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VIORICA

I

\JU©>u toate că nu era de cit cam pe la sfîrşitul luneï 
Februar, razele caldè şi dulci ale unui soare pri- 

raăvăratic, ce se jucau pe gîamlîcul multi-color al unei 
lungi şi spaţioase săli, de cari sunt înconjurate cele 
mai multe case vechi boereştî din provincie, permiteau 
la două tinere fete de a’şî povesti micile lor secrete, 
remînînd ast-fel izolate de restul lumeî.

Una dintr’insele, activă şi iubitoare de lucru,nu pleca 
nici o dată d’acasă fără a’şi pune cu îngrijire în bu
zunarul rochiei fie o dantelă sau o 'batistă, de brodat 
şi la care lucra cu lăcomie, ascultînd în acelaş timp 

•cu multă băgare de seamă pe tovarăş şi amica sa.
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Elena, pe care o vom présenta îndată lectorului y 
avea ca principiu: A nu’şi pierde nicl-o-dată timpul 
in zadar, ba ce-va mai mult, dojenea prea adesea în
dărătnicia prietenei sale Vioricastăpîna casei, ce 

' notarăm, şi pe care Elena, ori de cîte-orî o vizita, o 
găsea foiletînd vre-o carte ce ţinea pe genunchi : Fie 
geniul creştinismului sau decadenta romanilor de Mon
tesquieu spre a ceti şi învăţa cîte-va frase cari să pro
ducă efect; de alt-fel înveţate pe de rost, în mod 
conştiincios, cu scop de a le arunca în societatea ru
delor şi prietenelor sale şi a străluci ast-fel cîte-va 
minute prin spirit; ţinînd să treacă, cu orî-ce preţ 
drept o inteligenţă de elită şi ne admiţind că, o ast
fel de manie ’î dă aerul unei pedante de nesuferit.

Elena, punîndu’şî lucrul pe marginea giamlîculuî, 
reluă convorbirea, şi jumătate zîmbind, jumătate se
rioasă, zise:

— Viorico, m’ai angagiat să te urmez aci, spre a 
vorbi împreună şi Îată-te iarăşi recăzută în mania ta 
de a foileta?

« Nu ’ţi-aî îmbogăţit destul reper torul ?
«Este destul timp cred, de cînd tot grămădeşti în 

micul şi frumosul tău cap cuvinte şi frase prea seri
oase şi nepotrivite vîrstei tale.

«In adevăr, vëd că tu nu profiţi de loc de pove
ţele mele.»

. —* Oh ! Eleno, iar cu morala ta ?
«Tot-d’a-una acelaş lucru, crede-mă sunt sătulă 

de sarcazmele tale ; aï face mai bine, de a-ţî lăsa acest 
obiceiu şi a vorbi alt-ceva maî interesant.

•i
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— Şi de exemplu : Cam despre ce am putea vorbi?
«Ce subiect ar putea să te intereseze pe tine, sa

vanta Viorica; raţiunea personificată care oglindeşte* 
preciziunea şi realitatea.

— Spune mai bine, Eleno, că sunt o fată de mar
moră, fărp inimă, necapabilă de a resimţi vre-un 

' dulce sentiment ; iată portretul meu.
— Viorico, nu zic asta, şi ştii prea bine că ţin prea 

mult la tine , spre a crede că ani intenţiunea a te 
ofensa? ' •

«Cu toate-că mai tot-d’a-una ne deosebim în idei şi 
păreri totuşi aceasta mi ne împiedică de a rămînea 
bune prietene şi din parte-mi fii prea sigură, scumpa 
mea amică, că aş fi prea mîhnită dacă ţî-aş'i perde 
încrederea şi prietenia.

— Nădăjduesc, Eleno dragă, că n’am ajuns aci.
« Eu una am mare nevoe de tine, căci nimeni-ca 

tine, nu ’mi pricepe gusturile, aspiraţiunile şi carac
terul; iată, vezi tu, dulceaţa acestei seri: Vrăbiile, ce 
cintă pe crengile despoiate de verdeaţă, cerul de un al
bastru deschis, mă predispun către poezie şi mă fac 
espansivă.»

«Spune-mi, Eleno, felul de viaţă ce doreşti în viitor?
— Ce întrebare curioasă, în adevăr?
« Viitorul..... ?
« Nii mă giiidesc de loc la aşa-ceva sunt gata a 

primi destinul ce este rezervat fie-căreia dintre noi.
«Pentru-ce ’mi-aş bat"- ; ! 

posibile poate, sau cel puţin, ne potrivite cu pozi- 
tiünéa mça ?»' . •

•y

oresc lucruri im-
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— Oh ! Eleno, nimeni nu-ţi poate face o întrebare, 
fără să nu audă înţelepciunea vorbind prin gura ta 
Ca printr’a unui oracol.

«Eü nu sunt de părerea ta, din contră visez, o 
viaţă strălucită, animată, şi luxoasă.

«Voesc a trăi şi străluci într’o societate aleasă, in 
Bucureşti de exemplu.... Nu sunt oare destul de fru
moasă pentru asta ?»

Şi cu un gest, cochet şi studiat, Viorica ’şi scutură 
capul plecindu-1 pe spate, spre a-şi aranjea părul bu
clat şi brun ce-i cădea pe umeri...

Şi profitînd de astă poză avantagioasă spre a’şi 
pune în evidenţă toate graţiile urmă : Idealul meu, 
nu este un cioban, nici un comerciant, nici chiar un 
industriaş, ci un frumos oíicer în curent cu bon-tomil « 
sau un înalt funcţionar aparţinînd clasei de elită, care 
să ’şi fi cultivat spiritul şi inteligenţa în străinătate; 
la Paris de exemplu....

<c Iată Eleno, cind pronunţ cuvîntul Paris nu ştiu 
cum, acest singur cuvînt, mă ameţeşte şi această a- 
meţeală, este aşa de puternică, că îmi trece prin în
chipuire o serie de plăceri, tot-d’a-una variate şi 
cari s’ar potrivi aşa de bine cu felul de viaţă, ce aş 
voi să am : în loc să mă plictisesc de moarte, în acest 
oribil orăşel de provincie ; cu toate că este oraşul meu 
natal l’aşi părăsi fără nici un regret.

« Cînd mă uit la soră-mea Florica, măritată cu pros- 
luţul ei de Mircea.

« De trei ani, tot-d’a-una, aceiaşi viaţă ; merge re
gulat, ia aceleaşi ore la clasă, profesor corect, care
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’şl pune tot sufletul in a învăţa carte pe şcolarii săi, 
revenind acasă satisfăcut că ’şî-a făcut datoria.

« Mulţumindu-se şi aci, cu o conversaţie puţin in
teresantă între el şi nevastă-sa, asupra unor fapte 
banale ale zilei, sau vorbind despre ivirea, vre-unuî 
nou dinte al copilului şi in fine cufundindu-se în ci
tirea vre-unuî jurnal pentru ca a doua zi să reîn- 

'Ceapă acelaşi lucru şi aceasta,fără să seplîngă încă?
« Iţi repet, că dacă aşi şti, că aceiaşi viaţă mă aş

teaptă şi pe mine, aşî prefera să rămîn fată toată 
viaţa mea. .

— Toate acestea, Viorico, sunt vorbe, lesne de spus.
« Inchipueşteţî insă, că peste două-zeci de ani, eşti

o fată bijtrînă, nefolositoare şi supărăc'ioasă, trăiud 
singură numai pentru tine şi aceasta prin greşeala ta.

« O ! Eu te cred în fond maî bună, de cit vreî a 
te arăta ; ambiţiunea, un vine de loc fetelor de vi’rsta 
noastră.

« Ar fi maî bine să ne asemănăm modestelor mic- 
şunele, cari stind ascunse în iarbă, împrăştie în ju- 
ru-le, un parfum tainic, aşteptind să fie căutate; iar 
am trandafirului strălucitor de frumuseţe, care te îm
bată un moment şi la cea maî mică atingere se scu
tură căzîndu-î foile vestejite...

— Ai dreptate, Eleno, dar eu gîndesc [alt-fel, pe 
mine nu mă poţi converti cu una, cu două, mi se 
pare că eu sunt născută pentru a domina.

« Nici mie nu ’mï-ar fi ceva neplăcut, de a captiva 
o inimă, de a o conduce după placul meu şi care să 
’şî sacrifice timpul... spre a ’mï mulţumi capriţiile,
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cuci o afecţiune protectoare şi devotată nu jenează, 
intru nimic.
_Dar oare, Viorico, ce tu eşti incapabilă de a resimţi,

acel sentiment sublim,al uuuiamor neinteresat şi reciproc?
« Şi de oare ce ’1 zugrăveşti aşa de bine, inima ta 

simte cite o-dată o trebuinţă, de a iubi, de a 
vărsa asupra unei fiinţe scumpe comori de devota
ment, ce ori ce femeie de inimă trebue să resimtă ?

— Da, Eleno, dar nu ştiu cum se face? Că astă 
parte a vieţei nu ’mi opreşte de loc gîndirea în dru
mul ei şi nu ’mi arată nici o atracţiune ?

« Prefer partea strălucitoare a existenţei care place 
şi incintă ochiul şi adică : de a ţine o casă deschisă, 
de a da baluri pe cari le voiu prezida ca o regină 
cu capul împodobit de diamante superbe, căci dia
mantele sunt făcute pentru brunete ; bărbatul ce visez, 
de sigur nu mi le va refuza.

Seria de iluzium, ce îndruga Viorica, fu întreruptă 
de sosirea, sorurşei Florica, care veni, a dojeni cele 
două fete că stătuseră, aşa de mult, răznite de restul 
oaspeţilor casei.

Doamna Zorilescu, reclama présenta ficeï sale, spre 
a esecuta la pian, unele arii, din repertorul său, în
văţate pe din afară, căci Viorica frunzărise, din toate 
cite ceva, just ce trebue, spre a face pe cei naivi să 
creadă că este o persoană plină de talente şi prea es- 
.perimentată in fie-care ramură..

Mai adăogîndu-se la aceasta, admiraţiunea şi resfa- 
ţarea mamei, în paguba celor-alţi. copii.

Cocoana Polixenia, mama Viorichi, de alt-fcl, o fe-

V ;j;
cnu
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meïe prea simplă, fără umbră de instrucţiune, neştiind 
nici măcar, a distinge numerile imprimate pe un joc 
de loton şi la rigoare drept iscălitură pe actele de 
valoare ’şi semna numele, trăgînd cu degetul ca şi cea 
din urmă slugă de la moşia să, nu ’Ï lipsea însă, fu
murile aristocratice, de cari era prea îndopată săr
mana sa căpăţînă.

Fiind crescută la ţară, la moşia tatălui său, mun
cită de braţele ţiganilor robi de de vremi, aşa că de 
cind era mititică, cocoana Polixenia era deprinsă şi 
’î plăcea să poruncească, crescînd cu convingerea că 
este o persoană destul de importantă, cunoscînd deja 
la virsta de treî-spre-zece ani cifra dotei sale care se 
ridica la 60.000 lei, şi pe d’asupra ideîa că este boe- 
roaîcă, o iăcea să creadă că ’i va ii uşor a se mărita 
cu un înalt personaj; idei pe care le vedem trans
plantate şi la iiică-sa, numai sub o altă formă.

Cocoana Polixenia, după cele ce este azi, trebue să 
fi fost tot-d’a-una : urîtă, comună, fără graţii şi fără 
turnură, mişcări grele, talie groasă, neştiind aproape 
de loc a ’şi purta toaleta.

Cu bijuteriile eî masive, din timpuri vechi şi cu 
buzele vinete, avea aerul unei precupeţe aşezată în 
faţa unor grămezi de legume sau alte proviziunl ex
puse într’o hală !

Moralul nu era mai bun, ca fisicul.
Cocoana Polixenia, fu măritată cu un ájutor de 

grefă de la tribunal, maï tîrziü, parvenit, ajutor de 
primar în oraşul P... şi printr’o favoare neaşteptată 
primar.

:
:
l
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D-nu Zorilescu poseda şi el o rnoşioară la ţară; 
unde mergea in toate verile pe timpul marilor căl
duri, o casă şi o vie în oraşul P., cari adăogate la 
dota cocoanei Polixeniei, puteau ţine faţă cheltuelilor 
făcind pe boerii, vis-ă-vis de lume ; aceasta era cel 
puţin pretenţiunea cocoanei Polixenia, care insista 
foarte, mult, a avea trăsură şi cai la grajd şi fără de 
sari boeria nu ’şi avea locul.

Nu-Î vorbă echipajul familiei Zorilescu, cam ca 
nulte dintre echipajele boerilor din provincie, era aşa 
de singular, că atunci cînd se vedea şi auzea huruind 
pe stradele oraşului P... provoca risul amatorilor şi 
oamenilor prieteni aï bunului gust.

Caii erau dintre ceï ce araû toată primăvara la 
plug, mari şi şoldănoşi.

Hamurile, puţin mucede, cîrpite şi pe unele locuri 
inădite cu sfoară,

O trăsură largă şi enormă, aşa că puteai ascunde 
in coşul el o jumătate duzină de copii...

Şi cînd această singulară caleaşcă, (ast-lel o numea 
cocoana Polixenia). trecea pe strade, huruitul său, era 
aşa de. greű, ca şi aj unui camion încărcat cu căr
buni de piatră.

Şi cu toate acestea, familia Zorilescu, trebuia să ia 
loc în acest'echipaj. Cel puţin o dată pe săptămină 
să ’şi facă apariţia în oraş pe şoseaua aleelor....

Locuinţa Zorilescu, era: o casă mare bătrinească 
compusă din inai multe camere, dispuse d’alungul 
unui coridor, mascat prinţi*’un foişor, * pro văz ut cu
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giamlic, unde la început am găsit pe cele două ti
nere fete.

In fund, salonul, ţinea locul de onoare şi făcea bu
curia cocoanei Polixenia ; căci ’1 găsea superior ele
gant şi de bonton.

Mobilele se compunea din mai multe canapele şi 
fotoliuri cu spatele drepte şi tari, cari păreau, a avea 
ceva din stilul Henric II-lea ; dar de sigur că patroana, 
ignora cu totul, epoca istorică a formei, mobilelor 
sale ; acoperite de o stofă galbenă, un galben bătător 
la ochi, contrastînd cu albeaţa păreţilor văruiţi.

Perdele albe, cirpite ici şi colo, o oglindă mare pă
trată cu pervazurile din nişte vergele negre, legate 
prin nişte vergi poleite, o masă mare masivă în mij
loc şi intr’un colţ pianul fetelor.

Sala de mincare era într’o complectă desordine 
un bufet, care ’şi-ar fi avut locul mal bine la bucă
tărie; două vechituri de paturi, pentru copii şi un 
spălător desgustător rău ţinut şi rău îngrijit, pentru 
o cameră, care trebue ţinută în cea, mai perfectă cu
răţenie, de oare ce aci se mănîncă, era cea mai prost 
ţinută şi servea de cabinet de tualetă la întreaga casă.

încă cîte-va cuvinte asupra camerei boeroaicei : 
două lăviţi, cari formau unghiul, într’un colţ al ca
merei, peste cari eia cite o saltea de paie, acoperite 
cu creton roşu, ’i servea de divan,. după expresiu- 
nea ei.

Aci, şedea toată ziua, mai ales iarna, aci, ’şi fuma 
ţigara şi ’şi clocea patroana casei trîndăvia.

Din această cameră primitivă să dau ordine servi-
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lorilor cari era : o bucătăreasă, o ^servitoare in casă 
şi un rîndaş, bărbatul bucătăresei, care la ocazie fă
cea şi pe vizitiul.

Bucătăria, după expresia cocoanei Polixenia, era cu 
totul naţională : borşul domina, de oare ce matroana 
pretindă, că are şi cunoştinţe medicale susţinînd că 
acest soi de supă are darul de a préserva contra of
tice!, de care foarte mult se temea pentru copii săi.

In realitate însă, se practicau in această casă ico- 
nomii murdare chiar în paguba strictului trebuincios, 
işa: a suprima un fel de bucate, sau a mînca la ore 
îehotărite ; îmbrăcindu-se acasă cu zdrenţe, purtind 
ghete rupte; rezerváld totul pentru exterior, pentru 
lume, ne roşind a disputa cu aroganţă, cîţî-va golo
gani unei nenorocite cusătorese, căutînd a găsi defecte 
lucrului adus, numai spre a mal ciupi din preţul con
venit.

La cite dame nu s’ar putea imputa nişte asemenea 
apucături ?

Cite, nu cheltuesc de ex. intr’un magazin de modă, 
sume fabuloase, numai spre a ’şl satisface orgoliul de 
a poza, în personaje bogate, şi mal tirziü, acasă nu 
se ruşinează, a precupeţi cîţî-va lei, sub diferite pre
texte, vre-uneï sîrmane nenoroçite cum: o văduvă 
care cu sudoarea frunte! cîştigă pîinea copiilor săi;o 
fată săracă, care cu lucrul säü întreţine un tată sau 
o mamă infirmă, sau căzuţi în nevolnicie.

In schimb, d-nu Zorilescu, era un brav om, în toată 
puterea cuvîntuluï, cunoştea bine, şi de mult, carac
terul şi apucăturile despotice ale femelei sale.

;
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Şi fie, pentru că era un om blind, fie printr’o slă
biciune de temperament, ’şi depusese de mult armele 
înaintea soţiei sale, stînd cit mai puţin posibil acasă 
şi dacă cite o dată era reţinut de un timp räü, atunci 
se închidea în camera sa spre a ’şl citi gazetele, ne - 
ridicîndu-se nici o discuţiune între aceşti soţi, de cît 
atunci, cînd era vorba, de oare cari îmbunătăţiri la 
moşie, găsindu-se prea rar de aceiaşi părere.
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II

lupă cîte-va detalii, cari erau destul de trebuin
cioase, pentru claritatea întâmplărilor ce vom 

descrie, să adăogăm că : Viorica fiind dotată cu o fru
museţe rară şi crescută într’un meziu atît de modest 
şi plin de contradicţiunl de tot soiul, din care ’şl ali
mentase gusturile sale aristocratice, cari ’1 ridicau am
biţiunea, fără margini, la aspiraţiunî, ce nu se potri
veau de loc posiţiunel sale materiale; Căci averea Zo- 
rilescu urma a fi divizată între patru copil.

Viorica era născută orgolioasă, vanitoasă, dar in
teligentă; mal adesea-orl, surprinzînd în convorbirile 
mamei sale, oare-carl aluziuni de dispreţ, pentru oa
menii, de o naştere şi ocupaţi uni mal modeste ca : a- 
rendaşl, comercianţi şi industriaşi fie el chiar milionari. 
O fermeca idela fixă că tatăl seu poseda: titluri de 
nobleţe, recunoscute, pecetluite şi aprobate.

Şi dacă cine-va s’ar fi hazardat a contesta aceasta,
2
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Viorica mindră şi cu abiombul de care era înzestrata 
ar fi apărat aceste drepturi cu rizicul de a spune cele 
mai mari obrăznicii.

Intr’una din seri o găsim în salon închizînd pianub 
încîntată de efectul, ce produsese asupra auditorului 
său şi aşezîndu-se pe un scaun într’o poziţiune destul 
de studiată, spre a’şî pune în evidenţă frumuseţea’! 
admirată şi ast-fel, casă atragă atenţiunea asupră-î; apoi 
amestecindu-se în conversaţiunea generală, o damă, cu 
un aer destul de simpatic îîzice: Ştii? Am a’ţî spune 
o bună noutate : Săpt^mîna viitoare va avea loc un 
bal la general A. la care de sigur veţi ii invitaţi.

«Aide, M-me Zorilescu, desleagăţi punga şi fă o fru
moasă găteală Domnişoarei Viorica, aşa ca să lie re
gina balului, cum de sigur, este prin spirit şi frumuseţe!

Aceste cuvinte, în fond răutăcioase, fură spuse nu
mai, cu intenţiunea a escita vanitatea Viorichi, căci 
in realitate nimeni nu iubîa pe astă fată, plină de 
orgoliu.

De şi lumea în mijlocul căreia trăia Viorica Zori
lescu, era însă-şî plină de defecte, totu’şî nu putea 
erta acestei fete, aerul absolut ce’ş! lua pentru a’şî 
esprima părerea ca şi cum ar ii fost : Oracolul 
de la Delfi.

Mlădioasă şi grăbită, a servi, pe cei mai sus puşi, 
de cît ea prin posiţia socială şi ale căror bune graţii 
le căuta, de o mîndrie arogantă, cu aceia pe caii, ’î 
credea mai inferiori; ast-fel că totul eră calculat la 
ea ; nicî-o bună acţiune nu-î eşea din suflet.
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îndrăgostită, de propria sa persoană, voia a se im
pune, ca o zeiţă, cu care se compara în mintea sa, 
depărtindu-se ast-fel, de lumea ce o cunoştea, prin 
modul de a cugeta, vedea şi judeca lucrurile, cu tótul 
alt-fel, ocupîndu-se numai de ea, fără a găsi cu cale 
să sacrifice cite-va momente conveninţelor ; căci la 
ea, Eul era tot-da’una preferat.

Aşa şi de astă-dată, se puse a se gîndi în mod se
rios, la tualeta ce va trebui să îmbrace la balul gene
ralului A. . şi cum va face să obţină suma necesară 
spre a se găti după gustul său ; căci ea cunoştea şi 
era plictisită, de principiile tatălui seu care ’Ï repeta 
neîncetat, că : graţiile juneţii sunt o îndestulătoare po
doabă, pentru găteala unei tete şi că banii *rebue eco
nomisiţi, pentru complectarea doteî, de oare-ce azi, 
fără zestre, cea mai mare frumuseţe este greu a se 
mărita.

Doamne cît ’i se urise cu aceleaşi discursuri, tot- 
d’a-una, şi care nicî-o-dată nu variau.

Era de opt-şpe-zece ani, şi se gîndea : Cînd va scăpa 
de acest jug aşa de greu ?

Gind va fi ea liberă odată ? spre a’şî cumpăra sin
gură gătelile, după gustul său şi fără povaţa nimănui; 
căci micul cap al Viorichiî era plin de cele mai îm
pestriţate iluziunî !

Apoi un desgust o apuca, cînd se gîndea la sgir- 
cenia mamei sale, care n’avea nicï-o-ideïe de artă şi 
de bunul gust.

De sigur, ’şî zicea ea ’mî va propune şi de astă-

:!
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dată oare-carî ciupituri din rochii vechi, din juneţea 
ïeï, asortate cu doï sau trei metri de stofă nouă.

Suportase ea pînă acum toate aceste meschinării, 
fără să murmure, dar acum era fată de măritat ; apoi 
ea, îşi avea idealul său, secret, un ideal viu real de 
care átírna destinul său :

Bărbatul ce voia să aibă, urma a’1 captiva, printr’o 
lovitură, cu efect electric, ciştigîndu’Î inima să facă 
din el un sclav devotat, guvernînd ca o regină peste 
sufletul său ; fixindu-şi ast-fel locul in lumea pe care 
o dorea !

Invitaţiunea de bal din partea d-neî general A., nu 
întîrzie de a sosi ; flatînd ast-fel, mult amorul pro
priu al familiei Zouilescu.

Desbaterile pentru toaleta Viorichi începură, tot 
atît de grave şi serioase ca şi cum ar fi fost vorba 
de schimbarea guvernului.

Viorica făcu probă de elocinţă, în pledoaria sa, ex- 
plicînd părinţilor în mod grav că de astă dată este 
vorba poate, chiar de viitorul său, că va fi în cauză 
de rivalitate, cu mai multe dintre verişoarele şi prie- 
tenile sale, că va prefera a nu asista la acest bal, de 
cît să se simtă eclipsată de către altele.

D-nu Zorilescu de astă dată, se lăsă a ii înduple
cat cumpărînd pentru Viorica tot ce dori : ceva maï 
mult ’Ï făcu cadou un colan de mărgele albe, care 
urma a împodobi de minune gîtul de marmoră al ti
nerei fete.

Nu mai rămînea de cît. a discuta- împreună cu 
Elena Lucescu, amica sa, felul rocheî şi a o decide şi

* j*
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pe ea sa ïa parte la acest bal; căci cu toate că Elena 
era de o situaţiune prea modestă, familiile lor erau de 
acelaşi rang şi făceau parte din aceiaşi lume.

Viorica, ţinea a fi însoţită de Elena, la astă serată, 
nu pentru ca să se distreze şi ea, sau din imboldirea 
vre unui sentiment desinteresat, ci pentru a avea 
lingă ea o tovarăşe fidelă, maï plăcută ca mamă-sa, 
căreia să-'i poată comunica criticele şi impresiunile 
despre cari avea să se întreţină mult timp, în urma 
balului.

In fine, seara atit de mult dorită sosi.
Viorica îmbrăcată de bal se găsea în modesta ca

meră de culcare a cocoanei Polixenia, mama sa, ilu
minată în acea seară, de cite-va luminări în plus, de 
mica lampă obicinuită.

O luminare, pusă intr’un pahar, alta într’un gît de 
sticlă şi o alta fixată cu ajutorul mai multor bucăţi 
de hîrtie şi beţe de chibrit intr’o chibritelniţă.

Viorica aştepta pe Elena, care în fine, hotărise pe 
mamă-sa a o conduce la acest bal, făcind cu această 
ocazie, minunï de abilitate spre a-şi confecţiona cu 
puţină cheltuială o minunată roche de muselină roşă 
care ’Ï venea prea bine, cu toate că de o formă prea 
simplă, garnisită cu o centură albă şi cîte-va buchete 
de mărgăritar.

Părul de asemenea era peptănat şi ridicat cu multă 
graţiositate a la grec şi purtind aceiaşi garnitură ca 
şi rochia, aşa că Viorica nu ’şî putu reţine o escla- 
maţie de surpriză văzînd’o : A ! Cît eştî de frumoasă.
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Eleno! Dacă Sorescu te-ar vedea astă-seară, cît ar fi 
de gelos !

Elena, roşi uşor, la aluziunea amicei sale şi dete alt 
curs vorbire!.

Ea plăcea, în adevăr mult, fără să poseadă frumu
seţea ameţitoare a Voirichi...

Cu privirea ei profundă şi ginditoare, surîsul său 
sincer, care lăsa să se vadă nişte dint! superbi...

Brunetă ca şi Viorica, dar cu totul o frumuseţe 
deosebită, de á imposante! sale prietene. Erau încintă- 
toare amîndouă.

Intrarea lor in salonul generalului făcu sensaţic !
In special Viorica, atrase atenţiunea şi nu fu de 

loc jenată de toate privirile ce se îndreptară asupra-!.
Admiraţiunea ce provoca in aceste momente, ar li 

fost poate, mai sinceră, dacă s’ar fi présentât in mij
locul aceste! societăţi, cu ma! puţină siguranţă şi ma! 
puţină îndrăsneală.

Ar fi fost de dorit din parte-! ma! multă modestie, 
pentru o tinără fată de etatea sa.
. Sexul forte, nu văzu in ea însă, în acest moment, 
de cît o îneîntătoare apariţiune şi o proclamă regina 
balului.

îmbrăcată cu o roche de crep de Chine, coloarea 
paiulùï, garnisită cu panglică bleu-pal şi de miosotis, 
aceiaşi coloare !

Părul 1 cădea superb, in şuviţe naturale, în formă 
de inele, fiind dispus cu multă artă şi garnisit de o 
ghirlandă de miosotis. Obrazul oval şi drăguţ, însu
fleţit in acea seară prin plăcerea ce simţea ; ochi! să!

1
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man şi negri, umbriţi de lungi gene -, sprincenile bine 
arcuite, puţin cam dese, dînd fisionomieî un aer cam 
aspru, mai ales cînd nu era animata de un zîmbet; 
nasul drept, puţin achilin ; gura mică şi trandafirie > 
îngrădită de nişte buze subţiri... Cite-va musculiţe, 
ici, colo, care făcea să răsară albeaţa tenului său.

Un gît şi umeri admirabili, cari puteau fi compa
raţi cu aï Venereî lui Milo.

Talia sa subţire era bine formată, cu toate că se 
putea lesne ghici, că Viorica era jenată de corset; a- 
ceasta din răul obiceiu de a sta acasă prea liberă, fără 
nici o jenă, fără nici o grije de persoana sa, reser- 
vind totul pentru lumea exterioară. Obiceiu care se 
practică mult în timpul nostru, mai în special de că
tre femeile măritate, sub pretext că sunt destul de 
frumoase pentru bărbaţii lor ; dar nici o dată destul 
de elegante pentru exhibiţiunile publice....

Este destul de seducătoare, Viorica Zorilesçu, ’şi. 
ziceau între ele, persoanele cari o cunoşteau ; pe cînd 
străinii ca funcţionari şi ofiţeri, cari sunt. supuşi unei 
fluctuaţiunî continue, şi cari se pot considera nu
mai ca nişte oaspeţi trecători, se întrebau cu. curio- 
sita te: Cine este acea frumoasă fată? Şi apoi şoptindu-ş'i 
la ureche, voia a şti pe çomptul ïeï, cele mai mici 
detalii, între carï şi .ţifra dotei sale,, spre a fi bine in
formaţi, ca ast-fel să ştie din vreme, dacă urmează să 
cheltuiască o duzină de. galanterii, sau a se, mărgini 
la convenienţele cerute de rigoare ;; căcî .ori cine re
cunoaşte că acest fui de siècle lîncezeste într’o plicti
seală, o scirbă de cele raaï simple acţiuni ; schimbîn-
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‘du-şî surisul in strimbături de buze, reverenţele şi 
salutul in contunziunî.

Se despreţueşte de a înconglura chiar pe cea mai 
frumoasă femeie de preveninţe, dacă nu este asigurat 
din nainte că va fi resplătit in sutit prin tot soiul de 
favoruri, căci tinerimea de azi se amuzează prea greuj 
epuizînd toate plăcerile la etatea cînd nici nu trebue 
să le cunoască.

Ast-fel, Viorica care nu putea să aibă de cit o slabă 
dotă de două-zecl şi cinci pină la treï-zecï mii de lei, 
devenea o partidă necăutată, cu gusturile şi cerinţele 
model de azi.

O fată de băcan saă de cofetar cu o sută de mii de lei 
dotă, va ii tot-d’a-una preferată în necazul persoanelor 
de genul Viorichi, care nu găsea espresium spre a ca
lifica nişte asemenea timpuri?

Ea, care poseda oare-cărî cunoştinţe de istoria ş\ 
literatura timpurilor trecute, ’! plăcea a crede că oa
menii fuseseră mal buni, mai desinteresaţl şi nu se 
căsătoreau de cît din dragoste.

Ea nu visa de cît un gentilom în pantaloni scurţi, 
cu ciorapi de mătase, garnisiţi cu dantelă, depunînd 
avere, onoare, victorie la picioarele damelor lor !

A ! Ce timpuri fericite ! gîndea ea.
Dacă aş fi avut fericirea să mă nasc intr’o asemenea 

epocă şi într’o ţară cu asemenea obiceiuri, cu frumu
seţea mea naturală, aş fi devenit regină !

Balul părea a lua oare-care animaţiune.
Viorica era invitată la dans din toate părţile... Fie

care părea a’şî lăsa poza de comandă lăsîndu-se a fi

.
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antrenaţi la veselia provocată, de o orchestră bine or
ganizată, umbrită de verdeaţa arbuştilor închiriaţi de 
ocazie de la grădinar şi aşezaţi aşa că forma un zid. 
în dosul căruia se afla muzica....

Viorica ’şi desfăşură toate seducţiunile.
Cind fu invitată de oficerï la dans, sunetul pinte

nilor, ce se isbeau de parchet îî gidila în mod plăcut 
urechia dindu-î sensaţiunea vertijului, de oare ce 
printre aceşti graţios! cavaler! se găsea şi frumosul 
căpitan de cavalerie Alexandru Milcoveanu, idealul 
visurilor sale, ideal despre care deja, am pus în 
cunoştinţă pe lector, şi pe care Viorica îl cunoştea 
foarte puţin, numai dintr’o intîlnire intîmplătoare în 
casa unchiului său.

Astă-seară ’1 găsea mai frumos şi mai de spirit, căci 
intre fie-care dans, pe cînd o conducea la locul său, ’! 
sufla la ureche oare-carï frase galante : Cît sunteţi de 
încintătoare astă-seară ! In numărul talentelor d-voas
tră nu cunoşteam pe acela de a dansa ca o nimfă ! 
Bărbatul, care va avea fericirea, să vă posede inima, 
va fi prea fericit. Va putea să se laude că posedă un 
rar diamant....

Şi atitea alte frase, car! trebuia să aprinză imagi- 
naţiunea aşa de .ferbinte a Viorichi! !

Viorica, ca şi multe, alte fete ignora că frumosul 
căpitan îşi avea clişeul său de frase, pe car! de atîtea 
or! le repetase şi la urechile altor femei... Şi că o 
dată, trezit din atmosfera balutuï, nu se ma! gîndea 
la nici un cuvînt dintre cele debitate aci cu atîta vervă.,
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Ea, în sinceri ta tea-’Ï copilărească, ’1 crezu, in mod 
serios, amorezat, şi legat de soarta sa.

Ar trebui să .fie un sloîu de ghiaţă,ca să fie alt-fel, 
îşi zicea ea ?

Pentru aceste motive, găsi cu cale să se poarte 
foarte rece cu modestul inginer George Petricu, ve
cinul său, care o iubîa din tot sufletul, cu toată as
primea şi bruscheţa ei către dinsul.

George nu se formaliză de astă conduită, nădăj
duind că prin bunătate şi răbdare va putea obţine 
mina şi inima sa ; încuragiat fiind pe astă cale de către 
d-nu ZorilescUj amic bun cu Petricu tatăl.

Era visul cel mai scump, al acestor doi bătrîni prie
teni, a căror viaţă lungă nu fusese turburată de nici 
un nor de animozitate : de a’şl vedea copii uniţi !

D-na Zorilescu, nu se pronunţa în mod sincer asupra 
alegere! soţului său; de şi nu avea nimic de reproşat 
Iul George pe care ’1 văzuse crescînd lingă ea, şi 
care nicî-o-dată, nu ocazionase, vre o nemulţumire 
părinţilor săî ; dar încoronase tot d’a-una sacrificiile 
lor, prin cele mal strălucite succese, în studiile sale, 
devenind un bun inginer.

Dar fie că necunoscutul are mai multă atracţie, fie că 
traiul liniştit al provinciei ’! se părea prea simplu pen
tru strălucita sa Viorica, căreia găsea că-’Î trebue un 
cîmp mai vast, că trebuia să intre într’o familie, cu 
mari şi Strălucite relaţiunl la Bucureşti, unde să vie 
şi ea, din timp în timp a’şi vedeâ copil, cu mult tapaj, 
făcînd pe vecini să invidieze soarta scumpei sale fice.

Numai condusă de aşa idei, naiva mamă, în seara
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baiului, fiind prea încîntată de asiduitatea tînărulul 
căpitan pe lingă fiică-sa ; ea găsea prea deplasată stă
ruinţa lui George Petricu pe lingă Viorica de a ’I a- 
corda şi luï vre-unul din dansurile ce ’Ï făgăduise din 
nainte şi pe care le juca numai cu căpitanul ; iar lui 
’I răspundea iritată : « In adevăr, George, ţî-ai perdut 
capul, astă-seară nu ţi-am făgăduit nimic; dansatoa
rele nu lipsesc, n’aï de cit să-ţî alegi !

Sărmanul George ! Cit suferea de mult chinurile 
gelosiei ! Cum ura el pe acest intrigant ofiţer, ne visînd 
de cit duel, revolver şi sabie, numai să-’şî vadă ri
valul tăvălit în singe, fără a’şî da seamă că el era mai 
tare în matematici, de cit în arta de a mînui pistolul 
şi sabia.

Sub acest raport, Alexandru Milcoveanu, scoborîtor 
dintr’o familie bogată şi aristocrată, era superior, avînd 
cultivate din copilărie, tot soiul de sporturi şi exer
ciţii fisice, cari puteau pune în relief avan tagiele sale 
personale :

înalt de talie, mlădios şi bine format, trăsurile fe
ţei regulate, ochii mari negri, fruntea puţin lată, um
brită de un păr stufos, negru şi buclat, gura bine 
proporţionată şi buza de sus acoperită de o mustaţă 
superbă şi lucitoare, în fine, o gură făcută numai spre 
a spune palavre sexului frumos aşa de credul, mal ales 
cînd se găseşete obiectul atenţiunii unor bărbaţi de 
talia căpitanului Milcoveanu.

Pe când sub raportul darurilor fisice, George Pe
tricu ’I era ceva mai inferior. Talie mijlocie, umeri pu
ţin cam pronunţaţi, gîtul puţin scurt, trăsurile feţei

3



23 VIORICA

nu tocraaï regulate, dar temperate printr’o mare espre- 
siune de bunătate, privirea şi fruntea în special inte
ligente, ceea ce ’1 făcea interesant şi atrăgător.

George Petricu fu distras din negrele-!gândiri de către 
bunul şi intimul său amic, Costică Sorescu, care ’î zise 
glumind :

— Eî bine, sărmanul meu amic, esti prea părăsit 
astă sară, Viorica pare a nu te vedea?

«In locul tău, n’aş mai dansa cu ea, căci dacă aï 
putea vedea tu, cu ce aer de oboseală iţi întoarce 
spatele, păririd o victimă pe care o duci la eşafod !

«Uit’o dar o dată, şi fii om de caracter, cum te-am 
cunoscut altă dată.

«Lasă la o pate astă dragoste nesărată.
«Ţi-am repetat de o mie de ori că Viorica este o 

tată fără inimă, un cap orgolios, care nu se va iubi de 
cît pe ea şi plăcerile eî, va fi dar prea nenorocit băr
batul sëu.

«Fiï sigur însă că bărbatul său nu va fi ăst căpi
tan, care îţi pricinueşte atâta chin, căci el, aparţine 
acelei categorii de oameni cari’şl cumpără o femee 
după ce a încercat şi abuzat de toate femeile uşoare 
nesimţitor la fericirea ce ar putea găsi într’o căsătorie 
de dragoste, aşa că nu s<^ va mulţumi nicî-o dată cu 
cele două-zecî şi cinci mii leï ale Viorichii; deci, li
nişteşte-te o dată cu supărările ce’ţi vin din astă parte.»

— Cit îţi este de lesne, de a vorbi ast-fel.
« Se vede că tu n’aî iubit nici o dată; aşa dar nu maîdis- 

cutăm asupra acestor lucruri, pe cari nu le poţi înţelege.
« Ultimul cuvint ce-ţî pot spune este că pentru ea

:
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’mi-aşi d a viaţa, sîngele, dacă ’mi l’ar cere cine-va !
«Şi dacă o perd, nu voïii mai iubi nici o dată o 

altă femeie !»
— Toate aceste sunt vorbe, amicul meu. Cîţi alţii 

s’au vindecat forţat ; veî fi şi tu din numărul lor, 
nădăjduesc.

«Timpul şi neprevederea sunt bune remedii...
« Nu este mai puţin adevărat că pentru moment 

pari, a avea delirul căci m’acuzï că eu nu ştiu să 
iubesc !

« Este prea adevărat că nu fac nici o paradă de 
sentimentele mele, şi că eu cu Elena, nu obligăm pe 
nimeni a se ocupa de noi şi crede-mă că asemenea 
amoruri sínt cele mai durabile, căci sunt fondate pe 
temelii de stimă reciprocă.

Conversa ţi unea celor doi prieteni, fu întreruptă prin 
anunţarea cotilionului, care urma a pune sfirşit soa
relei.

George văzind pe ofiţer înaintînd spre Viorica, a o 
invita, fu apucat de un acces de gelozie şi se inter
puse în mod brusc, spre a reclama frumoasei sale 
vecine, pentru el, astă favoare: Astă seară nu, la alt 
bal da, ’Ï răspunse ea; am promis acest cotilion d-lui 
Milcovcanu încă de la începutul soarelei.

Se simţi că’I apucă ameţeala auzind aceste cuvinte 
eşite din gura idealului său, spuse, cu o liniştită ironie, 
ca şi cum ar fi fost vorba de lucrul cel mai simplu; 
ne-dindu’şi seama Cocheta, cum sfărîmă inima acestui 
tînăr, cu sufletiil iubitor şi sensibil.

In fine, ne-maï putîndu-se ţine pe picioare, îşi luă
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scara bună de la Elena şi Costică Sorescu cari înţe
leseră totul şi tocmai se întreţineau asupra conduitei 
Viorichiî !

Costică o desaprobă în mod sever, pe cind Elena ca 
bună prietenă se încerca a o ridica in stima luî.

— Tot ce’mî spui este nefolositor, cunosc îndestul
societatea de azi, spre a nu prevedea că astă fată va
sfirsi rău !«

« Nădăjduesc atuncï, a uza de dreptul meu de băr
bat spre a te împedica de a o mai fréquenta.

Cotilionul fu dintre cele mai animate. Viorica nu 
se mai stăpînea de bucurie, simţindu-se admirată, se 
credea că se găsesce în vîrtejül unei lumi aeriene.

Numai cind mamă-sa o angaje a-şî îmbrăca mantila 
fiind ceasul plecărei, îşi reveni la realitate.

Cavalerul o conduse la trăsură, căcî imensa şi gre
oaia vehiculă cu totul strălucind de curăţenie, cu a- 
ceastă ocazie, fusese pusă in circulaţie, cu toate că 
distanţa pînă la cassa Zorilescu era destul de neîn
semnată, li se părea de prost gust a merge pe jos.

Orgoliul Viorichi fu pişcat cind văzu apropiindu-se 
' la scară, drăgălaşul cupeu al prefectineî; cît suferi ea 
în amorul propriu, páréndu-se că întrevede privirea 
ironică a luî Milcoveanu oprindu-se asupra straniei 
lor caleaşca cu urechea* aproape distrată, mai ascultă 
ea vorbele măgulitoare ale husarului, care se plinge a 
de lungimea timpului, pînă la o nouă întrevedere cu 
ea ; totuşi chestiunea esenţială pe care Viorica ar fi 
dorit s’o audă din gura curtezanului saü, părea că nu 
va fi pronunţat nicî-o dată de acest adorator de ocazie.

I .
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Viorica insă, la care raţiunea domina, înaintea ori
cărui alt sentiment, ca Ja orî-care persoană egoistă şi 
vanitoasă, încercă o uşoară decepţiune, găsind decla
ma li unile d-luî Milcoveanu puţin deplasate, ’i întinse 
mina pe care el o sărută cu galanterie, iar ea ’i spuse 
un bon-soir destul de sec.

Singură, cu mamă-sa în trăsură, căci pe Elena o 
uitase, îşi dcscărcă proasta disposiţie asupra d-neî Zo- 
rilescu :

Atacind blestemata de trăsură, a cărei origină se 
urca pină la timpurile bocrilor cu islic. . .

Ce va fi gindind d-nu Milcoveanu, acest rafinat în 
gusturi, obicinuit cu viata elitei Bucureştene, de a 
o vedea pe ea intr’o trăsură atit de demodată?

Si ne-raaî putindu-se stăpini se lăsa a fi împinsă 
de minie la tot soiul de recritninaţiunî amare, contra 

tot ce numea ea: meschinăria părinţilor săi 
Ca şi cum n’ar fi putut eî cumpăra o altă trăsură, 

lucru ce n’ar fi fost o mare cheltuială; căci in fine, 
ea nu putea rămine mai pe jos de verişoarcle sale’ 
d-şoirele Dudulescu, cari o sdrobise în toate ocasiunilc 
cu luxul lor, terminînd prin a zice: Că părinţii vor íi 
pricina, dacă ea nu se va mărita nicî-o-dată şi că va 
muri de întristare, mai ales, că rivalele sale, in orî-cc 
ocaziune, îi cintărea zestrea in faţă şi cu un aer de milă.

D-na Zorilescu de şi impresionată in mod penibil, de 
astă bruscă conversaţie, a ficeî sale, la care nu se aş
teptase, după atita mulţumire şi veselie cu care pe
trecuse în timpul balului. ..

Si fiind obicinuită de a vedea in fiică-sa, o jumătate
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de zeiţă, nu’ï fiicu nicï un reproş, nici chiar spre a 
o face să vadă cit de mult purtarea sa era nedreaptă 
şi ne respectoasă faţa de ea.

O angaje să se culce gindind că somnul h va calma 
nervii surescitaţi din cauza balului.
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III

r serie de baluri şi serate dansante se succedară, 
IfT toate cam în felul celui mai de sus arătat, căcî 

în provincie, maï ales, toţi caută a escela prin a da 
asemenea reprezentaţii, fără a ’şi da socoteala dacă 
veniturile se acordă cu buna-voinţă, de a întoarce 
politeţă pentru politeţă şi a fi aşa de Iargiţios ca 
D-nu X sau D-na Z.

Numai aceasta este pricina că într’o bună dimi
neaţă, auzi că D-nu Y funcţionar, a fost depus iiind-că 
a furat, delapidat sau escrocat o enormă sumă din 
haznaua Statului ; sau D-na R ’şi-a ipotecat moşia în 
al treilea rang.

Şi o dată frigurile petrecerilor trecute, nu mai ră- 
mîne de obiceiu, de cît* înălţări de umeri, de milă, 
pentru nenorociţii ruinaţi, din partea acelor cari for
mau o curte de adulatori, în tot timpul falşei şi tre
cătoarei! or prosperităţi...

»

3
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In anul chiar cînd se desfăşură, micul roman, ce 
descriem aci, sezonul petrecerilor de iarnă, se încheiau 
in oraşul P... ca şi in multe alte oraşe, printr’o ca
tastrofă, de aceest gen, unul din cei mai. străluciţi 
amfitrioni din localitate, fu construis a petrece fru
mosul sezon de vară sub drugurile temniţei, pentru 
că cheltuise fără să socotească banii ce-ï fuseseră 
confiaţi...

In timpul sezonului de băî, fu nevoit a privi in 
fie-care zi, cu jind, de la mica sa ferestrue, nume
roase trăsuri încărcate de eleganţi voiajori şi voia- 
joare, cufere şi pachete, dirijindu-se către gară, spre 
a merge să ’şi caute, nouï distracţiuni îndepărtatele 
staţiuni balneare, şi pentru a se reîntoarce, cu o pro- 
viziune, de şic nou, cu care să prostească pe cei mai 
puţin favorizaţi de soartă, cari sunt nevoiţi să se 
mulţumească, a merge, să respire aerul curat din viile 
lor, sau la vre o moşi oară la ţară, unde trebue a-ï 
primi o mică căsuţă lipsită cu totul de confortabil.

Asta era şi partea, reservată Viorichii care se su
punea, acestei sarcine, in fie-care an, tot-d’a-una însă, 
murmurind.

Dar înainte, de a se îngropa, la moşie, cum zicea 
ea, pentru două luni, neplăcîndu-i singurătatea şi 
viaţa cîmpenească, însoţită de mai multe piietene, 
organiza, cîte-va escursiuni la viile din apropierea 
oraşului.

Să admitea in aceste partide de plăcere, tineri ca : 
veri sau logodnici aï tinerelor fete.

O asemenea partidă propuse şi Viorica pentru a
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doua zi de Rusalii, care propunere fu primită cu 
multă plăcere de amicele şi cunoştinţele sale. Era. 
tot-d’a-una o diversiune a vieţei monotone de pro
vincie.

Un larg brek împrumutat, de un amic al lui Cos- 
tică Sorescu fu pus la disposiţia tinerei companii, căci 
Viorica crezuse nefolositor a mai înhăma caii la ca
leaşca părintească, visul rău al vieţei sale.

In numărul tinerilor ce- compunea societatea se * 
găsea Elena, Costică Sorescu şt George, care uitase de 
mult resentimentele de la bal şi pentru aceasta nu-ï 
trebuise de cit un suris şi o amicală stringere de' mină • 
din partea Viorichiî, care cînd nu avea nimic ce face, 
nu-i displăcea de a vedea pe acest sincer tînăr, oftind 
aproape de ea şi de a o învălui cu privirea sa pa
sionată.

Acea zi de plimbare fu in particular frumoasă, ce
rul, de un albastru limpede, nu făcea, să se prevadă 
nici o furtună la orizont ; cu toată că, căldura prea 
escesivă, pentru sezon, pe alţi călători, mai esperi- 
mcntaţî, i-ar fi făcut, să întrevadă o schimbare de 
climă şi.-,să se aprovizioneze cu cele necesare contra 
unor asemenea intemperii.

Totul predispunea asta tinără societate la plăcere 
şi veselie,

George, in special, era de o veselie ameţitoare şi 
anima convoiul cu anecdotele şi vorbele lui de spirit, 
căci o bună disposiţie a Viorichi, schimba repede, 
umoarea lui.

Drumul viilor era plin de zigzaguri, văzindu-se ici
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si colo, căsuţele megieşilor, presărate, de o parte şi 
. de alta, a drumului, cea mai mare parte ascunse prin

tre duzi încărcaţi, de fructe şi foi sclipitoare, de un 
frumos, verde şi tendru, ce servesc la creşterea ver- 
milor de mătase, principala ocupaţiune a vierilor din 
ţinut.

Cu cit insă, te apropia-ï mai mult de locuinţele vie
rilor, cu atît, erai surprins în mod neplăcut, văzînd 
copii spoiţi pe faţă şi pe corp cu noroi şi must de 
dude jucindu-se sau păzind porcii. Un asemenea ta
blou frapind pe Viorica, cu un suris batjocoritor îl 
présenta lui George, care posedînd, un suflet poetic, 
entusiasmindu-se de tot ce era rustic, il întrebă cum 
ar putea deflni poezia acestor localităţi?

Era tot ce putea ea observa in preumblările cini- 
peneştî, găsind restul searbăd şi fără nici' un interes!

George, cu un gest de nerăbdare, auzind acea fru
moasă gură adorată, esprimindu-se de o manieră aşa 
de rece şi positivă ’Ï zise : cum nu găsiţi de cit acest 
tablou care vă interesează ?

— Dar, acest sbîrniit al albinelor, cari ’sî culeg x 
mierea, după fie-care dintre aceste flori, de cifre este 
smăltat cîmpul; aceste paseri cu aer spcrios, ce fug 
la apropierea noastră, ducind grabnic in cioc, mânca
rea puilor lor ; aceste buchete de flori şi trandafiri 
de cimp, care ’ţi stau surizînd în cale, toate acestea, 
nu-ţî spun nimic, oare?

«La aspectul tutulor, acestor minuni ale naturel» 
nu resimţi o bucurie intimă ce-ţi încălzeşte inima ; o 
recunoştinţă, către creatorul, care a făcut toate aceste
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podoabe, că la admiraţi unea lor. să ne ridicăm, mai pre 
sus, de toate miseriele meschine, ce indurăm aci jos ?

Şi apropiindu-se ast-fel, in cit să nu mai fie auzit 
de cit de ea îî zise :

— 0! Viorico, ce speranţă mai pot avea că într’o 
zi aï putea resimţi puţin din acest amor aşa de mare 
şi curat, care mă consumă şi care singur este acce
sibil sufletelor, ce-şî afiă cea mai mare bucurie in 
splendorile natúréi, care de şi în fie-care an sunt re
petate totuşi, tot-d’a-una par ceva nou pentru ini- 
mele simţitoare ?

— Fie-care ’şî are gusturile sale şi cari nu se dis
cută.

«Dacă aşi fi bogată mi-aşi procura alte plăceri.
«Voiajurile de exemplu; mi-ar fi mult mai plăcute 

şi interesante; a vizita ţări necunoscute, costume şi 
moravuri nouî, de cit, toate cele ce vrei a-mî spune.

« Mai bine, aï auzi, tunetul şi ai vedea acei nori 
negri, care ne anunţă o furtună stricînd ast-fel se
ninătatea şi liniştea cimpiilor !

«O ! aste plimbări pe carî le lăudaţi aşa de mult, 
nu 5im aduc, de cit neplăceri, căci nimic nu mă în- 
spăimîntă de cit o furtună la ţară în mijlocul cim- N 
piilor izolate.

«Să ne grăbim, dacă nu voiţi să fim trăzniţi, am 
auzit că nici o dată omul, nu este mai urîţ, de cit 
atunci, cînd moare trăsnit şi v’asigur că nu mi-ar 
plăcea de loc să las aşa proastă suvenire, acelor ce 
mă vor înmormînta.
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— Ce idei curioase aï şi tu, reluară în cot* cele- 
alte companioane de călătorie.

Nădăjduim că. toate să fim preservate de o aşa 
moarte; dar mai bine să intrăm,iată casa voastră.

— O ho! Mai bine aţi zice o colibă.
«N’am putut, cu nici un preţ, a convinge pc pă

rinţii meï, a mobila mai confortabil o casă de ţară, 
mă ertaţi, vă rog, că vă primesc într’o aşa casă.

Nimeni, nu răspunse ; toţi fiind prea fericiţi de a 
găsi un adăpost, contra ploiei torenţiale, ce s’anunţa 
prin nişte mari picături cari picau ca nişte gloanţe 
pe pămînt.

Fie-care, căuta a se instala cit mai bine, suindu-se 
pe paturile in formă de laiţă aşezate de-alungul păre- 
ţilor !

Singur George tăcea meditind încă la convorbirea 
şi gusturile cimpeneşti ale Viorichii !

— Ce fiinţă singulară? îşi-zicea el şi cit sunt de | 
prost s’o iubesc.

« Amicul meu, Costică Sorescu, avea dreptate a mă ! 
angaja s’o uit !

«Dar putea-voîu? Nu.
Fu întrerupt, din tristele-’i meditaţiuni; iar tovarăşii 

săi, din glumele vesele, de sgomotul produs de tro
potul unui cal ce părea a se apropia, îndoială nu mai 
fu asupra identităţeî persoanei, cînd în antreu, se auzi | 
zornăitul pintenilor !

Era căpitanul Milcoveanu care cu surîsul pe buze, 
cu chipiul şi cravaşa in mină înainta salutînd pe mo
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safir ii Viorichi; iar eî, care făcea onorurile casei îî 
presintă omagiile sale.

Fiind prea încîntată, de astă surpriză, cu un bine
voitor suris pe buze, ’1 întrebă :

— Cărei fericite intîinplărî datorez \izita D-voas- 
tră, Domnule Milcoveanu ?

— Nimic mai simplu D-şoară, plitnbîndu-mă pe- bu
levard fără nici un ţel determinat, fuseï acostat, de 
un prieten care mă puse în curentul escursiunel pro
iectată, fără ca să fiu şi eu dintre fericiţii invitaţi !

«Nu ştiam pe D-nu Zorilescu proprietar al unei 
aşa frumoase vilă.

Oh ! Vila, replică Viorica, roşindu-se.
«După oare-care indicaţiuni ale unor ţărani mă 

orientai şi iată-mă just, spre a evita furtuna.
Pe cînd el vorbea, fulgerile, cari lumina toată ca

mera, se îndesau urmate de înspăimântătoare trăs
nete, cari se reînoiau, unul după altul, pricinuind o 
adevărată teroare în mijlocul acestor tineri.

Fetele se închinau in mod instinctiv, iar tinerii glu
meau spre a ’şî face curaj.

Viorica foarte palidă scotea cite un ţipăt, la fie
care bubuitură de tunet.

Anica, bătrina viereasă, servi dulceaţa şi cafeaua, 
rămănind prea surprinsă văzînd pe ofiţer aşezat cu 
încăpăţînare lingă coconiţa Viorica şi ţinînd o con
vorbire aproape intimă, şi în care convorbire 1 re
peta neîncetat: Să nu aibă frică de furtuna, că el 
este aci spre a o protejea; iar ea asculta transportată,

ţ



I=

Ï
iVIORICA40
!

că se găsea unicul subiect al atenţiune! ofiţerului şi 
că companioanele sale crăpau de gelozie !

Viereasa fiind o femee destul de şireată, din atitu
dinea ofiţerului, ghici, o intrigă care nu era în favoa
rea inginerului, către care ea, era prea ataşată, de 
oare ce acesta, tot-d’a-una se purtase către ea, cu bu- 
nătaţe şi simplicitate, cunoscînd în toate detalurile ro
manul acestui tînăr, care ’î vorbise adesea cu exal- 
taţiune de tînăra sa stăpînă,

Anica, profitînd de momentul, cind Viorica veni la 
bucătărie, spre a pune la cale împreună cu bătrîna 
viereasa, un mic prinz, pentru oaspeţii săi, consistînd 
din mezeluri şi prăjituri, ’i zise :

— Bine, coconită Viorico, pentru ce luaţi cam peste 
picior pe dTnu George, şi ’1 necăjiţi atît de mult, 
ascultînd şi dînd prea multă băgare de seamă ţanţo
şului ăluia de ofiţer, care nu caută de cît să ridă de 
femei ?

«Ascultă la mine, coconi ţa maichi, că sunt bătrînă 
şi am văzut, şi eu multe. . . . Nu vă încrede ţi iui, că 
voeşte numai să’şi petreacă timpul cu d-ta, pe cînd 
d-nu George te iubeşte din inimă şi vrea să te facă 
fericită luîndurte de nevastă !

Perzîndu’şi răbdarea şi luîndu’şi o statură mîndră 
şi impunătoare, ’i răspunse :

— Àniço, asta să’ţi fie primaşi ultima oară cînd te 
amesteci în afacerile mele ; abia tolerez aşa observa
tion! din partea mami, dar să le primesc de la o ser
vitoare? Nici-o-dată.

«Aide, fă-ţî datoria şi numai vorbi de cele ce vezi.
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Bătrîna viereasă, ’şi sterse pe furiş o lacrimă, reser- 
vîndu-se de a’şi spune necazul lui George. Căci dacă 
ar fi trebuit să’şî închidă în inimă un asemenea afront, 
ar fi imbătrinit încă de zece am !

Elena de asemenea dojeni pe Viorica, pentru atitu
dinea sa puţin modestă vis-à-vis de George, care pă
rea atit de nenorocit şi destul de învederat nervos.
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Itt3ffSle °^ce^î după ° ploaïe, violentă şi torenţială se 
succede : Un cer limpede şi un soare strălucitor.

Nu e vorbă, mult bine tăcuse astă ploaie, căci ră
corise pămintul, spălase pulberea după multiplele speţe 
de foi şi frunze, ce se înălţau mindre împrejurul bos
chetelor de cari era casa înconjurată.

Adierea uşoară a unui vînt recoritor aducea parfu
mul florilor sălbatice, acum după ploaie, mult mai 
vesele şi înviorate.

Aerul era acum îmbălsămat de mirosul rozelor şi 
mixandrelor, aşa de mult îngrijite de bătrîna Anica, 
care ori de cîte-orî venea la oraş, aducea cîte un 
buchet pentru coconita Viorica.

O plimbare, prin vii, fu propusă de Elena Lucescu, 
şi mai ales, pe dealul viilor, unde ştia ea, că se află

S'-
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mulţi şi diferiţi cireşi ale căror fructe urmau a fi 
coapte.

Viorica protestă, zicînd, că ar fi mai bine, să tri
mită a culege, dar nimeni nu o ascultă şi toţi.porniră 
prin masele de verduri şi boschete, ce se găseau între 
vil şi casele de locuit.

Fie-care tînăr, cum se obişnueşte in asemenea oca- 
ziunî, ’şl alese dama sa şi poza în cavaler.

Elena, acceptă braţul lui Costică Sorescu, fiind de 
mult clasaţi ca nişte logodnici liniştiţi, iubindu-se des
tul de sincer, unul pe altul, aşteptind cu nerăbdare 
ziua unire! lor.

Costică Sorescu, fiind o natură serioasă şi liniştită, 
evita cu băgare de seamă exaltaţiunile unu! amor a- 
prins ; temindu-se de a’l vedea prea iute stins mulţu- 
miudu-se, de a oferi, din cînd in cind Elenei, florile 
preferate de ea, şi de a’! stringe mina zicindu-î:

— Mititica mea, viitoare soţie, cînd^ne vom căsătorii 
dacă mijloacele ne vor permite, vom cumpăra şi no! o 
vie asemenea aceştia, unde vom veni să petrecem pe 
an, cite-va zile de odihnă împreună cu copiî noştri ; 
convins fiind din nainte că ’mî-am plasat fericirea în 
miïnï sigure şi devotate.

« Spune’mî Eleno, la ce servesc acele mari pasiuni, 
ca acea a lu! George, care nicî-o-dată nu găsesc ecou 
sincer, şi car! pentru el, sunt un isvor de supărări 
împrospătate în fie-care zi? ’

«Priveşte puţin pe Viorica şi arătîndu-îo, cu degetul, 
căci rămăsese pe urmă la braţul ofiţerului, care în- 
tr’adins, micşora pasul, spre a se izola de ce! alţi.
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— Evident că nu ’mï place de loc astă intimitate a 
Viorichi cu Milcoveanu ; neavînd nici cea mai mică 
umbră de milă, pentru sărmanul George, care a rămas 
a casă vorbind cu mama Anica.

«Eu, care Fain observat, l’am văzut plîngîndşi dacă 
aş fi prevăzut că astă plimbare ar lua o turnură atît * 
de tragică pen tiu el, n’aş fi aprobat’o; n’a trebuit de 
cit présenta ăstui ţanţoş şi desechilibrat ofiţer pentru 
a strica totul.

Şi ast-fel, tot convorbind, se pomeniră sub marii ci
reşi, din vîrful dealului, dîndu’şî ostennala fie-care 
cavaler, a apleca ramurî încărcate de cireşe damei 
sale, cari culegeau, mîncau şi vorbeau de-o-dată.

Singură, Viorica, nu înainta ceea-ce provoca şoapte 
în mijlocul acestor tineri.

Frumosul ofiţer literalmente îmbătat, de parfumu- 
rile tari şi pătrunzătoare, ale boschetelor arborilor şi 
arbuştilor înfloriţi, desfăşură la urechea încrezătoare 
a Viorichii, toate seducţiunile de curtezan rafinat ; co- 
prinzînd’o maşinalmente de talie şi strîngind’o, o for
ţase a sta jos.

Viorica fără a opune vre-o resis tentă, prea emo
ţionată, mai frumoasă ca nicl-o-dată, cu ochii stră
lucitori, cu faţa aprinsă, buzele mai roşii ca or-cîndţ 
adusă alt-fel într’un moment-de exaltaţiune, ofiţerul 
profitînd de un aşa moment ’Ï zise: 0! Viorică, cit 
eşti de frumoasă şi cît te iubesc dé mult, dacă aï voi 
să fii a mea, te-aş fura şi te-aş face fericită. Şi cu 
un gest repede o strînse la pept şi’Î arse buzele cu 
un fierbinte sărutat.



Vi VIORICA

Era primul şi ultimul sărutat, ce Viorica primea 
de ia căpitan Milcoveanu!

Prea turburată şi roşie de ruşine şi de fapta sa, reluă: 
D-cleul meii, dacă ne va fi văzut ciene-va?

— Nu vë înţeleg, Domnule Milcoveanu, dacă me 
iubiţi, atit de mult, de ce nu me cereţi părinţilor mei, 
cari sunt gata a vé acorda mina mea?

«Aş fi fericită să fiu nevasta Dumitale cu rizicul, 
de ane mulţumi pe D-nu George Petricu!

Singur acest nume pronunţat, fu destul spre a chema 
la realitate pe inllăcăratul ofiţer şi’î zisse :

— A! Da acel tiiiăi inginer, un noii Otlielo, care 
avea aerul de a ţine la D-ta, şi care ’rai aruncă nişte 
priviri furioase, aï zice că este gata să’mi caute pricină?

«Spune’i din parte’mî, te rog, că un duel cu el, ’mi-ar 
face mare plăcere.

Dar, să ne grăbim a ajunge pe cei alţi, cari aii ae
rul a se distra, prea bine. fără noi.

Gind ajunseră, in deal, fură primiţi cu cite un uşor 
zirabet, ce conţinea multă ironie mai ales. Viorica, 
care era prea roşie, prea încurcată, allindu-se încă 
sub impresiunea poaspătă, a sărutăreî ofiţerului, de
venind de-o-dată ginditoare, cînd ’î veni in minte? 
cu ce indeminarc, şiretul de ofiţer schimbase conver
saţia serioasă, in care’l angajase ea, cind ’î făcuse 
propunerea de a o lua de nevastă şi mai ales, că după 
pasiunea ce-ï declarase cu atîta foc, acum nu’î mai 
rămăsese, nicî-o urmă de emoţiune pe faţă, glumise 
şi vorbia aşa de uşor, ca şi cum nimic nu s'ar fi pe
trecut, pe cînd ea, resimţea încă, o adincă arsură pe buze.

;:

*
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O repede remuşcare o coprinse, cînd se gîndi, la 
purtarea sa, nepăsătoare către George şi cochetăriile 
către cel-alt!

, Recunoscu, că George, avea mai multă inimă, că 
acesta, o iubea pentru ea; pe cînd cel-alt, voia a se 
distra şi profita numai de frumuseţea sa!

Şi coprinsă îndată, de trebuinţa de a fi singură, spre 
a cugeta şi şuieri fără martori, căci în adevăr suferea 
în mod crud, fiind lovită, în amorul propriu, de femee 
de a nu fi ştiut, să inspire acestui om, destui eroizm 
spre a trece peste un laş calcul de bani şi a o lua 
de soţie.

'Era destul de inteligentă, spre a mai păstra, vre-o q 
iluzie, că vre-o dată va deveni D-na Milcoveanu şi 
pornind, cea dinţii spre casă cu o voce nerăbdătoare 
dete ordin a se pune caii, care după cîte-va minute 
aşteptau la scară.

Căpitanul, de asemenea, ceru calul spre a pleca 
înainte şi hotărîndu-se a’şilua ziua bună, de la Vio- 
orica o întrebă cu vocea cea mai dulce:

— Unde şi cînd vă voi revedea?
— Nicî-o dată, comedia a durat cred, destul de 

mult, între noi...
De alt-fel, peste cîte-va zile voïu pleca cu părinţii 

la moşie, la ţară şi pină la toamnă, timpul reîntoarcereî 
mele în oraş, va trece multă apă pe gîrlă.

Căpitan Milcoveanu, la un aşa neaşteptat răspuns 
rămase interzis, cîte-va minute, dar reluînd la rîndu-î 
un aer mîndru ’î zise:

— Aşa-dar iată preţul, ce puneţi pe sentimentele

I

■
I
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mele? Numiţi aceasta o comedie? Şi eü, care credeam 
că mă făcusem iubit de D-ta?

« Nu, Domnişoară, amorul, nu vë va atinge nici-o 
dată ; aï să’tî parcurgi cariera de femeie, frumoasă, 
iară ca inima să’ţî tresalte de bătăi sincere, pentru 
nimeni!

Apoï, pentru a nu rupe, prea brusc cu Viorica, cu 
o voce mai blîndă adăugă :

— Şi eu, care fcwmam aşa frumoase proiecte pentru 
viitor ?

«D-ta cu un singur cuvînt îmi sfărimî toate pla
nurile !

I « O cît de crudă şi cochetă e femeia mai întîî, te 
lasă, a nădăjdui totul şi apoi, de-6-dată îşi schimbă 
atitudinea !

Şi plecîndu-se, a culege, cîte-va fire de rozetă, pe 
care le plantă, cu încăpăţinare, în colţul tuniceî sale 
spre a arăta ast-fel Viori chil, că voia a aduce cu el, 
un suvenir ce va rămîrie ne şters din inima sa, în- 
tinzîndu-’î mîna, căută a fixa cu, privirea sa, pe aceia 
a Viorichi, ca cea din urmă mărturisire de dragoste 
şi sărind pe cal, salută de astă-dată, toată lumea a- 
dunată împrejurul breculuî şi dind pinteni calului 
plecă, lăsînd ast-fel printr’o abilă stratagemă, pe Vio
rica, în' îndoială, despre intenţiueile sale, ceia* ce tre- > 
buia a-i altera mult, disposiţia şi umorul, ale cărei 
consecinţe urmau, a se descărca, pé cei ce ó încongiura!

înapoierea, în oraş, fu veselă pentyu întreg convoiul 
şi în special pentru Elena şi Costică Sofescu, cari 
veneau cu mîïnele încărcate de flbrï şi ghirlande, sa-

{.
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tisfăcuţi că inimile lor senine, nu fuseseră turburate 
de nici un nor de îndoială sau gelozie; pe cînd Vio
rica cugetătoare, cu obrazul avînd ceva din imobi
litatea marmurei, fără ca cine-va, să poată descoperi 
pe faţă-’î felul im presiunii ce o rodea.

George Petricu sgribulit intr’un colţ al breculuï, 
cu figura abătută, aï cărui ochi păstrau încă urmele 
lacrămilor vărsate în timpul confidenţei ce făcuse că
tre mama Anica, care la rîndu-î îl încurajase cum 
putuse mai bine :

— Aşteaptă totul de la timp, D-le George, vremea 
vindecă toate; are să vină ea în braţele D-tale in cu- 
rind.

«Fiţi numai, mai serios şi mai retras de ea, căci 
este prea resfăţată de părinţi şi s’a obicinuit a crede 
că toată lumea să i se supună fiind prea îngîmfată.

«Arătaţi-Ï că nu mai ţineţi la ea şi veţi fi mul
ţumit de résultat.

După cum ara spus, George, tăcut şi gînditor, re
greta mult astă plimbare.

De unde ştia el, că acel obraznic ofiţer, va veni 
şi acum ca altă dată să-şî întindă mrejele între el şi 
Viorica?

Dar in fine ’şî zise :
— Adevărul, vine, mai adesea, de la oamenii sim

pli ; poate că bătrîna Anica are dreptate ?
«Sunt femei, pe cari bărbaţii le înving cu răceala, 

şi poate că şi Viorica este din numărul acelora ?
In acest timp, Costică Sorescu, care ghicea pe in- 

ginduratul George, se apropie de el, şi 1 zise:
4
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— Lasă-ţî la o parte, astă mină jalnică.
Apoi încet:
«Nu merită, atita interes, te rog, a mă crede.
Si schimblnd de o dată subiectul conversaţiei :
A 3

ce Vacanţele se apropie ; gîndeştî să mergi încotro-va, 
anul acesta ?

— Nu ştiu nimic, n’am hotărît nimic încă.
— Intru cit mă priveşte, eu n’am putut decide pe 

Elena, să renunţe, de a însoţi pe Viorica şi părinţii 
săi, la ţară !

«Mă îndoesc mult de astă familiaritate, între ea şi 
Viorica.

— O ! Elena, e prea serioasă, pentru a perde din 
calităţile sale; pe cind Viorica va ciştiga, stînd în 
contact cu ea !

.
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ăldurile cele mari sosiră repede.
Fie-care, se ocupa acum, numai de afacerile 

sale personale ; cancanurile, criticele şi intrigele ră- 
min în stare de armistiţiu, ca după trecerea vacan
ţelor, în toamnă, să reînceapă cu maï multă furie.

La ziua şi ora fixată, Elena, cu autorizaţia maniei 
sale, era gata a acompania familia Zorilescu pentru 
vacanţe la ţară.

Chivernisită cu micul său bagaj care se compunea 
d in cîte-va cărţi serioase, ceva rufe la care lucra pen
tru trusoul său, cîte-va mici uvraje, femeieşti cum 
broderii şi altele, la cari lucra spre a se distra şi a 
nu cădea în trîndăvia atît de vătămătoare tinerilor 
feţe.

■:

■
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?Viorica, cu totul din contră, găsi cu cale a lua cu 
dînsa Memoriile lui Saint Simon, Maximele lui Roche
foucauld şi cîte-va romane de Alexandru Dumas.

••
Í
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La lucrul manual nici nu se gîndea, găsind aceasta 
ca ceva stupid şi de prost gust.

Găsea că tot ce \şî cumpăra gata era mai frumos 
şi mai de şic; ceea ce forma vecïnicul subiect de dis
cuţie intre ea şi mama sa, care ’Ï repeta neîncetat, 
că nu sunt tot-d’a-una bani disponibili spre a’şî plăti 
fantaziile ce-î tecc prin cap.

Cimpiile şi colnicele, cu toate panoramele naturale 
ce ne presintă vara la ţară, i se părură mai uri te şi 
mai lipsite de atracţiune, ca ori cînd.

Nimic nu-î plăcea, nimic n’o interesa.
Elena, în zadar ’şî da osteneala de a-’î demonstra 

plăcerile, ce un suflet inteligent, poate găsi, in cele 
mai mici ocupaţiunî; şi gindind, că exemplul, este 
mai convingător, ca ori ce morală din lume, se scula 
de dimineaţă, ne voind a rămînea in pat şi a dormi 
prea mult, lucru, ce îngreuiază spiritul şi corpul, pe 
cind natura aşa de bogată, ne oferă in special dimi
neaţa un frumos tablou.

Cu capul acoperit, cu o mare pălărie de paie şi cu 
o pereche de foarfeci in mină, mergea, mai întiîu in 
grădină şi facind o complectă colecţiune din florile 
cele mai proaspete, pe cari picăturile de rouă, schin- 
leiau încă, ca nişte diamante; le aşeza cu multă artă, 
in simplele vase, ce se aflau, pe un vechiu biurou, 
unde D-nu Zorilescu,obicïnuia a ’şî face socotcleic cu 
oamenii, într’o cameră din mijloc, ce servea ca anti
chambre şi de salon şi unde se reunea familia seara.

Şi în lipsă, de alte obiecte, mai antice, industrioasa 
Elena, nu se jena, a lua de la bucătăiie oale de pă*
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mint, convertindu-le in mici jardiniere spre a masca 
ast-fel, puţin, golul isbitor şi lipsa strictului trebuin
cios din camera de culcare!

Nu se jena a da un mic ajutor bătrîneî bucătărese, ' 
care adesea murmura din causa imbulzcleî lucrului.

Punîiid masa o înveselea cu câte un buchet de 
flori, ce ţinea loc de mezeluri, cari lipseau, cei mai 
adesea, din cauza economiilor, fără seamă ale D-neî 
Zorilescu, tot-d’a-una cu dubla intenţiune de a mări, cu 
ci ţi-va franci dota fetelor.

După masă, Elena, lucra două sau trei ceasuri şi 
după insistenţa D-neî Zorilescu se ocupa, cu mica 
Margareta, cea mai mică dintre fete, dîndu-i lecţii, 
asupra materiilor la care era mai slabă ; terminîndu-şi 
ziua prin plăcute plimbări, ce făcea pe colinele pline 
de aluni, şi cari se întindeau, ca şi un briu, în jurul 
locuinţei, şi din înălţimele cărora, se auzea, cîntecul 
clopotelor, de la gitul berbecilor şi vacelor, ce păş
teau in apropiere!

Viorica, din contră, nici o dată nu lua parte la a- 
ceste plimbări pecari Ie credea obositoare şi monotone !

Le cunosc zicea ea:
— Nimic nu s’a schimbat, tot-d’a-una aceiaşi ver

deaţă, acelaş cinlec al paserilor, acelaş muget al va
cilor şi behăit al oilor!

Prefera, a sta întinsă, pe o bancă, ce se afla înaintea 
casei, la umbra unui salcîm; de unde zicea că se bu
cură, în mod larg, de vederea natúréi !

Tinînd, o carte deschisă, pe genunchi din care în
văţa, după mania sa vre-un proverb, cu efect; urmă
rind în acelaş timp, cu o privire leneşe, sborul vre-
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unei rindunele retrecind în memorie, evenimentele 
trecute, şi calculind puţina speranţă, ce mai avea de 
a-şî schimba în curind soarta!

Öe sigur, se gindea la efectul, ce ar produce, cu 
frumuseţea sa strălucitoare, dacă s’ar afla într’o 
staţie balneară la modă. Cum ar îl curtată şi căutată 
în vre-unul din strălucitoarele gazinurî?

Şi conchidea: că s’a născut fără noroc.
Şi toate, aceste ginduri, ’î strîngeau inima şi ’î sbîr- 

ceau faţa, ceia-ce ’î da o espresiunc aspră şi nemul
ţumită.

Pe cînd Elena, revenea acasă, satisfăcută de preum
blările sale, cu figura însufleţită, de mulţumire, de 
buna întrebuinţare a zilei, regretîud numai că zilele 
sale de poezie, trec prea repede la ţară.

Zilele, de timp rău, de timp ploios, destul de dese 
în acest an, din contră, treceau prea anevoe, de oare-ce 
trebuia, a rămine în casa puţin cam încăpătoare pen
tru toţi.

Acum, Viorica *şî reinoia tînguirile obicinuite, repc- 
tind: că închisă la minăstire, viaţa sa, ar avea mai 
multă atracţie, de oare-ce aci luni întregi, nu vede 
de cit ţărani stupizi şi dobitoace de tot soiul; iar la 
minăstire tot mai vin streini spre a căuta distracţii...

— Anul trecut, tot mai venea George, din cînd în 
cînd, aducând oare-carî noutăţi de restul lumii; anul 
acesta, de sigur, nu va veni căci este supărat.

Şi toate, aceâte plingerî, se adresau Elenei, care ’Ï 
răspundea : Fă ca mine şi nu (i se va uri.

In ziua de cincî-spre-zece August, adormirea maici
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Domnului, monotonia vie ţel cimpeneştî, de la moşia 
Zorilescu, fu turburată, des de dimineaţă, de un a- 
surzitor sgomot de clopote şi trăsuri; era aproape o 
sosire princiară !

Din depărtare pocnetele bicelor vizitiilor, anunţau 
in ăst mod importanţa personagelor ce sosiau: Era 
trăsurile D-luî Dudulescu, trase fie-care, de cite patru 
frumoşi cal.

In cea dinţii se afla D-nu şi D-na Dudulescu şi cel 
mai mic dintre copii; iar in cea de a doua cele trei 
D-şoare Dudulescu.

Familia Zorilescu fu mult animată de astă neaştep
tată sosire, a familiei Dudulescu, fratele D-neï Zori
lescu, care fie printr’un noroc estra-ordinar, fie prin 
meritele sale personale, se găsea intr’o condiţiune so
cială, mult mai sus de cit D-nu Zorilescu, om foarte 
simplu şi bun, care nu cunoştea nici un fel de am
biţiune ; pe cînd D-nu Dudulescu ocupase in mod 
succesiv funcţiuni, foarte importante şi rentabile, între 
cari şi pe aceia de prefect, care ’! dăduse ocaziunea 
de a-şî aduna şi o frumuşică avere,—actualmente se
nator, ceia-ce ’Ï permitea de a ’şi ţine rangul printre 
familiile cele mai importante şi bogate din oraşul P...

Fetele aşezate în cele mal bune pensioane din Bucu
reşti, necruţînJ nimic pentru a le da o creştere îngri
jită, ceia-ce le da oare-care superioritate faţă de 
Viorica şi ai săî; dar jtrebue a-o spune: Că era în 
avantagiul lor, ne abuzînd, nici o ciată, de astă situaţie 
şi conducindu-se destul de bine cu rudele şi chiar cu 
alţii maî puţin favorizaţi de soartă.
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Totuşi, Viorica, escitată de invidie şi gelozie, vedea, 
în toaletele tot-d’a-una, elegante şi cel mal adesea, 
împrospătate, ale verişoarelor sale, precum şi in cea 
mai neînsemnată convorbire : 0 aluziune la modesta 
sa posiţiune !

Ziua, trecu, în convorbiri sburdalnice şi sgomotoase, 
atingindu-se, toate subiectele, fără a se isprăvi cu 
vre-unul şi terminîndu-se cu confidenţele, cum de 
obiceiu se practică între fetele tinere.

Aşa de exemplu : cea mai in virstă dintre d-şoarele 
Dudulescu ’şi mărturisi inclinaţiunea ce avea pentru 
preşedintele tribunalului din P... care o iubea şi care 
o şi ceruse in căsătorie, ne mai fiind vorba de cit 
de pregătirile de nuntă.

Căsătoria trebuia să aibă loc la începutul sezonu
lui de iarnă şi urmată de o călătorie de nuntă în 
străinătate.

Toate acestea, fuseseră spuse de Florica, fără nici 
o iritenţiune, de a blesa pe vară-sa, ci numai dintr’un 
avînl de espansiune, îmboldită, de una din acele bu
curii, ce încearcă ori ce fată tinără, mai ales, cînd 
căsătoria nu este resultatul unui tirg ruşinos, ce în
joseşte şi pe căsătoriţi şi pe părinţii lor!

Seara însă, cînd Viorica se găsi singură cu Elena) 
’i împărtăşi gelozia ce o rodea :

— Vei vedea, scumpă Eleno, cum verişoarele mele, 
au să se mărite toile, bine, căci au un noroc mare, 
ca probă cele două surori mai mari!

« Acum, Florica, este pe cale, a face o bună partidă; 
şi cînd. te gîndeşti că numai frumoase nu sunt ve-

.
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rişoarele mele, fie că una are nasul prea lung; fie că 
alla, este prea oacheşă sau scurtă de talie, toate, au 
cîte un cusur; pe cînd eu, ’mi găseşti tu, Eleno, vre 
un defect fisic ?

— O ! Viorico, ce copilăroasă eşti !
«Eşti, în adevăr, frumoasă, că şi un sfînt s’ar a- 

moreza de tine ; dar să spui, că nimeni, nu te iubeşte 
şi nu-ţi dă atenţiune, asta este culmea!

«Ia să vedem, aï uitat oare pe frumosul şi înflă
căra tul căpitan de husari? Pe blindul şi devotatul 
George ? Care te învălue de dragoste, ca şi compa
nionul fidel al unei turturicï.

— Eleno ! Eu ’ţi vorbesc serios şi tu începi cu pa
lavrele tale ; dar, te rog, a nu-mï mai vorbi nici o 
dată de căpitanul Milcoveanu; acest suvenir ’mî este 
prea penibil!

«Cu toate acestea, te rog, să nu vezi in aceasta, 
vre un fraget sentiment rănit! O! nu, eu nu sunt fe
meie, a mă lăsa să mi se sdrobească inima, de cel 
d’întiiu venit!

Dar credeam că frumuseţea mea, de oare ce însuţi 
mărturiseşti că sunt frumoasă, va avea mai multă in
fluenţă, asupra aceluia, de la care, aş fi primit cu 
plăcere, să-î fiu soţie !

«Ast-fel, toate sunt contra mea, pe cînd Florica, 
cu un an mai tînără de cit mine, se va mărita ina
in te-mî!

Şi de o dală, isbucnind intr’un plins nervos, o des
perare şi o criză de nervi o apucă că sperie pe săr-
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mana Elena, care nu ştia, cum s’o mingie şi s’o în- 
curagieze, asupra unui subiect at it de delicat.

— Doamne, Viorico, totul nu este perdut, abia aï 
nouă-spre-zece ani şi iarna ce vine, poate vei face 
cunoştinţe mai bune şi mai serioase, ca aceia a lui 
Milcoveanu! Şi unde. mai pui că George este gata a 
ii lingă tine, la cel mai mic semn ce-’î vei face ; ast
fel, ştergeţi, aceşti frumoşi ochi şi nu mai plînge, că 
lacrămile te îmbătriuesc şi te face urită !

«Priveşte-te, în oglindă şi vezi, cum ţi s’a roşit 
nasul, ţi s’a umflat ochii şi ce figură desperată aï ?

«Tu, care eşti versată, in toate genurile de litera
tură, trebue să fi citit unde-va că : cele mai mari co
chete ale veacurilor trecute nu sufereau, nici o dala să 
li se brăzdeze obrajii de lacrăml.

«Şi atunci, cînd, li se umplea ochii de lacrămi, le 
ştergea, cu multă băgare de seamă ; căci, în adevër, 
care este femeia care să nu albă momentele sale de 
deceptiune şi care, spre a-şl uşura durerea, dă curs 
liber lacrămilor !

Din acea seară plină de confidenţe dureroase, cele 
două lete evitară a mai vorbi de sentimente aşa de 
delicate !

Elena, căuta, şi işî da osteneala prin tot felul de 
manevre meşteşugite, a sustrage pe Viorica din veci- 
nicile eî, reverii, aşa de vătămătoare pentru imagi
naţiile tinere !

Aci, o ruga, de a-ï face, o lectură, aci de a-î ter
mina o broderie sau de a o întovărăşi la vizita, ce 
voia a face vre-unei ţărance bolnavă ; dar nici o
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dată nu putu reuşi a o convinge să viziteze o casă 
săracă de ţară, — miseria altora o îngrozea şi găsea 
mai comod a evita, aceia ce era neplăcut de văzut.

Zilele, din ce în ce, se micşorau, anunţînd toamna 
aşa de melancolică la ţară.

Serile, deveneau din ce in ce mai reci, forţînd lu
mea a nu le mai prelungi afară.

Singure, parte din flori şi ciţi-va trandafiri tardivi, 
păreau a se incăpăţîna şi despreţuîa sezonul rece, vo
ind a trăi şi reînflori încă, maï înainte de a cădea 
veştejite de brumă ; aceasta numai, pentru fericirea E- 
lenei, care îndoia numărul buchetelor spre a profita 
de favorurile frumosului sezon.

Sberetul oilor părea trist şi plingător, maî ales 
seara, cînd scobora coasta spre tîrlele lor, ca şi cum 
şi lor le-ar fi fost teamă de sezonul de iarnă, care 
urma a le priva cît-va timp de veselele şi săţioasele 
plimbări cîmpeneşti!

Recoltele fiind cu totul terminate şi paserile călă
toare, cari plecau in grupe invita pe raosafirï a părăsi 
ţara şi a se înapoia le oraş!

Ga un balsam răcoritor, căzuse pe inima Vioriciii 
cuvintele tatălui său, care intr’o seară le spuse: Peste 
trei zile trebue să plecăm.

In fine, gîndi ea: cu toate că nimic strălucitor nu 
mă aşteaptă nici în oraş, totuşi va fi mal bine ca aici.

Revenea tot atît de lipsită de gîndiri serioase după 
cura venise la ţară.

Influenţa Elenei nu o atinsese 1
Se cedea prea mult înzestrată de calităţi, spre a se
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laşa, să înveţe ceva, de Ja alţii, credinţa, ce au, maî 
toate naturile mediocre, ne voind a admite un mo
ment că pot să se insele şi că in contactul altora pot 
învăţa aceia ce le lipseşte !

Spiritul însăşi, nu se perfecţionează el, în contact 
cu alte spirite, chiar contrazicătoare numai să fie a- 
jutat de o bună natură?

Toamna fu lungă şi monotonă; prea scurtă insă, 
pentru cel ce le place a se ocupa şi lucra, prea lungă 
pentru cel leneşi şi fără lucru; căci într’adevăr lenea 
este o boală periculoasă care ingenunche naturile 
indolente şi trîndave.

Serile, maî cu seamă, păreau nesfirşite pentru Vio
rica, nel'iind variate, de cit din timp în timp, de cite- 
va vizite neînsemnate, pentru ea, neîntreţinîndu-se 
de cit asupra cestiunilor practice ale vieţii şi care pe 
ea n’o interesa de loc pentru moment.

George Petricu însăşi, părea a fi dat uităret exis
tenţa frumoasei Viorica.

De la sosirea în oraş nu’l făcuse nici o vizită.
El, care altă-dată, era cel dinţii ce venea a pré

senta Viorichi, omagiile sale.
— Ge muscă Ta mal pişcat şi pe George? îşi zicea 

Viorica; — şl-au dat toţi cuvintul spre a mă pă
răsi? Chiar Elena vine cit se poate de rar; dar ea 
este o egoistă ca multe, altele ; ea, îşi prepară singură 
trusoul şi nu voeşte a mai consacra cite-va ceasuri 
şi pentru prietine!

Cu aerul său modest şi reservat, sunt sigură, că 
îmi ascunde ceva, fără îndoială, apropiata el căsă-

;
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torié , gîndind că mă ocroteşte de gelozie, ca şi cum. 
aşi fi geloasa, de o soartă aşa de modestă ca a ei !

Ast-fel, ’şi făcea Viorica monologul, şi maî departe:
Nu, Eleno, mărite-te, îngrijeşteti singură de copii, 

de bucătărie, de modesta ta locuinţă şi toate astea In 
cumizol aii), cu aere de bună menajeră, discutind cu 
bărbatul tău, cea mai mică tîrguială, maî înainte de 
a vă decide s’o cumpăraţi.

«Oh! 0 aşa viaţă m’ar face să mor, prefer maî 
bine, a-’mî prelungi, cit maî mult viaţa ce am, cel 
puţin, rămîn cu iiuziunile, ce nimeni nu ’mî poate 
disputa!

Viorica fu întreruptă din aceste aiurări, de către 
mamă-sa, care o invită să se îmbrace spre a merge 
să facă cîte-va vizite.

Se îmbrăcă murmurînd contra unor asemenea vizite 
cari nu-’î făceau nici o plăcere, de oare-ce, se măr
gineau, la cite-va rude bătrîne cari nu fuseseră nică- 
erî în timpul sezonului de vară, şi a căror conver- 
saţiune consta în plîngerî contra infirmităţiî şi bătrî
ne ţi lor.

In stradă, întîlniră pe George Petricu, care le salută 
cu gravitate, fără vre-o altă formulă de politeţe din 
parte-’î ceia-ce miră mult pe D-na Zorilescu şi atinse 
amorul propriu al flceî sale.

Cum? El, care altă-dată era aşa de prodig în suri-, 
suri şi grăbit a ataca o convorbire, acum le salută 
ca pe nişte streine?

Viorica fu atît de pişcată, că ’şî întoarse capul 
spre a vedea şi a se asigura, dacă în adevăr, este
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George, atit i se paru de ciudată o ast-fel de pur
tare !

Era el, sărmanul George, care iubea încă, în secret, 
pe Viorica şi care printr’un fel de amor propriu ră
nit, avusese timp de reflectat, trei luni, reculegindu-şî 
toată energia, de care era capabil, spre a-şî ascunde 
acest veritabil sentiment, nevoind nimic a provoca 
dar a lăsa lucrurile a-şî urma cursul lor. '

In această hotărire, profitase mult, de poveţele a- 
miculuî său Costică Sorescu, care ’1 încuragiase cit 
mai bine in ceia-ce el numia tirzia sa înţelepciune !

Această mică victorie însă, era ciştigată, cu preţul 
unor suferinţe secrete, cari aveau, de sigur martori:

Nopţile înstelate şi liniştite, cind George, sdrobit de 
insomnie, se ridica din pat şi deschizind fereastra ce 
da într’o grădiniţă cu flori, al căror miros amestecat 
cu adierea uşoară a vîntuluï ’1 desmeticea puţin, ră- 
corindu-’i sudoarea de pe frunte; rărainînd ceasuri 
întregi cu capul între miinî şi rezimat in coate, cu 
inima şi cugetul plin de Viorica!

Şi cît ’î se păreau de lungi zilele pină la înapoierea 
ei, iar acum cînd o ştia venită şi aproape de el, si
mula o indefernţă, care în realitate nu exista, fără 
a-’şî da compt care va fi sfîrşitul acestei comedii!

Adesea ’î venea ideia, de a o face geloasă, prefă- 
cîndu-se, că curtează altă fată din vecinătate, care 
l’ar fi primit cu braţele deschise ; dar la ce biin o 
ast-fel de manevră cînd ştia pe Viorica atît de mîn- 
dră, asta ar fi accentuat mai mult indiferenţa eî.

s
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Cînd lucrările ’Ï permiteau tăcea lungi preumblări 
prin împrejurimile oraşului.

Melancolia, acestui sfirşit de toamnă s’armoniza 
aşa de bine cu starea sa sufletească.

Cum urmărea el, cu o privire visătoare, fie-care 
frunză galbenă, care la cea mai mică suflare de vînt, 
se detaşa spre a cădea la pămînt, după ce făcea mai 
întîiu, în spaţiu, cite-va volte uşoare!

Şi cum, le compara ei cu iluziunile primului său 
amor, cari sburau, una cite una, ca şi aceste frunze 
bătute de vint !

Această ameţeală, a darurilor naturel, cari ne-au 
înveselit atitea Juni într’un an şi cari încep a se ni
mici, spre a da loc primilor fulgi de zăpadă, rămî- 
nea pentru George un mister, repetat şi reînoit în toţi 
anii, dar nici o dată rezolvat !

’Şi prelungea adesea plimbările pînă la răsăritul 
lunci, plăcindu-î natura sub toate formele sale.

Fie că este încălzită şi luminată de un soare stră
lucitor, fie învelită de o manta de ceaţă, sau lumi
nată de palida lumină a lunei !

Si in astă solitudine inima sa se exalta si se sur-
o a

prindea adesea :
lnvocînd şi blestemînd puterea divină, care a creat 

amorul, acest sentiment sublim, isvor al atîtor rele 
pentru eJ şi instinctiv reluînd drumul spre oraş unde 
o surdă gălăgie şi rumoare ’1 readucea la situaţia sa 
reală: da \fi zicea el, cine n’a iubii, n’a vieţuit, şi nu 
este capabil de nici un entusiasm !
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If
çj&arna părea a fi prea timpurie anul acesta.

'•:/ Vizitilc şi reiaţiunile ’şî luară cursul obicinuit, cu 
mai multa grabă însă, cu cit fie-care avea mai multe 
impresium a-’şi comunica !

Se vorbea de căsătorii, cari în curînd, urmau a se 
celebra ; între altele şi a D-şoarei Florica Dudulescu, 
cu cave se inaugura deschiderea unor asemenea pe
treceri.

Viorica, în calitate de rudă, fu invitată ca D-şoară 
de onoare.

Acum, se ocupa cu multă activitate de noua tualetă 
ce trebuia a o face remarcată, căci de sigur, ’şî zicea 
ea, va ii multă lume, şi va face, cîte-va serioase cu
noştinţe, sau cel puţin, va avea o bună ocaziune, de 
a-’şî resbuna de răceala lui George, — care văzind’o 
aşa de frumoasă, nu va putea résista, şi va deveni 
umil şi supus ca altă dată.

5
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Puţin, in urma sosireï de la ţară, Viorica se afla la 
o prietena, într’un cerc de Domnişoare, un fel de a- 
dunărî destul de dese în provincie, şi in cari nu este 
admis, a se face alt de cît, a zdrăngăni din pian şi a 
încinge cîte-o convorbire, în care, toate de- o dată îşi 
eşpriraă ideile, fără cea mai mică jenă, însoţiie de es- 
clamaţiunî şi cîiikote de rîs, tot-d’a-una, prea sgomo- 
toase pentru nişte tinere tete, — dindu-se da cele mai 
multe-orî o turnură aşa de dibace convorbirilor că într’un 
mod natural'se îndreaptă asupra concetăţenilor din 
localitate, : asupra manierilor, calităţilor şi defectelor 
lor, subiecte nesfirşite pentru nişte capete tinere, cari 
li se pai tot-d’a-una, un nou isvor de distracţii.
' Una dintre aceste D-şoare'anume: Eugenia, care 

luase parte la excürsiunea delà via Zoriiescu şi care 
’şi aducea destul de bine aminte de aerul triumfător 
al Vioricki, cînd se văzuse unicul obiect al atenţiu
nilor Căpitanului Milcoveanu, nedorind de cit 
mili pe Viorica care ’î se părea prea nesuferită cu 
aerile sale de ducesă negăsindu-se nici o dată la ade
văratul ei loc; proiitînd de un moment, în care Vio
rica tocmai era in vervă, făcind paradă de spiritul 
său, citînd cîte-va frase împrumutate din scrierile D-nei 
de Staël; Eugenia scoase din buzunarul rochii eî o 
maie carte albă satinată şi scuturînd’o în aer zise :

— Nu ştiţi curioasa noutate-, ce conţine această 
liîrtie? Iată citiţi:

Şi cu o voce sonoră citi ea singură:
D-l şi D-na X, aii onoare a.vă face cunoscut lo

godna fiicei lor cu D-nu Căpitan Milcoveanu.

a u- •
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Un moment de tăcere, se produse şi toate privirile 
se îndreptară maşinaliccşte, asupra Viorichii!

Cit pentru ea, dacă trăsnetul ar fi căzut la picioa- 
re-i, tot n’ar fi fost atit de surprinsă!

Ce umilinţă pentru orgoliul său, in faţa atitor o- 
brazc ostile, cari păreau mulţumite a o sdrobi un 
moment!

Singură, devotata Elena şi verişoarele Dudulescu, o 
scoaseră din încurcătură, zicînd:

— Căpitan Milcoveauu, a fost un strein trecător, prin 
acest oraş de alf-fel ca toţi de seama lui, în vinarea 
unei mari zestre, importindu-1 puţin calităţile, de
fectele sau sentimentalismul persoanei şi căsătorindu- 
se cu cea dîntîî moştenitoare, fără să se închieteze 
dacă va fi fericit sau nu, esenţialul, fiind banii.

«Aşa că Viorica nu regretă, fiţi sigure, o asemenea 
partidă.

«Este destul de frumoasă şi seducătoare ca să se 
poată mărita prin afecţiune, cind ’i va veni clasul.»

— Nu este aşa, Viorico, că gîndeştl ca noi?
— Da, răspunse ea, cu un aer de plictiseală şi dispreţ.
« Mă distrez, cînd ocasiunea mi se presintă, căci

numai fetele urîte şi iară nici o însemnătate, nu sunt 
obiectul atenţiunii nimănui, dar nicl-o-dată pînă în 
present, nu m’am gîndit un minut a’rai inlănţui li
bertatea.

«Mă găsesc destul de fericită lîngă părinţii mei şi 
apoi, am credinţa lare a turcilor şi arabilor că ni
meni, nu poate face nimic, contra destinului seu, ast
fel că cine va trăi îşi va vedea pe al său !

'
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Inginerul schimbă vorba, neplacîndu-’ï a vedea pe 
Viorica subiectul unei convorbiri glumeţe, simţindu-se 
atit de fericit că ar fi dorit prescurtarea şedinţei spre 
a rămînea singur cu gîndurile sale.

Numai cu ocaziunea nunţii Florichi Dudulescu, 
George întilni şi revăzu pe Viorica!

O găsi puţin schimbată, palidă şi mai interesantă 
ca nicî-o-dată !

Ea ’1 primi într’un mod afabil, părind a Pi abandonat 
pentru tot-d’aüna aerul său ostil şi găsind pe George, 
cu totul în avantajul său — foarte corect în iracul 
său şi cele mai mici detalii de tualetă prea bine în
grijite !

Acuin îl găsi mai simpătic, reproşîndu’şî că a fost 
prea aspră cu el, pînă în present şi cu o repede pri
vire, măsurînd pe nuntaşii din sală, negăsind pe 
nimeni care să fie obiectul bunelor sale graţii, pre
feră ale păstra numai pentru George, care fiind, prea 
puţin obicinuit cu atita amabilitate, nu putea crede 
dacă este o realitate sau un vis, asl-fel încît încet 
încet se lăsa a cădea din nou în cursele eî !

Cîtă perfiditate nu punea in gesturile şi vorbele eî, 
pînă şi în flexibilitatea voce!, lăsind să se înţeleagă că 
împărtăşea şi eâ sentimentele lui George.

După ceremonie se dete obicinuita gustare, udată de 
abondente libaţiunî de şampanie, in sănătatea soţilor, 
cari păreau radios! !

Nunta se termină printr’un bal dat cu multă ele
ganţă de către d-nu Dudulescu. care nu menaje nimic 
spre a părea totul splendid şi măreţ !



VIORICA 71

In tot timpul balului. Viorica, nu se desminţi:
Receşi indiferentă cu caveleriice se îndesau în juru-T 

cunoscînd îndestul valoarea complimentelor lor, drăgăs
toasă şi manierată cu George, care se găsea aşa de feri
cit ca şi un rege, ce-şî recăpăta regatul după ce crezuse 
că’l-a perdutpentru tof-d’auna. El cu natura lui-bună 
şi simplă incapabil de vre-o prefăcătorie, atribui, 
această schimbare a Viorichi, răceleî ce-i arătase in 
timpul din urmă, iar . nici de cura, nu-I trecu prin 
minte că ea îl agrea acum numai de ciudă l

Nu mult după nunta Florichi Dudulescu se ce
lebră şi nunta Elenei cu Costică Sorescu, care. fu 
cu totul contrar celei dinţii; Simplă fără sgoinot, 
fără mari preparative, potrivită cu situaţia modestă 
a soţilor, ccea-ce nu conveni de loc Viorichi, care 
găsi apropo, a’şl face o tualctă simplă fără a se 
gindi că o asemenea conduită din parte-’I Va ofensa 
simţimintcle delicate ale Elenei, care observînd astă 
nuanţă a amicei sale, păstră numai pentru ea această 
ofensă, nevoind a face nici o reflexiune, ca să nu a- 
ducă vre-un nor voioşiei sale !

Un prinz simplu fu oferit prietenilor-şi celor mai 
de aproape rude, căruia veselia şi cea mal sinceră 
cordialitate nu-î lipsiră.'

George lingă Viorica, o învăluia cu privirile sale pa
sionate, obligind’o cu atenţiunea sa, in cele mal mici 
detalii; găsindu-se destul de-bine plătit cu unul dintre 
acele dulci sufisuri, care lăsa să se vadă nişte dinţi 
albi . ca nişte mărgăritare şi care o făcea atit de jin
duită....
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Profiţind de deranjul pricinuit de seria toasturilor, 
George atrase pe Viorica lingă o fereastră şi ţinîndu’Î 
mîinile într’ale sale o întrebă.: Viorico, cînd crezi să 
avem fericirea a ni se spune şi nouă asemenea toasturi ?

cNu găseşti ca şi mine că am perdut destul timp ?
cLasă-raă să te fac fericită încredinţîndu-ţi viitorul 

onoare! mele, şi cu vocea din ce în ce mai blinda şi 
mai dulce atrăgănd’o către el îî şopti: O! Viorico cit 
te iubesc primeşte a’mî fi soţie !

Cu toată voinţa eï, de a ruminea inflexibilă, aruncă 
fără voe o privire spre Elena, în ochii căreia se ci
tea fericirea şi avu ca şi o repede, viziune de fericire 
pe care gindindu-se că ar putea s’o atingă şi ea, se 
simţi învinsă de privirile drăgălaşe şi induieşetoarc 
ale lui George, care părea nerăbdător în aşteptarea 
unui răspuns favorabil, cu toiul turburată îi zise: 
Voesc George, tot ce voeşti tu, hotărăşte şi mă voiu 
supune.

— Aşa dar ’mï dai consiraţimîntul, dar te rog, să 
nu-1 uiţi ?

Dintre convivi nimeni nu observaseră convorbirea 
celor douî tineri, afară de Elena, care după turbu- 
rarea Viorichi şi faţa radioasă a lui George, nu se 
îndoi de loc de resultatul întreţinere!, şi care aple- 
clndu-se la urechîa Iu! Costică ’! şopti încet: în cu- 
rind vom avea o nuntă.

« In fine, s’a sfirşit cu ceï douï amorezaţi.
— Da, el este amorezatul, dar ea nicî o dată, nu

mai de nu î-ar părea rău de prostia ce face?
După ce Viorica ’şi dete consimţimîntul, aruncînd

V

!
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o privire in sală, un fulger de regret, ’Ï trecu prin 
suliét la vederea serviciilor modeste şi persoanelor 
încă mai modeste ce înconjura masa şi ’şi zise:

Asta ’mi va ű de aci înainte societatea ? Astă lume 
va fi oaspeţii salonului meu pe care rai-J închipuiam 
aşa de strălucit ?

O ! Ar fi să mor de urît !
’Şî păstră însă reflexiunile numai pentru ea, de 

teamă să nu turbure seninătatea lui George.
Lumea se ridicase de la masă şi cu toate că noap

tea era geroasă, mulţi eşiră afară să facă cîte o plim
bare prin grădină şi a mai lua puţin aer !

Dintre aceştia fu şi George şi Viorica cărora ar
borii acoperiţi de o uşoară pătură de Chidă albă le 
da un aspect fantastic la lumina palidă a luneï; ce
rul semănat de stele cari cădeau ca nişte scinteî după 
bolta azurie, dînd ast-fel, o originalitate acestei seri 
de iarnă, aproape solemnă pentru George şi Viorica.

Viorica care uitase a’şî pune o haină mai groasă 
şi de oare ce George o simţi tremurînd la braţul său 
mai iute ca fulgerul se repezi în casă spre a-î aduce 
mantila ea care o învălui cu toată tandreţea unei 
mame pentru copilul său !

Ea fu cu totul atinsă de această atenţiune şi mul- 
umindu-i cu efuziune îşi continuării cît-va timp 
plimbarea în tăcere pe caie nici unul nu îndrăsnea 
a o întrerupe.

Viorica fu cea d’întîï care zise: Nu găseşti că este o 
prea frumoasă seară de iarnă George?

— Da, în adevăr prea frumoasă, suvenirul acestei
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seri va rămiuea ne şters pentru mine, de oare ce pe- 
cetlueşte logodna noastră, căci acum, te simţ şi cred 
că eşti a mea, scumpă Viorico şi toate Torţele din 
lume nu mi te vor putea disputa.

«Spunem, te rog, scumpă Viorico, o singură dată 
că mă iubeşti ? Că împărtăşeşti sentimentele mele ?

Şi transportat şi învins de pasiune ’i închise gura 
cu un lung sărutat, repetat cu o at îl de mare frene
zie cu cit era cele dinţii sărutări ce ’şi permitea, 
la cari Viorica nu se opuse, ci se lăsă ea însăşi a fi 
stăpinită de astă lecţie cu totul nouă.

— Să intrăm, zise ea, după un moment, suntem 
cei din urină afară şi cred că ceasul plecăreî a sunat.

«Să nu abuzam de răbdarea tinerilor căsătoriţi, 
cari trebuc să fie obosiţi de atîtea felicitări şi cărora 
cred că le-ar ii mai plăcută singurătatea!

— «O ! dacă ar sosi şi pentru noi âstă zi bine-cuvin- 
tată, cînd D-ta mireasă să doreşti odihna şî singură
tatea ce acum.doreşti pentru Elena!

— George ’rai pare că doreşti a împinge prea re
pede evenimentele viitoare pe cari ar trebui să le 
laşi a veni încet şi la rîndul lor.

« Să ne luăm mai bine, seara bună de la invitaţi 
şi să plecăm !

Plecarea lor fu îndată urmată de aceia a mirilor >
cari chiar în seara nunţei, mergea a ’şi ocupa mo
desta lor' casă pregătită d’inainte, cu multă îngrijire, 
detalii ale simplei lor căsătorii, cari erau aprobate 
mult de George Petricu.

Ei, nu voiàu a face ca oamenii sclavi ai modei cari

i
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’şi seamănă primele mîngîerï prin locuinţe necunos
cute, străine şi banale şi pe care nu Ie vor mal vedea 
nici o dată, pe cînd casa ce trebue a locui în con
tinuu şi în interiorul căreia urmează a ’şi împărtăşi 
bucuriile şi nevoile, ce intră în viaţa fie-căruî muritor, 
le devine mai scumpă şi mai plăcută din cauza su
venirelor primei lor fericiri !

Viorica din contră nu era de astă părere, aşa ceva 
pentru ea, era o combinaţie lipsită de plăcere şi.im- 
presium neaşteptate; viaţa conjugală, in aşa condi- 
ţiuni, i se părea searbădă şi monotonă.

Căsătoria Viorichi fixîndu-şe de către cele două fa
milii fu anunţată amicilor şi cunoscuţilor.

Zilele şi săptăininile se scurseră intr’o agitaţiune 
febrilă; în tot felul de detalii şi proiecte, cari mai 
iutii nu se acordau de loc cu posiţia sa şi cari pen
tru oameni practici si serioşi ar fi părut prea copi
lăreşti, căci acum cînd spre via satisfacţiune a D-luï 
Zorilescu, logodna fu (acută şi nunta fixată, George 
nu mai contraria în nimic pe Viorica.

In ce priveşte pe D-na Zorilescu, aceasta trebuia 
să ’şi înăbuşească în suflet o uşoară decepţiune, de 
oare ce astă căsătorie ’i zădărnicea toate planurile 
sale ambiţioase despre cari nu mai putea vorbi ni
mănui căci gurele rele, geloase de frumuseţea şi deş- 
teptăciunea ficei sale, vorbiseră îndestul... chiar in 
termeni prea batjocoritori.

Era timpul deci, să pună capăt o dată atitor bir-
fclî ?
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D-na Zorilcscu însoţi pe tineri la Bucureşti, uncie 
merseră. sa tirguiască cele trebuitoare de nunta şi 
unui nou menaj.

Viorica ţinu ca toată rufăria şi toaleta sa de mi
reasă să fie confecţionate în cele d’întîî şi mai renu
mite case, fără a calcula un minut dacă ţifra'doteî sale 
corespunde unor asemenea pofte.

Geoi'ge nu menaje nimic şi făcînd pe mărinimo
sul, lăsă pe Viorica a-şî alege singură bijuteriile, cu 
excepţiune inelul de logodnă pe care ’1 cumpărase 
el, şi care prin bogăţia pietrelor, un Emerod încon
jurat de diamante, intrecuse toate aşteptările Viorichi 
care începu a se îndoi, despre ceea ce numea ea 
sgîrcenia lui George, căci fiind crescut ca şi ea, într’un 
mediu modest îî era teamă, ca nu cum-va să fi luat 
şi el gustul de calicie şi avariţie, ce este prea adesea 
apanagiul oamenilor trăiţi şi mărginiţi esclusivamente 
într’un oraş mic de provincie.

Printre numeroasele comande, ce se făcură, Viorica 
nu uită a comanda şi mobilele, ce trebuia a garnisi 
salonaşul rezervat numai pentru ea, şi a cărui nuanţă 
era un bleu-lapis, ce trebuia a se aranjea aşa de 
bine, cu tenul său alb, la care George, cu un ton ju
mătate serios jumătate glumeţ, iî zise: pentru ce astă 
rafinată cochetărie în alegerea acestei nuanţe de mo
bile ? Eu, unul, vă găsesc frumoasă, înconjurată de 
ori ce coloare !

Şi in adevăr, un logodnic mai puţin amorezat, ar 
fi avut dreptul a se alarma, de o cochetărie atît de
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înrădăcinată şi aproape tot-d’auna periculoasă; dar 
George nu vedea nimic, nu se gindea la nimic, de 
cit la momentul de a profita de aceste frumoase lu
cruri in societatea scumpei sale logodnice !

\



VII

CAvaii dimineaţa zilei de nuntă, curtea Zorilescu era .
** plină de trăsuri, care adusese invitaţi din toate ( 

părţile, căci Viorica nu economisise invitaţiunile voind 
a-’şi vedea căsătoria celebrată, cu cit mai mare pompă 
ca şi cum ar fi voit să utilizeze actul cel mai serios 
al vieţeî sale în necazul iluziunilor trecute...

Superbă, în rochia sa de satin alb cu trenă lungă, 
ce scotea în relief trăsurile corpului său sculptural, 
şi frumosul său.păr negru buclat cu multă artă şi. 
amestecat cu tulul mătăsos, o făcea aşa de seducă-' 
toare că chiar cele mai geloase prietene, ce asistau la 
nuntă-Î nu se putură abţine de a nu o admira!

Bărbaţii fură geloşi de George, văzindu-1 mirele 
unei aşa zine ! '

Viorica însăşi se simţea frumoasă şi gusta o nes
pusă voluptate, văzîndu-se obiectul atîteî admiraţiuni, .
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şi nesiraţindu-se cituşi de puţin jenată, cel puţin 
aşa denota atitudinea sa, ca şi cum aceste omagii erau 
de drept datorite interesantei sale persoane !

Acum convenea şi ea că, căsătoria ce făcuse, nu 
era aşa de meschină, după cum crezuse mai ales, că 
in timpul din urmă, George, o răsfăţase prea mult 
incărcînd’o de cadouri, întocmai cum se practică în 
lumea mare, întrevăzută de Viorica ca prin vis !

Cu toate că George, din natura sa, era prea puţin 
pretenţios, totuşi se găsi uşor atins de preţul escesiv, ce 
mireasa sa punea pe omagiile aduse de mulţime!

Toate acele formule de felicitări usitate în asemenea 
ocaziuni, de dimineaţa şi pînă seara nu o obosise de 
loc, din contra căuta şi găsia neîncetat pentru fie-care, 
cuvinte şi frase amabile şi variate, ca şi cum ar fi 
ataşat o mare importanţă, la ideia de a grava in me
moria fie-căruî interlocutor suvenirul spiritului şi 
strălucitoarei sale frumuseţi !

George 1 îepoşe iii mai multe rînduri, că pentru el 
nu găsise toată ziua o privire sau un cu vînt amabil, 
dar ea printr’unul din obicinuitele-i apropouri, al că
ror secret ’1 stăpînea, i închise gura zicindu-i :

Nu fii încă exigent, pentru tine, mă reserv întreagă, 
in tot cursul frumosului nostru voiaj de nuntă, ceeia-ce 
cred că n’ai uitat că mi-aï făgăduit şi care peste 
cîte-va ore va fi pus in esecutare, fără a se observa 
prea mult dispariţia noastră !

Ştiuse cocheta a căpăta intre alte făgădueli şi pe 
aceia a unui voiagiu de nuntă, care o îmbăta de plă
cere, numai la gîndul că la rindu-Î va putea povesti1

%
1
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minunile ţărilor necunoscute, întrevăzute pînă atunci 
de ea, numai prin prizma imăginaţiunii sale fecunde !

Trebuia să traverseze Ungaria, Tirolul şi să se o- 
prească la Veneţia spre a se plimba pe gondolele, 
atît de mult cîntate de poeţii din toate timpurile!

Să se simtă legănată de valurile măre! Adriatice, 
sub acel frumos cer de Italia, care să-î dea acea sen- 
saţie de plăcere, ce cu greu se poate infrîna...

Această ultimă concesiune făcută după dorinţa vie 
a logodnicei sale, alarmase puţin pe părinţii tinerilor 
căsătoriţi, cari nu erau deprinşi a se arunca prea re
pede în cheltuelî...

In. timpul nostru, ’şi ziceau eî, chiar cu o mare 
avere nimeni nu’şî permitea asemenea nebunii, mul-, 
ţumindu-se iie-care de a-şî petrece luna de miere la 
moşie la ţară, păstrind tot-d’auna un dulce suvenir 
despre o aşa idilă petrecută între douï in singurăta
tea şi liniştea cimpenească.

Bătrînul Petricu repeta cu amărăciune :
Timpurile s’au schimbat mult, moda, tirana de modă, 

dirige totul şi obligă pe copii a nu mai asculta con
siliile bătrinilor lor părinţi!

«Numai, dacă noră-mea, care este înzestrată cu o 
rară frumuseţe şi cu care poate ameţi capete mai să
nătoase ca a lui George, să nii-1 ducă prea departe 
cu preteniiunile eî, căci are gusturi, ce nu sunt de 
loc în acord cu viaţa reală şi mijloacele noastre.

Cîte-va ore în urma nuniei, cine ar R văzut pe 
Viorica, întrTm elegant costum de voiagiu, instalîn- 
du-se cu desinvoltura oamenilor obicinuiţi a nu face

6
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de cit voiagiurî, într’unul dintre cele d’intîî vagoane 
ale acceleratului, ar fi rămas surprins, aflînd că astă 
tînără nu părăsise nici o dată provincia şi totuşi pă
rea aşa de comodă ca la ea acasă...

Cum se ocupa ea de cele mai mici detalii, cari tre
buia să contribue la bunul său traiu, cu o presenţă 
de spirit, ce desconcentra puţin pe George, care de 
asemenea nu trecuse nici o dată peste hotarul ţăreî 
sale.

Mişcarea, sgomotuL; zîngănitul de fiare ale trenului? • 
vuetul maşineî, acele staţiuni cu nume bizare, acele 
obraze şi tipuri diferite, aşa de curioase pentru tinerii 
voiajori prin diversitatea lor, era ceva care plăcea 
Viorichi, o transporta, fără să se plîngă de oboseala 
drumului, voind a prelungi itinerarul voiagiului, 
care enerva într’un mod vizibil pe George iubitor de 
mai puţin sgomot, mai puţină lume, şi doritor de 
maî multă linişte şi intimitate cu femeia sa, simţin- 
du-se coprins din ce in ce maî mult, de un fel de 
nostalgie pe măsură ce se vedea condus cu repezi
ciune către orizonturi necunoscute !

Ajunşi la Veneţia, scopul voiagiului lor, Viorica nu 
voi a admite o singură zi de odihnă pe care George 
o reclama de drept şi cu multă sete.

Ea din contră, voi a vizita şi vedea totul îndată 
şi maî cu deosebire locurile cele mai sgomotoase şi 
maî frecuentate de lume, fugind cu un instinctiv dis
preţ de plimbările solitare, fără a se îngriji cîtuşî de 
puţin de gusturile luï George.

IÏ plăcea acea mulţime de străini, veniţi ca şi ea

!
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clin toate colţurile Europei, voind a se amesteca ne
încetat în vîrtejul eî, mai ales că întrecerea sa, simţea 
in mod vag, îndreptîndu-se asupră-î priviri de admi
raţie !

De multe ori, George ar ii preferat un timp rău 
şi ploios, care să ’Ï reţină in hotel, fiind aproape ge
los de privirile şi ochiadeie jinduitoare, ce se aruncau 
asupra neveste-seî; dar un soare şi un timp superb 
fa\oriza tot-d’a-una dorinţele secrete ale Viorichi, care 
nu acorda lui George o singură zi spre a o avea pen
tru el.

Tot-d’a-una distrată, şi într’un sărutat reciproc îi 
zicea : vom avea destul timp, cînd vom ii acasă, să 
ne povestim impresiunile trecutului care ’ţî plac în 
particular, pe cînd Veneţia, nu vom maî putea s’o 
mai vedem aşa curînd, căci singur spui că acest voia- 
giu ne va costa prea mulţi bani, aşa dar să profităm 
in mod larg visitînd astă-zî cîte-va muzee, mîïne pa
latele Ducale, poîmiîne acea frumoasă locuinţă a Do
gilor, etc.

— Nu esti curios oare ? Să vezi acele suterane, ce 
serveau de închisori, atitor condamnaţi la moarte, 
pentru cele maî mici infracţiuni la legile stabilite de 
acei teribili şefi aï republicelor Veneţia şi Florenţa !

« Se zice că supliciul lor era mult maî mare de 
•cit acela al tribunalelor inchizitoriale; se pretinde 
chiar, că maî există gondolele cu carî se transportau 
condamnaţii în golful Măreî !

«Serile de asemenea ne sunt distribuite sau maî 
J)ine le vom petrece la piaţa Sf. Marcu !
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«Poate cine-va visa un spectacol mai feeric, de
cit acest oraş suspendat d’asupra apei şi neavind a- 
proape de teren ferm de cit acea frumoasă piaţă ilu
minată, atît de pompos, cu acele lanterne de diferite 
forme şi diverse colori!

« Voesc ca mai înainte de a părăsi acest incintă tor 
oraş să ne plimbăm în gondolă la lumina luneî, am 
auzit laud ind u-se mult farmecul acestor preumblări 
nocturne !

— Bine, replică George, de oare-ce ziua nu-’ţî a- 
junge, să ne plimbăm şi noaptea, dar un lucru ce 
pari a ii uitat, este repeziciunea cu care timpul trece, 
ast-fel că termenul înapoiere! noastre trece şi tu nici 
gîndeşti la aceasta?

— E! bine, dacă timpul trece repede, este semn că 
suntem fericiţi şi că te găseşti in bună societate !

«Dar nu mai vorbi, te rog, de timpul înapoierii; a 
revedea aşa de repede P.... după Veneţia, ’mi-ar pro
duce efectul unui vis urît, după unul frumos !

Şi de o dată devenind linguşitoare ca o pisică, %cu 
braţele ’Ï albe apucă pe George de gît şi cu o vo ce 
miorlăitoare ’î zise : Aï face mai bine, scumpe bărbu
ţele, de a’mî propune să mai vizităm şi alte oraşe cum 
de ex. Bolonia şi Florenţa, citi-va napoleoni mai mult 
nu este de cit o bagatelă pentru noi.

«Şi la urma urmei ţin prea mult a vizita Florenţa 
şi un bărbat gentil ca* tiiie nu poate refuza nimic so
ţiei sale.

« Ast-fel, după cite-va zile, găsim pe ccî doi însurăţei 
instalaţi într’un liotei de primul rang la Florenţa, vi-
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zi tind palaturile şi galeriile pline de tablouri cu ace
iaşi aviditate ca şi la Veneţia.

Numai un lucru intriga mult pe Viorica în toate 
aceste vizite, faptul că nu putea lega intimitate cu 
cine-va, că deşi vorbea cu toată lumea cum se întîmplă 
in toate oraşele mari frecuentate de streini şi al te sta
ţiuni unde toţi se întîlnesc, mănîncă şi se plimbă şi . 
apoi a doua zi se despart pentru a nu se mai vedea 
nici o dată,— acesta era singurul punct negru, ce irita 
pe ţînăra femeie.

De cite-ori nu fusese coprinsă de sensaţiuni ne es- 
plicabile pentru ea, cînd se vedea urmărită în toate 
mişcările de privirile marilor seniori italieni şi cărora 
ea le răspundea prin surisuri şi ochiade furişate.

Şi cum compara în mintea ei şubredă pe aceşti 
frumoşi bărbaţi, cu portul elegant, cu trăsuri regu
late, cu părul negru buclat cu George, care fără în
doială, ar fi rămas zăpăcit, dacă ar fi cunoscut ré
sül tatul acestei compara ţiuni.

Surprinzînd, fără îndoială, o parte din impresiunilc 
femeiei sale, George Petricu, uză de toate pretextele 
spre a scurta cit mai repede, acest .voiaj, care nu nu
mai că nu ’1 amuza, dar ’Ï devenise o povară greu 
de suportat.

Prefera viaţa liniştită a oraşului său natal, unde 
era înţeles muie înţelegea limba sa, şi unde într’o 
dulce intimitate ar putea gusta bucuriile Iun oi de miere 
şi în care intimitate şă’şi creeze ' obiceiuri care cu 
dim pul să devină o a doua natură.

In dimineaţa zilei cînd Viorica insista pentru pre-

'v
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lungirea voiajului, dorind a mai vedea şi alte locali
tăţi, George cu un ton hotărit, o invită a’şî face cu- 
ferile de plecare şi cari urinau a Pi puse la gară cu 
destinaţie pentru P...

Acum, pentru intila-oară, văzu ea, oare-care ener
gie în caracterul soţului său şi cu instinctul ce femela 
are in or-ce fel de raţionament, simţi că nu va fi un 
bărbat uşor de condus după cum ’şl închipuise.

Se supuse îndată, arătînd o proastă disposiţie, care 
nu asigură de loc pe sărmanul George, asupra armo
niei ce urma a prezida in viitor viaţa lor comună; 
încercă cite-va avansuri spre a readuce surisul pe 
buzele soţiei sale, căreia aerul posac nu-’l venea de 
loc; dar fură respinse cu atita bruscheţe că nu mal 
avu curajul a le reînnoi.

in tren, d-na Petricu, plîngindu-se de oboseala vo
iajului, de mica viteză a trenului, se întinse fără jenă 
pe o banqueta, prefăcîndu-se că doarme numai spre 
a tăia or-ce conversaţie cu bărbatul său, dar în rea- 
itate spr e a trece prin memorie-î impresiunile voia- 
ul ui său, linînd cu or-ce preţ a le povesti prietenelor 
sale în toate detaliile. Caracter singular, nu simţea nici 
o trebuinţă de a iniţia şi pe soţul său, asupra im- 
presiunilor căpătate, cel puţin ca recunoştinţă dacă 
nu împinsă de vre-un sentiment mal dulce.

Nu, păstra în cutele inimei sale ranchiuna vie, pentru 
acela care uzase aşa de repede autoritatea sa maritală,, 
şi ’şl făgădui a’l face să simţă sub toate formele, această 
lipsă de tact către ea.

In forul sufletului său îşi crea un plan de conduită



VIORICA 87

pentru viitor, fără să ia povaţă de la nimeni, de cit 
de la propriul său egoism !

Dar oare ar fi ascultat ea ! Dacă o inimă gene
roasă ’l-ar fi suflat că la etatea sa, la începutul 
căzniciei este tot-d’auna pericolos şi aproape funest 
a se juca cu sentimentele sincere ale unui ora şi că 
cu aşa purtare îşi poate perde fericirea şi liniştea, fără 
ale mai putea găsi vre-o dată ; că în fine o femeie la 
rindu-i este datoare a lace oare-carï concesiuni băr- 
batuluî său ; dar Viorica, printr’o natură pervertită 
înainte de etate, lua fic-care ofensă de partea sa şi 
privea ca o injurie, cea mai mică resistentă capri- 
ţiilor sale.

Tot reflectmd, oboseala o ajunse şi adormi adincj 
trenul cu iuţeala vintului parcurgînd distanţele către 
ţara natală.

George, care nu putea dormi, cu privirea distrată 
urmărea multiplele peisaje ce. se desfăşurau înaintea 
ochilor săi.

Primă-vara, din toate părţile cînta imnul său dis
cret: Mugurii se deschideau la primele raze ale soa
relui': pasările eşite din amorţeala ïerneï, cintau cu 
glasuri dulci reînvierea natúréi. Această însufleţire a 
sezonului, aşa de dulce inimelor amanţilor ’Ï făcea rău 
şi suferea fără a-şî da socoteală de motivele suferinţei 
sale, fiindu-Î teamă a se întreba şi a’şî memora sin
gulara sa lună de miere.

Fără voie din cînd în cind privirile ’Ï cădeau asupra 
soţiei sale, mai frumoasă ca nici o dată in postura sa 
molatică, care pentru George era ca şi o problemă de
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rezolvat şi se întreba : Cum ? o aşa încîntătoare 
. frumuseţe, nu poseda nieî inimă, nici milă, nici un 
sentiment de tandreţe sau entusiasm? Nu era oare 
prea repede redus la evidenţa şi realitatea faptelor?

Nu, n’o voia încă !
Ar fi fost ruptă prea repede perdeaua care ascundea 

încă, cîte-va rămăşiţe din iluziunile sale şi nevoind a 
asculta de cît de bătăile iniraei lui plină încă de dra
goste şi speranţe pentru un viitor fericit, se aplecă uşor 
şi depuse un fierbinte sărutat pe buzele întredeschise 
ale frumoasei sale soţii, care deşteptindu-se cu o voce 
aspră ’î zise:

— Trebue, în adevăr, să fi perdut or-ce noţiune de 
politeţe spre a mă deştepta ast-iel ? Şi unde ? in tren, 

•fără a te îngriji de privirile indiscrete ?
— Dar suntem, singuri, scumpa mea, şi nu cred 

ca cine-va să lipsească de civilitate cîud îşî sărută 
nevasta ?

«Te rog, nu ’mî mai arunca priviri aşa furioase^ 
crima ’mî este pardonabilă; aide mica mea nevestică 
sărută-mă la rindu-ţi şi spunem că m’aî ertat?

« Nu este frumos să sosim la P... supăraţi, unde sun
tem aşteptaţi cu nerăbdare.

«Ce se va spune? dacă vom fi văzuţi în desacord; 
menajază, te rog, cel puţin opinia publică şi nu arăta 
aşa repede; că aï făcut o căsătorie de raţionament, fără 
umbră de dragoste pentru mine care te iubesc atît 
de mult şi am pentru tine aproape un cult !

«Ia seama copilă, nu te juca prea mult cu senti-
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mentele mele, căci cel mai devotat amor se oboseşte 
intr’o zi şi atunci.... nenorocire ţie !

Viorica cu un ris nervos aproape răutăcios răspunse : 
Te rog, nu mă plictisi cu plîngerile şi în special cu 
ameninţările D-tale; nu sunt femeie care să mă sperii 
cu nimicuri, gindeşte şi ia ce-’ţî va plăcea, dar pentru 
moment dă-mî pace.

Şi pe măsură ce trenul se apropia, işî lua o figură 
din ce in ce mai posomorită ca şi cum perspectiva 
de a vedea ob raze prea cunoscute o inspăîmînta!

George, ghemuit într’un colţ al vagonului, dete din 
nou curs liber cugetărilor sale, luind de martor al 
întristatului său suflet orizontul înflăcărat de razele 
roşa ti ce al unui splendid apus de soare a căror reflec- 
siune purpurie se juca pe perdelele vagonului.

Şi din cînd în cînd, aruncă cite o privire pasărilor, 
cari lansau în aer ultimul lor cinfec ca o rugăciune 
recunoscătoare către creator, înainte de a se culca,— 
întrebindu-se prin ce putere a voinţei sale, ar putea, 
ascunde părinţilor şi amicilor adevărata sa situaţiune

Dar printr’un efect al natúréi sale singulare, tre- 
cind de la descuragîarea cea mai profundă la’ speranţa 
cea mai arzătoare, nu voia a admite cu nicï un preţ, 
să asiste aşa de curjund la dărîmarea fericireï întregeï 
sale vieţi ! Este poate un singur capriciu îşi zicea, care 
*î va trece în ocupaţiunilc menajului; va conveni că 
opt zile de voiaj, mai mult sau mai puţin nu sunt 
un motiv de a aduce o vecinică discordie intre eî.

Dar nu degeaba trăeşte cine-va e lună cu o per
soană, fără să înveţe a o cunoaşte, căci in toate min-
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găerile ce George primise de la Viorica, tot d’a-una 
se ascundea un interes cit de mic şi numai cînd se 
gindea la toate acestea îşi da compt ca el era asemenea 
unei pasări rănită, care uitind de rana sa, lace miï de 
sforţări spre a ’şî r.elua sborul său uşor ca mai ’nainte!

Nu’şi reamintea cel mai mic avint venit din inimă 
sau o îmbrăţişare necalculată, nu, nimic aşa ce-va nu 
se amesteca in suvenirurile lui!

Tot-d’a una decisă, serioasă, precumpănită in cuge
tările şi acţiunile ei, ştiind a ascunde adesea aceia-ce 
gindea, dar cugetînd tot-d’a una aceia ce spunea.

Ne accesibilă pentru cea mai dulce poezie a lucru
rilor, care la anumite momente nu lasă indiferent pe 
cei mai sceptici dintre oameni!.

Şi bietul George, nu ştia dacă trebuia să atribuie 
causa acestei secete de sentimente, unei lipse de creş
tere sau unei fiinţe lipsită de inimă!

Cind trenul flueră anunţind sosirea în gara P. .. 
Viorica destul de aferată ’şî prepară diversele pachete 
fără să spună vre-o vorbă sau să arunce o privire 
bărbatului său.

Scoboriră pe peron unde Elena şi Costică Sorescu 
făcea parte din numărul celor ce ’î aştepta.

Ca tot-d’a-una. Elena bună şi gata a primi cu multă 
afecţiune pe amica sa, ’Ï zise:

Cit ne lipseai, scumpă Viorico? Credeam că a’ţî 
făcut, un voiaj, vecnici şi cum nu aţi scris la nimeni, 
credeam că aţi avut vre-un accident pe Mare, căci te 
ştiu, fără seamăn în avenfturî periculoase, dar mulţu-
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mese cerului iată-vă în fine sănătoşi şi mai amore
zaţi cred, ca orî-eînd.

Viorica roşi puţin, pe cînd George părea şjtrist şi 
cam încurcat, lucru ce dete de vorbă celor ce-’ï aş
tepta: Va fi început ea, a-î face deja scene? N’ar fi 
prea de vreme, sărmanul George ?

Viorica, pretextînd oboseala drumului şi o durere 
dc cap ’şi exprimă arzinda dorinţă de a merge cît mai 
de grabnic acasă sub-liniind aceste din urmă cuvinte 
şi aruncindu-şî de astă dată privirea către bărbatul 
său, spre a vedea dacă şi dorinţa lui este aceiaşi, 
care ’î strinse mina cu recunoştinţă, căci pînă azi nu 
gustase împreună de cit din viaţa rătăcită de hoteluri!

Primele săptămînî fură ocupate cu instalarea, cînd 
d-na Petricu se arătă destul de dificilă in aranjarea 
camerilor pe care nu le găsea nici o dată destul de 
elegante, voind şicul, cum zicea ea, în cele mai mici 
detalii, la care George respundea, înconvoindu-se 
cu docilitatea unui miel la toate fantaziile eî, nădăj
duind un sfirşit acestui aranjament, spre a putea avea 
recompensa plictiselelor lui, recompensă ce găsea că 
vine prea încet şi pe care dc astă-dată o aştepta cu 
persistenţă !

Cît ar fi dorit să vadă în figura şi apucăturile ti
nerei sale neveste, mai puţine preocupa ţiuni materiale 
şi mai multă atenţiune faţă de el cum: Convorbiri 
intime între amîndoi în cochetul salonaş albaştrii, 
care părea de sigur rezervat cu totul pentru alt-cineva, 
de cît pentru el, căci mai nici o dată nu se găsea 
singur cu ea, de cît în sala de mîncare sau în camera.
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de culcare ; ar fi voit s’o vadă că puue oare-care 
grabă şi atenţiune la sosirea sa acasă, cum îşi în
chipuia el, că o bună soţie trebue să’şi primească 
bărbatul cînd vine de la afaceri; cit aştepta el un 
suris blind espresiv, care să’l răsplătească de obo
seala muncei obligatoare, reîncepută şi repetată in 
toate zilele !...

De cite ori, nu venea el, cu cite un buchet de flori, 
preferate de ea, şi cumpărate de la grădinar cu mari 
cheUuelî, fericit din nainte de surpriza ce-î va face, 
sau aducîndu-’i cel din urmă roman apărut ; dar nici 
florile, nici cărţile nu găsiau drumul inimeî sale, pe 
cari le arunca cu indiferenţă pe cea dinţii mobilă ce 
’Ï eşea înainte, iară nici un cuvînt de mulţumire, pen
tru asemenea atenţiuni adesea-orî repetate, negăsind 
nimic alt mai interesant, de cit a’l întreţine asupra 
oare-căror noutăţi sau cancanuri sensaţionale, aflate 
Ia părinţii săi şi prin oraş unde ’şî petrecea timpul, 
pe care iiu’l întrebuinţa la facerea tualetei sale.

Şi acum, că numai atîrna de părinţi, ţinea mult a 
sta în curent cu moda şi a-o urma în toate extra
vaganţele, certîndu-şî neîncetat bărbatul asupra fie 
zisei lui neglijenţe: Ce va zice lumea dacă mă va 
vedea 'tot-d’a-una elegantă şi pe tine neglijeat ?

— Ce’mï pasă de opiniunea lumeî, dacă am parve
nit a’ţî place, a acapara pentru mine spiritul şi dra
gostea ta!

<( Iii ochii mei eşti frumoasă şi într’un simplu ca- 
mizol ; cele mai bogate găteli nu te pot tace mai a - 
trăgătoare, ast-fel nu te prea obosi în detalii de tua-
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letă, cari te fac să’ţi perzî un timp preţios, pc care 
aï putea să-l întrebuinţezi mai cu folos.

Viorica, apucată de pofta de a căsca adăogă :
— Şi adică ce voieşti să facem mai folositor ?
«Să compunem tot-d’auna idile?Nu ţî-am repetat 

dc atîtea-orî că n’ani nici un talent pentru acest gen 
de composite’? ar ii mai nimerit dacă aï încerca să 
variezi ocupaţiunile noastre comune. !

Aceste esplicaţiunî prea neplăcute lui George, spuse 
de finăra sa soţie, cu un ton batjocoritor, se repetau 
prea adesea, totuşi el nu se descuragîa şî încerca în 
tot felul de a redeştepta în ea puţină poesie.

Şi de oare-ce ea, nu simţea o altă manieră de a iubi, 
mai adesea se mira de persistenţa bărbatului său, de 
a se plihge de raporturile intre dînşiî.

Ce voia el mai mult ? Nu era ea femeia sa ? supusă 
voinţelor sale?

Nu se supusese ea, dorinţei lui de a veni ia ţară n 
spre a-şî mai scoate din banii cheltuiţi cu voiajul de 
nuntă ? .

Cedase acestei idei fără să murmure, ea, care cre
zuse că o dată măritată va fi scăpată pentru tot-da- 
una, de astă sechestrare de două luni, in mijlocul ţă
ranilor inculţi?

Ce ’î se reproşa încă? Nu se arăta ea către el în 
faţa lumii destul de supusă şi respectoasă?

Şi in adevăr, Viorica, în faţa lumii juca de minune 
rolul său de soţie model : afabilă, prevăzătoare, aproape 
tandră cu bărbatul în cit ’1 făcea să dorească, aï fi 
casa in tot-d’a una plină cu streinï nuraaï spre a se
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putea bucura şi el la rindu-î, ca or-ce simplu strein 
de graţiile şi amabilitatea, femeiei sale, aşa de avară 
pentru el singur !

Erau atit de departe de poema intimă, a vieţii îm
părtăşită între două inimi, car! se înţeleg, cari se revăd 
tot-d’auna cu plăcere, cu o nouă nerăbdare, după un 
timp de despărţire, spre a-şi comunica bucuriile sau 
neplăcerile ce le brăzdează existenţa.

Şi totuşi, cu toată buna-voinţă a lui George, care 
se arăta tot-d’auna conciliant, in toate, nu ajunseseră 
a se acorda in nimic, ba chiar de cît-va timp o schim
bare şi mai vizibilă se opera în caracterul şi apucă
turile femeiei sale.

Fie din pricina timpului său, rău întrebuinţat, fie 
din causa lipsei de ocupaţie sau a instinctelor sale, 
intrase în relaţiuni şi legături de prietenie cu văduve 
şi divorţate de cari furnică provinciile şi în special 
oraşul P....

Şi cu toate că bărbatul se opuse din toate puterile 
unor asemenea prietenii, din causa reputaţi unii ne
sigură a unor asemenea femei, totuşi ea persistă, in- 
trebuinţind mai întîi rugăciunile, apoi arătîndu-se 
minioasă şi în fine făcînd ceea ce ’i plăcea, fără să 
se mai ocupe de opiniunea bărbatului său, ca şi cum 
acesta n’ar ii mai existat.

Din acest moment o nouă fază de viaţă începu pen
tru George Petricu : ori de cite ori venea acasă de la 
afacerile sale, mai tot-d’auna ’şi găsea nevasta lipsă, 
masa in întirziere, casa neglijată şi ţoale rău îngri-
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jite fára nici un confortabil fiind lăsat totul in scama 
unei bucătărese fără experienţă.

In rarele momente cind se găseau singure* ’Ï vor
bea despre oare-carî plimbări cu trăsura sau de soa
rele intime, unde nu erau admise de cit dame.

Dar dacă George ar fi putut pătrunde în aceste 
reuniuni, ar ii recunoscut că societetea soţiei sale nu 
se compunea, de cit din bă trine văduve, femei cu re
pu taţi unea compromisă, divorţate, cari fie din causa 
caracterelor lor arţăgoase, fie a unei prea mari dra
goste de libertate; tot-d’auna resultatul uneî falşe edu- 
caţiunî, şi cari negăsind nimic mai bun de făcut de 
cit a atrage în cursă-le şi pe alte tinere fără expe
rienţă, fie pentru diferite interese meschine, fie în 
scop de a-şî mări numărul de femei libere şi inde
pendente, insărcinîndu-se de a le aluneca bilete dulci 
şi a le procura distracţii cari să le atragă afară de 
sub acoperămintul conjugal.

In aceste reuniuni, se joacă mult la cărţi' şi cel 
mai adesea pe sume mari ; se povestesc cu multă yervă 
oare-carî întîmplărî atrăgătoare şi in special sunt es- 
ploatate scandalurile picante cum de ex : Despre băr
baţi cari se cred destul de isteţi, dar sunt’ înşelaţi de 
nevestele lor in modul cel mal singular...

Aceste istorioare, de prost gust, amuza în particular 
pe Viorica şi fără a se gindi un minut la consecin
ţele lor fatale se gîndea, nu fără dreptate, că cu fru
museţea sa fermecătoare putea deveni j eroina oare- 
căror anecdote de acest soi; cu George nu-1 va fi di
ficil, îl va face să creadă ceia ce va voi ea.



06 VIORICA

Intr’una (lin seri, după ce Viorica îşi adună bani 
economisiţi de la tirguelile zilnice plecă spre a’şî 
întîlni amicele şi a forma cercul de jucătoare, căci 
în puţin timp devenise cea mai destrăbălată jucătoare 
de cărţi, găsind sensaţiuni de plăcere în acest nou 
mijloc de a ’şi omorî timpul, George văzindu-se sin
gur, de-o-dată fu apucat de un acces de tristeţe, a- 
proape o violentă desperare şi spre a nu se lăsa să 
fie stăpînit in mod nefolositor de asemenea idei, îm
pins de acea nevoe de a’şî împărtăşi durerile altora işî 
îndreaptă paşii către casa amicului Costică Sorescu, nu 
însă pentru a şe plinge, căci nu avea acest drept de 
oare-ce fusese în dèajuns prevenit, dar spre a face 
o baie în dulceaţa unei fericiri caznice pe care ar fi 
dorit s’o vadă încălzind şi căminul său, sau poate că 
o povaţă bine venită î-ar fi folositoare.

Găsi pe Costică şi Elena stincl la o masă pe care 
se afla mici unelte de lucru, luminată de o lampă a 
cărei vie lumină era atenuată printr’un abajur de un 
verde opal, mobilele bine aranjate şi bine îngrijite, 
Costică citea cu multă complesenţă o revistă, iar 
Elena asculta şi lucra la rul'ăria copilului, ce era aş- . 
teptat cu nerăbdare şi care avea să fie ca o notă ve
selă în acest plăcut şi liniştit interior.

Costică se ridică cu grabă şi întinse lui George o 
mină francă şi loială, ghicind că dacă venea singur 
la această oră avea cea mai mare trebuinţă de semne 
de afecţiune sinceră...

— Cum? singur? unde iţi este nevasta ?
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cc Aşteptam de inult vizita voastră, dar pare că a’ţî 
uitat cu totul pe vechii prieteni.

— in adevăr, Viorica este chiar pentru mine, a- 
proape invizibilă, mai ales de cînd a legat prietenia 
cu Ghiduleasca şi Filostreanca, cari la rindul lor au 
hitrodus’o intr’un cerc mai mare de cocoane de seama 
lor, societate demnă de toată stima şi respectul, de 
oare-ce bărbaţii nu sunt admişi, ceia-ce ’ml povestea 
astă-seară la masă cu un aer destul de grăbit !

« In zadar, ’nu-a fost toate rugăciunile şi sforţările 
spre a-o face să renunţe cel puţin astă-seară, la a- 
ceaste reuniri, pentru a mă însoţi aici, spre a lua 
gust la aceste soarele intime, la această viaţă liniştită 
de familie de cari ea, pare a se depărta cu paşi repezi.

« Mî-a promis pentru o altă zi; să aşteptăm fără s’o 
condamnăm încă prea sever, poate se va obosi o dată 
de noile sale prietine, căci prieteniile ca şi amorurile 
prea înflăcărate, nu durează mult.

<a Ce lucraţi acolo, Mme Sorescu? păreţi aşa de 
preocupată?

— Mici scufiţe şi barbete de copii.
— À ! înţeleg acum, ceva nou !
Şi tot espozind pe masă mica rufarie fără să dea 

a tenţiune viitoarei tinere mamă care roşea de încur
cătura în care se găsea, zise:

— O ! ce fericiţi muritori sunteţi, totul pare a fa
voriza fericirea voastră!

« Pe cînd la mine, nimic aşa-ceva nu se poate spera 
pentru moment şi D-zeu ştie cum o dorèse, căci poate 
noile şi neprevăzutele bucurii ale maternităţii, vor

7
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readuce pe acea tînără ameţita, la datoriile sale de 
femeie de casă şi soţie mai devotată.

Şi de o dată uilîndu-şî hotărîrea cc’şi luase de a 
nu se plinge, reluă cu amărăciune ;

« Cu toate acestea, nu am nimic a’mï reproşa vis- 
â-vis de ea !

cc Şi ceea-ce este mai dureros pentru mine este că 
pare a nu ’şî da seamă de loc de răul ce’mî face, de 
golul inspăimîntător ce găsesc în propria mea casă !

« De cind inima mea s’a deschis la primele emo- 
ţiunî ale dragostei; n’a bătut de cît pentru ea!

« Dacă am studiat, lucrat cu ardoare şi am voit a 
parveni la o posiţic liberă este că, pretutindeni am 
fost urmărit de imagina sa, încuragîat de suvenirul 
său şi astă-zi zilele se scurg goale pentru mine, fără 
a’mî aduce nici o bucurie, nici o recompensă lungilor 
mele osteneli !

« Această singulară creatură, înzestrată cu atîtea po
doabe fisice, parc a crede că nu este o altă manieră 
de a iubi, găsindu-sc satisfăcută numai de efectul ce 
produce persoana sa asupra altuia !

Şi încctinel ca si cum şi-ar ii vorbit numai sieşi 
repeta aproape într’un oftat : «Nu, de sigur, astă tcmee 
n’are inimă ! »

Elena, prin cuvinte încuragîatoare, încercă a’l îm
bărbăta şi a’l face să nădăjduiască, zicindu-i : că Ia 
etatea soţiei sale nu se poate continua cu atîta lio- 
tărîre, o cale aşa de falşe, fără ca dintr’o zi într’alta 
să ’şi recunoască greşeala ; că va reveni de sigur mai
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ibună şi mai iubitoare, înccrcincl ast-fel sä ’1 facă a 
-uita neînţelesele ei uşurinţe !

George clătinînd capul cu un gest de necrezare, îşi 
luă seara bună şi plecă, lăsind pe Costică.şi Elena 
îngrijaţi şi regretind sincer sfărîraarea unui menaj 
aşa de tinăr, căci din conduita acestei femei, se vedea 
că dintr’o zi într’alta trebuia să cadă în greşeli mat 
grave pe cari un om nu le poate erta !

Costică Sorcscu adresindu-se Elenei zise:
— Ea se va mingiia, dar el nici o dată, căci are o 

natură prea sensibilă!
« Nu vezi? Ce schimbares’a operat în toată întreaga 

lui persoană?Cum a slăbit? Ce sbîrciturî adinei sunt 
marcate pe Iruniea sa!

— Si nu sunt încă doi ani de cîiid s’au luat, încheia 
Elena.

, Cind George sosi acasă Viorica nu venise încă, dar 
se liotiri a o aştepta în salon spre a-î cere oare-cari 
desluşiri asupra conduitei sale şi adică : De cind s’a 
schimbat moda ca bărbatul să-şi aştepte nevasta ?

In fine, pe la orele două din noapte veni şi cind 
intră şi ’1 găsi neculcat aşleptind’o în salon, cu o voce 
«degagiată ’i zise :

— Te credeam culcat ? Ce ideie să stai singur aci ? 
'De sigur spre a’mi repeta încă că sunt frumoasă şi 
mă iubeşti? Este cintecul tău favorit!

«Aide, spune repede, căci mă duc să mă culc, Tnj 
trebue odihnă, poimîine-seară este cel dinţii bal al 
'.sezonului la colonelul B. Cred că n’ai uitat invi- 
:taţi tinea ?
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cc Nu uita de asemenea că trebue să ne arătăm . în 
toate avantajele? Ingrijeşte-tebine spre a nn mă face 
să roşesc de persoana ta, fiind de a ta datorie de a 
mă acompania.

«Numai de astă-dată, voi mai consimţi a merge cu 
o trăsură de piaţă, căci un lucru ce pari a uita, este 
cumpărarea unei trăsuri şi cai.

« Crezi că am să mă plimb încă mult timp de pomană 
cu trăsura prietenelor mele?

«Nu, amorul meu propriu a suferit destul din cauza 
avariţie! tale ? Fără trăsură nu ne putem ţine rangul, 
căci ce va zice lumea?

—Lumea ? reluă George, care abia îşi căpătă graiul :
«Va zice că sunt cel mai nenorocit dintre muri

tori, avînd de nevastă o femeie ca tine !
Şi dînd drumul mînieî ce-î clocotea în piept adăogă-
« Un monstru, de ingratitudine, o statue fără inimă 

şi fără suflet !
«Ce puţin lucru este frumuseţea la o femeie cînd 

bunele sentimente ’î lipsesc !
Dar ea, după o pauză ca şi cum aceste fulgerătoare 

cuvinte nu ’l-ar fi fost adresate reluă:
— Cred că aï înţeles, că doresc o trăsură, şi pentru 

a nu’ţi datora nimic, voesc s’o cumperi din venitul 
dotei^mele, căci sper că nu vei fi avînd pretenţiunea 
de a capitaliza venitul meu?

George la astă nedreaptă aiusiune sări in sus !
El, care cu cel mai mare tact evita, orî-ce cestiune 

de bani, şi care pînă în acel moment nu refuzase ni
mic femeïeï sale, ’Ï zise cu un ton sever :

i
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« Ţi-aidat tu socoteală^ o singură zi de tot ce costă 
fanteziile tale spre a urmări moda în toate capriţiile eî?

« Tu, care ne lucrînd nimic cu mîïnele tale, nu ştii 
de cit să comanzi Ja cusătoreasă sau la modistă

« Tu, care respingi cu îngîmfare, un sărac ce-ţî cere 
milă în stradă, sau întorci capul spre a nu ’1 vedea, nu 
ştii a te priva de nimic, numai spre a’ţi satisface pro
priul tău egoism ?

« Poţi face apel la zestrea ta, fiind liniştită că este 
ne atinsă, cit despie venit, ’1-aï cheltuit de mult şi da
că n’aş fi pus eu picioarele in prag mai fi tirit a face 
şi datorii; ast-fel iţi refuz neted trăsura şi caii şi te rog 
a nu mai ataca această cestiune, liniştindu-te asupra 
opiniunii publice în astă privinţă căci cine nu ştie, că 
nu sunt de cit un simplu inginer şi cu atit mal mult 
voi fi stimat, cu cit voî sta în cerul meu, natural, de 
către oamenii cum se cade, nu de aceia cu care. te afi
şezi tu de cit-va timp şi cari se fac a‘fi arătaţi cu de
getul!

Viorica, cu dinţiistrinşi şi tremurindde minie replică:
A ! de sigur îmi face o scenă ?

« ’Mi reproşezi, tot ce al făcut pentru mineşi îmi refuzi 
ceia ce-ţî cer?

Şi dirigindu-se spre oglindă :
c Priveşte-te şi comparăte cu mine!
« Tu,căruia natura ţi-a refuzat toate avantagelc este- 

rioare, nu aï nici eleganţa, nici -nimic ce place unei 
«femei!

« Luîndu-te, de bărbat este cel mai mare sacrifiiciu
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ce am făcut ; amicele mele *mî o repetă chiar astă-seară, 
că cti seducţiunea mea aş ii putut pretinde o mai. 
bună partidă...

George devenind de o dată răutăcios iî zise;
— Da, căpitan Milcoveanu, ţî-a probat in destul pre

ţul ce punea pe tine şi cit te stima, precum şi ce sa
crificii aï meritat ca omaj pentru persoana ta!

« Crezi că am uitat cochetările tale cu el? Nu, în
grămădesc şi nu uit nimic!

Viorica isbucni intr'urt rîs sardonic şi nervos şi cu 
o voce ascuţită adăuga:

— Găteşte ţi carnetul de note, ca să’l aï la îndemî- 
nă spre a-ţi rezuma jurnalul martirului tău!

Si aprinzînd in linişte o luminare părăsi salonul 
spre a merge să se culce, ocupîndu-se cu cel mai ma
re singe rece de toaleta sa de noapte, ne uïtînd de a’şi. 
suci părul cu ferul, ne neglijind nici un detaliu, care 
ar fi putut jigni cit de, puţin frumuseţea sa; culcin- 
du-se în cea mai mare tihnă şi dormind pină la nouë' 
cïasurï dimineaţa, visind numaî despre balul colone
lului B. şi despre noile sale succese, Iară a se întreba un 
minut: ce făcea bărbatul său, care rămăsese în salon. 
intr’un fotoliu, reflectind la nenorocirea sa, care era: 
singura sa operă ? Acum, îşi aducea aminte de pove- 

' ţele amicilor săi ; toţî cunoştea această femeie, afară 
de el!

Şi cind işî esamina starea sufletului constată că 
o iubîa încă cu aceiaşi pasiune, cu toate ca perduse 
orî-ce stimă pentru ea; totuşi un cuvînt de căinţă 
de părere de rëu din parte-î l’ar fi făcut a îerţa*
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şi iuta totul, chiar asprele cuvinte ce’î adresase în a- 
cea sara !

A doua zi, cei doi soţi sa găsiră faţă în faţă la dejun!
George cu faţa obosită şi abătut era adîncit într’o 

muţenie de tîmpit ! Viorica din coutră, bine. odihnită, 
fragetă şi frumoasă, îmbrăcată c’un frumos capod şi foi
le tind intr’un jurnal de modă, ridicîndu-şi privirea 
către George ’î zise:

— Iată cum eşti făcut ? S’ar zice că vii de la mor
gă 0 Cine a mai văzut să-ţi petreci noaptea într’un 
fotoliu ?

« Dacă reîncepi şi astă seară, la balul de raîine 
seară, nu vei ii destul de présentai)il?

«Nu e vorbă aşi putea merge cu mama sau cu sora 
mea, dar ce va zice lumea ? Căci ţin a menajea puţin 
opiniunea lumii; aşi avea aerul unei divorţate... »

Acest din urmă cu vînt, pronunţat cu atita uşurinţă 
de nevastă-sa, in urma celor petrecute, căzu cu greu-/ 
tatea unei picături de plumb cald pe inima lui George, 
pricinuindu-i o profundă rană în suflet, care fu ca# 
şi un presimţimint sinistru pentru viitor !

Şi fără a ’şi ridica privirea asupră-i ii zice :
— Fii sigură că mîine voi ii gata a te însoţi aşa 

cum datoria şi onoarea mea o cere.
Şi luîndu-şi în linişte cafeaua, ne arătînd nici o 

dorinţă de a continua convorbirea cu aceia a cărei 
uşurinţă ’1 deşnădăjduia, ne ştiind a arăta nici un 
regret faţă de suferinţele luï, a căror causă era ea, 
timbrul voceï eî, făcîndu-î rău acum, şi avînd trebuinţă 
de linişte şi singurătate se retrase în biuroul său.



lOi viorucA

D-na Petricu, profitînd de astă libertate, uză de ea, 
alergînd toată ziua din magazin în magazin, procu- 
rîndu-şî mănuşi, flori, panglici, tîrgueli, ce o ocupară 
atît de mult în cît îşi uită de casă şi de tot ce nu 
avea raport la ea însăşi !

\

f
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partamentele Colonelului B... luminate din toate 
părţile, aşa în cit printre pcrsiene se puteau 

zări chelnerii luaţi de ocazie, mergînd în sus şi în 
jos, cu braţele încărcate de cristale şi de vase, de 
prăjituri şi bomboane, îngheţată şi diferite reciturï 
toate aranjate artistic într’un buiet şi cari erau des
tinate prînzului cu care urma a se deschide balul.

Curtea îndesată de trăsuri, elita societăţii oraşului 
P... se inbulzea şi se plimba in cele două saloane in 
mod splendid decorate de flori.

D-na Colonel B... făcea cu o bună graţie onorurile 
casei sale, gîndind, cu un orgoliu satisfăcut, că va fi 
greu altor soarele, de a întrece pe a sa în lux şi bun 
gust.

Muzica începînd primele arii, amatorii avansau prin 
salonul rezervat dansului, pe cînd amatorii de jocuri
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se instalau înaintea meselor pe cari se aflau grămezi 
de cărţi de joc, reservate lor în cel alt salon.

Intrarea Viorichi în salonul de dans, la braţul lui 
George, întoarse capetele dansatorilor spre uşa de in
trare ; damele îşi şoptiră cite-va frase însoţite de su- 
rîsuri semnificative in care, fără îndoială, se amesteca 
şi un grăunte de gelozie, căci tînăra femeie, era acum 
mai incintătoare ca ori cind, adăogîndu-se la frumu
seţea sa naturală şi acea siguranţă şi ţinută de femeie 
grăsulie, lucru ce o făcea mai atrăgătoare către sexul 
forte.

Pur tind o prea elegantă rochie de satin alb, destul 
de decoltată, lăsînd a se vedea gîtul şi pieptul încăr
cate de bijuteriile cumpărate de George, tualcta îm
podobită cu flori de grenată roşii, cari ofereau cel 
mai magic efect în părul său !

George o admira,-cum toată lumea o admira, însă 
de la distanţă căci ea părea a fi uitat deja de exis
tenţa lui, in acel moment cind pintenii de toate gra
dele şi tot felul de uniforme iurnicau în juru-Î.

Colonelul B..., patronul balului, se arătă in parti
cular galant, oferindu-’i braţul pentru a o présenta 
şi a o recomanda ca pe cea mai îucintătoarc a sa 
invitată, aruncindu-i priviri espresivc, cari fură 
observate de statul major de tineri ce o asediau şi 
cari ’şi şopteau: are aerul a ţine la Colonel, căci *şi 
dau întilnire in toate colţurile balului; Colonela nu 
este îngăduitoare şi poate că sfîrşitul acestei soarele,, 
ne rezervă un mic scandal amusant care va lace să

:

I
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moara de ris toate aceste dame pe jumătate frumoase 
cari ’î aruncă priviri fulgerătoare !

Viorica se găsea puţin cam deplasată văzîndu-se 
obiectul atenţiunii unui personaj ca Colonelul B... care 
era destul de bine văzut în societatea P... şi se bu
cura de mare influenţă în localitate.

Bine conservat, cu toate că trecuse peste cinci
zeci de ani, dar pentru femei ca Viorica susţineai 
că arc numai patru-zccî şi doi, nici un păr alb, 
mustaţa de un prea negru frumos, denotă că Co
lonelul făcea uz în mod discret de cea mai bună tinc- 
tură japoneză; înalt de talie cu statura mindră şi dis
tinsă avind încă o buna mină, représenta cariera ar
melor în toate avantajele..

După cite-va cadriluri, colonelul^conduse pe Viorica 
la bufet unde cu multă curtoazie îi puse la discreţie 
tot ce conţinea mai escliis, şoptindu’Î intr’un surîs că 
totul iî aparţine chiar şiinima sa este a eî pentru viaţă!

Frasa plăcindu-î, în tot timpul soarelei, Viorica: 
respunsc înflăcăratuiuî Colonel prin cochetăriile cele 
mai fermecătoare !

In schimb, Colonela văzindu-se delăsată ca şi George 
se apropie de el şi după ce mai inti! îi adresă în 
mod simpatic cite-va cestiunî, ghicind cu tactul său 
de femeie, că trebue să fie nenorocit în căznicie, apoi 
lăsîndu-se a fi stăpinită de mînie pentru acela-ce era 
pe cale de a-î fura bărbatul adăogă :

— Femei ca a D-voastră nu se aclimatizează nicî 
o-dată cu căminul caznic; interiorul casei D-tale tre
bue să fie o desordine complectă ?

V-
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George roşind zise cu violenţă : Doamnă, uitaţi că 
aceea despre care vorbiţi este femeia mea ? Şi că sun
tem în casa D-voastră?

« Sunt gata să mă retrag, dacă Viorica v’a ofensat 
intru ceva?

— O ! lio, mergi prea departe, scumpul meu amic, 
permiţindu-şi astă familiaritate de oare-ce ’1 cunoştea 
de mult, eu nu sunt femeie care să mă supăr pentru 
aşa puţin lucru şi permit bucuroasă Colonelului oare 
cari fantaziî !

Apoi răţoindu-se, \şî aruncă o privire de comple- 
senţă in oglinda de vis-a-vis, care ’î reflecta imagina 
şi pe care ’şî-o găsea încă perfectă, graţie escelentelor 
producte ale casei Jobin din Bucureşti, şi cu o voce 
miorlăitoare adăoga :

— O ! Nu mă tem de nimic, astea sunt rachete ar
tificiale d’ale Colonelului, care-ï voi- trece aşa de re
pede ca şi un fulger şi mîine nu va mai vedea alta, 
de cit pe mine !

Datoriile sale de stăpînă a casei, chemînd’o in altă 
parte, părăsi pe George lăsîndu-’l intre perplex, asu
pra observaţiunilor ce-şî reservase de a face asupra 
conduitei femeïe sale.

Cit despre propriele sale suferinţe, se obicînuise atit 
de mult cu ele, că deveniseră la a doua viaţă pentru 
el, avînd de obicei a ’şî închide totul în suflet, mul- 
ţumindu-se a cugeta ore întregi în linişte şi singură
tate şi aşteptînd dintr’o zi intr’alta întîmplările ne
cunoscutului', încercînd astă seară mai mult o repul- 
siune de cit dorinţa de a dansa cu nevasta sa, cum
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încerca altă-dată, el căruia ’Ï plăcea ăst soïü de petre
cere; totuşi unul dintre prieteni îl făcu să observe 
anormalul situaţiunii sale, faţă de femeia sa, şi ’1 
gajă a se apropia de ea spre a o dansa, căci lumea 
atitdispusă a se ocupa de alţii, nu va lipsi de a-î pune 
in cintec chiar de a doua zi.

Se supuse şi maşinaliceşte se îndreptă către Viorica 
care era ocupată cu depănarea boabelor de mărgăritar 
ale spiritului său, într’un alt cerc de tineri zişi la 
modă, cari ţintise ochii la ea şi o inspecta ca pe un 
cal de preţ !

George, în fine, ’i zise : Vrei să dansăm împreună 
acest vals? Mi-’l datorezi, am aşteptat destul!

Primi invitaţiunea, perzîndu-şi in acelaş timp mina 
sa amabilă şi provocatoare spre a lua rolul unei per
soane care ’şi îndeplineşte o datorie lăsîndu-se a fi 
învirtită fără a adresa bărbatului său un cuvînt sau 
privire!

Sfîrşitul dansului fu o adevărată uşurare, pentru 
amîndoï şi pînă la terminarea baiului, George o lăsă 
liberă şi cu Lotul la disposiţia adoratorilor săi, diri- 
jindu-se către salonul de joc, unde se instală înaintea 
unei mese in tovărăşia unor bătrîni, jucind cu fre
nezie, silindu-se ast-fel a uita cîte-va ceasuri mîhnirea 
sa ; şansa mai întîï ’Ï fu contrară, apoi cîştigă şi sfirşi 
a cîştiga o sumă destul de mare, care ar fi putut servi 
la cumpărarea cailor şi trăsurei dorite de Viorica, 
dar el zisese nu; cum era să se lipsească de autori
tate, faţă de ea? Si găsindu-se nenorocit în amor pre
feră să nu mai vorbească de şansa la joc.

an-
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Balul se sfirşi, cuintoat; au un iîrşit in aste lume !
Unii, plecaiă regretînd atitea ceasuri de odihnă ri

sipite, alţii ducînd cu ei o meschină doză de vanitate 
satisfăcută !

Şi cu toate acestea, cei-ce sunt escluşî de la ase
menea serbări şi petreceri, ce priviri de gelozie nu 
aruncă pe ferestrele luminate, crczînd că o fericire 
fără seamăn domneşte dincolo de zidurile ce-’i des
parte şi că un colţ de cer nu poate fi comparat cu 
•aceste saloane, ce conţin atitea pofte şi din care se 
•exală atitea surde ambiţiuni; dar în realitate dom
neşte cea mai profundă plictisealăj!

Cine? a doua zi de un bal sau serbotoare n’a con
siderat toaleta sa, şifonată sau pătată; osteneala şi 
baniï ce a costat un ast-fel de deranjament, coin- 
părînd mica parte de satisfacţiune şi de plăcere ce 
aceste petreceri procură şi nu şî-a zis :

N’ar fi fost oare, mai bine să stau la gura sobei, cu 
o bună carte pe mescioară sau o revistă interesantă, 
mî-ar fi lăsat de sigur mai bune şi mai frumoase im- 
presium, de cit unor nopţi perdu te, ce poartă numele 
.de sărbători !

Cam ast-fel de reflexiuni făcu George Petricu, cind 
în dimineaţa balului sus descris trecu pe lingă casa 
amicului, său Costică Sorescu, în care totul dormea 
în linişte, ghicind că o asemenea linişte şi pace estcri- 
oară domnea şi in inimile celor ce locuia în aceacasă^ 
cari frecuentau prea puţin lumea, mai ales de la naş
terea micei lor Marioara, caii le procura destule ne- 
-vinovate bucurii şi atitea nevinovate distracţiuni...
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George surprinzîndu-şî nevasta surîzînd, bine înţeles 
’şî retrccea prin minte succesele de bal, o crezu dis
pusă şi voi a face iluziune la acest liniştit cămin, 
unde concordia şi pacea păreau că-şî făcuseră cuibul, 
cu toate că se aştepta la o rea primire, din partea 
soţiei sale la asemenea aluziuni, care nu întîrzie, căci 
Viorica ’Ï respunse înălţimi din umeri:

Oamenii, de felul Elenei, cu gusturi meschine de' 
burtă verde, pot corn ta printre oameni?

« Le place să ’şî mîugîe copilul, cînd unul, cind altul, 
ca şi cum copii nu sunt tăcuţi spre a fi îngrijiţi de doici?

Ca şi cum s’ar fi vorbit singură:
Cind din nenorocire voiîi fi mamă, la rindu-mî nu 

mă voi ii ocupa de asemenea detalii; nu este destul 
oare că trebue să sufer şi să am talia diformată timp 
de nouă luni ?

George apropiindu-se de femeia sa care tocmai in
tra in camera de culcare şi coprinzînd’o de talia sa 
învelită de satin-alb o forţă să stea pe o canapea şi 
o întreba-

— Fi-va oare adevărat că-mi rezervi fericirea de 
a fi tată? Că voi putea ţine în braţe copilul meu?

Şi lăsîndu-se a fi stăpînit de astă bucurie ne aş
teptată, îşi sărută cu efuziune nevasta, care nu înţele
gea cura putea fi el atit de bucuros pentru un copil, 
o fiinţă care vine să turbure liniştea şi să ceară în
grijiri pe cari nici o dată nu va fi in stare să le 
întoarcă.

Ast-fel ea, îşi dedea socoteală de ingratitudinea copi-
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ilor şi calcula din nainte un just echilibru între 
ceia-ce ea da şi ceia-ce ar ii putut primi !

încă o dată George rămase mut de atîta materialism, 
din partea nevestisi, dar fără a face vre-o reflexiune 
reindoi îngrijirile şi prevederile pentru ea, sperînd 
din parte-i vre-o schimbare in favoarea sa, atunci, 
cînd va fi mamă!

Se mulţumea acum cu puţin ; o privire de recunoş
tinţă ’î era destul; ea din contră, nu schimbă nimic 
în conduita sa ; mai mult, pe cit ’! fu permis de a’şî 
disimula posiţia, o făcu, strîngîndu-se cu corsetul, cu 
ingrijire spre marea teroare a lui George, care se 
temea de urmări fatale pentru mica fiinţă, aşa de 
inofensibilă şi care poate era predestinată a-î procura 
oare-cari bucurii pe acest pămint !

Cochetăriile ei, cu colonelul B. deveniseră de noto
rietate publică, cum zice proverbul, toată lumea ştia, 
aceia-ce bărbatul nu ştia.

’Şi dau întîlniri în toate locurile şi mai adesea în 
cercul damelor prietine cu Viorica, unde fusese ad
misă, spre cea mai mare bucurie a celor mai bătrîne 
cari se găseau destul de onorate cu visita colonelului.

Ea însăşi ’1 primia în visite în casa bărbatulal'său, 
cari visite se prelungeau destul de mult în lipsa lui 
George.

Toată lumea ştia acum că acest bătrîn şi vechiú 
militar, era nebun după Viorica şi cheltuia sume mari 
de bani pe bijuterii şi biblourî costisitoare, căci per
fida, ajunsese repede a’şî calcula preţul frumuseţii, 
găsind pe colonel prea răscopt pentru propria sa plâ-
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cere spre a’î oferi graţiile în mod gratuit... Aşa siirî- 
zînd arăta colonelului braţul său alb şi grăsuliu pe 
care ar veni destul de bine o brăţară—zicea ea—ce 
observase la vitrina cutăreî sau cutăreî bijuterii.

in altă zi ’! arăta degetul gol în care un inel de 
preţ— zicea ca —lipseşte absolutainente...

Aşa că colonela, cu loată asigurarea şi încrederea 
ce avea în bravul ei bărbat, începu a se îngriji şi a 
’şl perde cumpătul, de milităroaica veche, cum zicea 
ea, căci ’! era teamă a se vedea părăsită pentru o 
creatură aşa de periculoasă; nu se vedeau Ia P... în 
toate zilele lucruri de aşa soi, divorţuri şi căzniciî de 
cîte două-zecî ani desfăcute !

O! este îngrozitor, gîndea colonela, să fie aşa pă
răsită şi să vadă pe rivala sa împodobită de graţiile 
juneţe! plimbîndu-se la braţul bărbatului său şi dîn- 
du’şî aere de cuceritoare...

Dar imaginaţia prea simţitoare! colonelă, mergea 
prea departe, lucrurile nu ajunseseră aci.

Colonelul, este prea adevărat, era amorezat de tînăra 
cochetă, dar înainte de toate îş! respecta familia şi 
ştia ceia-ce onoarea ’i comanda aşa că nu gîndea un 
minut a uza de marile mijloace ale căror urmări sunt 
destul de ruşinoase.

Posiţiunea şi talia diformă a Viorichi, o constrîn- 
seră a rămînea în casă, reproşînd lu! George de 
mi! de or! pe zi că el este cauza arestăre! sale în 
casă şi întristîndu-se, cînd ’ş! vedea în oglindă trăsu
rile feţe! alterate, de acea stare de suferinţă, care este

I
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apanajul ori-căreî femei şi de la care nu se pot sus
trage de cil excepţiunile.

întinsa pe o canapea în faţa unei mari oglinzi cal
cula zilnic timpul ce-î mai răni în ea piua să scape de 
sarcină, ne preocupînd’o alt de cît dacă absenţa sa, 
nu-’i va scădea influenţa pe lingă colonel, care de 
alt-fcl nu o uita, luînd in lipsa lui George nouţă ţ1 
despre ea şi acompaniind bileţelele sale de bomboanele 
çele mai fine, ale căror coşule teşi cornete fiind lăsate cu 
neglijenţă pe masă sau căminul sobei, atrăsese în mai 
multe rinduri atenţiunea lui George şi cînd întrebase 
de enigmatica loi provenienţă. Viorica, cu flegma sa 
obicinuită, ’î spuse că venea din partea tatălui său, 
care ştia cum ’i place bomboanele.

— Dar aceste fiori aşa de reinprospătate şi cari prin 
frumuseţea lor par a eşi in toate zilele de la grădinar?

— A! ’mi sunt trimise de cocoana Fiii ţa; tu care 
nu dai atenţiune la nimic, n’aî observat ce grădină 
superbă arc?

«Ştiind că’miplac florile, singura mea mingiiere, era 
natural să’mi trimită cite un buchet, căci eű am prie
tine, nu trăesc ca un urs, cum trăeşti tu? bătînd 
cîmpii ca şi cum aï rătăci in descoperirea vre-unui fe
nomen natural.

După cite-va zile cari urmară astor explicaţiunî 
cam încurcate, George aflîndu-se în căutarea unui 
porc-ţigar şi răscolind în diversele cupe ce conţineau 
mii obiecte, cari fac parte din tualeta unei femei, dete 
peste două cutiuţe, conţinind una o brăţară superbă
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-de o valoare destul de mare şi alta un inel nu mai 
puţin luxos înconjurat de perles-fines !

George, cu un aer cu totul degajat, ’Ï zise :
— Iată, nu ştiam că aï aceste bijuterii !
«AÏ putea să’mî esplicî provenienţa lor? »
Surprinsă, Viorica ’şi perdu puţin din siguranţa sa 

obicinuită şi înainte de a răspunde, făcu o mică pauză..,
— Am, aceste bijuterii de cînd eram demoazelă: 

Una ’mî-a fost dată de ziua mea şi alta cu ocaziunea 
nunteî verişoareî mele...

Apoi cu o voce iritată:
« De cind ţi-aî luat obiceiu I de a răscoli în lucru

rile melc?
« Nicî-o-dată nu ţî-ani inspectat cutiile biroului spre 

a vedea ce conţin.
« Tot aşa, te rog, să faeï la adresa mea dacă vrei 

să trăeştî in linişte cu mine.
— Te rog, nu te supăra, căutam numai port-ţigarul, 

ce am cumpărat de la Veneţia şi la care ţin foarte mult.
Şi nevoind a prelungi o discuţie a cărei lumină 

nu-’ï plăcea—eşi.
Simţea, că teribila bănuială, ce intrase in sufletul 

se adeverea acum ; totuşi prefera a trăi in necertitu- 
'dine neputind răspunde de el, cind va căpăta siguranţa.
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IX

Jj^^yänimditül, atît de mult aşteptat de George sosi 

işr^în fine... Era tatăl unui voinic băiat care-î se
măna şi părea a respira viaţa cu toată forţa mici
lor săî plămîni!

Viorica palidă, enervată şi cu trăsurile feţii sbircite 
de suferinţă, cu o privire rătăcită părea a urmări 
prin casă mersul paşilor ce necesita sosirea acestui 
nou membru de familie.

George, cu multă băgare de seamă apropiindu-se 
de ea, voi a-î mărturisi prin oare-carï mîngîerï, bu
curia de care era însufleţit, dar ea cu un gest de o- 
boseală şi vădită plictiseală ’1 respinse repede ţin- 
tuindu-1 pe loc!

Ast-fel în urmă, ca şi înainte de naştere, era aceiaşi 
.femeie: fără inimă.

Maternitatea nu-’I alunecase nimic în suflet, era în

j

:



na VIORICA.

acest moment acea-ce fusese foi-d’a-una—cea din urmă- 
speranţă sbură. Dirijindu-se spre leagănul copilului! 
păru a implora de la el, puţin din acea caldă afec
ţiune ce nu putuse dobîndi de la^ mamă.

Şi privindu’l adine se aplecă peste leagăn, ’Ï şopti 
sărutindu’l :

împreună trăind poale că viaţa ne va fi mai de 
suportat !

Eşi încet din cameră fără a mai privi spre patul 
lăuzei; hotărirea sa era luată.—De acum nu va maî. 
terfeli demnitatea sa de soţ in tentative infructuoase 
pe lingă aceia ce se încăpăţina a-i închide inima şi 
încrederea !

Nu-i mai răminea de acum, de cit a’şi salva onoa
rea dacă mai era vreme !

Din acea zi ’şi ascunse cu îngrijire starea sufletu
lui său ochilor indiscreţi, chiar şi lui Costică şi Elenei 
cari ’î vizita adesea.

Viorica se restabili repede, căci in numărul daru
rilor sale naturale se bucura şi de o excelentă sănătate..

La prima nelinişte, ce simţi, ordonă o doică pentrm 
copil.—Putea ea, suporta o zi mai mult supliciul de a- 
fi deranjată în timpul nopţii prin scîncelile copilului, 
cînd iie-care are drept la un repaos bine cîştigat?

Bărbatul, se execută şi ’Ï făcu după dorinţă, cu- 
toate-că in fond, ar fi găsit aşa de dulce şi natural 
ca o mamă robustă şi sănătoasă să’şi alăpteze singură 
eopilul.

De cite-ori, în escursiunile cimpeneşti, nu se oprise^ 
el spre a contempla din depărtare, în uşa unei căsuţe
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umbrita de verdeaţă: O robustă ţărancă cu faţa şi 
sinul brun, alăptind pe primul său născut şi cîntînd 
o bătrină doină spre a’l adormi!

Cit era de departe de căminul său, epilogul acestui 
simplu, dar incintător tablou, reapărind numai, în. 
suvenirul său, ca o dulce umbră !... acum evaporată!..»

Cele patru-zecî zile obligatorii trecuse. Viorica, în- 
tr’o tualctă închisă, însoţită de mama sa, merse la 
biserică unde un preot ’Ï citi rugăciunile obicinuite 
in asemenea ocaziuni ; căci, natură singulară, nu ne
gi ijoa nimic, din toate aceste mici detalii de bigotism 
cari ’î fuseseră îndopate in cap în timpul copilăriei, 
executind forma cu cel mai mare scrupul, fără a se 
opri un minut spre examinarea fondului, ca şi cum 
D-zeu, în bunătatea sa infinită, ar Îi aprobat josnicul 
său egoism cu care făcea nefericiţi pe toţi cîţi o în
conjurau !

Satisfăcută, de ea însăşi, se găsea aşa de delicată, 
fiind convinsă în oarba sa încăpăţînare, că era destul 
de fină; ştiind să salveze aparenţele unei reputaţiuni 
ne atinsă.

’Şi făgădui de a reîncepe să se amuzeze spre a se 
despăgubi de lunga sa abţinere— Tualete noi, vizite, 
nimic nu fu economisit.—Maternitatea sa ne mai ocu- 
pind’o de loc, crezlnd că ’şi-a făcut mai mult de cît 
datoria, cind cu o voce aspră şi autoritară făcea în 
fie-care dimineaţă recomandaţiunile cuvenite doicei, 
plătită, spre a înlocui pe mamă în rolul ei!

La fie-care ceas din zi, cînd George vizita copilul, 
găsea invariabil leagănul abandonat între miïnele
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brusce ale doïccï o ţărancă de la munte, care se plic
tisea de moarte între patru pereţi şi nu putea zări o 
usc deschisă fără a visa la libertatea sa din creştetul 
munţilor; totuşi sub acea aspră aparenţă se găsea o 
inimă care puţin cite puţin şi cu timpul se ataşe la 
micuţa fiinţă pe care o simţea delăsată, prin tristeţea’ 
resemnată, ce mai mult ghicea, de cit înţelegea, in 
privirile tatălui aţintite ceasuri întregi asupra copilului!

Viorica reîncepuse întrevederile cu colonelul, mai 
amorezat ca nic'i-o-dată de tinăra sa amică cărei ii 
repeta, că zilele ce petrecuse departe de'ea fuseseră 
un supliciu pentru el.

Ocaziunile de a se inlîlni se multiplicau şi colonelul 
reintinerea, devenind vesel şi de spirit faţade lume 
care în vederea influenţei sale de omul tare al zilei 
11 complimenta exprimindu-î fie-care mulţumirea ce 
pricinuia acest capriţiu inexprimabil al natúréi!

Dar, in mijlocul liniştitei sale beatitudini, dc-o-dată, 
sc ridică pentru el un pericol ne înlăturabil: acela 
de a fi aşezat in rangul lucruşoarelor cari s’au demo
dat şi au încetat de a plăcea, spre a fi înlocuit prin 
ceva mai nou, mai tînăr şi mai viguros, care trebuia 
să lovească pe cocheta în plină inimă !

Un nou don juan, cu capul ireproşabil care trebuia 
să facă a bate inima acestei rebele şi să resimţă pen
tru el oare-cari sentimente :

Victor Bimbirel sosit de curînd la P... in calitate 
de procuror pe lingă tribunalul local, aducînd cu el 
o mare doză de pretenţiuni amestecate cu oare-cari 
seducţiuni gata a le planta asupra chochetelor din
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localitate, căci la P... ca şi aiurea, era o calamitate să 
se trimită de la centru numai băeţoî ne însuraţi ca 
procurori, povestîndu-se mulţime de anecdote şi des- . 
prc predecesorii lui Bimbirel, cari veneau numai cu 
gîndui a declara răsboiu in menajul altora — provo- 
cind divorţuri şi desordine acolo unde erau datori a 
]ine ordinea, eşind tot-d’auna Ia timp din aceste esca
pade şi apoi ducind cu dinşiî geamantanul şi inima 
liberă, spre a-şi reîncepe isprăvile în alt oraş!

Tot ast-fel şi cu Bimbirel, noul procuror, care sub ' 
raportul fizic şi intelectual, părea destul de bine în
zestrat de natură, spre a continua romanele sentimen
tale abandonate de confraţii săi... !

Fu ca şi un fulger pentru Viorica, dintr’o sin
gură privire, dintr’o singură scintîîe scăpărată din 
ochii lor negri se înţeleseră.

Intr’o scară, in timpul plimbărilor cerculare în gră
dina publică, locul de întilnire al amorezaţilor, unde 
fie-care vine spre a rivaliza în spirit, incercîndu-şi 
forţele in necazul anilor ce-’î poartă in spinare, graţie 
unei toalete îngrijită şi unor ornamente cari trebuc 
să ascundă multe defecte!

Din acea seară Viorica nu mal fu preocupată de 
cit a ’şi lega inima in mod solid de tinărul procuror 
în necazul atitor altora cari n’ar fi dorit alt de cit 
a se distra cu el de uniformitatea vieţii de provincie.

Biruită de noile sale sentimente, părea a părăsi 
precauţiunile de cari se înconjura pentru Colonel — 
.atribuindu-şi o onoare datorită farmccilor sale că a 
ştiut să captiveze aşa repede un tînăr atit' de căutat
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dc altele, nu mai puţin frumoase ca ea, căci am uitat 
a o spune: Oraşul P... este renumit de a avea o pepc- 
nieră de femei frumoase în nuaţa brunelor mai îna 
special.

Ast-fel Bimbirel, tînăr, cu maniere seducătoare, cu 
vorba catifelată, cunoscind destul din toate, spre a se 
angaja in ori-ce conversaţie din care să iasă cu o- 
noare — devenise Iubitul Viorichii.

Bimbirel, in numărul vizitelor sale, nu uitase pe 
D-nu şi D-na Petricu, ciud într’o dublă comedie fla
tase şi ciştigase repede confienţa lui George, care in 
sinceritatea sa nu sç putu abţine de a spune neveste- 
săi : Este incintător D-nu Bimbirel, conversaţiunea sa 
este destul de plăcută.

— De sigur, zise Viorica, trebue să fii prea dificil 
spre a gindi alt-fcl de un om a cărui amiciţie este 
dorită de toţi la P...

Bunul George, nu \şi da seamă, de sigur, cu ce 
poamă avea a face şi ce silinţe nu ’şî dedese Bimbirel, 
pentru pretinsa lui amabilitate, trimi.ţind la toţi dracii 
pe ingineri cu femei frumoase şi cu care trebuia să 
cheltuiască atitea frase spre a redeschide uşa casei unde 
să poată reveni fără să atragă prea mult atenţiunea 
vecinilor, ceia-ce se şi întimplă, căci in curind deveni 
vizitatorul neobosit al casei inginerului Petricu, gă- 
sindu-1 sau negăsindu-1 acasă.

Si atunci... cite convorbiri intre doi in salonul bleu- 
lapis, aşezaţi pe o sofa unul lingă altul, cind convor
birea era întreruptă numai de sgomotul buzelor cari 
se sărutau !
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D-na Petricu, pentru vizitele ce aştepta, se îmbrăcă 
cu rochi uşoare, cu forme vaporoase spre a ispiti, 
apetiturile întreprinzătorului magistrat !

Intr’una din zile pe cînd se găseau ainîndoî, fură 
întrerupţi de sosirea bruscă a Elenei Sorescu care, 
fără să bată la uşc, intră luindu-şl un aer sever şi 
nemulţumit la adresa galantului!

S’ar fi zis că alesese înadins momentul de a sur
prinde şi ambarasa pe culpabili!

D-nu procoror, destul de vexat şi încurcat, înţelegind 
că locul său numai era acolo, ’şl luă pălăria şi eşi— 
iar Elena reluă :

— Draga mea amică, cum se face că te găsesc in. 
singulară tovărăşie cu acest străin ? Ce ^ ă povesteaţi 
aşa de interesant? Bărbatul tău ştie oare de aceste 
vizite în lipsa sa?

Viorica cam contrariată respunse:
— Imî adresezi prea multe cestiunî de-o-dată şî. 

nu ştiu la cari să respund mai intîî şi în cele din 
urmă te întreb : Eşti venită aci ca amică sau ca ju
decător al meu?

«Te rog a renuuţa la ăst din urmă titlu, căci nu 
sunt de loc dispusă a’l primi; sunt majoră mi se pare- 
şi liberă de a primi pe cine voesc Ia mine !

« Ştii bine, că nu recunosc acest drept, nici chiar 
bărbatuluî-meu, de a’mî controla prea mult acţiunile, 
mi se pare mă cunoşti?

« Aşa că de cît să ne certăm să vorbim mal bine ca. 
bune prietine.

— Cu toate acestea, amica mea, inaintre de a con-
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■vorbi ca bune prietene permite-’mï un avis, cel 
puţin ca umanitate; găsesc că’ţî neglijezi prea mult 
copilul pe care îl văd bolnăvicios şi slăbuţ, cum poţi 
a te înèrede numai doicii ? care se poartă cu el ca 
cu cei de la ţară, robuşţî prea adevărat, dar mai puţin 
delicaţi ca ai noştri.

— V’aţî dat toţi cuvîntul de a’mï reproşa că nu’mï 
îngrijesc copilul? Fac ce pot şi crcd-că nu va ii de 
cît în cîştig fiind asfcl crescut.

<a Aï uitat oare istoria spartanilor şi chiar a Franciéi : 
Cînd un mare rege, Henric IV, a fost crescut ast-fel 
şi era sănătos ca tunul; din mica lui copilărie urca 
munţii desculţ, ne mîncînd de cit o coaje de pîine 
frecată cu usturoi. Pentru ce dar, n’aş dori acelaş 
regim pentru copilul meu?

— Aï apropouri pentru toate, scumpa mea şi cînd 
îţi lipsesc alergi la citaţiunî istorice. Fă ce crezi, dar 
să nu te plîngî de urmări ; asemenea de noua prie
tenie cu noul tău adorator, care nu va veni a te 
scoate din proasta situaţiune în care te vei găsi şi 
pe care aï provocat’o singură, căci in epoca noastră 
fin-de-siècle se găsesc prea rar oameni capabili spre 
a se devota să salveze o femeie compromisă, luînd’o 
de nevastă, iartă’mî sinceritatea, după cum aï luat’o 
nu te aşteaptă de cit diuorlul.

« Şi spune’mï, te rog, dacă e frumos să fîî alungată 
din cămintnl tău, aproape fără alzil şi avînd de con
solator dispreţul lumeî?

— Şi dacă se întîmplă aceasta ? De ce nu zicî că 
am inventat eu legea divorţului? Voî fi cea dinţii 
sau cea din urmă ? Nu !

■. ■
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«Lucru mare, să mă despart de un om Ja care 
nu ţin ?

— Dar pentru ce l’aî luat de bărbat? replică Elena 
indignată, lăsîndu-’l să creadă că îl iubeşti?

— Iacă, pentru a face o diversiune în viata mea 
de tinără' fată, a mă auzi numită Madame şi spre a 
profita de privilegiile datorite acestui titlu ; mai cre- 
zînd că cu timpul mă voï obicïnui a ’1 ïubi ; dar a 
ştiut aşa de prost să debuteze cu mine, ameţindu-ină 
de la început cu declaraţiunile lui de dragoste, ca şi 
cum o dată căsătoriţi, n’ar fi alt-ceva de vorbit.

— Văd cu regret că aï păstrat aceleaşi principii ce 
’mî espuneai într’o zi de iarnă pe veranda caselor 
părinţilor tăi, fără să asculţi vre-una din poveţele 
mele; dnr iţi repet, te joci, cu ceia-ce trebuïa să păs
trezi mai bine: Stima si afecţiunea bărbatului tău !

« Văd de asemenea că prietenia mea nu’ţî serveşte 
la nimic ?

« D-deu să te păzească, întîrziind cit mai mult, ziua 
fatală, cînd vei regreta amar, astă viaţă destrăbălată 
şi care nu-ţî va lăsa ca suvenir de cît remuscări si 
regrete inutile!

Şi ridicindu-se cu bruscheţe îşi luă pălăria şi voi să 
plece, dar Viorica o opri cu un gest, isbucnind tpt 
de-o-dată intr’un ris ironic obicinuit eî, in ocaziunile 
ambarasante :

— In adevăr, dacă bărbatu-tău te-ar auzi, ar fi 
. încîntat de a poseda o femeïe aşa de elocintă ca tine; 

un bloc de virtute conjugală!
«Se vede, că nu cunoşti pasiunile marï, cari to con-
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duc fără să ştii unde, fiind mai pre sus de ori-ce 
voinţă!

«’Ţi invidiez liniştea, Eleno, şi mulţumirea ta su
fletească, dar nu toate suntem făcute din acelaş lut !

« Ast-fel, fii liniştită, că or-ce s’ar intimpia, voi şti 
tot-d’auna să mă mingii şi te rog, nu mă mai privi 
cu aşa răutăcioşi ochi, de obicei aşa de dulci, des- 
părţindu-ne ca prietene, căci cu toată decadenţa mea 
sau cum vei voi a ’mi numi astă conduită, ţin la 
amiciţia ta!

Elena plecă, nefăgăduind nimic, iritată însă, de 
ironia cuvintelor aceleia pe care o credea mai puţin 
pervertită.

Viorica rămasă cit-va timp pe gindun, nemulţumită 
de ea, fiind apucată de regrete şi remuşcări şi gindind* 
Dacă nu cum-va amica sa avea dreptate!

Sub această fericită influenţă îşi îndreptă paşii către 
camera copilului său, i'i vorbi, îl mîngie luindu-1 
în braţe, ceia ce miră mult pe doică, care nu era obici
nuită din partea cocoanei cu asemenea sentimente de 
dragoste pentru micuţul...

Seara, contra obiceiului său, se aşeză pe canapea 
lingă George, intrebîndu’l cu mult interes de afacerile 
şi întrebuinţarea timpului său; cum îţi sainănă micul 
nostru Ionel şi făgădueşte a fi bun şi serios, ca şi 
tatăl său!

George, destul de mirat, de astă espansivitate, nu 
putea crede la o schimbare aşa de repede aproape 
efectuată din partea nevesteseï, totuşi nu eşi din re-

' serva-’ï obicinuită şi răspunse prin monosilabe, crezind
că va fi tot-d’auna timp a’şi schimba tactica, dacă
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şi schimbarea în bine va continua din partea soţiei sale.
Asta schimbare insa, fu de scurtă durată, cel mult 

o săptămână, in care timp George începuse a’şi clădi 
noi speranţe, de a vedea intrind pacea şi înţelegerea 
în casa sa, căci ast-fel este omul făcut: Se apucă de 
cea mai mică scîndură de scăpare, sperind ceia-ce 
doreşte; a spera tot-d’a-una şi la orî-ce virstă este 
lotul său !

Cite vorbe n’au fost spuse şi scrise despre speranţă, 
singurul lucru, ce a rămas nedisecat şi ne nimicit de 
savanţi şi filosofi!

Viorica, plictisită îndată, de retragerea sa voluntară 
Vi reluă distracţiunilc obicinuite, cu un cuvînt, începu 
a respira din nou, aerul conrupător ce suflă din toate 
părţile în acest secol de decadenţă, devenind aceia-ce 
era înainte: Uşoară şi Cochetă. Mai în special cirid 
auzi repetindu-’Î-se de frumosul procuror, cuvinte de 
dragoste, cu un aer galeş şi cu iritonaţiuni sentimen
tale în voce, perfect studiate: Cit esti de frumoasă, 
cît te iubesc şi te pling, căci nimeni, nici chiar băr- 
batu-tău, nu ştiea-ii aprecia spiritul si frumuseţea şi 
multe alte frase spuse pe acest ton, bine combinate 
spre a face pe astă femeie înfumurată să-şi uite da
toriile sale de sotie si mamă!

J » %

Era in acel sezon, cind nu este nici toamnă nici iarnă 
şi cind nu poţi eşi din casă, iară a regreta camera 
caldă şi confortabilă pe care o părăseşti. Viorica intra 
şi eşea din micul salon bleu-lapis, punînd in regulă di
ferite bibelouri şi statuete ca şi cum ar fi aşteptat pe 
•cine-va ; îndemna şi aşeaza tăciuni în sobă, aprinzind 
focul al cărui pîlpiit adăoga nota sa voioasă şi in-
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vita la intimitate ! Aranjind în vase cele din urmă 
flori ale sezonului, al căror miros searbăd, formau 
un contrast frapant cu parfumeriile tari de cari Viorica 
obicïnuia a uza !

Era singură, George lipsind pentru două zile, dus 
fiind, pentru lucrări de inginerie. O bătae uşoară se 
auzi la uşe, care fiind recunoscută de iînăra femeie 
emoţionată respunse : intră.

Victor Bimbirel, înaintind triumfător, cu surîsul pe * 
buze şi care ştiindu-se singur, coprinde pe Viorica de 
talie zicindu-’i:

— Cit ’rai părea de mult, pină să te văd :
«Eştisigură că bărbatu-tău, n’are să vină astă-seară?

Nu, de sigur, căci a luat cu el tot ce-ï trebue 
pentru două zile.

«Dar pentru ce mă întrebi? De ce te temi?
— O! de nimic,scumpa mea adorată!
« Fericirea noastă presentă, trebue să depărteze de 

noi ori-ce surpriză neplăcută !
« Vino, te rog, mai aproape, căci am a’mï lua re

vanşa unei lungi săptămini de cînd nu te-am văzut, 
cu toate că suntem departe de săptămîna sfîntă, cînd 
orî-cine are dreptul a sta departe şi retras de prieteni!

Si apucînd’o de talie o atrase din nou în braţele* 
sale, neîntimpinind din partea Viorichii, de cît o u- 
şoară resistenţă inspirată mai mult de dorinţa de 
a se face jinduită ! Nu auziră îndată deschiderea uşei. 
şi fură ca petriiicaţi cînd George apăru înaintea lor; 
galben, cu părul sbîrlit, cu gestul ameninţător ! Su
grumat, de surpriză şi indignaţi une, părind a ’şi fl

f

ft '
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perdül şi graiul, înainta cu mina ridicată, ca şi cum 
ar ii voit a-î zdrobi dintr’o singură lovitură. Apoi în
torc indu-se către Viorica, care se refugiase intr’un 
colţ, cu o voce aspră si autoritară, care nu permitea 
nici o replică, ’Ï zise : Ne mai avind nimic comun 
intre noi, locul dumitale nu mai este aci ! Esî dar, 
mom entai !

Bimbirel, proiitind de astă scurtă cuvintaie, adre-%
sată iubitei sale, căreia cu o jumătate oră mai înainte, 
iï jura a muri pentru ea, eşi plouat, căci situaţiunea 
devenind intolerabilă preferă, pentru moment, a ii 
departe şi la adăpost de orî-ce răsbunare, fie chiar 
a unui bărbat ultragiat întru’un mod destul de in- 
drăsneţ!

Noutatea se răspindi cu iuţeala fulgerului in tot o- 
raşul, fie-care ’şî povestea, şoptind, exagerind cliiar, 
curioasa surpriză găsită de inginer in casa sa. Nici-o- 
dată vre-un scandal nu găsise atita ecou; încă puţin 
şi era cit p’aci să se inventeze o sirbă nouă asupra 
aventure! frumoasei Viorica şi interesantului procoror!

Devenise o veche poveste, trăncănită de toate gurile 
cinci jurnalele anunţară divorţul, intre soţii Petricu şi 
cauzele lui si ast-fel totul reintră in linişte.

* a
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tíKpimbirel, in urma aven turei, găsi că nu mai era 
^ de trăit în acest oraş clevetitor, care în mod 

indiscret se ocupa de afacerile fie-căruia, găsind maï 
inţelepţeşte a ’şî lua tălpăşiţa spre alt oraş mai ospi
talier, luîndu-şi într’o bună dimineaţă gîamantauul 
intr’o mină, pardesiul pe alta, dirijindu-se către gară 
fără ál achita dintre numeroasele datorii, cel puţin 
una singură, lăsind pe creditori furioşi că prin nai
vitatea lor. a fost esploataţî intr’un mod ordinar, inte- 
mcindu-şi încrederea numai pe lustrul ireproşabil al 
jobenului şi pe nuanţa la modă a mănuşilor impo- 
santulul funcţionar, jurind, deşi cam tirziu, că pe vi
itor nu se vor mai lăsa a ii păcăliţi!

Viorica, ca şi amantul său, găsi existenţa la mama 
sa, destul de insuportabilă, de oare-ce nu înceta de 

face dojane cu un ton destul de aspru, ton ce o 
urmărea şi în somn.
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Acelea cari se pretindeau prietinile sale sincere şi 
o ajutaseră a cădea in abis. iî întorseseră spatele!

Căută a se apropria de Elena, dar la fie-care încer
care de vizită, servitoarea, din ordin, "i spunea că co
coana nu este acasă!

Aşa că, după atitea eşecuri devenind Viorica orgo
lioasă şi mindră de altă-dată, crezindu-se pe nedrept 
persecutată, luă hotărirea de a pleca la Bucureşti! 
Aci cel puţin n’o cunoştea nimeni şi nu ’i va mai 
închide uşa in nas!

Plecă făiă a arăta un singur regret, ducînd cu ea, 
ura neîmpăcată contra nedreptăţii omeneşti şi luîndu-şi 
un rece congediu de la părinţi asvîrlindu-le în nas ur
mătoarea frază : Fiind născută fără noroc, voi sli să 
suport consecinţele. Frasă banală, repetată de mult6 
guri. spre a masca multe slăbiciuni şi mai adesea 
greşeli mari !

George Petricu rămase rece şi indiferent tată chiar 
cu amicii săi cei mai intimi, neplîngîndu-sc nici o- 
dată, evitind a vorbi, de trecut pe caic in deşert căuta 
a ’1 uita; căci cu toată tăria de caracter, se ghicea 
suferinţa, ce se vedea in întreaga sa persoană, din 
seara fatală, mai ales cind îşi amintea açca zi, in care 
nu putea să stea în loc şi împins de un presimtimînt 
sinistru, luase grabnica hotărire de a reveni acasă !

Fără voïe-ï aste su veniri se ciocneau adesea în 
minte-i, cind rămas singur credea că înebuneşte de 
întristare, căci bănuiala este prea puţin lucru faţă de 
realitate ; dar aducindu-şi aminte că trebue sa trăiască
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pentru copil, căci prin sentinţa de divorţ ’! se acor
dase dreptul de a ’I creşte !

încet, încet îşi reluase ocupaţiunile căutînd pe cît 
îîera posibil a’ş! obosi spiritul şi corpul ; seara grăbind 
pasul spre casă, căci se ştia aşteptat cunerăbdare de 
mica fiinţă pe care el, cel puţin o îubia în mod sin
cer, şi care recunoscindu-Î pasul nu lipsea a da fuga 
înainte-î, începînd apoi între tată şi fiu, tot soiul de 
jocuri cari le absorbeau întreaga seară !

Ast-fel, trecură doi ani pentru George, tot-d’a-una 
aceiaşi existenţă, împărţită între datoriile profesiune!, 
sale şi intre afecţiunea şi devotamentul pentru fiul său !

Iubîa încă pe Viorica?
Nimeni nu putea şti şi n’ar fi putut a o afirma 

căci era destul să se pronunţe acest nume în faţa lui, 
pentru ca sprîncenele să i se încrunte şi obrazul să 
ia acea înfăţişare de bronz, care nu îngăduia a se an- 
gajea nici o convorbire despre trecut !

Şi cine l-ar fi putut imputa o ast-fel de conduită? 
Cind suferise atit de mult de la epoca cînd inima şi 
sufletul său, fuseseră accesibile iubire!, pînă in present 
pentru aceia pe care o evita acum cu mare grije, evi- 
tînd de asemenea a-şî crea şi reiaţi uni, crezîndu-şî 
inima moartă pentru tot-d’auna!

Mai este^nevoe oare a povesti aci felul de viaţă ce 
Viorica duse în Capitală!

Tinără, frumoasă şi inteligentă, concistele nu-î lip
siră.—Din nenorocire însă, ea era una dintre acele
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fiinţe sgomotoase, capriţioasc, cave atrage repede, dar' 
fára a ţine mult iuimele înlănţuite!

Din numărul adoratorilor săi iu şi căpitanul Mil- 
coveanu, care din întîmplare, intr’o dimineaţă, o în- 
tilni făcînd curse de bicicletă la şosea, căci Viorica 
adoptase acest fel de sport devenit la modă, care salu- 
tind’o cu multă condescendenţă, iar ea intorcindu-’Î sa
lutul însoţit de un suris incuragietor.

Convorbirea angajindu-se intre cei doi biciclist!, 
căpitanul alla îndată aceia-ce dorea să ştie şi 
adică : cărei fericite coincidenţe se găsea ea singură 
acolo ? Incîntat de întîlnirc deveni unul dintre adora
torii şi vizitatorii eî, cei mai neîntrecuţii, găsind’o mai 
sveită, mai puţin mindră; reproşîndu-i printr’o in- 
deminatecă manevră, asprimea de altă-dată, dar adăo- 
gînd în acclaş timp, că n’a perdut nimic aşteptînd 
de oare-ce o regăsea mai incintătoare acum, cu aerul 
său melancolic şi tenul palid, ca şi cum ar fi fost 
minată de o suferinţă ascunsă a cărei cauză nu ’şi 
da osteneala nici chiar ea a o găsi, ccia-ce însemna 
că era destul de umilită, frumoasa Viorica, de altă
dată, aşa că din cădere in cădere, ajunsese a’şi perde 
mult din acel aer de orgoliu şi grando-manie !

Obosită şi desgustată fii apucată de nostalgia de a-şi 
vedea oraşul natal; şi împinsă de acest dor, plecă la 
P... cîte-va zile înainte de Paşti, numai spre a nu se 
mai găsi cu totul singură la Bucureşti de aceste săr
bători, cari ’i răscoleau şi ’i reaminteau toate suve
nirele aşa de dulci' ale copilăriei ; —Căci cu tot vîr- 
tejul In care se aruncase şi care ’Ï lăsa aşa de puţină-
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salisfacţiune, nu se îrapedica de a ’şî întoarce pri
virea către trecut şi a regreta amar că numai putea 
reîncepe din nou viaţa !

Cind sosi acasă, ’şî găsi părinţii îinbătrîniţl, tatăl 
său, mai in special, încovoiat sub povara tntristäreX,. 
nu ’î adresă de cit cite-va cuvinte, pâstrindu’şl 
vincţiunea, că ea era cauza situaţiei în care se alla, 
part indu-se aşa de rău cu acela ce era, cel mai bun 
om şi care nu meritase să ’î se cosească fericirea din- 
tr’o singură lovitură !

Mama sa înăsprită prin tot felul de griji, neştiind 
a’şî forma vre o convincţiune despre ceva, hondromonea 
într’una amestecînd clevetirile oraşului cu faptele şi 
mişcările aceluia ce fusese ginerele său, criticînd 
modul cum îşi creştea copilul, revenind tot-d’a-una la 
ideia fixă de a’şî considera fata ca pe o victimă.

Acesta era modul său de a’î predica morala, şi de 
a încerca s’o facă a lua un drum mai bun, mai co
rect ca acela ce urmase pînă aci.

însuşi Viorica simţea că mama sa aluneca adesea 
pe un drum greşit, aşa că preferă să se apropie de 
Elena Sorcscu, fosta sa prietină, care de astă-dată ne 
ascultind decît inima sa bună, n’o raaî respinse, ci o 
primi ca pe o păcătoaaă pocăită.

Cit de mult, jinduia acum Viorica, acest interior 
liniştit, unde totul respira ordinea şi calmul privind 
pe Elena, alergind in dreapta şi stingă, îngrijind 
eu cea mai mare răbdare de ceî doi copilaşi şi aş tep- 
tîndu-şl bărbatul cu surîsul pe buze, avînd un sc:p 
în viaţă : lucrind şi devotîndu-se pentru cin«-va,

con-
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avind în privire ceva senin şi sincer, satisfăcută în 
fie-care seară că şi-a trecut o zi in care şî-a împlinit 
datoria de mamă şi soţie !

Elena preocupată, acum de preparativele pentru 
Paşti, spre a face mulţumirea şi bucuria acelora pe 
cari ’Ï iubeşte şi o iubesc ; pe ciad ea, Viorica, ce re
coltează dili viaţa svinturată ce duce ? Nimic, de cit 
dispreţul şi suvenirul sărutărilor reci ce primeşte şi de 
cari nu voeşte şi nu îndrăsneşte a se plînge amicei 
sale, căci printr’un rest de pudoare se teme să nu pro
faneze ac3st interior unde nu se cunoaşte de cit : dato
ria, devotamentul şi dragostea sfinlâ de familie !

Ó lună, cit Viorica şezu lingă părinţi, nu căută altă 
distracţie de cit intimitatea Elenei, singură care o a- 
trăgea cu sinceritatea şi.interiorul său liniştit, şi care 
ori de cite-ori i se présenta ocaziunea, ’Ï reproşa gre- 
şelele fără înconjur, demonstrindu-i pentru viitor un . 
plan de viaţă mai bun, dar la care Viorica respundea 
dînd galeş din cap: Este prea tirziu a reface ceia-ce 
nu inaï este posibil.

Intr’una din seri, cind timpul era frumos, şi aerul 
cald şi îmbălsămat, de primele parfumurî ale primă- 
vereî, Viorica venind, acasă însoţită de mama sa, se 
văzu apucată de o tristeţe ne aşteptată, care o iăcu să 
’şî prelungească drumul către casă !

Noaptea le acoperea cu vălul său întunecos aşa că 
nu putea fi recunoscute, iar cind trecură pe lingă casa 
lui George, care fusese a ei o dală şi in care fusese 
atît de iubită, nu putu a se abţine, cu toată insis
tenţa mamei sale, şi a nu se apropia de fereastra
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odăei rescryată ca birou şi iu care se vedea lumina, 
încercînd ca o necesitate arz iudă de a vedea încă o 
dată, pe acela pe care altă-dată îl despreţuise atîtde 
mult !

’Í se părea că va pleca de la P... mai fericită, dacă 
va putea grava, pentru cea din urmă oară, imagina lui 
în inima sa !

Fu un moment, aproape solemn, pentru ea şi pe 
care nu ’1 va uita nici-o-dată, găsindu-se ridiculă şi 
în acelaş timp nenorocită, de a spiona ca un rău făcă
tor pe la ferestre spre a vedea ceia-ce se petrecea in 
casă: George trist şi gînditor sta la biurou cu capul 
între miînî—copilul alături cu el, jucindu-se şi sgî- 
riind pe hîrtie!—Singur tic-tacul pendule! şi exclama- . 
tiunile de bucurie ale copilului, cind credea că a făcut 
vre-o figură mai interesantă, întrerupea tăcerea serei !

La ce s’o fi gîndind? îşi zise Viorica.—M’a uitat el 
oare? El, care mă iubia atit de mult, ni’ar erta oare? 
dacă m’ar şti la astă oră spionîndu-i căită mişcările !

O! dacă aş intra şi a m’aş'i arunca la picioarele lui, 
cerîndu-’i ertare şi făgăduindu-î de a ’I face, printr’o 
viaţă de pocăinţă să uite greşelile mele trecute.

Şi simţind că este gata a fi înăbuşită de suspine şi 
lacrămî se depărta repede, nevoind ca mamă-sa să 
bănuiască acest moinènt de slăbiciune !

Noaptea o petrecu turburată de o lungă insomnie, 
in timpul căreia luă hotărirea de a-şl scurta şederea 
la P,.. găsind că devine prea sentimentală.

Işî luă ziua-bună, repede şi fără veste, pretextind 
către Elena, care se miră de astă repede plecare, că

^..
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interese o rechema în capitală şi plecă, nu iară a’l 
se aduce copilul pe care ’1 acoperi de sărutări, sin
gurul drept, zicea ea, pe care nu poate a’i lua nimeni !

Cincî-spre zece zile mai tirziu, Elena Sorescu primi 
următoarea scrisoare din partea Viorichi :!

Scumpa mea Eleno !
„ //i viilor, voi cânta a veni cil mai rar a vă vedea, 

căci şederea mea la P. 
leasă. După ce vă văzusem pe toii, mă găseam tristă 
fără motiv. — Şi cine m’ar crede că acum mă simţ ne
fericită? Nimeni, făiă îndoială, dacă nu tu, bunătatea 
încarnată şi destul de inteligentă spre a*mi acorda in
dulgenţa ta, căci mi-se parc că numai inimile uobile, 
suni capabile de a înţelege şi simţi In mod larg, iertind 
greşelile cele mari!

„ In zadar caut a mă distra, a mă ameţi prin pe- 
.treceri in toate zilele variate, şi cari nu’mî lasă limput 
a reflecta, ceia ce este semn că a mai rămas o părti
cică de bine în mine! Ce sforţări nu ’mi-atn impus in 
timpul şederei mele lingă voi, spre a vă ascunde luptele
de care Uni era sbuciumat sufletul !....

* Căci, cine ’mi-ar fi întins mtna, spre a mă ridica 
din abisul adine in care mă a fiul Pentru toată lumea 
ne-fiind de cit: recea şi orgolioasa Viorica, o divor
ţată fără inimă şi periculoasă incă!

„ Asta este, cel puţin, reputaţiunca, ce am ştiut a9mî'

m’a făcut aproape neinţe-

•1

:

i

i

3
M

;



VIORICA 130"

face, in timpul existeuţei mele de fală şi tinără soţie,, 
şi aşa find, cine va crede in căinţa mea ? Nimeni de 
sigur !

V O! Eleno, tu singură, ’mi-aî prezis aceea-ce trebuia 
să mi-se intimple.

.V Acest desgust, astă viaţă stupidă şi fără nici un scop 
in Iunie, ce tirăsc după mine, mă enervează, mă bolnă
veşte !

* Este drept, sunt. încă tinără şi frumoasă, linguşită 
şi căutată, dar in ci li-va ani cind voi perde atracţiunile 
tinerelei, care nu va fi i sol ar ea mea in lume căci pă
rinţii nu’mi vor Irai iot-d’auna.

Şi de alt-fel, scumpă Eleno, trebuc să ţi-o mărturisesc, 
D-deii ştie, dacă ’mi mai iubesc mama, căci găsesc aşa 
de puţine resurse in ea, in critica situaţiune in care 
mă aflu, şi pe care o recunosc, ’mt-am creat’o singură! 
Aşa de prost ştie mama să’mi ghicească rănile inimei ‘? 
Uite, cu rizicul de a fi nedreaptă, nu pot să mă abţin de a 
gindi: că dacă in’ar fi crescut alt-fel, innăbuşind din 
vreme, print r’o autoritate bine înţeleasă, germenul acestei 
absurde vanităţi, cari au covirsit, cele alte sentimente 
ascunse in mine, aş fl fost poate mai bună şi aş fi fă
cut ca alţii să sufere mai puţin in jurul meu, de oare
ce cind compar : dragostea cu care el mă înconjura cu 
acei ce mă tămâie astă-zi, nu mă pot împiedica de a 
recunoaşte căi a suferit şi cât a fost de nenorocit, şi 
că merita o soţie mai bună ! Dar le asigur, că este des
tul de răsbunat, rugindu-te a mă crede că, sufer mult 
din pricina umilităţilor ce îndur in fie-ce moment;
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căci a fi metresa ciii-va. (aceasta ji’o poţi tu înţelege), 
tu femeia virtoasă, ceia-ce este de umililor in acest rol 
de prostituţiune !

„ Şi cind mă gindesc că asia esle partea, ce mî-am 
ales de bună-voe, parte, rezervată acelor ce nu ştiu merge 
pe drumul ce le este, indicat!

„ Dar pentru-ce să-ţi mai spun toate acestea? Vei pu
tea tu înţelege rolul respingător? Ce joc.

„Manifestând pentru bani sentimente ce nu încerc, 
căci iii poţi închipui că nu cu venitul dotei mele min- 
câtă pe jumătate, pot să duc astă viaţa!

„ Si sunt sigură, că cine mă vede elegantă şi acoperită 
de bijuterii, mă crede fericită, dar ce eroare? Da, crede 
scumpă Eleno, că remuşcarea mă urmăreşte pretutindeni ! 
In lol-d’auna văd, tocul meu gol, intre George şi co
pilul nostru, in căminul de unde am fost isgonilă inir’o 
seară! Seară nefastă, seară blestemată! A! ce teribilă 

•■ emoliune atunci! Ce ruşine!
„Pentru-ce n’am murit ? Sau de ce n’amavut curajul 

să mă omor?
„Poate aş fi fost vrednică de un pic de milă atunci? 

Chiar el, ar fi vărsat, poate, o lacrimă de milă peste 
soarta mea!

„Dar acum cine mă va plinge?
„ Nimeni, poate tu, căreia ’ţi deschisei inima, spre a*ţi 

mărturisi, starea sufletului meu rătăcit! Pôle numai 
tu zic, vei avea milă de memoria nenorocitei tale prietenă,

Condeiul mi se încurcă şi văd că scrisoarea aceasta, 
devine tragică; totuşi nu asta, este dorinţa mea ; dar
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mai cu seamă le conjur, ca nimeni altul să nu mă ci
tească, căci pentru toată lumea, afară de tine, treime, şi 
voesc, să rămîn : Viorica cea chochetă/

Te sărut, cu toată afecţiunea ce mai pot resimţi şi. 
reclam de latine: discreţiune şi puţină milă!

Viorica.

Bucureşti 1S9... Aprilie 28
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