideca întrupată în 
marmură resăreu aşa de perfectă,'în cit am căzut jos. 
N’am dat drumul gîndurilor să facă comparaţii cali
ficative, ca să nu mi se mărginească seria senzaţiilor 
$i am căzut în extaz ca trăznit la'picioarele statuie!.

intensitate extraordinară de simţire şi pînă' De la acea

4- ;
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la a nu mal simţi nimic, nu le de-cil un pas. In /a- "
dar mal cerc să-ml redeştept ideile şi senzaţiile, sint. 
paralizat desăvirşit.

— Laşa, nu mal vorbi aşa..., aici, in mijlocul na
turel, al sa renaşti, sil reîncepi sa scrii, sa sculp
tezi şi.Sa pictezi. Ie o stare trecătoare... ——

Amîndoi prietenii, Grigore Manca şi Matei Bal- 
dovin, stau trînli.ţi fn cile un fotoliu, şi se ascultau 

"uuul pe' altul. Baldovin vorbea cu ochi închişi, şi 
se tot lovea pesle o mină cu dcgctele-î lungi şi 
siilbe ca varul. Manca se ui la la iei, observîiidu-l 
toate geslurile.

— Nu, nu, ic imposibil. A murit in mine omul, 
care traiea şi simţea atunci...

— Din contră, atunci lera o stare patologică, acum 
le o stare normală.

— De cc leşll a.şa de lesne la vorbă. Ce, poţi şti 
. maţ bine de cit mine ?... Voioşii să mă convingi cit 

. lefi... acel care simţeam alunei..., mal exist?...
Există bruta, materia, dar nervii, simţirea s‘au 

dus... s’au dus şi ji’o să se mai întoarcă nici odată.
.— S’a duş pentru ca li-al sugestionat, dar sfor- 

ţîndu-le al să simţi ca toată uimea.v 
— Ca.toată, lumea?... ce nerozie...
'—?...

— Cum, dacă chiar frumuseţile natúréi, atilea fru
museţi înţelese numai de mine, mă lasă rece ca de 

' marmură... "
Nu mal vorbesc de literatură, pictură sail sculp

tură. Aici,/Ie iiiîna, geniul omului, care lucrează.
Iei im poate de dl o parte a vieţel s’o concentreze, 
şi pe aceea nerozii o numesc artă. Cili silit.cari işl 
ajung visul ?...

H-
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— Tucmal asta Ic fericirea, lupta continuii, va
riaţia veclnică şi contrastele...

— Astea sínt înşelăciuni, sínt prinoăse ca să ne 
prelungim agonia viele!. De ce mă sileşti să între
buinţez un limbagiu aşii de comun în filosofic. All-, 
lia oameni au gindit acelaşi lucru... Mi-e silă de ar
gumentele mele, cînd şliii că nu-ţl pot spune nimica 
nou..., nimica din ceea ce am simţit odată... Acum,, 
nu mal simţ nimica şi volesc s’adorm..., s’adorni 

. de veci... .
Baldovin se strînse cil putu în fundul fotoliului*, 

se lovi cu degetele-! albe şi subţiri peste picior şi 
incluse ochii. "

Manea se strecură pe uşe ca o pisică, şi-l lăsă. 
singur. - - , S

O oboseală fără de seamăn îi făcea capul greii. 
Cu cil căuta să prinză tirul ideilor, âă-I stăpîheascăr 
cu atu ît scăpa, rămlndu-l mintea pustie, cu un sin
gur gînd: sinuciderea. Alit il mal rămăsese. Toată, 
viaţa, care se mişca, vorbea, simţea, se nutrea, şi 
Irălea după legile lirei, lera rece, şi nimic din far
mecul artelor sau al naturel nu-1 mal punea sulletul 
in vibraţie : acel süllel, ce tremurase cu frunza de 
plop şi plinsese la picioarele slatuelor sărutîndu-le 
în delirul senzaţielor. Ca un cauchemar puternic, 
idcca de-a se sinucide i se năzuisc odată, cînd sim
ţirea începuse să degenereze. D’atuncl îl urmărea, 
pretutindeni, .şi căuta-ca un om pierdut şi nebun în 
natură, o rază de soare, o frunză, un cuvînl, ceva. 
niisterios şi neînţeles ca să-şl prelungească viaţa. v 

■Nu-i mal rămăsese nimic, nici chiar voluptatea, 
femeii, de care făcuse odată abuz, adorlnd-o şi 
sărutînd-p ca pe statuele marilor artişti.

■ •-
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Strîns ca un melc pe fotoliu, cu ochii închişi îşi 
•asculta respiraţia şi bătaea sîngelui in artere.

«Cînd n’o să mai fiu peste cîte-va minute, oare,
- sau zile, atunci cînd natura oarbă îmi va cere alo-' 

smul să-l întrebuinţeze în altă parte, iram să mai 
sufăr că nu mai pot simţi şi... suferi.

«Mai bine ar ii fost atunci... cc atunci ? Ce în
semnează frasa aceasta izvodită fără de rost în crce- 
rul mieii ?

«Mal 4*i»e ar ii fost atunci... > Da, am găsit fi
rul ideilor.

Scena i se presinlă vie puternică, atil de puter
nică, în cîl toate obiectele de atunci... cu culorile, 
mişcările şi gesturile îi dau aceleaşi senzaţii eroului 
•nostru, ca iu primul moment al simlirei.

Sie slăpîni un moment şi sări în mijlocul odăei.
începu să plingă cu hohot.

• Ie strigătul... ie cîntecul lebedei. N’am plins de
bilita vreme, n’am simţit d’atunci.

«Ie rcintecul lebedii.»
Senzaţiile de acum ciţî-va ani şi plînsul d’acum 

•mă vor omorî.
«Ie cîntecul lebedei.»
Scena îi reveni din nou, se lăsă ca un om beat 

în mijlocul casei, întins pe o jumătate de velinţă ţă
rănească. Slăpîni idela puternic şi-l dele drumul să-şl 

. urmeze cursul. Depărtarea de Ioc, de şi simţitoare, 
împrejurările vleţel deosebite, .totuşi scena de atunci 
fusese aşa de adînc simţită, iu cit se vede că .ce
lulele creerulul păstraseră în lotul imaginile diverse 
<lin colţul aceleî'luml.

Ie cald la Roma. O zăpuşeală de Iulie. Fereastra 
«inel odăi de la al cincilea etaj le deschisă. De jos

\
I'
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se aude sgomot de trăsuri,' de tramway, oameni cari 
vorbesc, lume care aleargă, copiii cîntă şi cer de po
mană. Se vede întins în pal, nemîncat de două zile. 
Nu mai simte nici o durere fisiologică.. Vede, aude 
şi simte cu o luciditate extraordinară. Ie aşa de 
desvoltală pofta de-a mîncâ, In cit simte pe limbă 
gustul tuturor bucatelor, şi miroase de la o dis
tantă foarte mare. ^ n

— Nu mai pol răbda, trebuie, să ies, să alerg ca 
să găsesc o bucată .de pline.

Se îmbrăcă intr’uh moment, se Văzu In stradă. 
Văzu oameni îndoiţi, auzea de-I durea capul mur- 
murile cele mai şoptite. Sgomotul tramwaiurilor şi 
al trăsurilor il apăsa greii... greu şă-1 doboare ca ô , 
povară de saci pusă In spinare.

Se’nvîrti de cîte-va ori, roti ochii în. toate-părţile 
să vază pe cine-va. Toată lumea icra streină, alergai! 
toii să mănînce. Trecu un pod, ajunse aproape de 
f orul roman. .Mirosul de bucale ce se ridica-în aier 
II ameţea. Puse mina la nas şi se î'ezemă de o co
loană în ruină. I se păru că aude voci' romane; zău-, 
gănit de cuţite... farfurii, mirosuri alese de bucate. 
Viguri de femei voluptoase şi trîntite alene mes
tecau legănîndu-se... se auzeau ordinele date scla
vilor cu să servească.

Un cline trecu în fuga mare cu o bucată de pline 
în gură. Ciinele se depărtă cu pradă cu tot. w 

O să mor aici lingă For.
Nu mai putea să gindească, simţea o durere vagă 

In cap, şi căzu lingă ruinelè romane. Se sculă sub o 
impulsie nervoasă şi incohştientă,-şi o* luă la: fugă 
spre casă. Trecu pe lingă restaurante cu mina la 
nas. Fugi cit putu pe luciul pietrelor «Via Argen-,

. /
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lina» ca un cline turbat. Văzu pe la ferestre, oameni 
mincînd. Mirosurile de bucate îl urmăreau pretutin- ' 
•déni, şi voia să urce acasă să nu mat vază restau
rantele, poate nu va mat si mii nimica. Urcă scările 
sub impulsia nervilor, şi cînd ajunse sus începu să 
se plimbe prin odaie ca un tigru înfuriai in colivia 

, lut. Ii Iera imposibil să gîndească, se mişca fără să 
ştie ce face.

Se opri un moment la fereastră. In fala lui iera 
- o casă mare. La al doilea etaj fereslrile sínt deshise. 

O familie le lamiasă, un bălrîn, două fete mari şi 
un bătat tînăr. Se ridicau din farfurie aburi calzi şi 
poftitori. De astă dată monstrul de foame îl dobora 
ca o piatră de moară... şi iei privea... privea ca un 
halucinat aburii calzi, ce se ridicau din farfurii. Uji 
moment gîndi înapoi şi revăzu capul măsel întins jos 
la pămînt... glasul tatălui : «Magda... Magda... la riul 
Babilonulul.... capul de Christ al lui Mathaöus Grü
newald...

Aburii se ridicau mereu, şi massa de oameni se 
înveselea. Făcu o sforţare groaznică, puse picioarele 
între gratiile de la fereastră, şi voi să sară pe pa
ragini străzei via Argentina...

Piciorul rămăsese între gratii, şi căzu pe şcîndurl 
în odaia lui.

Scena aceasta i se presinlă cu iuţeala fulgerului. 
Iera prima izvădire a ideel de sinucidere.

Baldovin rămăsese întins la pămînt aducîmlu-şl 
aminte de scena aceea, şi plîngea încet şi liniştit.

" "Ie cîntccul lebedei... 'ie cîntecul lebedei.»

l
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Bătea lumina soarelui drept în fereastră. Franzele 
plopilor făceaţi mnbre tremurătoare pe tavan, pe 
perelt şi pe luciul roşia tec al seîndurilor cernite din 
odaia lui Baldovin. Nu dormise’.toată noaptea. Cind 
se luminase de ziuă, deschisese fereastra, şi se uita 
la obiectele, ce le întinsese pe marginea^unei poliţe 
de stejar, unde Ieratt cile-va cărţi vechi : Psalmjl lui 
David şi al Iul .leremia, Apologeticul Iul Tertulianus, 
şi cite-va cârti pline de praf, mincate pe jumătate de 
furia vremii, că dc-abea se observa titlul. Cite-va 
manuscrise stau făcute făriml la pămint, par’că nin
sese în odaia lui. Le distrusese, ca si cum ar ii voit 
să nu prinză nimeni o literă din ceea ce scrisese. 
Pe sobă statt trei statuete lucrate cu o delicateţă 
extraordinară, lina représenta pe tatăl Iul, semănîftd 
cu diristül lui Mathăcus Grfinewald. La mijloc Icra 
chipul suferind al unei fete tinere, Tera o statuă mică 
a surorel lui Magda, pe care o făurise la Florenţa. 
Statua o lucrase din memorie. Avea capul înclinat, 
buzele slrînsc d<* durere, ochii pe jumătate închişi : 
melancolia mortel. Cea-Pallă statuă reprezintă chipul 
măsel : Maria Răzineanu. Cu mina pusâ razăm sub. 
bărbie, ochii pierduţi în fundul orbitelor, părul în. 
dezordine, gura deschisă, părea că se roagă în dis
perare.

Le ţinuse ascunse într’o geantă, ca pe nişte tesaure,’ 
şi acum Ie scosese afară, leratt singurile. lucruri de 
artă ce mai păstra din ceea ce lucrase. Cizelarea 
iera făcută cu atîla artă, în cit marmura părea că 
s’ar frînge, dacă ci ne-va ar ii respirat în jurul lor.

i
■
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Matei Baldovin le privea cu durere, şi in mintea 
lui işî reproducea ca într’o maşină lot trecutul. Pri
vea pc rînd statuetele şi vorbea ca un nebun cu 
fie-care din Iele.

— Acum, dragă Magda, să mă Ierţi dacă îmi volit 
apropia buzele vinovate şi murdare de viguri lumeşti 
de buzele tale, carè n’aù cunoscut de-cît durerea. 
Ieşti mal sfîntă de-cît -Magdalena, n'aï cunoscut Iu
birea, viţiul şi plăcerea. Maria le-a cunoscut, Christ 
le.-a cunoscut. Tu Ieşti mal sfintă de cit toţi... lear- 
ta-ină, Magda...

Baldovin îngenunebiă înaintea statue! şi o sărută 
Iremurînd de durere.

întinse mina să atingă statua măsel, şi căzu în mij
locul casei apucat de un atac de nervi. Toate ima
ginile de. altă dală... îi fulgeraseră în minte şi-l du
horiseră lapămmt. Cîte-va minute rămăsese nemişcat 
ca un mort.

Soarele trimitea raze stinse, raze de toamnă, fără 
putere, îngălbenind «corpul lui Baldovin ca foile ce 

■ cădeaţi .din arbori.

<

Se deşteptă, şi se rezemă cu capul de-o coloană 
a sobei.

— Tu, Mario, aï cunoscut plăcerea..., dar durerea 
ta a cotropii plăcerea. Maria a cunoscut viţiul, du
rerea, plăcerea şi gloria. Tu n’al cunoscut de cit 
durerea. lea n’a fost sfintă, dar tu în mintea mea 
ieşti sfintă prin durerile tale.

Baldovin se apropie în genunchi şi sărută statua.
Cu ochii întunecaţi şi palid, mal alb de-cît mar

mura statuetelor, se apropie în genunchi de statua 
tatălui.!

Christ a cunoscut gloria si toate patiniele ome-



225DE VINZARE

nestl. Tu n’aï cunoscut de cit patimelc şi ai fost 
înşelat. Ţi se leartă..., Teşii mai mare de cît lel...

Sărută statua cu sfială. Se uită în toate părţile, şl 
zări alături de piciorul patuluî patru flori de porto
cali şi cîte-va vile de păr legate cu o panglică al
bastră.

Le ridică, şi îşi aduse aminte că le luase din pă
rul MagdeT. Le arse. Răspîndeaiî un miros înecător.

-- Ce superstiţii, şi cu toate astea tiu la Iele... 
Ce am făcut pînă acum ?... M’am rugat ca cel din 
urmă sălbatec, ce umilinţă... Cită plăcere Ie îu du
rerea aceasta. Halde, nu maiam múlt. Ieri, am plîns, 
a fost cin tecul lebedei, Te semnul că trebuie să mă 
duc...

Se întoarse din nou spre statuîete. Cum lucea 
marmura...

Părea că fie-care scoate gemete de durere. Sub 
durerea aceea, părea că se sfărîmă piatra ciselată.

— Trebuie să le distrug...
Scoase dalta şi ciocanul cu care le lucrase, şi cu 

cel mal mare sînge rece, le sfărâmă în bucăţi.'
— Am sfirşit. Acum, trebuie s’o sfîrşesc şi léü...
Se căută în buzunar, şi cînd scoase mina afară,

se prinse un bileţel între degete.

Diseară să mă aştepţi la Mesteacăn!. Trebuie să-ţi 
vorbesc serios. Aştept de mult să-ţi spui şi să-mi 
spui ce va..., şi taci. Plîng de durerile şi tristeţea 
ta. Aşi voi să-mi unesc lacrimele cu ale tale...

Diseară* cînd toţi vor dormi, mă furişez şi viti.
Te implor,

Margó.
ie
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— De cînd iera biletul ?...
Se glndi un moment. Hainele fuseseră afară la 

scuturat. Margareta se sculase de dimineaţă, pusese 
biletul în buzunar şi plecase călare la pădure.

^ Ie o prostie. Cu toate astea Irebuie s’aştept 
toată zioa; şi o parte din noapte, ca să aud din noii 
pllngeri şi vorbe de iubire. Dar cine ie de vină ?... 
In lea trăieşte energie şi voinţă, toate elementele 
trebuitoare vieiei.

Ce are să zică lea cînd, miine dimineaţă, mă vor 
găsi acoperit de frunze nemişcat ca o piatră, şi, 
ne mal suferind cănu mai pat simţi şi... suferi ?...

Strîuse toate fărâmăturile de marmură, de hîrtiî, 
de resturi de flori, şi Ie aruncă în sobă. Cu o minu- 
tiositate extraordinară examină ţoale colţurile şi 
văzu că nimic nu dă de bănuit că acolo se întîm- 
plase un «Autodafe».

Se lungi pe canapea şi închise ochii. Iera liniştit 
ca un arbore nebătut de vînt. Nu mai simţea nimica 
şi aştepta mai mult printr’o sugestie neînţeleasă de 
iei atunci, venirea nopţei şi sfîrşitul vieţei. De clt-va 
timp, trăind mai mult din sugestii, slăpînit de-o pu
tere neînţeleasă, se lăsase sub impresia biletului 
Margaretei. Nu gîndea de Ioc la farmecul nopţei ce 
avea să petreacă..., nici la frumuseţea capului de 
Madonă al iei. fera înlr’o stare de prostraţie com
pletă, nu mai gîndea la nimic.

Iera într’o aşa stare, în cît ar ii voit să spule Ia 
- . toată lumea că în noaptea aceea trebuia să se si*

• nucidă. Responsabilitatea îi lipsea în cele din urmă 
momente. Credea actul acesta aşa de natural, în cît
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-aştepta să vie noaptea, ca şi cum iera o condam
nare marţială, la o oră fixă.

Se poate ca ideea ce-1 urmărise atîta timp să se 
ü impus cu atîta putere, în cît i-ar fi fost imposibil 
să lupte, cu alît mal mult, cu cît i se părea că nu 
mai simte nimica.

— Dar de ce n’a spus nimănuîa ? Petrecuse ziua 
însoţit de Sofia şi tlnărul Manea. La masă, tăcuse 
şi se uita ca un idiot în ochii Margaretei. Iea avea 
privirea lungă, sigură, blîndă şi inteligentă.

— De ce n’a spus, eind actul ce trebuîea să-l să
vârşească i se părea aşa de natural ?

Iei nu ştia, nu’şi da seama că «trebuie» şi nici
odată nu gîndise la aceasta. Tăcuse cum tăcea de 

-obi cei ă.
Iera o paralizie a unor simţuri, a unor nervi, 

unei părţi a raţiuuei V Ie o chestie de medicină, 
mat puţin de literatură şi filosofie.

a

Ziua iera pe sfirşite. Cîte-va raze roşii luceaii la 
apus, şi încet pămîntul rămase în Intunerec. Vîr- 
furile munţilor apăreau ca nişte giganţi în umbra 
serii, si acolo..., păreai! că despică cerul cu cape
tele lor.

Vremea începuse să se răcească. Iera Octombrie. 
Cite-va ciori alergaţi grăbite să mîie în1 sat pe noapte 

•d’asupra caselor învăJite cu stuh.
Satul iera liniştit şi bătăturile pustii de focuri.
La curtea boierului Manea se isprăvise, masa, şi 

luceai! două lumini înlr’o singură odaie. Margareta 
iera întinsă pe o canapea roşie, şi aşteptă să se li
niştească lumea. Iera pllnsă. De două ceasuri Matei 
Baldovin o aştepta. Se întinsese pe o bancă sub mos-

LVL-
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teacănil argintii şi plecaţi de ramuri. O umbră ră
sări în întunerec, crengile arborilor se dele hi oparte. 
şi Margareta, seniănînd cu madona lui Holbeinde la 
Dresda, iera lingă Iei. Fără'să zică un cuvint îl luă 
mîînele. intr’ale Iei şi rămase aşa cite-va minute. Se- 
plecă apoi peste faţa lui albă, transparentă şi cati
felată, şi-l sărută, li netezea părul. Baldovin se uita 
la lea si privea toate acelea ca un copil... ca un i- 
diot... ca un om fără simţuri... «un mort cu ochii vil».

— Ieşti un copil nărăvit, mă faci prea mult să su
făr. Te-am chemat să-ţi vorbesc. Te iubesc. Mï-aï spus 
de-atîtea ori că ie lucru vechili. Nu pot să te înţeleg. 
In zadar am căutat să-mi dau seama, ce te face să 
fii aşa de rece...

Ie extraordinar de ciudat pentru toată lumea. Ce 
voleştl, nimeni nu ştie. Nu ml-ai spus nimic, nici
odată. Saű taci şi te uiţi ciudat la mine, saö te pierzi 
In anaiisă/ şi-mi ceri să nu-ţi vorbesc ca să simţi mal 
bine. De la o vreme al tăcut, şi cu toată bună-voinţa 
pentru sufletul tău suferind şi extraordinar, lumea 
crede că te-aî idiolizat. Eu nu cred. Sínt convinsă că 
mă Iubeşti şi suferi prea mult. Dacă ţi-al uni sufe
rinţa cu a mea, al suferi mai puţin.

Margareta îl vorbise sprijinită pe umărul lui şi pri- 
vindu-l fix In ochi.

Matei Baldovin printr’o sforţare extraordinară poate 
Iera «summum et finis» al tuturor forţelor nervoase*

• tremură de deliciul omului condamnat la moarte. In 
spasmul şi în delirul de care Iera cuprins, ne mai 
dîndu-sl seama de nimic, nervii stăpîni un moment 
peste întreaga făptură, o cuprinse în braţe şi o strînse 
cu o putere uriaşă. Ar fi voit s’o desbrace, să se a- 

sălbatic asupra Iei, s’o sărute peste totrunce ca un
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•corpul, sa vază ţîşnind sînge clin urmele sărutului...
tea suspină de durere. O sărută peste toată figura, 

şi cînd văzu gîtul iei alb, o sărută spasmodic şi’şî 
incrusta dinţii ca un animal furios.

Cînd Margareta se deslipi din braţele lui, avea 
^itul sîngerat ca o pată trandafirie.

Baldovin căzuse jos în genunchi aproape de picioa
rele lei, şi suspina ca un nebun:

— Ie cînlecul lebedei... Ie cîntecul lebedei.
— Mi-al făcut rău, mă doare, răspunse Magareta.
Matei Baldovin se liniştise, şi o privea cu ochi de 

tu ort.
lea. văzînd că tace, îl întrebă din noii :

Mă Iubeşti..., spune... te Iubesc ca pe un sfint, 
<le ce nu voleştl să-mi spui acelaş lucru.

_
— Pentru ce ?...
— Pentru că nu pot să minţ. Nu simţ nimica. 

Acel om, care ar li putut iubi vre-odată..., a murit 
în mine. Limba cu care aş fi putut să-ţi spun aceste 
•cuvinte divine şi dulci, a putrezit şi am aruncat-o. 
Inima, care ar ii bătut la auzul cuvintelor «te Iu
besc». s’a atrofiat. Ce poţi să faci dintr’un arbore 
putred ?...

— De ce vorbeşti aşa? N’al dormit de multe nopţi. 
Truda aceea ţi-aii distrus nervii. Halde să te culci.
Iţi aştern ca la un copil, al să dormi bine, şi nillne 

‘dimineaţa n’al să mai vorbeşti ast-fel...
— Dacă intru în casă nu mal pot dormi, mă doare • 

capul, aici ie mal bine...
— Ce om... Te Iubesc mult, mult..., lasă-mi să le 

sărut.
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Dacă găseşti o senzaţie vie în sărutat, sărută-
I mă.

—: Fireşte.
Margareta îl sărută cu toate pasiunea şi dragostea 

Iei de opt-spre-zece anî.
— Ce frunte rece... Uite, ţi-e frig, tremuri..., halde 

să te culc!. Ţi-aştern leu, şi te culc ca pe un copil 
mic de cinci ani...

— Nu, nu, de geaba..., nu mai pot iubi, sínt un pa
ralitic jnoral...

— Cum te-aş iubi... Ţi-aş înţelege toate sentimen
tele, cele mal subtile chiar...

— De ce nu înţeleg! că sini putred...
— Vorbeşti ca un copil...
— Vorbesc ca un om ce şi dă seama de tot ce 

se petrece... Dacă a! avea un altul frumos şi genial,., 
aşa !e că 1-a! iubi pe acela ?... A! trebuinţă să-ţi în
deplineşti o funcţie psiho-fisiologică, de aceea nul 
iubeşti...

— Ce ceri de la o femee, care te iubeşte mult... 
mult ?...

— Eu ?... Nu cer nimica, ieu nu mai trăiesc..., nu 
mai simt, sínt atrofiat...

-- Hai, să lăsăm vorba, că ie frig şi se face ziuă. 
Nu vrei să te culci ?... Mîine ai să rîzi şi o să vor
beşti alt-fel...

— Nu, lasă-mă..., lasă-mă, te rog...
— Mă duc, dar, vezi, nu mai sta mult că ai să ră

ceşti şi mi-eşti drag...
Margareta începu să plîngă, şi plecîndu-se îi în

tinse buzele roşii trandafirii...
«Ie cel din urmă, gîndi iei...

i
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Crengile se delerâ la o parte, si Margareta se pierdu 
iu umbră... un suspin, şi încolo nimica.

— A plecat... Mal bine... trebuie să sfîrşesc odată.
Matei Bladovin aşteptă ptnft se stinse lumina în 

odalea Margaretei, se dezlipi de pe bancă şi ajunse 
la uşea tindei. O deschise şi intră înăuntru. împinse 
încetişor usca de la odalea Iul, şi dibui o geantă 
neagră. Scotoci în lea şi scoase un obiect învăluit 
înlr’un săculeţ cenuşiu de piele de Suedia.

— Bine, le aici.
li dele drumul în buzunarul surtucului. Ieşi afară 

' şi se ’ndreptă din noii spre acelaşi loc. Scoase obiec
tul diii săculeţ. Iera un revolver. Se uită la iei, îl 
observă ci te* va secunde şi-l îndreptă la tîmplă. Ţeava 
rece îl trezi un moment. Ridică ochii în sus. Se lu
minase de ziuă. Luna lera argintie şi arunca raze 
slabe printre frunzele mesteacănilor.

— Ce prostie... Ce m’a împiedecat?... ht.'., razele 
lunel ?... '

' — Ieşti stearpă..., ieşti stearpă... Ieşti stearpă...
Nu meriţi nicl-o privire, Ieşti luminată de soarëT.. 

Ieşti stearpă..., ieşti stearpă ca sufletul unei femei...
Nu al nimic în line, al luşelat de ;niiN de ani ca- ' 

petele cele mai geniale..., Ieşti stearpă... stearpă...
Nu meriţi nici chiar să se revolte cine-va..., ste

arpă... stearpă...
Roleţl le-au cînlal..., al înşelat lumea, lumea se 

’nşeală de inii de ani, se bate, se sugrumă... şi pă
surile şi animalele şi toate.... şi toate...»

îşi, îndreptă revolverul la tîmplă.
— Ce lac ?... Doamne...
O flacără roşie,* o detunătură puternică şi atomul 

răsleţit din.sfera comună, urmaşul generaţiilor tre-
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cute, care rătăcise un timp în univers, pierzindu-şi 
equilibrul universal, căzu pentru vecie spre a intra 
în altă formă...

Frunzele cădeau moarte şi tremurătoare ca sfi- 
siate de durere, peste corpul singerai şi fără de 
mişcare al lui Matei Clirysang Baldovin.

\
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I

Camera fusese disolvată. Alexandru II. Pancu, cu
noscut in lumea politică îşi pusese candidatura la 
Tîrgovişle. Iera prieten politic al fraţilor Belizariu, 
aşa de cunoscut! în saloanele doamne! 'Pancu prin 
spiritul lor «mondain». Amindou! fraţii Ieratt candi
daţi la cite un portofolii! ministerial. Oameni cu a- 
verc, cu influenţă la palat, formaseră un grup politic 
*i făceau opoziţie guvernului. Aveau nevoie de oa
meni supuşi, cu avere şi talent oratoric, se adresa
seră în toate părţile, şi reuşiseră sil cîştige clţl-va
prpseliţf.

Colonelul fusese înaintat la rangul de general, şi , 
aştepta (impur! bine pentru portofoliul de la răsboifi. 
Cuase de aghiotant pe Teodor Pancu. Numai Ştefan 
Pancu Iera oropsit. Singur, înstrăinat de a! să!, in
timase fn magistratură. Prin stăruinţele doamne! Pancu, 
cu toate că nu-1 putea suferi,—semăna cu Hagiu,—fu
sese înaintat preşedinte pe Ungă tribunalul de Ilfov.

In toată tara iera luptă contra guvernului. Oposi-

fcr. ••
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lia se împăcase şi guvernul era ameninţat să pîarză 
mul le colegii.

Constantin Belizariu, cu grupul politic, alerga în 
toate părţile prin întruniri, în jurnale şi combatea 
pe candidaţii susţinut! de guvern.

Doamna Pancu nu putea să răni fie rece faţă de 
mişcarea generală din ţară, mai cu seamă că Alee- 
sandru îşi pusese candidatura Ia colegiul li, din Tîr- 
govişte. Trebuia numai de cil să plece la Tirgovişter 

' să susţid candidatura fiului său. Şi-aduse aminte de 
Mihail Yineş. Icra omul cel mal cunoscut din jude
ţul Dîmboviţa, ales pe vecie la colegiul Ii. Icra cu
noscut ca luptător vechili, nestrămutat slilp al ideilor 
liberale-democrale şi republicane. Nu vorbise nici 
odată în Cameră, dar se zicea că lucra în sepţiile 
Camerei. In oraşul Iul, lera stimat, şi ori de cile ori 
Ieşea pe stradă, gazeta opoziţionistă lua act de toate 
mişcările Iul. Iera de temut Mihail Yineş. Nu se 
schimbase mult ilustrul cetăţean. Conserva figura 
de biurocrat, faţa albă, mustaţa tunsă în jos, fruntea 
lată cu îndoituri. Avea autoritate mare. Cetăţenii îl 
ascultau ca pe un vechili luptător. Présida întruni
rile, dar nici odată nu vorbea.

Trălea singur ca înţelepţii din vechime, primea ru
găciunile cetăţenilor şi se interesa de cererile lor.

Doamna Pancu sosise în Tîrgovişle cu gîndul de 
a inerge la lei, să-l roage a impune cetăţenilor can
didatura fiului său. Se resgîndi un moment şi dele 
ordin vizitiului să ia drumul mănăstire!. Avea nevoe 
de rugăciuni. Îşi simţea sufletul apăsat şi trudit. De 
cind citise prin gazetele din capitală că «cel din urmă 
urmaş din vechia familie aBaldovineştilor se împuş- 
case la moşia unul prieten din Moldova, visa numai

-
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cadavre, şi vedea în fie-care noapte figura palidă şi 
ameninţătoare a luî Teodor Baldovin, auzea vorbeler 
«inizerabilo... m’aî nenorocit... vreau să-mi răsbun».

fera abătută şi avea nevoie să-şi mărturisească pă
catele, să se roage, să dea şi un acatist pentru reu
şita lui Alexandru in alegeri.

Vizitiul lăsase coşul dc la trăsură, şi caii mari ne
gri alergau pe şoseaua mănăstire!. Noaptea plouase 
şi alerul îera curat.

întinderea nemărginită a cîmpulal, alerul liber şî 
răcoros îi îndepărtă pentru un moment gîndurile ne
gre. Se simţea ma! liniştită. Se lăsă în voie într’un 
colţ al trăsurii, şi dete drum liber gindurilor să va
gabondeze. încetul cu încetul printr’un mecanism al 
creerului, imaginile de odinioară, cînd nu îera mări
tată, îi reveniră îil minte. Zări turnurile mănăstire! 
din depărtare. Ce repede trecuseră toiile... Ce schi ni- 
bare d’aluncl...

Şi-aduse aminte cum număra zilele să treacă mal 
repede, convorbirile de seară, visurile Iei desfată, 
pribegirea pe cîmp cu capul gol, vedea locurile undo 
se odihnea. Par’că simţea din noü că intră în viaţa 
monotonă şi tristă a mînăstireî. I se păru că vede y 
după o mogăldeaţă... o formă omenească.,,, o rasă... 
doi ochi... o pereclile de mătănii.., imaginea se plas
ticiza-mâl bine... Văzu chipul măsil slab, galben,, 
degetele lungi, mari şi osoase învîrtind o pereclile 
de mătănii... Sunetul lor îl rămăsese în cap. Simţea 
nevoie de-a spune cul-va toate acestea.^

— Ştii tu, Ioane..., leu am copilărit pe aci...
Vizitiul dete din cap şi nu răspunse nimic. Cu cît 

se apropia de mînăstire, cu allt o cuprindea 0 neli
nişte neînţeleasă. Gîndurile năvăliră din noii şi a^ea
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păreri de rătt pentru viaţa pustnică şi liniştită a mî- 
năstireî.

.Unde mal sini zilele cind ore întregi întinsă pe o 
•canapea, singură la o fereastră a mînăstireî visa- 
visa, pîhă cînd pleoapele se lipeau ostenite, şi ador
mea cu gîndul la eroii din cărţile lui Walter Scott.

Cărţile pe care le citise, eroii cu care trăise şi 
dansase în saloanele de la curţile regilor feudali, 
dispăruseră într’un noian de lux. Ajunsese ceea ce 
dorea, dar neliniştea şi suferinţele prin care trecuse 
biata femeie, o făcea să aibă păreri de rău pentru 
viaţa mizantropă, mistică şi sentimentală a mînă
stireî.

O figură i se desluşi în minte văzu pe ITagiPancu 
intrînd în curtea mînăstireî... Mihail Vineş...

Să nu se poale obişnui de atîta amar de vreme 
cu iei... Cu toate astea n’a pierdut nimica. Avusese 
dreptate răposata maica Eugenia :

— Al să-l înveţi tu cum să trăiească..., ieşti de
şteaptă şi la urma-urmil, dacă nu ţi-o plăcea, vei ve
dea tu...

Figura Inăsel i se arătă din nou înfăşurată înlr’o . 
boccea neagră întinsă pe o masă... moartă. Călugă
riţele strinse împrejur, şoapte... rugăciuni zise de o 
soră în genunchi lîngă masa mortuară.
. Strigat... cînlec îngeresc... plingere în cor... făclii 
multe..., o faclă avea feştila mare..., o soră se căz
neşte să-I rupă mucul. Amin... fisîit de rochi... că
lugăriţe şi surori alergau în toate părţile... paşi 
abia se auzeáü...

-Ah, de ce, de ce atîta sînge răii cînd Ie scris să 
murim, De ce atîta alergare după un vis ? Unde Ie 
fericirea?...
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Părea nenorocită doamna Pancu în momentele 
acelea. .

Ah, dacă ar fi avut vre-odată un om care s’o 
înţeleagă, să plîngă de durerile îeî, s’o sărute clnd 
va fi în descuragiare, s’o alinte ca pe un copil..., să 
se Iubească mult... mult, poate viata de-acum î-ar pă
rea mal fericită. Ie prea tîrziii, Ie aproape bătrînă...

Inconştient îşi pipăi faţa, şi scoase oglinda din bu
zunarul t răsurei.

Cine spune că ie bătrînă ?... ce prostie să fie omul 
descuraglat.

Un dangăt monoton de clopot umplea alerul de 
jale, şi vîntul îl ducea departe... departe pînă spre 
satele sărace. La mînăstire se loca de utrenie.

Doamna Pancu aţinti urecliia şi numără în gînd 
loviturile cadenţate şi triste ale clopotului.

Trăsura intra în curtea mînăstirel. Un cîîne mare 
începu să latre cu glas sălbatec. Nimeni în curtea 
mînăstirel, toate călugăriţele sínt Ia rugăciune.

Se dele jos din trăsură şi intră în biserică. Se au
zea glasul dulce şi subţire al unei surori, cîntînd 
«Doamne milueşle». Păşi în vîrful pantofilor în mij
locul bisericel, făcînd semnul cruce!. Călugăriţele în
toarseră capetele şi se înclinară, recunoscînd pe 
doamna Pancu.

Rămase cîte-va minute aiurită. II răsună în cap 
glasul surorel cîntînd «Doamne milueşte». împinsă 
de-o putere oarbă... de pietatea şi evlavia ce inspiră 
acele capele învăluite în negru, de cînlecile şi osa
nalele către Dumnezeii, de edificiul Întunecos, făcu 
cîţl-va paşi şi se trezi dinaintea unei icoane mari : 
Maica Domnului cu Christ în braţe. împrejurul icoa-.
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nel.ardeaîî făclii multe, respîndind un miros înăbu
şitor.

Căzu în genunchi şi plecă fruntea pe meşcloara 
cu Icoana Maicel Domnului.

Un cor puternic de glasuri subţiri începu imnul ; 
«Mario, slavă ţie».

Ierau violente glasurile acelea subţiri. Păreau că 
volesc să atingă cerul, să ajungă piuă la urechile 
Sfintei Fecioare.

Mario, sla.vă ţie... prea născătoare de Dumnezeii...
lem un singur glas. In cîntecul tinerei surori lera 

o durere nemlngllată...
Doamna Pancu rămăsese cu capul plecai pe mes- 

cioara cu icoană. Rămăsese immobilă. Doară glasul 
surorel îl răsuna în cap :

Mario, slavă ţie... prea născătoare de Dumnezeii...
începu să plîngă. Udase aproape lot voalul ce-1 

acoperea faţa.
Utrenia se sfîrşise. Se auzeau şoapte, rugăcluuf, 

şi tropotul celor cari se duceau şi veneau.
Gite-va maici bătrinc cunoscute, înconjurară pe 

doamna Pancu. Iea lé sărută mi inele.
Un preot bătrîn, cunoscut de pe cînd trăea maica 

Eugenia, Ieşise din altar întru întîmpinarea doamnei 
Pancu.

Iea se plecă, îi sărută mina şi-l şopti la ureclile 
pricina venirel. Preotul se grăbi să Iea patrafirul şi 
începu acatistul.

Se aprinseră facle mari şi groase înaintea icoane
lor, şi doamna Pancu că/u în genunchi alături de 
preot.

In momentul rugăciune!, clopotul suna cu glas de 
jale. Sunetul lui îl reamintea tot trecutul şi-o irita.
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Avu iluzia cil aude o voce şoptindu-1 : «Totul îc in 
zadar...»

Înghiţi in sec, simţi o înecătură In gît. Cînd se 
ridică de jos, se credea pierdută.. Osteneala fisicil, 
imaginile trecutului trist ce-î năvălise In cap, o e- 
nervase. Se linişti, şi alăturindu-se de o strană, vorbi 
preotului de candidatura Iul Alexandru.

îl strecură apoi pe sub mină doul napoleoni. Preo
tul so’nclină şi Icra aproape să-l sărute mina. Clnd 
trecu pe lingă cutia de ajutor, Doamna aruncă clţl- 
va franci. La uşa bisericeï 11 şopti preotului :

— O să viu să mă spovedesc...
Preotul se înclină din noii,* şi Ia aripa trăsurel îl 

vorbi de soroacele răposaţilor.
— Peste cîte-va zile... după reuşită...
Trăsura se puse în mişcare. Aproape... tot mal 

aproape clopotul de acioale umplea toată valea... 
Din deal spre vale vacile coborau liniştite spre sat. 
La apus soarele părea mulat în sînge şi murea de 
durerile zilei Intr’o mare de ioc...

II

Fusese trist, melancolic şi nemăsurat de sugestiv, 
dntecul surorel : Fecioară, slavă ţie... născătoare de 
Dumnezeii...

O urmărise lot drumul dntecul fără de nădejde. 
Uu ce desperare: strigase Amin. Par’^ă ar ii cerut 
îndurare de la lea... de la sfinta Fedoară.

Intrase în oraş, şi trăsura se apropia de locuinţa 
vechiului prieten şi luptător al democraţiei, Miliai . 
Vineş.

Un şir întreg de gîndurl îl cotropiră mintea.
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Ce să’I-spule... cum să înceapă... de ce venea toc
mai la lei... avea atifia prieteni... oameni mari... de 
ce nu s’â dus la ïeï ?...

Nu-1 văzuse de múlt, in ciţi-va uni ii făcuse „cinci 
vizite la oraş, şi două la ţară. II primise aşa de rece.

Atît inai răă dacă îl va refuza sprijinul. Gîndi 
să’I reamintească de zilele de odinioară...

lea, cu cît înainta mai mull. cu alît se vedea cu 
anii înapoi.

Cînd trecu pe Ungă poiană, văzu salcîmul de care 
se rezemase odată... I se păru că aude glas de clo
pot... vîjiit de trăsură... troscot de hiclu... un chip 
frumos... Teodor Baldovin... Figura deveni amenin
ţătoare... mizerabilo... m’al nenorocit...
" Trăsura se oprise în faţa casei mici şi modeste a 
Iul Mihail Vi nes. Se dete jos din trăsură,-* îşi ţinu 
respiraţia, se rezemă de stîlpul portei şi cerca să 
alunge vişiuuea rea şi torlurătoarc a lui Teodor Bal
dovin. Deschise portiţa. Scîrţiilura ii reaminti scena 
cînd plecase d’acasă să roage pe Vineş ca să scape 
pe Hagi Pancu de puşcărie din pricina falimentului 
fraudulos. Toate scenele astea o enervară şi iera 
aproape să cază jos. Pămlntul se ’nvîrlea înaintea 
Iei, felinarul dinaintea casei îl vedea apleeîndu-se 
în toate părţile. Trecură cîte-va secunde. îşi aruncă 
ochii printre storurile de la fereastră, şi zări capul 
frumos al lui Vineş. Păşi înainte şi deschise uşea 
sáléi. Aceleaşi obiecte aşezate in galerie. Nicl-o 
schimbare.

In fund pe un perete Iera înfipt un tablou mare 
représentînd un actor bătrîn în diferite roluri. Ală
turi, pe un dulap, Iera o statuă de ipsos a lui Gari
baldi, semănînd mai mult cu un bandit Italian. D’a-
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supra staluïeï, ïera un portret al lui Tudor Vladimi- 
rescu.

Bătu la use. Mihail Vineş îmbrăcat într’o redin
gotă neagră, vechie, ce-I servea de «robe de cham
bre'», legal la gît cu o basma neagră de mătase, cu 
picioarele înfundate în pantofi de pîslă fumurie, îl 

' deschise uşea. • •
Cind o văzu pe prag, rămase uimitv Ii făcu loc 

să între înăuntru şi-I luă mina s’o sărute. Iei ră
măsese în picioare înaintea Iei privind-o lung... lung 
in ochii lei negri şi mar!.

— Nu le-al schimbat de loc... tot frumoasă al

...,

rămas...
lefi am îmbătrînit... uite..., uite, am începui să 

încărunţesc...
Ce însemnează să (ii ocrotită de natură...
Doamna Pancu se aşezase pe un fotoliii, şi rldea 

silit, lei trase un scaun aproape de lea, şi aştepta 
să-I vorbească privind-o fix în ochi...

— Oh, Mişule, a trecut atîta vreme... La averea, 
pe care o am şi cunoştinţele de care nul bucur, tot 
sufăr... sufăr, dragă Mişule... Suferinţa nu cruţă pe 
nimeni. Am fost o femele făcută pentru alte tre- 

> buri..., dar, de... nenorocul... nenorocuţ. Aş fi preferit 
mal puţină avere, numai să fi fost amestecată în 
afaceri serioase... Afacerile politice mi-ar fi priit de 
minune. Abia acuma, de cîţî*va ani..., de la venirea 
lui Alexandru în ţară, am început să mă Interesez...

Am fost nenorocoasă, dragă Mişule... ce bărbat 
am avut leu... Dacă aş* fi avut altul..., poate... azi, 
cine ştie..., mal multă avere şi alt-fel privită...

Doamna Pancu tăcu un moment, îşi aruncă pălă
ria pe o masă cu jurnale, şi’şl netezi părul.

ic

I
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— Tot aşa trăieşti cu Hagiu... tot monstru bes
tial şi om crescut Ia circiumă a rămas...?

Ieratt expresiile lei. Risc, aducindu-şi aminte că 
aii fost primele cuvnite adresate inii ia oră • după
nuntă.

— Tot... tot..., ştii bine cum am trăit cu lei—
Vi nes se apropiă de lea. Cu cit ii simţea genun

chiul şi respiraţia aproape, cu alil scenele de odi
nioară ÎI reveneau, şi ar ii voit să prolile cit timp 
îera lingă lei..:

0 frasă îi licări in minte :
«Satisfacerea dorinţei iesle morală..., nesatisfaee- 

rea Ieste immorală...»
— — Dar cu ce ocasie..., ce vini, dragă Katio...
Vineş îi luă mina intr’a lui şi începu să-i deschee

nasturii de la mlnuşe.
— Am venit pentru un sfat..., pentru un sprijin. 

Ţi-aduci aminte..., cum te-am iubit... Ieşti omul, pe 
care l-am iubit la tinerele, si nu se uită nicl-odată...

— Spune Kalio..., le ascull, mă mir cu ce le-aş pu
tea servi... atîţia prieteni...

— Nu..., nu face nimica... Un vechiü prieten, care 
mă cunoaşte... poate să-nil lie de folos mai mare...

Vineş se apropiă de lea şi-o sărută pe gtt. lea 
lise şi-l lovi Încetişor peste gura.

— Astîmpără-le un moment..., iii bun..., ascultă-mă 
că-mi pierd minţile... Apoi...

Mihail Vineş luă o mină serioasă, dar continua să-l 
examineze rochia, vlrful pantofului... freamătul fustei 
de mătase... vorbqle Iei: «aştlmpără-te... îmi pierd 
minţile... Apoi...» 11 dase curagiü, şi observa de pe 
scaun toate mişcările iei. .

— Vrei să mă asculţi, sau voîeşfi să le am duşman?

avere...

M
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— E, dar ce ieşti aşa nervoasă... te ascult...
Vineş se depărta cu scaunul de lingă lea.
— Nu... nu, poţi rămîne... dar... un moment...
— Ei bine, sfîrşeşle odată.
— Ştii de candidatura lui Alexandru de aci. Am 

venit să-li cer sprijinul... Ie susţinut de fraţii Beli- 
zariu...

.— Fraţii Belizariu?.... Ie greü.... dar în fine fac 
tolulj o să se aleagă sigur. Lumea din oraş îl cu
noaşte. In întrunirile politice a vorbit ca un .zeii... 
ie o maşină, nu alt ceva... o să-l alegem. Alexandru, 
are cap de Ministru...

Doamna Panou zări în colţul peretulul un portret 
mare lucrat iu creion.

— Ce mult seamănă cu tine...
— Cred... cred, dar leii nu mal am nădejde sa ajung 

ministru.
— Nu le nimic..., le ruda d-talc...
— Cine ştie... .
— Halde... halde, nu mal te face că nu ştii. Dacă 

vrei tu... poţi şi acuma...
lea se lăsă moale şi leneş în fundul fotoliului, şi 

închise ochii. \
— Te Iubesc... te Iubesc încă...
Vineş se aplecase peste lea şi-o deschela rînd pê 

rind la rochie... îl scoase corsetul... pantofii... şi le 
asvîrli cu furie în toate părţile... Rămăsese aproape 
goală pe fotolii!. Ţinea ochii închişi şi repeta nrereö :

— Te Iubesc... te Iubesc încă... .
Vineş o luase de braţ şi-o ridicase goală îu mij

locul casei. Respiraţia repede şi greoaie îl umfla 
pieptul alb şi voluptos. Căzură mototol pe canapeaua 
de Ungă fereastră.
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— Iţi jur că de-atuncl cu nimeni... cu nimeni... 
Vineş o săruta pe gît, pe piept şi apoi căzu peste 

corpul acela, ce conserva încă toată energia şi vi
goarea feminină.

III

Un ziar din capitală anunţa căsătoria distinsului 
avocat şi orator parlamentar Alexandru H. Pancu, 
cu domnişoara Zole Manta, şi a tînărulul magistrat 
Stefan H. Pancu, cu domnişoara Noni Piteşteanu.

N’avem nevoie de multe comentarii, zicea gazeta 
în chestiune, saloanele doamnei Pancu sínt destul 
de cunoscute în capitală, ca să mai adăugăm ceva 
cu ocazia acestor căsătorii. Atît putem să spunem, 
că doamna Pancu reservă oaspeţilor săi o surpriză, 
cum nu s’a mal văzut pînă acum în capitală.

Un alt ziar indiscret, comenta asupra căsătoriilor 
şi spunea că surpriza va ii următoarea : după nuntă, 
se va da un bal în costume japoneze, se vor dansa 
tot telul de jocuri exotice? S’a telegrafia! la diferiţi 
«maîtres» din Paris.

ßalul promitea să fie extraordinar după veştile 
gazetelor. Alexandru H. Pancu se alesese deputat, 
sprijinit de vechiul luptător al democraţiei, contra 
guvernului. /

Prin alegerea tînărulul orator şi tribun, zicea, «Tri
buna Tîrgoviştcl», a doua zi după alegere, cetăţenii 
Tirgoviştenî au probat odată pentru totdauna că 
toţi oamenii cinstiţi, talentaţi, cu principii politice 
ori de ce nuanţă ar fi Iele, se aleg fără de nici 'un 
sprijin. Avis reptilelor »guvernamentale, cari nu în
ţeleg că alegerile cu bîta şi francul nu se mal trec.
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Intr’adevăr, alegerea luï Alexandru H. Pancu la 
colegiul 11 din Tirgovişte, făcuse mare sgomot.

Guvernul trecut rămăsese din nou la putere. Vo
turile mulţime! trimisese in Cameră aceleaşi pers<»- 
nagii ca s;Vi reprezinte.

Opoziţia clştigase mulţi oratori. Alexandru Pancu 
Iera cel mai de temut atil pentru guvern,, cit şi pen
tru femei. Avea mustaţa neagră şi fină, fata ovală, 
puţin alungită, corpul subţire, părea tăiat de un 
sculptor distins şi cu mult gust artistic. Avea ochi 
negri si visători, vorba muşcătoare,, violentă, curgă
toare şi plină de duh.

De-o vreme încoace, gazetele opoziţiei se ocupai! 
de hoţiile unor oameni de stat. Guvernul se temea 
de opoziţie şi mal cu seamă de talentul Iul Alexandru 
Pancu.

Aii cercat toate mijloacele ca să-l ademenească 
î-aii promis un fotolii! miuisterial într’o viitoare com
binaţie. Alexandru 11. Pancu, soldat credincios, x ră- 

"■ măscse nestrămutat şi cu o violenţă răsbolnică a- 
taca guvernul în Cameră; în întruniri publice, 1n ga\ 
zela «Romînia independentă», şi fii saloanele fraţilor 
Belizarifi.

Tot partidul politic, amici al fraţilor Bclizariti, leraù 
primiţi în saloanele doamnei Pancu, şi sărbătoarea 
cununiilor celor doi promitea a li minunată.

Pentru ziua nunţel,' doamna Pancu servea o sur
priză pe care n’o cunoşteai! jurnalele.

Aşezase la intrarea salonului .lapone/, o statuă in 
ceramică, executată de un sculptor francez. Statua 
représenta pe doamna Magi Pancu «ou déesse de 
Familie» purlind pe cap o ghirlandă dôx myosotis.

Modelul fusese luat după o statuă a marchizei de
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'Pompadour de la Meudon, unde şl-avea odinioară cas
telul şi oamenii ciirlií.

In seara nun ţel toate lustrurile din saloane ieraii 
aprinse.

Luminile electrice dau un aspect feeric obiectelor 
colorate în albastru, roş şi galben. Statua iei «eu 
déesse de l’amitié» cu capul plecat, cu mina întinsă, 
primea lumini colorate de la lustrurile In electricitate. 
. Pe pereţi îerau patru oglinzi mari cu cele mai bi

zare desemnă japoneze. Oameni mici, galbeni îmbră
caţi în costumurl largi ca clownii de la circ, dansau 

. în saloane tapetate cu hîrtie de culori aprinse. Unii 
se odihneau pe scaune. Valeţi japonezi cu tichii şi 

, chivăre colorate făceau vînt micadcselor pe la spate. 
Sub arcada de marmură, departe de lumea care 
dansa şi se înveselea, se zăreau micele micadesse 
plimbîndu-se şi vorbind cu micazi. Acolo... mai sus, 
pe oglinzi, îerau .trubaduri japonezi, cădeau în ge
nunchi înaintea micadesselor, ccrind iubire pe veci, 
jurind pe zeul soare.

Doamna Pancu Icra aproape să-şi isprăvească loa- 
leta. Se uita în oglindă, u’avea destui ochi să se pri
vească.

Faţa albă, ochii negri şi mari păreau mult mai mari 
şi mai negri în oglindă. Cu toată neliniştea şi starea 
de enervaţie în care se găsea, din causa lipsei lui 
Alexaudru în ziua nunţei, continua să se gătească 
cu minuţiosilatea unei mari actriţe într’iin rol celebru. 
Avea aierul că iea..se mărită. Părul cu Umple, adus 
frumos Ia spate, puţin umflat la urechi, iera frizat 
cu multă artă de cel mal bun frizer din Bucureşti.
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leni îmbrăcaţii într’o rochie «mode Pompadour». Sï-o 
aşeza pe corp, se bätea uşor pe umeri; pe piept, 
se vila in oglinda, asculta cu atenţie sil auzii paşii 
lut Alexandru... şi arunca din cînd în cînd. ochiri re
pezi şi răutăcioase lui Ilagi Pancu.

Simţea un desgust nemal pomenit în momentele 
acelea pentru Iei, ar fi voit să-l pălmuiască, să-l dea 
afară din iatac, să-l scuipe pe faţa lui neagră, băr- 
boasa şi ciupită de vărsat.

— El bine, domnule, Alexandru nu mal vine...-
— Ştiu left... ,
— Cum, ştiu left'? Ce însemnează alîta prosteală

pe capul d-tale ? Nu poţi să-mi dai un răspuns cum 
trebuie... nici să vorbeşti nu te-al învăţat? Mt-al spus 
că 1er! a fost la Cameră... azi ştia bine că Ie soro
cită nunta... -

— Nu ştiu, nu mă ocup de domnul Alexandru... 
de afacerile d-lul... Ic favoritul d-tale... drăgălaşul... 
drăguţul... frumosul, îngerul. Iată acum ce-ţl face, aşa 
Ie că-ţi pune coarne ?

Doamna Pancu sări în sus. Nu mal putea răbda 
atita obrăznicie din partea fostului negustor.

— Să Ieşi... să Ieşi... al înţeles?... Ieşi odată din 
Ietacul mieii. Auzi, auzi ce vorbe...

Ilagi Pancu ca să talc vorba, trecu în salonul de w 
alături, mobilat în verde.

— Dar bine domnule, drept cine mă Iei ?... Ciiie 
crezi că ţi-a făcut averea?... Ce crezi, am crescut 
Ia circiumă ca d-ta..., am vîndut ibrişim şi stambă 
cu cotul?...

Ilagi Pancu, băgă capul pe uşea deschisă pe' ju
mătate şi luîndu-şl curagift ÎI strigă :

— Da... de cît stamba te-a ridicat...
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Te-ain ridicat ïeü, monstrule..., monstrule... Of, 
Doamne, doamne, ce parte, ce noroc afurisit ain avut 

>ieu pe lumea asta... Nimeni., nimeni... care sil mă 
înţeleagă... să-mi asculte vorbele mele...

Se lasă ca pierdută pe o canapea de mătase al
bastră în fala unei oglinzi mari, si luîndu-şi capul 
între miinî, începu să plîngă.

In salonul de alături se auzea uşea trîntindu-se de 
perete... paşii greoi... vorbe neînţelese..., mormăituri...

Hagi Pancu plictisii,. coborî pe o scară laterală 
si intră în salonul japonez, pregătit pentru nuntă*

Se rezemă de fereastră şi privea şirul nesiîrşit de 
trăsuri, ce trecea cu iuţeala fulgerului pe dinaintea 
palatului şeii. Făcuse o ţigară şi fuma dinlr’un ţiga- 
ret gros de chilűibar. Scuipa des si repede, îşi mîn- 
giia lanţul gros de aur aliniat de amindouă buzu
narele jiletcei, lăsîndu-se pe pinlece ca un şarpe 
fantastic.

Iera cuprins de-o tristeţe prostească. Omul nostru 
nu putea gîiidi la nimic. Se uită cu minuţiositale în 
peretele de oglinzi, la luxul exotic desfăşurat pe jos, 
pe pereţi, pe mese, privi cu de-amănuntul armata de 
oameni mici, galbeni, îmbrăcaţi in costumuri bizare 
purtînd cozi lungi, dansînd şi benebetuind în saloane 
zugrăvite cu tot felul de culori aprinse. Scutură din 
umeri ca un om ce nu înţelege nimic din acea mai- 
-muţărie japoneză, şi murmură:

—• Ce de-a mai bani pierduţi...
In curte, landoul elegant avea caii puşi. Vizitiul 

intr’o livrea albă sta drept ca o luminare şi aştepta 
ordinul prin fecior. Caii negrii, mari, lucian ca doi 
ochi de pisică in întunerec* pe pavagiul din curte, scu
turând de nerăbdare zalele albe poleite în argint.

/

/

y
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Iatacul doamnei Pancu da ín curte. O fereastra 
se deschide, capul Iei frumos şi palid apăru. Striga 
vizitiului ca si cum ar îl voit să’-şi încerce glasul.

Du-te în. strada .Dorobanţilor şi vezi dacă cu
conaşii Ştefan ie gata...

Trăsura se depărtă încet lăsînd în urmă un sgo-' 
mot surd.

lea rămăsese la fereastră şi gîndea Ia Alexandru.
Se poate s’o înşele pe îea ?... Să fugă în ziua însu

rătoarei ?... De ce iTa fugit mal de mult?... De ce 
tocmai atunci?... Cum o li acea femele..., acea con
tesă, de care nu putea să se despartă?...

Gîndi Ia toate femeile celebre, la eroinele de prin 
cărţi. Nu putea să găsească nici 6 asemănare..

Are să se facă de rîs în faţa lumii... Un deputat,
• avocat mare, fuge în zioa nunţel la amantă..., Ia 

Paris. '
Aceastii frază o vedea cii litere lilari pe frontis

piciul jurnalelor opozante.
— A pierdut totul.... lotul... <
Vanitatea de femele, se revolta contra immorali- 

lăţel ?
Se lăsă din nofl_pe canapea, şi Iu hi du-şl faţa între 

mííní, gîndi Ia moarte.
Poale..., acolo..., nu Ic nici durere, nici întristare... . 

dar ce-o aşteaptă în acea lume?
Sufletul lei plin de prejudiţil şi superstiţii sociale 

şi religioase, gîndi la «focul nestins» de care vor
beşte Biblia. V . _ . V.‘

Sgomotul trăsuri, care iutra în curte, o deştepta 
din gîndurl.

Pe scările acoperiţe cu un covor moale, abia se 
auzeai! paşii unul om. O ciocnitură înceată, fricoasă...

\ s
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— Intra.
Doamna Pancu suri drept în picioare, avu iluzia 

că vede pe Alexandru înaintea ïeï... fera Stefan, 
gătit de nuntă.

— Ei bine, unde Ieste frate-tău ?...
- Nu ştiu nimic de Ieri...

% — Va să zică, toată lumea ic contra mea. Mă în
şelaţi... v’am crescut în străinălale ca pe prinţi..., 
mişel...

Du-te, du-te..., semeni cu lală-lău..., iusoară-te - 
singur..., n’aî nimic aici...

Ştefan Pancu îmbrăcat în frac, cravată albă, pan
tofi de lac, coborî scările în salonul japonez, tremu- 
rind de-o furie nebună contra acestei femei, care îl 
necinstea, nu-I socotea nici vîrsla, nici rangul, nu-I 
arăta măcar o iubire falşă.

L

IV
i

Pe cîud la biserica Creţulescu veneau trăsurile cu 
invitaţi, Alexandru Pancu călălorea în Express-Orient, 
spre Paris.

Nu voia să. se însoare cu nici un cliip cu Zoie
Manta.

Scrisorile din urmă ale contesei «de Clianu», aşa' 
se zicea, că Ie contesă, îl scosese din minţi, şi bietul 
băiat prins de nostalgia braţelor Iei, plecase în ziua 
nunţel s’o Ia, s’o aducă în ţară.

Dinaintea bisericel Creţulescu staţionaţi echipage 
mari, landourl şi trăsuri închise. Din Iele coborau 
doamne şi domni în toalete elegante, militari în mare 
ţinută, intrau în biserică.' La aripele trăsurilor, 
leraü valeţi, çe daft mîna damelor ca să coboare.
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La intrare Ieraü postaţi jandarmi In mare ţinuta. 
Cavaleri de onoare conduceaţi damele la locurile 
alese. In biserica se simţea mirosuri de fiori şi de 
parfumurl fine. Se auzeau şoapte, glasuri fricoase, 
neîndrăznind să vorbească în locaşul sfînt. Lumea 
îera nerăbdătoare. Se aşteptai! mirii şi miresele.

încetul cu încetul glasurile tainice deveniră voci 
puternice. Se auzeai! discuţii aprinse. Damele nu 
voiau să creadă de fuga lui Alexandru la Paris, şi 
aruncau această veste compromiţătoare asupra jur
nalelor guvernamentale, care căutai! sa micşoreze 
prin tot telul de mijloace talentul şi cinstea tînăru- 
lul om de stat. Figurile palide, pudrate şi frizate, 
îmbrăcate în dantele şi catifele, prinseră a se îngriji 
de-atita aşteptare.

Cine ar fi putut să creadă vestea, pînă cînd nu va 
vedea cu ochii ? .

Două trăsuri elegante trase de doul cal albi, sem
nul nevinovăţiei, se opriră în fata bisericel. Lumea 
făcu loc celor două mirese. Amîndouă Ieraü fru
moase şi îmbrăcate în rochii albe.

Una purta pe cap o.diademă de perie în formă 
de corn de lună, cea-i’altă, o^ diademă de diamante 
în formă de ramură de portocal.

Vocile se stinseră diu noű. Sute de ochi răraăse- . 
seră aţintiţi spre cele două mirese. Glasurile se ri
dicară încet... încet şi convorbirea deveni generală, 
asupra îmbrăcămintei, frumuseţel şi - ţinutei celor 
două mirese. . -

Două landourl eleganle sosiră în faţa. bisericel. 
Iernă fraţii Belizarii! cu doamnele. In Cel-Falt lan
dou îera familia Hagi Pancu, fără Alexandru.

Doamna Hagi Pancu palidă, trasă la faţă, cu ochii
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roşii de plins, purfind pe cap o diademă mare eu 
boabe mari de diamant in forma de coroană, părea 
o. regină ce vine să primească bine-cuvintarea inai- . 
tulul cler.

Tînărul ofiţer, Teodor Panou, părea trist.
Cind doamna Panou păşi în biserică la braţul fiului 

săti, şi zări capul încoronat cu perle, in formă de 
corn de lună, al tinerei mirese Zole Manta, se făcu 
albă ca varul.

Cîte-va minute fu tăcere ca înaintea unul catafalc. , 
Doamna Panou se rezemă de braţul linărului ofiţer.
In loc de masa de cununie, i se păru că vede un 
catafalc..., o boccea neagră..., un corp livid..., un pu
tregăiţi..., figura Iul Teodor Baldovin mai ameninţă
toare de cît orl-clnd, lera..., acolo..., la doul paşi... 
Văzu doul ochi de jeratic..., un scîrţîit de dinţi, o 
gură mare..., un troscot de oase... Auzi o voce înă
buşită... «mizcrabilo, am venit să-ini răsbun..., m’al 
nenorocit...» >

Simţi în cap o lovitură puternică, coroana de dia
mante o apăsa ca o piatră do moară. Lumea se în- 
vîrtea înaintea Iei... nu mai vedea nimic... nimic des
luşit, ochii i se închiseră, simţi o slăbiciune în tot 
corpul şi căzu pe o piatră de marmură în mijlocul 
acelei lumi elegante şi parfumate, murmurînd :

Jartă-mă... larlă-mă...
Coroana de diamante se deslipi şi căzu la oparlc.

Sé striga ajutor. Hagi Pancu se repezise şi luase co
roana de diamante din mîna unei dame. Lumea se 
înghesuia .să vază ce se întîmplase. Cîţi-va domni o 
luară pe sus şi o duseră la trăsură.

Familia Mantu înştiinţată de cele petrecute, părăsi 
biserica ştriglnd:

\

V-.-
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— .Mizerabili..., canalii faliţi..., mi-aţi dezonorat fa
milia.

Curioşii veneau din tote părţile, şi voiafi să pă- 
trunză in biserică. Geandarmil îl alungaţi.

Doamna Pancu fusese transportată acasă. In bi
serica Creţulescu se cununa tinérul magistrat, Ştefan 
Pancu, cu domnişoara Noni Pileşteanu.

Constantin Belizariu Iera nunul. Aproape-toată lu
mea părăsise biserica indignată.

Ciţl-va amici intimi, asistart la căsătoria tînărulul 
Ştefan Pancu. Cu ochii pironiţi în gol, palid şi lini
ştit, aştepta să se sfîrşească cununia. Iea îşi dregea 
rochia pe Ia spate, şi mirosea din cînd în cînd un 
buchet mare ce-l avea în mînă.

Cînd ceremonia se sfirşi, îşi roti ochii împrejur. 
Cîţl-va prieteni, magistraţi, ofiţeri. îl strinseră mina, 
şi-l felicitară, lei mormăi cîte-va cuvinte, neînţelese.

Nimeni nu îndrăznea să întrebe de Alexandru 
Pancu.

A doua zi, tinerii însurăţel, părăsiră capi tahi în 
Express-orient.

In aceeaşi zi jurnalele vorbind de o «Nuntă ori
ginală» povestea fuga tînurulul avocat şi orator par
lamentar. Un ziar din oposiţie, termina ast-fel:

«După moarte, împrejurul oamenilor mări se cre
ează în totdeauna legende şi anecdote. Cine. ştie 
dacă generaţiunile viitore nu vor pune între anec
dote nunta de Ia ÎS Februarie; şi cine ştie-dacă nu 
va fi considerată ca un fapt istoric, ca o aureolă de 
legendă, creat de geniul poporului».
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La intrarea unei case mari din strada Doamnei 
sta scris pe o placa dreptunghiulară, cu liiere aurite 
şi cu geam :

ALEXANDRU II. PANCU
Doctor în Drept 

AVOCAT

Trăsuri, oameni de afaceri, so opresc, intră şi ies 
-ea la Bursă. Iè cel mai de valoare avocat, .şi n’are 
timp nici să mănînce din causa atâtor daraveri şi 
afaceri. împricinaţii îl caută ca pe pich ele nestimate. 
Iei aleargă la tribunal, la gazetă, şi de acolo la ca- 

- meră. Arare-orl îl vezi Ieşind în trăsură cu doamna. 
Iea poartă rochii extravagante, are păru roş, Ie în- 
naltă, şi Ie contesa «de Chanu.»

Damele cunoscute în saloanele doamnei Pancu 
fără să ştie că-I fac rău, pomenesc de Iea cu multă 
evlavie.

— Vezi, dragă, tot contesă Ie cum se auzea... pă
cat că are păru roş...

— Am văzut-o călare, draga mea..., par’că Ie un 
cazac... /

„ — Da aşa sínt străinele astea..., ce nu ştiu Iele...
Ori de cîte ori se ’nlîmplase asemenea discuţii, 

doamna Pancu schimba repede conversaţia. Nu pu
tea să rabde atîta banalităţi şi prostii din partea 
damelor,^care purtau rochii da mătase. începea po
veşti întregi asupra vleţel pasionate a lui Alexandru. 
De la şease şi plnă la opt-spre-zece ani, nu Icra mat. 
nimic de însemnat în viaţa pasionată a lui. Aci se 
lovea de o dragoste platonică şi devenea tragică,

■ '
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iivea comparabil divine, se exalta, şi trobuea o ju- - 
mil ta te de oară piuă să înceapă. Icra în joc o damă 
din lumea mare.

Cănd nu Icra nimeni acasă, Alexandru plătea sín
edé ca să-l arate patul unde dormea doamna; Se 
eulca cîte-va minute în patul lei, mirosea din par- 
turnuri, îşi stropea batista şi întreba camerista de 
toate obiceiurile intimé ale doamnei. Ştia cum îşi 
aşează rochia, fusta şi ce feb de ciorapi poartă in 
picioare. Scria pe masa lei de lucru scrisori Jungr 
pe care Ie uda cu lacrimi.. Compunea poesif, unde 
compara iluziile amorului, cu frunzele moarte de 
toamnă.

Doamna Pancu isprăvea In tot-deauna cu urmă
toarea oonclusie: . ' ’ ' *

— A fost ingrat..., ingrat... Ah ce_ fericit ar fi 
tost să li ascultat de mine... JVu, nu-volesc nici să 
aud de numele Iul. * , - -

Damele dau din cap; nu mal spuneaiî nimic, fiind
că cunosteaü de mult povestea asta.

Cu toate astea în vorbele el lera o părere de räü, 
x o dorinţă ascunsă de a vedea din nou lingă lea pe 

îngerul gîndurilor.
Alexandru Pancu se cununase cu «M-me Eugénie 

de Chanu» o adusese In ţară, şi se stabilise în strada 
Doamnei. In urmă, ţinuse conferinţl, şi se distinsese 
ea un logician puternic. Lumea îl admira. Iera fru
mos, se îmbrăca elegant şi vorbea bine. Ajunsese 
o forţă oratorică greu de învins in Parlament. Gu
vernul se temea, şi-i propusese un porlololiö mini-, 
slcrial. Refuzase categoric. Articolele scrise In <Ro- 
mlnia Independentă» şi «Steaoa Naţională», făcuseră-

; •
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epocă. Dacă ieşea pe stradă, lera arătat cu degetul: 
«Ecce homo.... ecce homo».

Doamna Eugénie Panou, fosta contesă de «Chanu» 
lera bine văzută la Palat. La un bal dansase cu un 
prinţ străin jocuri necunoscute în ţară, şi de atunci 
rămăsese în intimitate. i

Toatea astea măreau dorinţa doamnei Pancu de-a 
se împăca cu Alexandru, chiar cu acea contesă, pe 
care n’o putea suferi. De clnd rupsese legăturile cu _ 
Alexandru, lumea elegantă o cam părăsise. Fraţii 
Beli zar iu continuau să fie amici intimi ai alcovului 
albastru. Pavel Belizariu, general de stal major lera 
cel mal credincios. Constantin, de şi venea, lera des- 
gustat şi găsea că doamna nu mai are graţiile de 
odinioară. Pavel Belizariu, ori de cile ori venea, ti 
striga de la uşă:

— Bonjour déesse... bonjour, ma belle... 
lea rîzînd cu degetul pus pe buze, îi şoptea la

urechle :
— Bonjour, mon cochon...
Hagi Ivan Pancu rămăsese nestrămutat. Cu aceeaşi 

aviditate îşi urmărea afacerile de aproape şi se ţinea 
de promisiunea făcută odinioară lui Vineş: închidea 
ochii Ia toate. Imbălrinise, dar viaţa regulată, alerţii 
de ţară, trei luni pe an la Nisa şi la Menton, nutri
mentul ales şi bogat, îl arăta mai linăr. Barba îi 
crescuse-mai mare, sprîneenile ïeraü aceleaşi.

Cind sta în capitală, ieşea singur în landou, saluta 
şi scuipa din înălţimea luxoasei trăsuri. Dacă lera 
bal-in saloanele lui, îşi lua geanta şi pleca la una 
din moşii.

Se interesa puţin de copii şi de supărarea lui A- « 
lexandru. Adese-ori plictisit de discursurile nevestei

1
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sale, sărea in sus de pe scaun, scuipa în toate părţile, 
şi striga:

«Sinleţi nebuni..., nu m’amestec... Ie copilul d-tale. 
Aşaaa..., te interesează Ştefan..., îfî tace iute-

roşele, d-tale, Ce monstru..., ce monstru. Nu ’ţbe 
ruşine, ai vindut stambă cu cotul, le-am scos din
noroi, trăieşti în palate, şi acum nu vrei să ştii de 
nimeni ?

Certurile ajunseseră comune şi zilnice. Doamna 
Dancii suferea groaznic şi gîndea Ia liniştea din tine- 
reţele iei. cînd retrasă în una din camerile mînăstirei, 
trăia întro lume aparte..., departe de lumea ordinară, 
vulgară şi fără educaţie.

Curtea .şi balurile de la Versailles nu le găsea ni
căieri. Cavalerii cari înconjurai! pe M-me de Montés- 
pan şi pe domnişoara «La Valliére», îi visa încă. 
Avea adese-ori crize nervoase din cauza mojiciilor 
Iui Magi Pancu, şi acele crize ïeratt un stimulent 
puternic ca să urască lumea de-acum, şi să gîndească 
la onorurile şi galanteriile de la curtea lui Ludovic 
XIV. Cite-odată cădea în braţele cameristei deznă
dăjduită, plîngînd şi bleslemîndu-şi viaţa :

«Doamne, Doamne..., ce am greşit ïeü?..»
Iera singura femeie, care o asculta în tihnă, ÍI 

plăcea naivitatea ei şi ö punea să’i povestească scene 
senzuale de la ţară. Avea o curiozitate nebună.să 
cunoască senzualismul omului de ţară. Istorisirea 
sllngace şi ruşinoasă a ţărancei o făcea să rîză, şi-I 
ajuta cuvintele necesare, acolo unde ţăranca nu^ în
drăznea să puie puntul pe i.' . ,

Cînd Pavel Belizariu venea, ea îi’povestea, vorbă 
cu vorbă, ce'auzise de la ţărancă, rîdea şi, mîngîindu-1 
pe favoritele lungi şi parfumate, îi spunea domol:

\

<
i

17I
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«Halde să facem ca ţăranii..., trebue să fie şi aici un 
farmec...»

La ţară mal găsise un băiat deştept, pe care îl 
adusese cu intenţie să înveţe carte şi, cînd s’o rafina, 
să’l servească drept «page».

.Copilul de-ocamdată servea de spion in casa lui
. Ştefan.

Noni Piteşteanu, nevasta fostului magistrat, acum - 
avocat şi om politic, cu tendinţe la deputăţie, nu pu
tea să sufere pe Doamna Pancu.

Doamna Pancu seplîngea prin familii de calomniile _ 
nurorel sale. lea jurase să-şi răzbune şi căuta s’o 
divorţeze, ameninţînd pe fiul său cu desmoştenirea.

Ştefan Pancu, de cînd demisionase din preşedinte 
de tribunal, trăea din veniturile soţiei sale. Nimeni 
iiii'l chema pentru apărarea drepturilor înaintea tri
bunalului. Petrecea ceasuri întregi la club. learna, 
însoţit de cîţl-va prieteni, mergea la teatru şi in
tra în cabinetele balelistelor.

Intr’o zi Doamna Pancu a chemat pe Ştefan în 
salon. A găsit-o răsturnată pe canapea cetind «Ro- 
mînia Independentă». L-a măsurat de sus pînă jos 
cu un aer dispreţuitor, şi apoi l-a zis :

— Nevasta drtaîé, m-a compromis. Dacă continui să 
trăieşti cu dlnsa, trebuie să renunţi la moştenire... 
Alege satî divorţul, saö moştenirea.

A tăcut, l-a" examinat din nou şi văzînd că tace, 
şi neputînd suferi ătlta stupiditate şi lipsă de orgolifi 
(lea însă-şl se revolta), l-a arătat uşea cu degetul. 
strfgîndu-I :

— Poţi să Ieşi..., am isprăvit.
Bietul om a Ieşit pe uşe tremurînd, şi o săptămîuă

«o
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în urmă intentase proces de divorţ sofiei sale, din 
cause intime...

VI

La palatul Doamnei Pancu din podul Mogoşoaiei, 
storurile sínt lăsate. De-o lună toată familia e Ia mo- 

«?ic. Dimineaţa se deschid ferestrele, şi cite un'tre
cător curios, admiră luxul mobilelor din salonul de 
la drum.

Doamna Pancu venea din cinci în cînd în Capitală 
şi se interesa pe lingă amicii politici de situaţia gu
vernului. Ministerul iera in primejdie. Doi miniştri 
îeraii compromişi, excrocascră peste patru milioane.

Intr’o zi venind de la moşie, Iera singură în salo
nul de jos. De dimineaţă iernii ferestrele deschise, 
cetind rezemată de marginile unei mese de marmură. 
«Romînia Independentă», gazeta sa fevorită, unde 
colabora şi Alexandru Pancu.

Se adunase lume multă la fereastră, şi admirai! • 
bogăţia şi rafinăria salonului japonez. Un trecător se 
apropie şi privind cîle-va secunde, se adresă mulţi
me! : «Ce admiraţi casa unui falit...?»

Doamna Pancu sărise în sus ca lovită de trăznet, 
şi în ziua aceea a plecat la ţară. Tot drumul auzea 
cuvintele acelui om rău. Nu-i iera de ajuns starea, 
iei sufletească bolnavii, mincinoşii îl mai aruncaţi să
geţi de-i înveninau 'Sufletul, aprinzîndu-i doruri şi 
nostalgii pentru viaţa mizautroapă şi mistică a mî- V 
năstirei. - ,

La ţară nu iera mulţumită. Ţăranii, leneşi'şi hoţi, 
se revoltai! mcreiî pe moşiile lor. De cinci ani la rîiid

-

Iii': -
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se aducea armata ca să-i scoată Ia muncă. Clnd ie- 
şeatt Ia muneă, leraü zdrenţăroşi, nemîncaţi şi bol
navi de pelagră.

Iera pe la sfirşitul lui August, cind doamna Pancu 
se întorsese din Capitală. Se isprăvise masa de seară, 
şi se strînseseră cu toţii în balconul casei. Teodor, 
fostul militar, îşi dase demisia din armată, şi aştepta 
timpuri bune ca să ia un loc de prefect. Ştefan lera 
trist după divorţ, şi gîndea la serile zgomotoase de 
la Paris.

Satul iera liniştit. Amurgise. Iera aşa de liniştit, 
în.cit se auzeau vorbele ţăranilor de pe şoseaua sa
tului. Departe se auzea mugetul vacilor, eînlec de 
cocoşi şi lătrat de clini, aproape, se auzeau cintece 
dé oameni trişti: note trăgănate pline de melancolie 
neagră. Tăcerea şi uniformitatea fenomenelor de Ia 
ţară, plictisise familia Pancu, şi se găteau de ple
care, mai cu seamă că doamna Pancu iera informată 
de fraţii Belizariu că guvernul ie desăvîrsil compro
mis. Jurnalele opoziţiei daseră la lumină loate cx- 
crocheriile celor doi miniştri. Camera trebuia să so 
convoace Ia 15 Noembrie, şi promitea să fie sgo- 
inotoasă şi interesantă.

O aşa campanie violentă contra guvernului in con
tra căruia lupta şi Alexandru Pancu, nu putea lăsa 
rece pe «doamna».

Singură la o fereastră, departe de ori-ce zgomot, 
gîndea Iu tot ce se petrecea în ţară. Imagini peste 
imagini năvăleaţi în creer, idei de altă dată, conver- 
saţiuni, amintiri, toate acestea, încetul cu încetul se 
stabiliră, se reuniră ; şi la urmă lotul iera format 
şi directionat ca un rînd de soldaţi. Din tóté, o figură 
11 apărea ca statua în loc: Alexandru.
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Poale iei o iubeşte..., nu e vinovat..., fatalitatea..., 
ie o fatalitate oarbă în toate... De ce ar impune legi 
morale..., îera însurat..., aşa a fost să fie... Işl Iu
bea nevasta. Ie palidă, sentimentală..., j)urta părul ca 
Maria Stuart..,, avea educafie artistică. Nu..., nu, nu 
Ie un mizerabil,- cum gindise ïëa. Iea nu cedase Ia 
nimeni. Lumea o compara cu baroneasa Adelaide 
Récamier. lel, un mare om politic..., de ce să nu se 

- împace...?
U văzu din nou frumos cum se oglindea, îşi ră

sucea mustaţa neagră, mare şi fină..., îşi Îndrepta 
legătură de Ia gît. Imaginea asta 'fizică îl reaminti o 
părere a Iui, zisă într’o dimineaţă înaintea oglinzii :

Amorul nu Ie nici moral, nici imoral, amorul Ieste 
mai puternic de cit moartea...

Dumică fie-care cuvînt din frasă... le mal puternic 
<le cit moartea...

Are dreptate...
Glasul conştiinţei fu aşa de puternic, în cît puse 

in mişcare nervii, şi limba rosti inconştient:
Amorul nu le nici moral, nici immoral 

puternic de cil moartea.
Scenă, după scenă i se perindă în minte tot tre

cutul. Trăi cîte-va secunde In pension, îşi reaminti 
pagini din Chateaubriand, se văzu la curtea mă
năstire! privind nemărginitul albastru. Figura Iul 
Magi Paneu Ii reapăru neagră, mal neagră şi mal 
•ciupită de vărsat ca de obiceiú. Trezită de acea ima
gine tristă pentru Iea, scuipă de desguşt.

Glodurile porniră nebune, se lnlăntuiră şi figura 
lui Teodor Chrysang Baldovin, - paiidă şi ameninţă: 
toare i se arăta : -

le mal...,
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Am venit să-ml răzbun mizerabilo..., m’aï neno
rocit...

. Iera tot ce-1 mal rămăsese din viaţa acestui om. 
Iera de neînlăturat.

Voi să închiză fereastra, să facă mişcare, să în
lăture pusderia gîndurilor rele. Ieşi în balcon şi nu. 
văzu pe nimenî. Zări printre cărările ascunse de 
foile copacilor mari şi sălbatici, pe Magi Pancu vor
bind cu Ştefan. Teodor se apleca din cind în cînd 
şi rupea cîţe-o floare, o arunca în sus, şi o prindea, 
din noü.

Cînd roti ochii împrejur şi văzu că tot ce se’ntinde 
le al lei, stăpînă peste toată întinderea acelui pă- 
mînt, se crezu aleasă de Dumnezeu pentru tămădui
rea vre-unor nenorociri ţîrzil. Gîndi la mizeriile prin 
care a trecut. Atîtea lupte..., atîtea umiliri de în
fruntat. Imaginaţia o transportă la curtea de Ia Ver
sailles şi gîndi la viaţa tuturor femeilor celebre din 
timpul feudalismului. Se compară cu madame da 
Barry.

— Aii fost sărace ca şimine...~ai1 luptat... au ajuns. ' 
Se crezu sfîntă. Noaptea a dormit bine, si á doua zi 
spre seară, familia Pancu părăsea moşia cu gîndul 
de a se împăca cu Alexandru şi fosta contesă de 
«Chanu».

.
.

Vil

Anul 18..., fúsese secetos şi rău pentru agricul
tură. Iera foamete. Ţăranii v în duseră tot ce avuse
seră în bătătură ca să plătească birurile şi datoriile 
către stat şi proprietar, şi acum mureaţi de foame.. 
Tifosul mizeriei se încinsese în multe sate. Deznă-
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dăjduiţl şi disperaţi, bieţii oameni se revoltaseră în \ 
potriva proprietarilor şi a autorităţilor. Primarii şi 

\ notarii fuseseră bătuţi, casele proprietarilor ardeaü. 
Guvernul trimisese trupe de soldaţi ca să’l împuşte, 
la caz de nelinişte.

Telegramele curgeau din toate părţile, şi jurnalele 
vesteau cu litere cursive-, că revolta luase proporţii 

-îngrozitoare. Grupe de ţărani înarmaţi cu ciomege, 
topoare, lîrnăcoape, coase, secere, lot ce găsiseră, 
Ieşiseră din bordeele lor, devastaseră casele proprie*' 
tarilor, arscseră clăile de fin şi porumbarele, dărî- 

_ ninseră, pe unele locuri, primăriile.
Opoziţia căuta să tragă folos şi din revolta ţăra

nilor. Guvernul lera compromis: doul miniştri leratt 
daţi în judecată pentru delapidare de bani şi falşi- , 
licăre de acte publice.

Camera Icra convocată de trei săptămînl şi se în
scriseseră aproape două-zecl de oratori, ca să înfie
reze faptele guvernului.

Cel doul miniştri fuseseră, arestaţi, înlocuiţi cu 
alţi doul, si guvernul continua să funcţioneze.

Faţă. de ggilaţia opoziţiei, guvernul dase ordin sä* 
se împuşte orl-ce om bănuit, ce s’ar găsi prin sate. 
Capitala lera în stare de asediîî.

Cetăţenii, studenţii, lucrătorii, íeraü grămădiţi pe 
la colţurile slradelor. Se aştepta evenimente extra
ordinare. Opoziţia lucra din răsputeri în Cameră şi 
în întruniri publice contra guvernului. Zile întregi 
Camera şi stradele capitalei, aü fost. asediate de s 
jandarmi.

întrunirile opoziţiei fuseseră asediate de poliţie, 
cetăţenii bătuţi. •

./
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Şarjele de cavalerie îl Împrăştia îm toate părţile. 
Se auzeaü strigate, îujurături, vorbe de spirit.

Pe stradă, se aruncau de la ferestre manifeste, 
şi suplimente de gazetă. Oposilia lipise afişe pe zi
durile clădirilor mari. Se citeau :

«Manifestările voastre pacîniee, măreţe, hotărite, 
aü dârîmat temeliile catapiteasmei regimului personal. 
Şi-iau închipuit fariseii şi cărturarii, şi-au închipuit 
hoţit diii Codrul Vlăsiei, că vor zdrobi prin şarge de 
de jandarmi, voinţa unor cetăţeni liberi?

In cursul săptămîuei trecute, miniştri aü avut lu- 
drăsneala să rostească discursuri ameninţătoare la 
adresa voastră. Doi miniştrii hoţi, prinşi cu mina în 
sac, furînd averea stalului, contribuţiile voaslro, adu
nate cu sîngele ţăranului, au fost închişi. Sínt mi
niştrii lor.

Cetăţenii aii fost tirîţl cu sutele prin aresturi, bă
tuţi şi schingiuiţi. Ne vin veşti că sîngele fraţilor 
noştri de la ţară, a curs în valuri prin şanţurile şo
selelor. Sîngele lor, sîngele copiilor voştri a curs, 
a umplut şanţurile, şi voi staţi în adormire ?

Prin aceste măsuri nelegiuite, regimul a crezut că 
are să vă îngrozească, ca să vă liniştiţi.

Răspunsul ce aţi dat regimului Miercurea trecută, 
a fost demn de adevăraţii cetăţeni, ce numai în Atena 
vechie s’aîî văzut.

Continuaţi să veniţi din nou la întruniri, să pro
testăm contra jefuitorilor acestui sărman popor. Ară
taţi că sînlcţi demni de numele de Roman, şi în 
curînd. gunoiul fanarioţilor şi al faliţilor va fi do- 
borîl.

Comitetul (jeneral al oposifîeî.»
N. B. In ultimul moment, aflăm că la Qam'eră s’ai'i

\.
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tras focuri de eilt re armata. Un om a fost omorît. 
Oratorii opuşii iei sínt asediaţi. Amicul nostru, tină* 
nil deputat şi orator Alexandru Ilagi Pancu, a fost 
lovii luni gravitate, informaţii la ediţia de seară.»

Justiţia lucra în afacerea celor doul miniştri. După 
multe dezbateri sgomotoase, şi după ,multe discur
suri ale oratorilor oposiţiei, în care se distinsese un 
bâlrin parlamentar. George Duncan, şi tlnărul Alec- 
sand.ru Pancu, se dase un vot de neîncredere cabi
netului ministerial, după care urma darea în jude- 

; cută a primului ministru şi a membriloi^cabinetuluL
Toată politica zilei se dezbătea în saloanele doam

nei Pancu. Acolo veneau toll membrii influienţi din 
•oposiţie, viitori miniştri, candidaţi la deputăţie şi 
proprietari/fără scaune de senatori: Ioan'Cautayara 
milionar, George Puşcariu mare economist, Anlo(n 
Tară Lungă, financiar, si alţi tineri cu tálén te, gata 
la ori-ce şi capabili de tot şi de toate...

Intr'o zi, doamna Pancu rămăsese singură cu • .
' Constantin Belizariu. Răsturnată pe, un fotoliu picior, 

peste picior, lăsind să se vază un ciorap de mătase • 
albastră fină, de se observa pieliţa piciorului, fre- 

% cind între, degete foile unui arbore tropical, vorbea 
cu aier grav şi plictisit.

— Trebuie numai do cit să le împaci, diseară 
cade guvernul.

Alexandru trebuie să facă parte din noul cabinet 
ministerial. . i

Ica se silea să pară indiferentă, vorbla afectat, % 
irăgănindu şi vocea. . ;

— Da..., de cit..;, acum ie tîrziu.... ce-mi pasă dacă p

t

•ir-;

*
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ajunge ministru? Pentru lel, poate..., dar pentru iea..., 
n’o pot suferi...

— închide ochii, şi întinde-l mina.
— Ieşti sigur... îmi promit! că il veti chema în 

formarea noului cabinet ministerial...?
— Sigur. Aseară Barbu Ivanov, a fost chemat la 

palat pentru formarea ministerului. Ivanov m’a con
sultat pe mine şi pe Puşcariu asupra personagiilor,. 

„ -ce trebuiesc alese pentru cabinetul ministerial.
Sub inipresia aceasta, avu iluzia că va ordona ca 

odinioară marchiza de Pompadour, la curtea Iul Lu
dovic XV.

Privirea se aţinti asupra statuie! în ceramică. In- 
tr’o secundă îşi reaminti ziua dud aproape moartă 
de durere căzuse în biserică, în mijlocul lumii ele
gante. Oglinzile cu balurile japoneze rămăseseră 
de-atuncl în pereţii salonului.

3In capul lei lera o învălmăşeală de senzaţii pe 
jumătate’ formale, comparaţii şi amintiri slabe..., 
nimic clar nu vedea atunci. Făcu o mişcare bruscă 

• şi atinse cu mîna foile arborelui tropical. Fîşiitura 
uşoară a frunzelor, clătinarea ghiveciului, o deş
teptă din toropeală. Ochii lei înlilniră ochii omului 
de stat. Cil timp se pierduse în altă lume, lei ana
liza mişcarea corpului lei. O parte a fustei /se ve
dea, ciorapul de mătase subţire, ca o foaie trans
parentă de hîrtie, îi reamintea scene de sub alco
vul albastru.

Nările i se dilatară, silit, se roşi ca un om, a că
rui conştiinţă le torturată de o pasiune, şi se apro- 
piă instinctiv de Iea.

— Fie..., primesc, diseară poţi veni cu Iei...

" /
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Ministru... Ministru Alexandru Hagi Panou... Suna 
frumos numele ăsta.

Constantin Belizariu tremura de pasiune. Curios... 
Femeea aceasta apropia cincl-zecl de ani, şi răsă
rea în chipul Iei acea frumuseţe .căşlmată de bu- 

.curie, de entusiasm, de succesul repurtat în urma 
împrejurărilor. Vecinie romantică, conservîifd ace
leaşi idei pline de ilusil, chiar de fapte nerealiza
bile din domeniul imaginaţiei pure, trăită, şi nutrită? 
cu alimentele cele mal alese, figura Iera aceeaşi, şi 
aceleaşi plăceri le dorea acum ca în totdeauna.

Cînd omul de stat seNapropiă de lea, respiră pu
ternic, si-şl trozni degetele de la mîïnï.

— Déesse..., ma'belle..., Alexandru va fi Ministru, 
déesse... Tu vel fi şeful nostru..., al tuturora..., te 
vom asculta ca nişte sclavi. Situaţia Ie a noastră, 
stăpîni peste ţară..., 'tu o vel stăpînî pe lea şi pe noi...

Omul de stat îi sărută mîna. "* .
Doamna Pancu închise ochii. Părul ÎI cădea în viţe 

'inaii şi groase d’alungul umerilor, dîndu-I un farmec 
con rupă tor:

Constantin Belizariu o găsea adorabilă. Vocea de- v 
venea trăgănată, ce-va voluptos, cald, o atracţie 
animalică se izvădea din toată făptură Iei. Omul de 
stat isbucni.

— M’aimes tu ? v
— Si, je t’aime... Si, je t’aime..., mon amour...
O cuprinse în braţe..
— Nu..., nu aicï...
Atunci fu o luptă puternică, voi s’o ridice în braţe, 

să. urce scările-ln Iatacul Iei. lea se sprijinea de 
braţul lui moleşită de pasiune, iiiipleticindu-se

:

ca uiv \

- '
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-om beat ; închise ochii, şi se opri in mijlocul sçftrel 
pe o treaptă, 

íera sleită de puteri.
— Nu mal pot...
Iei o sărută pasionat şi lung pe buzele-i roşii, 

senzuale...
Haide...— Copil..., copil, numai copiii sărută aşa. 

susţini-mă...
" Urcară scările respirînd greoi ü ca doi oameni 
osteniţi, şi deschise n.şea iatacului. Iera mobilată Iii 

- stil Louis XVI. înăuntru se ex/.ala un miros de apă

•V

•de Colonia, de parfum de la toaleta Doamnei.
Printre răzelele de mătase şi storurile albastre, 

.pătrundeau slabe raze de lumină de o culoare fan
tastică, indiscifrăbilă...

lelj o cuprinse în braţe iu mijlocul, iatacului, iea 
îl săruta înginînd şi linguşindu-Se ca o pisică :

«Cher Ministre..., cher Ministre ...»
Se dezbrăcă repede şi brutal, scoase corsetul 

«bleu pâle» şi-l aruncă la picioarele unei poliţe cu 
rafturi de palisandru, unde ţinea cîte-va volume din : 
Octave Feuillet, Alexandre Dumas şi o singură carte 
•din Alphonse Daudet : Sapho.

iei se uita în jos, nu zicea nimic, şi aştepta să 
rămîle în cămaşe. Ctnd o văzu în vîrful picioarelor 
închizînd uşea, se crezu într’o casă de prostituţie. 
Oeea ce ii mărea desgustul, Iera că printre cămaşea 
«mauve» se vedeau îndoituri d’asupra stomacului. 
Un moment avu senzaţia, că femeia aceasta joacă 
o comedie infernală.

Capul răsturnat pe perina albă de muselină, for
mele corpului întreg, atmosfera parfumată a iatacu
lui îl atraseră, şi că un copil bjlnd, ne mal gîndind
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Ju nimic..., palid, serios, fără să zică un cuvlnt, se 
lăsă ca o vită peste corpul Iei...

A doua zi, Iera masă mare la doamna Pancu. Ie- 
raft invitaţi toţi oamenii politici al zilei, intimi Iul 
Alexandru.

Doamna Alexandru H. Pancu, pieptănată ca Maria 
Stuart, ocupa locul'de onoare. Camera dase vot de 
blam guvernului. Primul ministru fusese achitat. 
Ministrul domeniilor şi ministrul de răsliol, fuseseră 
condemnaţl la cite doi ani închisoare şi pierderea 
drepturilor cetăţeneşti.

VIII

Trecuseră două luni de Ia căderea ministerului şî 
eondemnarea celor doi miniştri. Noul cabinet miji-' 
sterial Iera format din amicii domne! Pancu, afară 
de George Puşcariu, care nu admitea influenţa fe- 
mcnină. 'iera autocrat ca un monarh, impunea pă
rerile în mod absolut şi avea oamenii Iul.

Barbu Ivanov ocupa ministerul de interne şi pre
şedinţia, Pavel Belizaru, Iera ministru de răsbol; iar 
fratele său Constantin, ca vechili diplomat, luase 
ministerul afacerilor streine.

Alexandru Hogi Puncu, cel mal lînăr dintre mi
niştri, luase justiţia. Cele-lalle ministere ïeraü ocu
pate de oamenii Iul Puşcariă.

In curînd llnărul ministru Al. Pancu, luă un ăler- 
de superioritate în faţa colegilor săi. Avea proiecte . 
enorme în magistratura ţărel, voia să cureţe jude
cătoriile de toate spiritele liberale.
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— Noua ne trebuie păpuşi să joace pe sîrmă după 
ordinele noaste, Iar nu oameni care să gîndească... 
aşaTăspundealel tuturor magistraţilor cu idei liberale. 
Nevastă-sa, fosta contesă de «Chanu» Iera bine vă
zută la palat, şi avea cunoştinţe întinse şi influenţă 
mare în aristocraţia ţăreî.

Un alt om intrat pe arena politică, Iera Ştefan 
Pancu. Cu ocasia alegerilor generale, doamna Pancu 
telegrafiase prefectului de Huşi în numele fiului său, 
ministru dé justiţie, şi Ştefan fusese ales deputat al 
colegiul IlI-lea. După alegeri, Ştefan Pancu luă tre
nul şi se duse la Huşi ca să mulţumească ţăranilor 
Jiuşenl de încrederea, ce I-aii manifestat alegîndu-1 
deputat fără să-l cunoască. Teodor Pancu fusese 
numit prefect de Muscel.

Alegerea lui Ştefan la Huşi şi numirea lui Teodor 
la Prefectura de Muscel, proba în destul simpatia 
generală, ce ţara arată familiei Pancu. iera o palmă 
contra cîrtitorilor şi gazelelor independente, cari stri
gaţi contra noului cabinet, numindu-1 «triumful fali
ţilor». Jurnalele guvernului Ivanov-Puşcariu, le sIriga 
«escroci».

Cine ar îl putut deslega această problemă ?
Doamna Pancu rămlnea rece ca un bălrîn stoic, şi 

primea In saloanele Iei pe toţi oamenii politici.
Făcea daruri pe la toate bisericile pe unde trecea, 

cosea cu mîna-I albă şi parfumată odăjdii luxoase şi 
aurite pentru preoţi. Iera cunoscută ca filantropă. 
La zile mari, trimetea lemne săracilor, şi bani călu
găriţelor şi călugărilor, ca să se roage pentru sufle
tul malcel Eugenia, surorei Ana, şi pentru păcatele 
pămînteştl ale Ecaterineï Hagi Jvan Pancu.

Ieşea în trăsiiră deschisă cu doamna Ministru.
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Salutată de toată lumea, intra acasă mulţumită. 
Adese-orI rămînea mult în faţa oglinzel şi se ob

serva cu de-amănuntul, să vază dacă păstrează fră
gezimea obrajilor. Se găsea mult mal frumoasă şi 
mai voluptoasă de cît doamna Ministru. La balurile 
de la Palat, apărea în tot-d’a-una în rochii exotice, 
de-o originalitate singulară, 

w rare-ori gîndea la Vineş. Aproape îl uitase. Cîte- 
.. odată privind figura tînărulul Ministru, îşi reamintea 

de Vineş, cînd avea etatea lui. Voia .atunci să în
depărteze din memorie scenele acelefVieţ.l mizera- - 
bile. I se părea că trăieşte din nou în casele mici, 
cu tavanul lăsat, în mijlocul unor oameni beţivi şi 
murdari. ; >

Din toate, numai viaţa mînăstirel ÎI apărea poetică 
şi frumoasă. Găsea o asemănare cu femeile celebre. 
Tristeţea căşunată de acele amintiri îl gîdila simţu
rile, şi-i înflăcăra imaginaţia: lera o sufcrinţă'duioasă 
şi plăcută. De multe ori păreri de răii ÎI cuprindea 
sufletul cînd se găsea în faţa vre-unul magistrat, 
protegiat' al iei, se plîngea, se mărturisea, înflorea 
vieaţa din. trecut cu anecdote din viaţa femeilor ce
lebre, şi apărea înlr’o aureolă sublimă şi mistică, ca 
o sfintă. Credea că are inima unei Atala, spiritul d-nel 
de Maintcnont, şi şiretlicul Mariéi Stuart.

Cu I I agi Pancu vorbea rar şi în răspăr. Ici-înjura, 
scuipa şi striga că-I risipeşte averea în baluri şi că
lătorii în străinătate.

— Ce pofteşti, monstrule..., monstrule, mi înţelegi 
nimica din \toalc as teii...; al vîndut stambă* şi ibri- 
şim pînă alaltă-ferl...

Omni acasta, îl părea ca un monstru în vieaţa Iei, 
cu atit mal mult, cu cit lera ursuz, nu vorbea nimic,

\ -
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şi ararè-brï lua parte Ia balurile dale de lea. Printr'o 
reacţie a spiritului, foarte naturală, supărată pînă 
la isterie, pltngea şi gîndea la reginele conducătoare 
ale popoarelor. Ce n’ar ii dat să fie o regină, să apară 
îmbrăcată vecinie în rochii albe de mătase, încoro- 

• îială cu diamante, salutată de un popor întreg, aplau- 
. dată, cinstită de polcii vorbită, de toată lumea şi 

scrisă de toate jurnalele din lume.
Suferea durerile unei glorii imaginare.
Vedea cum se scurge zi după zi. fără să vază 

ceva extraordinar în viaţa de ministru a lui Alexan
dru. Ce-a clştigat lea? Aceeaşi oameni ii intrau în 

.casă, aceleaşi discuţii politice, aceleaşi scene mono
tone se petreceau sub alcovul albastru. Avea decep- 
ţiunl inexplicabile, ar li voit să invente cc-va noQ, 
să schimbe felul de traliî. Pusese de nenumărate 
ort în străinătate. La Versailles văzuse toată viala 
moartă a regilor şi a femeilor celebre, îngropată de 
vecie, ne niai existînd de cil mobile şi tablouri, in 
salonul lui Ludovic XVI se aşezase pe o canapea, şi' 
uni crîmpeiu lingă cri mp ei îi toate scenele cetite prin 
romane 'şi cărţile doamnei de Maintenon şi ale altor 
femei celebre. La (ie-care pas, tot gîndea că poate 
pe acolo călcnseră regi-şi femei..., cavaleri şi tru
baduri, cari Iubiseră neţărmurit, şi jucaseră roluri 
mari la curtea Franţei.

Ce viaţă ar fi, dus, dacă ar ii fost Înrudită cu fa
miliile prinţiare din Europa.

La 22 de ani şi-a încătuşat dragostea, cu un om 
fără nici un sentiment, n’a întîlnil în cale-1 nici un 
cavaler cum ar fi dorit. Ce-1 foloseşte ailla avere, 
ce orizonturi noul, i-a deschis tînăful ministru ? Ca 
să-şl potolească revolta, căuta i.svoare de Iubire noul.
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şi calităţi extraordinare în fraţii Belizariiî. Ieraft în
şelăciuni momentane: iluzii de om blazat. Ajunsese 
mal nervoasă, avea crize dese, şi doctorii o sfătui- 
seră să irălească la aler şi liniştită.

Se retrăsese la Măgura de cu primăvara. Jera în
tovărăşită de o bătrimVfranceză din Alsacia. Se plim
bau pe eîmp, pliveau -bălăriile crescute printre flori, 
vorbea cu cito o ţărancă, citea jurnalele, şi adese-orl 
istorisea bătrînei guvernante părţi din viaţa Iei, îm- 
prumutînd în totdauna aventuri din romanele cetite 
de lea. fu fie-care seară, cînd auzea clopotul la bi-, 
serica satului, îşi arunca o manta lungă peste rochia 
subţire de mătase, şi se ducea la biserică. I§jra un 
popă bălrin, citea silabisind, şi abia vedea. Iea ţinea 
mult să se spovedească la Iei.

— Are ceva sfiijit, Dumnezeesc... în figurii.lui, zi
cea doamna Pancu guvernantei.

Imediat căuta să’I dea o asemănare romantică şi 
ideală.

Nu Ic asa, madame Betzv, că preotul nostru, 
seamănă cii preotul descris de Chateaubriand în 
Alala?...

— Oui..., oui madame, îera tot răspunsul guver
nantei.

Cădea în genunchi înaintea Maicei Domnului, aprin-' 
dea singură făcliile, şi în rugăciunile Iei, îera fier
binte, îndurerată, demnă de milă. Pomenea nume 
multe. Numele Iul Alexandru .şi a lui Teodor Chry- 
sang Baldovin, lerau vecinie amestecate în rugăciuni.

Inlr’o zi, sta singură în ceardacul vechilor case, 
şi văzu intrînd în curte o trăsură. Un om bă- 
trîn, sprijinit într’un baston gros, se dele jos, şi se 
apropia. Iea aruncă ochelarii «une face à main».
i 18

/ •
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Recunoscu o figură vechie: Mihail Vineş. Surise 
trist ca un om fără de nădejde şi fără de iluzii, şi 
urcă treptele scăreî.

— Ce bine al venit, sínt singură...
Iera'ii în vorbele iei, o durere nemîngîlată...
— Şezi, şi spune-mi de ce mă ocoleşti... N’ai ve

nit nici-odală la seratele mele...
Iei o privi fix şi văzu în ochii Iei acea privire pa

sionată şi energică, ce se conservă la unele femei 
pînă la adîncî batrinele.

— Am îmbătrînit..., acum Ie rîndul altora...
Ca să-I mulţumească, îl vorbi de trecui, de mă- 

năstire, de politica zilei, de o lege ţinută în ascuns 
x a luî Alexandru, şi care va fi prezentată în curînd.

Iei, ca să schimbe şirul discuţiei, întrebă de Hagi
Pancu.

— Ie dus în Vlaşca, răspunse lea. Acolo, de cînd 
cu înlîla răscoală nu s’au mal potolit. Cer mai mult 
pe pogon, nu vor să lucreze, aii bătut pe primar, şi 
într’o noapte aü dat foc clăilor cu fin. Soldaţii au îm
puşcat pe doui foşti militari, cari îndemnau şi pe cci 
lalţl la răscoală. Cer pămlnt, unelte de muncă şi 
bani. De unde le-a mai trăznit în cap astea..., nu 
ştiu. Şease au fost închişi şi condamnaţi la cile cinci 
ani închisoare.

-7 In ce vremuri am ajuns..., zise Mihail Vineş. 
In tinereţele mele, unde s’ar fi pomenit răscoale..., 
pretenţiuni..., fiereşte, singurul mijloc Ie împuşcarea..., 
ocna pentru acei sălbateci...

Mojici..., canalii, adăuga doamna Pancu.
Mihail Vineş,căzu la gîndurl. Inbătrinise înainte 

de vreme, şi vechiul luptător al democraţiei vorbea

li
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maï puţin ca în totdeauna. In cameră dormea şi vota 
•cu guvernul de Ja 48.

— La ce te gîndeştl aşa de profund..., întrebă 
îea rizînd, ştiind că omul ăsta nu făcuse nimic se
rios în viaţa Iui.

— Par’că a fost ieri... '
— Nu înţeleg... ^ '
— Mă gîndeam, cînd te-am zărit Initia oară, aler- 

gînd pe cîmp cu capul gol... Cită schimbare d’atuhcî în 
ţară... şi în toate...

Iei i se păru lungă depărtarea acelei vremi, cu 
•alil mai lungă, cu cit trecuse prin atîtea mizerii.*.

— Diseară iei prînzul cu mine... sínt singură şi 
am trebuinţă de d-ta. \

Seara Ia masă, Vineş asculta, da din cap şi scotea 
sunete guturale. _

Doamna Pancu 1-a vorbit de cariera de ministru a 
Iui Alexandru, de talentul'liii extraordinar, de însu
rătoarea Iui Teodor, prefectul Muscelului, lua o fală 
<linlr’o familie mare, şi de noua însurătoare aiul Şic- 
fan, deputat al Musului. ~

Cind Vineş, a plecat a doua zi dimineaţa, s’a uitat 
după trăsură pînă a dispărut după o cotitură de deal. 
Prima impresie trezită de vizita Iul Vineş, fu:

Cum a putut avea simpatie pentru un om aşa de 
ursuz şi prost..?

Cînd a căzut înllia zăpadă,„a plecat Ia Nisa cu 
Hugi Pancu, însoţiţi de guvernantă.

IX

Cinci luni sub cerul albastru şi plin de polezie al 
Franţei meridionale, aii trecut repede.
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Familia Pan cu ocupase un apartament din cele man 
luxoase, ín hotelul cel mal mare din Nisa. Făcea plim
bări seara şi dimineaţa, şi adese-orl, mergea întovă
răşită de guvernantă să vază marea. Urmărea cite 
un val pe luciul întins şi albăstriii piuă cînd se- 
îmbuca cu alte valuri, şi'•dispărea departe... în seni- 

' nătatea apel...
. Golful Jüan şi Cannes, leraű pentru Ica, cele mat 
frumoase părţi ale lumii.

Mai grandioase, mal profunde şi mal fără de sfirşit 
leraű gîndurile lei, ca marea in vijelie, fără de fund,, 
fără de margenl...

Vizitase în insula Sainte Margueritte, castelul, unde* 
Bazaine îşi făcuse închisoarea.

Totul lua proporţii imense in imaginaţia ci bolnavă 
şi superstiţioasă. Bazaine ii apărea ca un erou fără 
de seamăn.

Cîte-odală se ducea singură, împinsă de un dor 
ascuns, să găsească aventuri in împrejurimile de la 
Cannes şi de la Monte-Carlo. Se îmbrăca cu rochile-, 
cele mai luxoase, punea in degete inelele cele mat 
scumpe. Citise in cărţi, şi ştia de alte dăţl că în ast
fel de localităţi sini prinţi şi duci, ce fac curte străi
nelor bogate.

Seara ieşea singură pe sub aleele de la Cannes,, 
se aşeza pe cite o bancă, şi lua poze romantice.

Magi Panou plictisit de alita şedere, ne-avind cu 
cjne să vorbească limba ţârei, zorea întoarcerea in 
ţară. Jucase de cîţe-va ori la ruletă, şi pierduse cîte-va 
sute de franci. D’atuncl, se jurase să nu mal joace 
nici odată. Căsca gura ceasuri întregi la jocurile de- 
cărţi, atîţia baui aruncaţi de streini, ar ii voit să-t 
spînzure, să. le iea banii.
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File moşii n’ar putea cumpăra cu atiţia. bani.
Ori de cite ori venea de la Monte-Carlo, fera su

pai at că nu poate să aibă banii tuţulor ducilor şi' 
'prinţilor, dc care doamna vorbea cu mult respect şi 
•admiraţie.

In Nisa purtau titlul de: monsieur el madame la 
•princesse de Hagi Paneo.

Cind ii vedea aşa de bine crescuţi, eleganţi, fru
moşi, cu titluri de nobleţă, crescuţi la curţi de regi, 
•doniinind alături de contese, o apuca un dcsgust te-. 
ribil. gindind la Magi Pancu, care vînduse stambă şi 
•ibri.şiin cu colul.

Ararc-ori Ieşea cu iei. Cind îşi exprima dorinţa, , 
îl fixa, ridea nervos, şi-l trimetea la circiumă.

IIagi Pancu mormăia vorbe neînţelese, o lăsă sin- 
;gură. se ducea in cile-o cafenea-mică, şi cerca să 
vorbească cu patronul; Cind vedea că nu se Înţelege, 
îi da dracului, pleca supărat, se Întorcea la hotel şi 
«cria îngrijitorilor moşielor scrisori, în care îl ame
ninţa cu darea in judecată şi neplata simbriilor ; 
«Iacă va lipsi «un pai din curte.» La sfîrşil adăuga 
un X.ll. mai ameninţător: «Justiţia iesle a mea. 
Dini afară în 24 de oare chiar pe' judecătorul cel 
anal învăţat, dacă nu face ce voiesc lefi.»

JIagi Pancu, făcea alusie la fiul său Alexandru, care 
împlinise aproape trei ani de cind icra ministru de 
justiţie.

Pe la sfirşitul Iul Februarie, doamna Pancu, pri
mise o scrisoare de la prefectul Muscelului, fostul 
militais îf vorbea de pericolul ce ameninţa minis
terul. icra vorba de două legi, una a ministrului 
Puşcariu de la Domenii, în chestia ţărănească, alta 

lui Alexandru Pancu, în afaceri dc magistratură-

\
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-! Amîndouï miniştrii leraü expuşi la atacurile jur
nalelor şi a minoritáiéi diu parlament. Prefectul ter
mină scrisoarea ast-fel :

«Trebuie numai de cit să te întorci în Iară. In 
cîte-va zile trebuie să se puie în studiu legile de 
care îţi vorbesc, le pericol pentru guvern. Présenta 
ta, poate ar da mal multă energie şi voinţă miniş
trilor..»

Stefan.

«N.B. .Jurnalele nu ne scot din «guvern de faliţi. 
III sărutăm mîna. Vom lupta pe toate căile.»

Scrisoarea aceasta aşa de laconică, pusese pe giu- 
durî pe doamna Pancu. In cîte-va zile se hotărî,, 
să plece.

Păreri de rări 11 aprindea sufletul, se simţea bol
navă pentru plecarea aceasta, aşa de neaşteptată» 
Cu cîte-va zile în urmă, făcuse cunoştinţa unui prinţ 
rus, care lera primit la Curtea împăratului. Prinţul 
original din Caucas, avea 25 de ani, lera sentimen
tal, ofiţer, şi făcea part« din garda imperială. Vor
bea franţuzeşte cu un accent destul de parisian, 
avea cunoştinţe de pictură, vorbea Victor Hugo şi 
Lemartine, şi cunoştea anecdote picante din viaţa 
Ecaterinel Ii-a, împărăteasa Rusiei.

Se cunoscuseră tutr'o seară, pe cînd doamna, se 
plimba pe sub aleele de la Cannes. Se aşezase foarte 
politicos pe bancă lingă lea, şi convorbirea începu 
asupra vleţel de la Cannes, asupra mărel, şi asupra 
plimbărilor pe lună în împrejurimele insulei «Sainte 
Margueritte». *
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x Tînărui prinţ avusese, tirade frumoase, şi înălţa 
pasiunile, ca singurul element demn de cultivat.

Cine, dacă nu pasiunile, zicea prinţul, aă dat naş
tere celor mal frumoase opere din lume : Lermon- 
tolf, Puşkin... Amorul dă naştere entusiasmulul, şi 
entusiasmul crează opera.

Se întilniseră de cîle-va orî, şi iei, debitase ace
leaşi' frase, pline de efect.

In sfirşit, îl sărutase mîna. lea", îl sărutase pe frunte 
ca pe un copil, şi-I făcuse morală.

Ie prea bătrînă... poate să găsească pe cine-va de 
etatea Iul... ştie că nu poate s’o Iubească... are s’o 
uite... .

Vorbea încet şi sc linguşeala o pisică.
— Nu ştiri... nu ştia daeă voiu putea... cher petit 

prince...
Prinţul drept răspuns, a cuprins-o de braţ, a> să- 

rutat-o pe gîl şi an rămas mult timp îmbrăţişaţi, 
intr’o noapte cu lună, sub aleeíc de la Cannes...

Scena aceasta îî revenea în minte, în momentul 
cînd se pregăteau să plece. Se credea nenorocită. 
Aşezase lucrurile în cuiere unul peste altul, şi slï- 
şiase o roche de mătase într’un acces de desperare.
Ar ii voit să rămîle două zile ca să să afle cel pu
ţin numele sentimentalului prinţ Caucasian. Dimineaţa 
primise din nou o telegramă. O dilema grabnic în 
ţară. Ministerul iera în pericol. Miniştrii se certaseră 
între lei. Jurnalele vesteai! . că vor da in curîiid la . 
lumină cxcroheriile Ministrului de justiţie.

in Moldova ţăranii se răsculaseră'din iioö. Ieania 
fusese grea. Vînduseră boii şi vacile; şi rămăseseră 
într’o mizerie ne mal pomenită. Legea ministrului 
domeniilor cu noi dări, îl aţîţase ia răscoală.

• .
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Doamna Pancu, prevedea lucruri extra-ordinare.
Ciud s’a suit in «Slepen-Car» şi auzi fluierul as

cuţit al maşinei, crezu că nu mai exista. O singunl 
ochire pe fereastra vagonului, in depărtările al
bastre zări un sloi de pasări rotind d’asupra tala
zurilor îndepărtatei mări... Se lăsă ca pierdută pe o 
perină a vagonului. O singură figură si o singură 
scenă îi gîdila simţurile si imaginaţia: o noapte cu 
lună sub aleele de la Cannes... prinţul caucasian... 
Simţi senzaţia sărutului pe gil, şi în prada unei ha- 
lucinaţiuni violente, îl întinse din nou, ca şi cum ar 

.fi fost lingă lea..
Hagi Pancu adormise intr’un colţ al vagonului.

X

Pe frontispiciul jurnalelor din capitală se citeau 
cu litere mari, fapte extra-ordinare :

«Afaceri de şantaj; Escrocheriile Ministrului de jus
tiţie, Dinastia Hagi-Pancu, Răscoala ţăranilor si ches
tia lege! agricole.»

Alexandru Pancu ajunsese autoritar şi impunea 
chiar colegilor săi in parlament şi in consiliul de 
miniştri, cînd lera vorba de interesele ţărei.

Dase afară pe loţl prolivnicil guvernului, şi scria 
articole la «Romînia Independentă» şi «Steaua Na
ţională».

In Parlament împreună cu Pescariu, lera cel mai 
de temut orator. Doamna Pancu, căutase să atragă 
în partea lei pe Puşcariu, dar nu reuşise: lera in- 

*• vincibil. George Puşcariu lera însurat şi avea patru 
copii. Lumea, zicea că ie cinstit, se bucura de o 
mare autoritate.

i*-

• ✓
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Cînd doamna Pancu primise telegrama la Nisa, îşi 
închipuise că toată neînţelegerea! este Puşcariu. Jva- 
nov, preşedintele consiliului, Iera de părerea lui.

Fraţii Belizariîi, Ierail uniţi cu Alexandru Pancu, 
iarCantavara si cel-l’ălţl se supuneau tot Iul Puşcariu.

Doamna Pancu Iera nemingiiată, şi gîndea -la scan
dalul ce se va lace, dacă Puşcariu nu va ceda.

Ştia că Hagi Pancu nu plătise arenda acşizelor co
munei Bucureşti pe trei ani, şi iera în stare de fa
liment. Ministru Alexandru Pancu falsificase. acte 
şi escrocase iscălitura Ministrului Puşcariu, făcindu-se 
stăpîn peste două moşii ale stalului.

Doamna Pancu, se gîndea la toate astea şi lot 
căuta un mijloc casă liniştească'pe Puşcariu. ^ ~

iei, icra cel mal bine văzut la Palat, gazetele 
streine, vorbeau cu mult respect ; şi-l aprobau tac
tica diplomatică.

Afacerea cu escrocarea celor două moşii şi neplata 
acşizelor comunei, Icrart aproape descoperite de jur
nale. Ministrul Puşcariti, declarase unul prieten in
tim, că dacă sgomolul se lăţeşte, îşi dă demisia, şi 
trage guvernul în judecată. i

Iera în 17 Martie. Doamna \ Pancu se sculase de 
dimineaţă, nu dormise toată noaptea, se îmbrăcase 
Intr’o rochie uşoară, şi se plimba d’aluftgul Iatacului.

Iera enervată şi avea trebuinţă-de multă linişte, 
ca să poată asista la atacurile oposiţiel, contra gu
vernului.

Se uita pe fereastră si căuta să-şl dea mai bine 
de situaţie, lingi Pancu, Icra dus la o moşie, 

in Vlaşca, şi aştepta demersurile soţiei sale.
seama

‘

\ V '
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— Dacă trece legea agricolă a lut Puşcăriei, gindi 
Tea poate s’o îndupleca şi va acoperi afacerea celor 
două moşii... neplata arendei pe trei ani...

O revoltă nebună izbucni în suflet. Ar li voit să-l 
albă legat lingă tea, să-l scuipe, să înţepe Jimba 
acestui om, ce-I nesocotea ambiţia şi mlndria lei de 
femele diplomată.

Se uita din cînd în cînd la ceasornicul din perete, 
şi aştepta ora să meargă la Cameră. Nu primise 
nicl-o ştire de la Ministrul de Justiţie, şi voia să 
ştie ce s’a discutat în consiliul de Miniştri. Jurnalele 
daseră ştirea că Puşcării! fusese chemat la palat, şi 
lucrase aproape patru ore. Ţăranii in toate părţile 
ţărel, mureaű de foame, şi se răsculaseră. Toate 
astea, o puneaţi pe glndurl, dar spectacolul lucruri
lor comune, îl înlătură pentru cîte-va secunde grijile.

Intîmplă-se ce s’o întîmpla, îşi zicea. Cine ştie... 
Puşcariu, poate nu Ie aşa de invincibil, cum se au
zea... Un eveniment extraordinar, poale să-l cureţe 
de pe faţa pămîntu’luî. ("iţi oameni, nu mor în cîte-va 

. minute ? Poate chiar să-l atace din oposiţie.
Gîndi la ţărani, şi ar fi voit să-l arunce în ghia- 

rele acelor sălbateci.
— Da..., sălbateci, gîndi lea, trebuie să-I împuşte...
Cînd sună ora 12, ceru la masă. Aproape lot tim

pul, gîndi la scenele, ce se vor desfăşura In Cameră. 
Dete'vordin să puie caii Ia cupeu, şi cînd Ieşi în 
stradă, zări un om împărţind manifeste, şi slrigînd : 
«Manifestul-oposiţie! cu legea agricolă şi escroche
riile Ministrului de Justiţie.»

Crezu că ii vine leşin. Iţămăsese nemişcată îutr’un 
colţ al cupeului, făriţ să poată gîndi la nimic clar. 
Auzea numai bătaia cumplită a iuiniel. I se părea
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că Iese afara din piept. Trăsura mergea ca o undă» 
casele i se păreau umbre. Tot ceea ce visase, au- • 
zise, văzuse odată, n reveniră în minte cu o Iuţeală 
de neînchipuit.

Trăi un moment in pension, văzu chipul măseî, 
mare lung şi ga bl en, învîrtind o perechie de mătă
nii... chipul prinţuţul domnilor... buchetul de liliac...» 
imaginea ameninţătoare a Iul Teodor Baldovin.

Respiraţia i se opri, crezu că înnebuneşte. Maşi- 
nalice.şte deschise fereastra cupeulul. I se păru Că. 
toată lumea aleargă cu pietre, strigîndu-I :

— Mizerabilo... m’al nenorocit... am venit să-ml 
răzbun. , • . ' . • .

In mijlocul tuturora, figura lui Teodor Baldovin» 
răsărea mai ameninţătoare ca nicl-odată. Crezu, că-l 
recunoaşte într’un om de pe stradă. Dete.un ţipăt 
surd, şi căzu in nesimţire tntr’un colţ al trăsurel.

Cînd a ajuns la Cameră, uşierul recunoscu pe 
Doamna Pancu după livreaua vizitiului.

Se deşteptase şi printr’o reacţie supra-naturală a 
nervilor, îşi făcu curagiö şi îşi recîştigă singele rece.

. Mulţumită ele acest act de eroism, strecură uşie
rului o monedă de aur.

Cînd a intrat în tribuna damelor, Alexandru Pancu 
luase cuvîntul do cinci minute.

Palid, serios, cu mustăţile bine răsucite, Învîrtind 
mereu notele ce le avea dinainte, apăra Iegça mi
nistrului Puşcării!; Cerea de la deputaţi, trimeterea 
trupelor de soldaţi, ca să liniştească răscoala, la caz. 
contrariu, să’i aresteze, şi dacă fatalitatea va cere, 
aşa se exprima Iei, să se împuşte pentru liniştea, 
acestei ţări.

s

V ’
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Atenţia tuturora ïera in spre banca ministeriala, 
şi in special spre orator. Iera o tăcere de moarte.

Toate tribunele îerau \icsite de curioşi. Damele, 
se uitau prin «face à main» spre orator.

Doamna Pancu, îl privea uimită, şi i-se părea de-o 
frumuseţe fermecătoare. Zări la doni paşi pe doamna 
ministru. O salută, şi din nou atenţia se îndreptă 
spje orator. Un moment ochii ministrului se îndrep
tară spre îea. Zîmbi trist, ar li voit să ştie dacă 
sufere. Glasul lui răsuna puternic:

— Aü ars clăi cu fin, au distrus casele proprietari
lor, nu voiesc să ieasă la muncă, au omorît primarii, 
aü bătut pe notari, în sfîrsit au proclamat rasboiul 
civil.

, In faţa acestor neorinduîeli, nedemne de uu popor 
civilizat, care ne arată strcinătăţei, ca pe un popor 
barbar, fără ele principii şi cultură, guvernul na- 
ţiunei cere de la Cameră să se voteze legea agri
colă, întocmită de ministrul regalului Romín, George 
Puşcăriei. Să se trimeaţă în acelaşi timp (rupe de 
soldaţi însoţite de cîte un procuror, pentru restabi
lirea ordinel. Avînd deplină încredere în acest par: 
lament, guvernul naţiune!, cere domnilor deputaţi, 

*- să se voteze chiar arestarea, şi dacă fatalitatea va 
cere, pentru liniştea regalului Komin, să se împuşte 
răsculaţii... ^

Un sgomot asurzitor de voci, ca o mare înfuriată, 
se ridicară din piepturile deputaţilor opoziţiei. Cîţt-.ya 
deputaţi săriră din locurile lor.

— Nu. se poate... nu se poate să omoriţi poporul. 
Sgoniotuî se. lăţea mereu, nu se mai auzea nici o 
voce distinctă. Preşedintele sună clopoţelul cite-va
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minute. Un minut fu o tăcere -religioasă. Un depu
tat din minoritate se sculă'în picioare :

— Facem răspunzător guvernul şi deputaţii, cari 
vor vota legea susţinută de domnul ministru al jus
tiţiei... Băgaţi deseamă, domnule ministru, că aveţi 
destule pete...

— Insulte... a insultat justiţia ţăreî, strigă minis
trul afacerilor streine.

— Am insultat un ministru compromis...
Sgomotul se mări din noü. Deputaţii Ieşiră de pe

la locurile lor şi discutai! aproape de banca minis
terială, gesticulau şi strigau. Scandalul lera mare, 
si guvernul, voia să scoată cu forţa, pe deputatul, 
care insultase ministrul de justiţie. -

— Să leasă... să leasă afară, strigară mal multe
voci.

— Sint venit prin voinţa poporului, îl apăr drep
turile... vorbele i se pierdură în tumultul de voci.

— Rău crescut... insultă justiţia ţăreî... răspunse 
Alexandru Pancu.

— Canalie... escroc...
Vorbple deputatului se pierdură în haosul de stri- - 

găte, de bătăi din picioare, şi în sunetul clopoţelu- j 
lui de Ia tribuna preşedintelui.

Cîte-va dame leşinară în tribună. Doamna Pancu 
fusese luată leşinată de Ştefan Paucu şi dusă la 
trăsură.

Picături mari de sudoare, ca de pe corpul unul 
om prins de friguri violente, curgeaü d’alungul obra
jilor palizi-violeţl al doamnei Pancu.. îşi lăsase capul 
pe umărul lui Ştefan, suspinînd :

— Sintern pierduţi... sintern pierduţi... •
Peste o jumătate de oară, aceeaşi trăsură, aducea

i

j

• j
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pe Ştefan Pancu la Cameră. Şedinţa se suspendase 
pentru o ora. Ciţt-va deputaţi părăsiseră sala.

In cîte-va minţite legea, fusese votată cu majori
tate de voturi, contra 17.

A doua zi, s’a trimes trupe ca să liniştească ţă
rănimea zdrenţăroasă, flămindă si bolnavă.

XI

A doua zi, trebuia să se voteze legea lui Alexan
dru Hagi Pancu, ministru de justiţie.

Timpul Iera frumos, 1er« cald. Un vînt de primă
vară aducea pînă în mijlocul capitalei mirosuri de 
learbă nouă. Sc simţea un alcr proaspăt, încărcat 
de multă ozonă, ce-va dulce, dătător de viaţă, se 
răspîndea pretutindeni. Atmosfera plăcută, cile un 
ciripit de rîndunică, razele eăldişoarc, aruncate din 
cerul albastru şi limpede, ca o mare nelurburată, pe 
pămînlul jilav, trezea primăvara.

. Mulţimea din Capitală staţiona pe trotuare.
Afişe mari lipite de opoziţie amintea cetăţenilor 

că în ziua aceea, la sate se împuşcă ţărănimea ; Iar 
la oraş, se votează de deputaţii guvernului legi de 
urmărire contra apărătorilor poporului.

Toate ferestrele caselor din calea Victoriei sini 
deschise.

Priveaű sulele de oameni, cari circulau, strigai! 
şi gesticulau. Mulţimea indignată de faptele guver
nului, ullînd excrocheriilo guvernului trecui, trecu în 
faţa casei tul Hagi Pancu.

Se auzeau strigăte: «Jos guvernul faliţilor».
Storurile de la case Ierafi lăsate. Nimeni nu se 

zărea în curte; Familia Pancu Iera plecată la moşia
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Măgura. Acolo, răscoala Acra de temut. Din toate păr
ţile ţărel veneau ştiri că ţăranii s’ai! răsculat din nou. 
Sub-prefecţiî nu puteai! să facă nimic contra acelor 
sălbateci. Ieşiseră înarmaţi cu furci, topoare, tîrnă- 
coape, săpî, coase, secere, puşcl vechi, ciomegi rupte 
din garduri, în sfirşit tot ce găsiseră pentru apărare. 
Consiliul de miniştri de sub preşedinţia ■ lui Ivanov, 
în urma votului Camerei, trimesese trupe de soldaţi 
să stingă revolta.

La Măgura, moşiea doamnei Pancu, hoarde de oa
meni dezbrăcaţi, desculţi, cu picioarele crăpate, palizi, 
cu ochii stinşi, abia ţinîndu-şî zdrenţele pe corpul 
lor slab şi gîrbovit de suferinţl, Ieşiseră din bordeie, 
şi staţionau d’aluhgul şoselei. O parte intraseră în 
curtea casei Iul Ilagi Pancu.

Tinerii? iêraüjnalli, bine făcuţi, dar palizi, cu obrajii 
traşi si încovoiaţi de şale.

Bătrînil ţineau capul în jos, şi abia vorbeai! între 
dînşil. Descurajaţi şi flămînzl, rupţi de oboseală, se 
rezemafl în lîrnăcoape şi săpî, aşteptînd răspunsul 
bôïeruluï de Ia curte. ' .

Femeile.plîngeaiî, îi trăgeau de mînecl, chemîndu-Î 
In bătătura caselor. Copiii dezbrăcaţi, cu cămăşile 
rupte, dusculţl, galbeni de frică, plăptnzl, cu ochii duşi 
în fundul capului de mizerie, se ţineai! de rochile 
mamelor, plingeai! şi strigai! că le omoară părinţii.

Altele cu mina la gură priveai! armata de oameni 
dăsculţă şi flămîndă, ce se întindea d’alungul şoselei, 
de la primărie pînă la marginea salului.

— Mamă, vin turcii... mamă, strigau copiii plîn- 
gînd, şi ascunzîndu-şl capul în poalele lor.

Mamele plîngeaü şi blestemai!, oamenii înjurai!,
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pînza de mătase albăstrie. Din şosea, sc auzeau 
blestemele femeilor, plînsetele copiilor şi înjurătu
rile gloatei de flăminzl, ce nu avuseseră loc înăuntru.

Cel dinăuntru, rămăseseră tăcui! şi gîuditort sfi- 
şiaţi de durerile unor suferinţi neindurăloare.

Cite-va minute trecură, şi un om al curiei, îngri
jitorul moşiei, apăru In ceardacul casei, şi-î sfălui 
să se retragă.

Boierul, nu poate să vorbească fără armată şi 
procuror.

— Trebuie să vorbim, nu ne retragem, răspunse 
mulţimea desperată.

Ilagi Pancu însoţit de doui oameni, ţinînd la spate 
revolvere, apăru în balconul casei. Doamna Pancu, 
se rezema de grilaj, gîndind la nenorocirile Măriei 
Antoaneta. Nici-odală nu văzuse acea mulţime aşa 
de ameninţătoare, şi aşa de mizerabilă.

Ţăranii din şosea se înghesuiseră cu toţii in curie. 
Satul rămăsese pustiii.

— Ei bine; ce voiţi, strigă Hagi Pancu, Iremurînd 
ca varga.

Patru flăcăii bine făcuţi, cari ştiau să citească, îl 
luminară o hîrtie cu cererile lor.

— Nu volesc să primesc acum nici o cerere, nu 
voiesc să ştiii de nimica. Stílt, că trebue să vă plă
tiţi datoriile, şi să munciţi. Nu las nimic din datorii.

Cit despre legile din urmă, nu sínt leii de vină...
—- Nu putem să mai muncim. Să ne tăiaţi, să ne 

spînzuraţl şi nu-mal putem... Ne-am vîndut tot ce 
am avut, ne mor copiii de foame în bătătură. Nu 
leşini de aici, pînă nu ne veţi face dreptate, răs
punseră mal multe glasuri.

i
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— Su Ieşiţi... să ieşiţi... strigă doamna Pancu des
perata.

Am trimes după armată... o să vă împuşte ca pe 
nişte clini... mojici, canalii, beţivi, leneşi, mizerabili...

In momentul acela, se auzi ozăngănitură puternică.
Patru geamuri căzură în ţăndări.
— Ieşiţi că vă împuşc, strigă Plăgi Pancu.
Două detunătutl de revolver răsunară în aler. O

Pernele tînără, cu un copil în braţe, căzu scăldată în 
singe.

Mulţimea se grămădi uri ind şi strigînd împrejurul 
femelei. Zăcea moartă de veci, singele se ameste
case cu noroiul. Icra atinsă. Copilul murise, sîără- 
mindu-şl capul de un pietroi mare.

lîărbatul femeie!, se aplecă peste lea, strigînd:
— Mario... Mario... deschide ochii Mario.
Omul începu să plîngă ca un copil.
— Mario...
Sc lăsă în genunchi peste cele două cadavre.
Singele umpluse locul din prejur.
Gloata de oameni se repezise să spargă uşile. 

Plăgi Pancu şi doamna, intraseră înăuntru, încuia- 
seră cu. drugi de fier, şi se înarmaseră cu revolvere, 
leu, abia respira pe o sofa mare turcească.

Aproape se auzea sunetul unul corn. Patru com
panii de soldaţi intraseră In sat, dispuşi să tragă 
în ţărani.

Iei, spărseseră toate geamurile şi voiau să intre 
înăuntru pe ferestre. Cornul. soldăţesc ii înfricoşă. 
Rămăseseră aiuriţi şi surprinşi ca de un fenomen 
supra-natural. Grămada de oameni şi de femei, în
conjuraseră femela şi copilul morţi. Omul lera ne
bun de durere şi de revoltă.
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îşi încleştă mîinele în corpul copilului. îşi muia 
degetele în siegele femelei, şi într’un suflet fu lingă 
veclrtul palat al Răzineştilor. Mînji cu sînge din sie
gele copilului şi al femelei zidurile groase ale ca
selor, şi strigă ca un leii, cuprins de-o durere ne- 

~ mărginită...
— Să piară neamul vostru de sînge şi de foc, 

cum tu, ne’-al omorît, şi ne-aï dëspuïat pe noi... 
"Ţăranul începu să plîngă, se lăsă în genunchi cu 

copilul mort în braţe, şi se închină ridicîndu-şl ochii 
către cer :

— Jeartă-mă Doamne... fie în voia ta...
Cînd se apropiă de corpul nevestei lui, striga, 

cuprins de-o revoltă, ce de mult se adunase în su
fletul lui nenorocii:

— Să mi-1 dea aici... aici, să-l rup în bucăţi. Oh, 
Doamne, Doamne, mi-a omorît nevasta şi copilul.

Mario... Mario... deschide, ochii Mario...
Patru companii de soldaţi se apropiară cu căpi

tanul şi procurorul în frunte. Intrară în curtea boie
rească. Zioa, îera pe sfirşite.

La apus, soarele murea într’o mare de foc.
— Retrageţi-vă pe la casele voastre... liniştiţi-vă, 

strigă procurorul în fruntea soldaţilor.
— Nu ne retragem, ne-a despuiat, ne-a lăsal în 

-sapă de lemn... ne-a omorît. Să ne faceţi dreptate... 
dreptate... striga mulţimea desperată.

— Vă tac dreptate... Retrageţi-vă... avem ordin 
să tragem în voi dacă nu vă liniştiţi.

— Trageţi.
Cîţî-va flăcăi Ieşiră în fruntea răsculaţilor, îşi des- 

făcură piepturile bronzate de soare, şi vorbiră din 
nou: t *
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— Sültem gata să murim... tot ima ne ïe. Murim 
de foame, dacă nu ne împuşcaţi.

Procurorul, om tînăr, Ieşit de curînd de pe băn
cile Universităţilor streine, văzînd acea masă de 
oameni desgustaţi de viaţă, căzu Ia gloduri.

Ce Iera de făcut? Aveai! dreptate. Ierafi gol, flă- 
mînzl şi nenorociţi. Nimic... nimic nu se poate face 
cu oamenii ăştia desperaţi...

— leu, îmi spăl milnele domnule căpitan... mă
retrag... fă ce vrei... \

Căpitanul comandă trupelor să se apropie.
Oameni buni, retrageţi-vă prin bătăturile voas 

Ire... o să vi se facă dreptate. Am ordin să trag dacă 
jiu vă liniştiţi.

Acelaşi discurs îl auziseră de dimineaţa pînăseara
Iera dîrjl şi încăpăţînaţi de suferinţl.
— Nu voim... nu voim, repeta gloata de oameni
--- Vă somez, în numele legii, de trei ori...
— Nu voim... ne-a omorît...
— Foc, comandă căpitanul.
O salvă de focuri răsună ca o detunătură de tun. 

A ierul mirosea de fumul prafului de puşcă. Femeile 
plíugeaú strîngîndu-şl copiii la sin şi fugind pe unde 
apucau. Bărbaţii ierau neclintiţi.

Nu vă retrageţl ?
— Murim cu toţii de cit să murim de foame...
— Vă somez pentru a doua oară, în numele legii.
Ţăranii îndirjiţl, puseră mina pe pietre, şi înce

pură. să asvîrle.
— Doamne leartă-mă,. fie în voia ta... Foc, co

mandă căpitanul.
Bubuituri 'mai puternice de cît trăsnetul răsunară 

peste toată valea Măgurii. Patru oameni zäeeaü întinşi

11 I
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Tară suflarè In mijlocul şoselei. Pămintul Tera minjil 
cu sîngele lor.

Toată lumea se lăsă lapuimul strigînd şi plîngînd :
— Ne retragem... ne predăm... Iertaţi-ne... Iertaţi-ne.
Femeile cu picioarele goale şi tăiate de spicul griu

lui, cu mStuele aspre şi butueoase de munca cimpului, 
obrajii arşi şi bronzat! de soare, plecate la pămînt, 
plîngeaü desperate durerile unei mizerii de ani...

Clte-va minute fu tăcere. O tăcere de spaimă şi 
de groază: Staű cu toii grămadă la pămînt neîndrăz
uind să ridice capul,

Căpitanul comandă soldaţilor să se despartă pe 
două rîndurl, şi înconjurară cu puştile întinse gloata 
de oameni, răsculată de suferinţele foamei.

— Ridicaţi-vă, strigă căpitanul; nimeni să nu mişte.
Soldaţii se aruncară asupra lor şi în cîte-va mi

nute, şease flăcăi mari, înalţi, slabi şi încovoiaţi de 
spinare, palizi ca de frica mortel, fură legaţi cu mîl- 
nele la spate. Ißrau capii răscoalei. Femeile plîngeaü. 
Bărbaţii aruncaseră armele de muncă jos, cu cape
tele plecate, umiliţi ca cel din urmă criminali, por
niră încet, încet ca nişte vite, mînaţl de armele sol
daţilor. Nimeni nu vorbea.

Satul lera pustiu, plin de jale, de lacrimi şi de 
sînge. Copiii şi clte-va femei ascunse pe după ar
bori, cu mîna pusă streaşină, plîngînd şi blestemîn- 
du-şl viaţa, priveai! droaia de oameni dăsculţă, llă- 
liiîndă şi dezbrăcată, ce cobora ca vitele înjugate 
valea de sînge şi de durere.

Satul lera liniştit ca şi cum nimic nu se intim- 
plase.

Nici o lumină nu se zărea. Doar cornul lunel ar
gintiii şi palid, făcea umbre luminoase printre cren-
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gile arborilor, i n mijlocul satului şease cadavre scăl
date în singe, stau lungite d’alungul şoselei. Se auzeau 
fluierături de ale soldaţilor; cutrecran satul pustiii.

Patru soldaţi înarmaţi, dail ocol cadavrelor fu- 
mindu-şl liniştit ţigările; Iar ceata de oameni umi
lită. cobora... cobora mereu, dispărind în întunerec...

XII

Toate gazelele publicau escrocheriile ministrului 
de justiţie. In curind, un jurnal din oposiţie, ame
ninţa să dea la lumină afaceri scandaloase, rămase 
încă lainice.

Prin cîte-va familii se vorbea de nouile cuceriri 
amoroase, de politica zilei, de afacerile ministrului • 
de justiţie şi de însurătoarea Iul Teodor şi Ştefan 
Pancu.

Teodor, fostul militar, acum prefect, se însurase 
cu o fată destul de frumoasă, dintr o familie vechie, 
retrasă din viaţa publică Bucureşteand. Luase o 
avere mare şi intrase în viaţa politică, cu gînd să 
ajungă deputat.

De curind, Teodor, făcuse cunoştinţa unul bătrtn 
senator, cunoscut în saloanele doamnei Pancu, Ioan 
Bucoveanu.

Bătrînul senator avea moşii întinse... jucase un 
rol politic destul de mare odată. Se vorbeaţi multe 
pe seama senatorului, cum îşt cheltuise averea în 
străinătate, şi reintrat în ţară, se retrăsese într’un 
colţ de moşie, singurul ce-I mal rămăsese, din ave
rea părintească. Prin ce împrejurări sociale, nu se 
ştie cum s’a reintegrat, azi Iera proprietarul a cî- - 
tor-va moşii mari, senator şi bine văzut la Palat.
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Pe acest senator pusese ochit de mult fratele mi
nistrului.

Cheltuelile mari, ce trebuia să întreprinză domnul 
prefect, lèraü prea grele faţă'de veniturile nevestei 
şi ale Iui. Gasă deschisă, baluri, serate, trăsuri, slugi 
la grajd şi în casă, voiajuri în streinătate... si alle 
cheltuieli extraordinare, puneau pe gloduri pe fostul 
militar. A cercat toate mijloacele să facă cunoş
tinţă doamnei Pancu, mai cu seamă avea un frate 
ministru, şi o mamă aşa de frumoasă...

A dat un bal sub patronagiul iubitei sale solii, ha 
bal, militarul de altă dată, a ghicit gîndurile bălrî- 
nului senator. A clipit din ochi iute si pripii, şi-a 
frecat hillnele şi s’a dat pe Ungă nevastă chiar in 
bal; n’a putut răbda piuă la sfîrşit; şi i-a şoptit la 
urechte :

— Mimi... dragă Mimi, partida é cîştigată. încă o 
carte... aruncată aşa la timp ca in astă seară, şi ie 
al nostru dragă Mimi... Caută de nu-l lăsa singur, 
şi spune-l tot... dar tot... Înţelegi tu acum .. între
buinţează chiar intrigă de roman, cum îmi povesteai 
într’o seară...

Cînd s’a sfirşit balul, vechiul militar nu mai avea 
alita grijă. Partida iera cîştigată. Şi-a sărutat nevasta 
ca un amorez. S’a purtat aşa de bine... ca un înger. 

— Vezi, ce bine le să lei învăţătură de la cei mari 
* şi experimentâţi?,.. Vezi, Mimi dragă, cînd li spu

neam mamii In secret de planurile noastre... Ica a 
* ■ pus la cale totul... Dacă nu iera iea, cu toată cinstea 

. .şi admiraţia ce are pentru/ frate-meu, Ministru, n’airf 
fi putut fi aşa de intimi...

Militarul de altă dată, Icra in delir. Nici-odată nu 
vorbise aşa de înflăcărat.., nici chiar înaintea solda-

«V •
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iilor. Avea de ghid să vorbească ciad s’o alege 
deputat.

Doamna Pancu, se temea să leasă din Capitală, iu 
urma revoltelor ţărăneşti. Afacerile Ministrului de . 
justiţie nu ae tăceau, Puşcării! iera nelduplecabil.

Opoziţia agita lumea contra guvernului, care dase 
ordin să Împuşte ţărănimea. Dacă ar fi voit. Puşcă
rii!, toate s’ar fi făcut muşama.

Atîtea decepţiunî, şi aşa fără de veste venite, li 
agravase boala de nervi, de care suferea, li trebuia 
linişte, să iasă unde-va... la ţară... o înăbuşea aierui 
odăiei. Intr'o clipeală, făcu ocol salonului cu ochii.

— Ce de mal lux... şi atîtea nemulţumiri.
Ca un fulger de ideea de lux se legă alta şi o 

scenă vie, puternică, i se presintă în minte.
intr’o dimineaţă ïeraü ferestrele deschise. Lumea 

se adunase să admire luxul odăilor japoneze. Un tre
cător observă, şi strigă : — Ce admiraţi, oameni buni 
casa unui falit? '/

Scena aceasta îi rămăsese întipărită. în creer, şi’i 
turbura mai mult starea iei sufletească.

S’o urmărească vr’o pronie Dumnezeească?
In capul acestei femei, la cea mai neînsemnată 

intîmplare nefericită, cele mai bizare prejudiţit reli
gioase, lua proporţii imense: încredere în fermece, 
acatiste, citirea norocului în cărţi, în puterea unei 
divinităţi, care vede şi răsplăteşte totul.".

Ideea răzbunărel divine, iera mai puternică in 
clipa aceea de viaţă nehotărîtă şi nesigură In su
fletul iei bolnav şi superstiţios.

Cum nu mai putea face nimica ? Aşa de timpuriii 
să i. se fi desfăşurat roata norocului orb ? Dar de

i ■
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ce atita nesimţire în faţa vijeliei, care se ridica din 
toate părţile de-î scormoneai! trecutul, dînd la iveală 
toate meşteşugirile, pe care societatea i le pusese 
Ia dispoziţie, ca sase urce acolo, unde 1er a. Ştia că 
scadenţa cinstei si a onorabilităţel se scomptase de 
mult, dar nu putea rămîrie rece în fala unei noul 
primejdii, care ameninţa trimeterea ministrului de 
justiţie la bara justiţiei. Să se descopere faptele unui 
ministru... şi încă ministru de justiţie. Halat de di
plomat. Dar de ce nu se gîndeşte la un mijloc de 
scăpare. Ie copilul Iei, şi Ie ministru... A trebuit să-şi 
calce pe inimă de-alîtea ori, să intre în cabinetele 
particulare ale oamenilor de stal din prejurul pala
tului, să stea ceasuri întregi, să roage, să implore...

Cine ar ii putut îndura atîtea, care femele din 
lume, s’a sacrificat ca lea, călcînd peste onoarea, 
cinstea şi dragostea de familie ca să-şi creeze un 
rang în societate, să albă palate în podul Mogoşoaiel, 
moşii şi acareturi de milioane ? Sfintă, sfintă, de-o 
mie de ori sfintă.

Ce neputincioasă şi de nimica a ajuns. Ce lipsă 
de iniţiativă şi de prezenţa de spirit, prezenţă, care 
a. scăpat-o din atîtea grele Încercări ale vleţel.

începu să plîngă. Un pllns Înăbuşit. Simţea că Ie
şirea din Încurcătură Ieste destul de mărăcinoasă. 
S’a ridicat de pe canapea şi a început să se plimbe 
prin salon. S’a oprit în faţa unei oglinzi mari. A 
tremurat .un moment de schimbarea, pe care timpul 
o făcuse în obrajii Iei aşa de fragezi odată şi plini de 
viaţă. Iera p'alidă, slabă, şi avea încreţituri împrejurul 
ochilor. Un moment uită toată primejdia, gîndind la 
frumuseţea Iei de odinioară. Dar imaginile mal pu-
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ternice de acum cîte-va minute, năvăliră cu mal 
multă tortă.

Ce să tac... ce să fac? Ce mijloc, ce cale s’apuc ?..
Nimic... nimic, tolul ïe pierdut, repeta glasul unei 

conştiinţi neînţelese. Şi-a luat capul între mîTnï, a 
stat să se liniştească, voind să înlăture pusderia 
gindurilor rele, să dea drumul unei noul serii de 
planuri cu mal multă siguranţă de-a Ieşi învingătoare.

De astă-dată ie răii de temut jurnalele. Publicaseră 
actele de care ministru se folosise în chestia celor 
două moşii ale statului, şi mal publicaseră acte do
veditoare, prin care se proba că ministrul luase mită 
de la doul escroci streini, amestecaţi în întreprin
derile industriale ale statului.

Se constatase lipsă de trei milioane. Justiţia îi 
condamnase. Ministrul luase mită şi-i liberase.

Un singur om, ar putea s’o scape din încurcă
tură : George Puşcării!. Dar iera autoritar, cinstit,, 
dirj, şi nu admitea nici o influenţă feminină.

— A... Domnule Puşcării!, îmi vei plăti toate astea.
Trebuiea numai de cît să se ducă la' iei, să-l.

roage, să-l implore... să se tîraseă chiar Ia picioa
rele lui.

— Ce-o vrea... ce-o vrea să facă din iea... numai 
să tacă, să se acopere afacerea aceasta...

Gindi atunci că are să se mulţumească cu ce 
are. N’o să mai dorească nimic... o să împartă cîte- 
va mii de lei Ja biserică, o să se roage în ge
nunchi înaintea Maicii Domnului, o să postească, să 
fie bună cu toată lumea, să recompenseze pe ţăranii 
şi ţărancele, care au suferit în timpul răscoalei...
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iei au s’o iubească ca pe o mamă... să se vorbească 
ca de-o Sfîntă.

Are să reconstruiască biserica din sat, d'asu
pra are să puie numele iei, lumea o să citească si 
o să zică :

— A fost sfîntă... a greşit... iertase-vor greşelele, 
precum noi iertăm greşiţilor noştri.

Cuvintele biblice H mîngîiau sufletul, îi da nădejde. 
Şi-a aranjat părul, a dat ordin să tragă cupeul Ia 

scară. Cind a intrat înăuntru, a strigat vizitiului :
— La domnul Puscariu... strada Romană.
Se înfundase în colţul trăsurei, tremurind Ia ideea 

că o va refuza.
Un sentiment de frică, de laşitate, o scoase din 

casă. Rezemată de perina cupeului, căuta să for
meze discursul. Ideile o părăseau, nu putea să a- 
dune un singur argument.

Poate împinsă de sentimentul fricei, are să se 
trezească în faţa lui... o să pledeze ca un avocat. O 
să-l convingă.

Deschise o fereastră şi scoase capul afară. Toate 
lucrurile le vedea Împalejenite. Ceti inconştient cî- 
te-va firme*

«Farmacia la Speranţa... Coiffeur... Conserve ali
mentare.»

Trăsura ajunsese în faţa unei case mari. In mij
locul curţel ieraö răzoare de flori. Flori de piatră 
creşteau' d’alungul unui zid mîncat de ploi. P’alocu- 
rea crescuse muschïü. Casele ieraö vechi, aveaü as
pect bogat. Vechimea şi culoarea, trezeaö melancolie.

Vizitiul oprise ,şi nimeni nu cobora. Se dete jos, 
.şi deschise uşea cupeului.-'

i Doamna Pancu sări din colţul trăsurei ca după

I .



30 JDE V I N Z A R E

un vis urit, şi cobori. Un vînt căldicel îl sufla ín 
fată. In aier se auzeaű ciripit de rîndunicï, şi no
tele trägänate ale unul plano de la o casă cu feres
trele deschise, de vis-à-vis.

Urcă. îşi reaminti că urcase încă-odată aceleaşi 
scări la un bal. Ajunsese înaintea unei uşi mari, cu 
pervazurile poleite, şi se opri să-şl reculeagă forţele.

Poate nu le acasă..'.
Sună scurt şi apăsat.
Feciorul se plecă înaintea iei, făcînd un semn 

din cap, ceea ce însemna : — Ie acasă.
Ii deschise cabinetul de lucru. Rămase uemişcată 

într'un colţ al bluroulul privind în toate părţile. Pe 
biuroii lerau liîrtil, cărţi, şi o statuă în bronz a Iul 
Shakespeare. In faţa se ridica o bibliotecă imensă, 
într’un colţ al bibliotecel, cu mina întinsă, sta Gam
beta, în rcelălat colţ, lera o statuă a Iul Cavur. într’un 
perele lera un tablou representînd pe Hamlet la pi
ch Varele Ofelieï.

Tabloul îl plăcu. II visase odată mâl poetic.
Se aşeză inconştient pe un scaun. Se simţea pier

dută, fără de iluzii şi fără de nădejde.
Uşea se deschise şi un om aproape pleşuv, înco

voiat de spate, cu barba căruntă, roş de sănătate şi 
de mulţumire sufletească, cu privirea aspră şi seri
oasă, intră înăuntru.

Iea îşi reluase toate forţele, şi tremurînd mal mult 
de" laşitate şi de umilinţă, îl întinse mina.

— A... dumneavoastră...
— Da... leü... am venit... am venit... cunoaşteţi

Cu toate sforţările, îl era peste putinţă să nu tre- 
.miire. Il era .frică de un atac de nervi.

cred... am venit pentru un sfat...
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— Liniştiţi-vă, vom vorbi în taină... Y’ascult...
Vorbele omului de stat ii deteră curaj.
îşi' fixă ochii într’ai lui, şi căută să-l domine... 

să-l întunece mintea... să-l convingă mai dinainte.
Omul de stat Ist trăsese scaunul aproape de lea 

şi-l privea în faţă.
Iera încă frumoasă. O rază aurie de lumină, ii da 

feţei un aspect marmoreal.
De laşitate şi de umilinţă începu să plîngă.
— Nu trebue să plîngeţl... explicaţi-vă...
lea isbucni intr’un plins nebun. îşi scoase batista 

şi suspină înfundat. Ministrul întoarse spatele, ca 
să nu mal lea parte la spectacol, se sculă după scaun. 
Se apropie de fereastră.

O familie de vrăbii se sbeguiau în frunzele vişi
nilor de lingă fereastră. Vîntul scutura florile şi Ie 
arunca departe ca pe nişte fulgi. Pămîntul împrejur 
părea nins cu flori albe.

Cîte-va’ minute fu tăcere. Iei, se întoarse şi o privi 
cu aceiaşi aler serios şi grav. Tăcere. Se auzea sbîr- 
nîitul unei muscî, o mobilă trozni.

Făcu de două ori ocol odălei, şi se opri in fatalei.
— Grăbiţi-vă... avem consiliu de miniştri...
«Te plîng» gîndi omul de stat.
Criza nervoasă trecuse şi începu liniştit şi auto

ritar.
— Nu mă tem de nimic... Am plins, nu ca să vă 

înduplec...
Trebue să ştiţi, că nu ml-e frică de nimic. Cunoaş

teţi toată afacerea. Totul se reduce la trei milioane.*
Dacă nu căutaţi să acoperiţi lucrurile, nu va fi bine 
nici de noi... dar nici de d-voastră... Trebue să vă 
înţelegeţi astă*zî şi să desminţiţt totul... altmintrelea
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eu risicul dc a’mt pierde viaţa, vă urmăresc pînă iu 
pînzele albe...

Omul de stal sări in sus şi se repezi la uşe ca 
s’o scoaţă afară.

— Doamnă, uitaţi cu cine vorbiţi... v’aţl pierdut 
minţile... vă poftesc afară...

O secundă tăcere.
Vă întreb ce. cereţi de la mine... ?. Aţi venit să 

mă insultaţi?...
Ministrul, apasă asupra cuvintulul din urmă.
— Nu cunosc de cil pe Alexandru Pancu, colegul 

mieii de la justiţie... cu dumneavoastră n'am nimic...
— Da, de cit relaţiunile mele, sínt legi te cu ale 

lui, răspunse tea domol.
— Nu voîesc să ştiu de aceasta, răspunse ministru, 

privind’o în faţă sever şi hotărit.
Doamna Pancu plecă capul in jos, văzind răul ce 

a făcut, lutnd'o pe un ton aşa autoritar, faţă de un 
aşa om. Prinlr’o luciditate extra-ordinară, spiritul Iei 
a înţeles caracterul acelui om. Trebulea să se supule, 
să se Urască ca şerpi. începu să se milogească.

— Domnule ministru... Ie o familie întreagă... un
ministru aşa de ttnăr... talentat... gîndiţi-vă la ru
şine__distrugerea familiei.... scandal, ce va zice
străinătatea.

Cobora glasul din ce în ce,, şi se uita la Iei plin- 
gălor şi dureros.

— Dacă aţi iubit vre-odată... copiii... nevasta...
Suspină profund şi rosti cuvintul de Iubit tare,

privindu-1 fix, ca şi cum ar fi voit să-I prinză un 
sentiment de slăbiciune..., să-l atingă, să-l învingă...

Omul nostru, rămase împietrit şi nemişcat, pri-
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vind-o eu ochï de statuă, fără să clipească, fără să 
se mişte din loc.

— Doamnă, nu încape iubire. Femeile nu iubesc 
nici-odată, femeile se pasionează..., îşi înşeală sim
ţurile. Pentru iele nu există iubire, ci pasiuni...

«C’est trop fort» ceea ce îmi cereţi...
Toate astea omul de stat le-a debitat cu liniştea 

unui psicholog adine si cu demnitatea unui «grand 
maître».

— Cu toate astea, trebuie, gîndiţi-vă, ce scandal... 
vă implor.

îşi împreună miinele şi se apropie de dinsul.
lea, avu un moment de revoltă. Ar fi voit să 

sară asupra lui, să-l scuipe în faţă—, să-I Urască 
la picioarele iei..., să-l calce fără de milă..

Ce-i păsa de lume ? Lumea, iera iea.
Se apropie mai mult de iei şi căuta să-l emoţio

neze.
ÍÍ istorisi viaţa iei tristă şi plină de amărăciuni, 

de melancolie, tristeţea linereţelor, de ilagi Pan cu, 
de nenorocul Iei... în fine trebuiea să înţeleagă gus
turile unei femei ambiţioase... cu doruri de mărire... 
elegantă...

Toate astea lera făcut pentru familie... A muncit 
şi a alergat în toate părţile ca cea din urmă femeie...

Se emoţionă mai mult de cît iei, şi gîndi la fe
meile celebre... se crezu sfintă.

— Toate astea vă priveşte... ţara suferă şi noi 
ne corn pronii tem...

— Domnule... în sflrşit aştept...
— Doamnă?
— Cel diif urmă răspuns.
Iea, se aşeză din nou pe scaun, îsi lăsă voalul şi

. ••
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se înmînuşă cu o nervozitate extraordinarii. Ocliii, 
îl luceau ca doi cărbuni aprinşi în întunerec.

— Doamna, azi, avem consiliu de miniştri. Pen
tru liniştea şi demnitatea acestei ţări, voiii tăcea, 
voiü trece cu vederea. Vizita dumneavoastră să ră- 

" mile tainică, şi nîcl-odată să nu-mi mal călcaţi pra
gul casei mele... nicl-odată... nicl-odată.

Apăsă asupra cuvîntuluî «nicl-odată» şi făcu ocol 
odălel de mal multe ori. Se rezemă de pervazul fe
restrei, care da în grădină.

Se inserase. Vîntul pleca ramurile vişinilor şi 
lovea în ferestre. Umbrele crengilor şi ale foilor, fă
ceau umbre tremurătoare pe parchetul dinăuntru.

După ce o privi cîte-va secunde cu acelaşi aler 
rece, îşi întoarse capul cu desgust.

— Ic o femele fără onoare şi fără scrupul, gîndi lei.
Ca să-şl facă de lucru, voind să sfirşească, se a- 

propiă de masă se aşeză pe un scaun, şi începu să 
răsfoiască prin liîrtil.

Doamna Pancu, văzînd că acest om, o umilise, ca 
pe Cea din urmă femele, obişnuită să fie adorată, 
să i se plece toţi; ne mal putînd suferi răceala şi 
obrăznicia acestui om, se sculă în picioare.

— Domnule, în tot cazul vă mulţumesc. Faceţi ce 
voiţi, am mijloace de apărare...

George Puşcaritt cu mîna razim sub cap, citea si
lit hlrtiile. Ridică ochii In sus fără să zică un cuvînt, 
şi o urmări pînă dispăru în coridorul lung al odăilor 
numeroase, ce despărţea casele in două.

Cînd se ,trezi afară, crezu că lese din infern. Res
piră liber, din toţi plăminil, şi dete ordin vizitiului 
s’o ducă la şosea. Trăsura duruind pe pavagiul s\ra-
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deï Romane, trecu pe dinaintea unei case cu dout 
lei, la picioarele a două coloane de marmură.

îşi aduse aminte că acolo dormise o noapte, emo
ţionată, înaintea balului de la palat din 18...

închise ochii. Afară vremea Iera liniştită şi fru
moasă.

Se aprinsese felinarele pe stradă. Lumea forfăla 
în toate, părţile.

Deschise ochii, şi plecă capul pe fereastra cupeulul.
Nici o schimbare... nici o schimbare. Aceeaşi lume 

. ca în totdeauna... aceleaşi case... Cine zicea că n'are 
- să triumfe...

închise ochii din nou şi se lăsă în coltul trăsurel.
Cu o iuţeală de neînchipuit îşi văzu lot trecutul.
Pretutindeni triumfase. Să fie acesta cel din urmă ?

Auzim că un an în urmă, Magi Pancu, a fost ales 
senator al Tîrgoviştel, unde lucrase odată pentru 
dezvoltarea comerţului, industriei şi agriculturei na
ţionale. Poartă medalia «Coroana Romînieî.»

Teodor Pancu a fost ales deputat al Muscelului, 
Iar senatorul Buooveanu a murit. T-a lăsat prin tes
tament două sute cincizeci de mii de franci.

Ştefan Pancu îşi conservă scaunul de la Muşi.
Doamna Pancu, a mai îmbătrînit. Te cuifosculă ca 

filantroapă şi damă evlavioasă prin toate bisericile 
din capitală. Şi-a ţinut cuvîntul. A, reparat biserica 
satului. Mulţi spun că merită titlul de sfintă.

Paris—Roma.
17 August, 1893—1895.
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