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In editura Jwoolui Universal”, Ht. I. Uiteanu.
Ntrndn Eplcol, 87. — Bucureşti.

A apărut ţi sa află de vânzare următoarele :
1. Qno-Vaadls, celebrul roman de H. Sienkieivici, cu bogate şi fruwoaso i- 

lustrnţiuni a celor mai mişcătoare scene din timpul lui Iseron. -- Lei 4.50 
broşat, 7 lei elepant legat.

2. I*e cAiup «Ic prlorlc,
Henrik Sienkieivici, 3 lri.mare roman eroic do renumitul seriilor polonez

3. Furi* Credlnţil, sau mni bine zis fllorofin drnpostei, col mai sentimental 
roman din câte a srris Henrik Sienkieivici ; 3 Lei.

4. Sft-1 urmăm, celebra descriero à răstignirii Mântuitorului ilristos, de//. 
Sienkieivici ; 1 leu.

5. *»rln Foc şl Nubie, Volumul 1, 2, 3 şi 4 ilus'rat, cu care se tnchee ma
rele ţi frumosul roman istoric de H. Sienkieivici*, 5 lei 75 ba«i• complet 
sau 1 leu 75 bani volumul 1, câlo 1 leu 00 baui volumele 11 şi ill şi 1 leu 
volumul linal.

6. llnnln, roman sentimental, do renumitul scriitor Henrik Sienkieivici, 2
. Ici ediţie velina ; 1 leu 50 bani ediţie obişnuita.
7. Felopnl, volumul 1, 11, III şi IV ilustrat, în legătură intima cu importnn- 

tul roman Prin Foc şi Sabie de Iu No. 5, do ucelnş autor; 8 lei 50 buni 
complet, snu 1 leu 75 baoi volumul 1, 2 lsi 75 bani volumul 11, 1 leu 50 b. 
volumul 111 şi 2 lei 50 bani volumul IV final.

8. Clilmele zile nlc CetAţcl l'omprl, prandiosul roman al celebrului 
scriitor englez Lordul Buhver Litton, cu bogate şi frumoase ilustrat,tuni ; 
3 lei.

9. Cyrano «lc Ecrgcrac, comedie eroică în cinci nclo şi în versuri, dc i- 
lustrul scriitor Edmond Rostand, a 2.50 ediţia de lux’şi 2 Ici ediţia po
pulară.

10. Ntraiu in Ţara lai... Grand’os roman social de N. G. Rădulescit- 
Higer. Un volum do 564 pagini, costa 3 lei.

11. 3lărla Sa Ogorul,.. Un maro şi frumos roman social de N. G. Rhdu~ 
lescu-Xiger. Peste 5oU pagini tauri, costă 4 Ici ediţie de lux şi 3 lei ediţie 
do reclumă.

12. BlafrlKtrnţll noştri, grandios roman, de N. G. Ilăditlcscu-Nigor. Un vo
lum do 548 pagini mari, costă 4 lei.

13. •'urlnţl şl copii, roman din viaţa socială românească de renumita seri. 
itoare Sofia Nădejde, a 3 lei exemplarul ediţia dy lux si 2 lei ediţia po
pularii .

14. Ulu Lume, Pentru Lume. Cele mni frumoase povestiri din popor do 
eminenta scriitoare Sofia Xùdejde, 2 lei.

15. Fclgii/ila, roman original do actualilnlo şi de maro eenznţie, dc mult 
cunoscutul profesor Th. D. Sperantia : elegaut broşut şi iluslrut iu 2 vo
lume, c->stâ 3 lei, în fascicole 2 Ici 40 bnni

10. Bosnietlclţl-vii, celebru scriere a iui Tolstoi in contra războiului Ru*o- 
Jnponez. 1 leu exemplarul.

17. Cele din urină, nuvelo do Tolstoi, în care e şi Toilamonlul literar al 
autorulni, 70 bani.

18. Vagabond ui si tovarăşul men «Ic drum, două din cHc mm bune 
nuvele alo colebrului scriitor rus Maxim Gorkg.—t lou exemplarul.

19. Iubire-Burcrc, do N. V. Rabieantl, un prea elegant volum, caro cfv 
prinde sublima idilă dintre celebrul p «et şi Tilusof U. Kiuin^scu şi ideala, 
gingaşa poct'fc Veronica Micle, 1 leu 60 buoi ediţie dc lux şi bu baiu o- 
diţie do reclumă.
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DE ACELAŞ:

Fiii ucigaşuluiy roman.
Jertfă şi Gelozie, roman.
Căpitanul Ropotă, nuvele.
Kiajna-Doamna, dramă istorică în 5 acte (în cola

borare cu N. Ţine), premiată de direcţiunea 
Teatrului NaţioiicJ 

Ruslicey Vol. I, poezii.
Manolake Costală Epursanu, conferinţă.
Rustice, Vol. II, nuvele.
Cetitori, scriitori şi critici, conferinţă.
Romanul Cüsàûciei, roman de moravuri,
Rustice, Vol. IV, poezii premiate de Academia Ro

mână cu premiul de 5000 lei.
Străin în Ţara lui, roman social.
Din valurile vieţii, nuvele.
Amor criminal, roman, premiat de ziarul «Uni

versul».
Măria-Sa Ogorul)), roman social.
Magistraţii noştri», roman de moravuri.
Furtună... Trecătoare... roman.

Vor apărea:

De pe coasta de Azur: (o iarnă la Menton şi Pre
cocitate fatală). 

a.Afacerea Grindei», roman.
Viaţă Românească, roman naţionalist.
Părintele Ierodiacon, roman de moravuri eălugăreşti. 
Y aţa de Artistă, roman de aventuri.
Aventurile unui seminarist, roman de aventuri. 
Stâlpii statului, 3 voL#oman de moravuri.
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IPrefata Editorului
. ir*

Jubile J)on]nuie JY. Jţâdulescu-Jfiger,

Deşi munca grea a inlreprinclerei ele editură 
cu cure mu îndeletnicesc de un lung şir de ani, 
mi-ci luai o bună parle din vlagă, lotuşi, când 
ajung să constat'că un roman de-al domniei-tale, 
este epuizai, parcă uit de lipsa vlagei mele, ci 
mai mult simpl de lipsa cărţii d-tale: în limpul 
când o am, Ircbue să o trimit celor ce mi-o cer, 
iar gând inu o mai am, 'Ircbue să răspund tuturor 
celor ce doresc să o aibă, aşa că în ambele ca
zuri, eu niciodată nu pot sta de geaba. Sunt ne
voit dar să renunf la dorul meu de-a mă hodini, 
căci destul mă voiu hodini.... cândva, iar până 
alunei caut să completez golul ce lasă în lite
ral ura noastră românească, vre-o operă de-a 
d-fale, ajunse la epuizare.

In această situaţie găsindu-mă cu romanul Tri
bunul Poporului, care s a epuizat de câteva luni, 
a trebuit să viu la d-la, să ţi-l propun pentru o 
nouă reeditare.

Iţi mulţumesc că mi Vai dat, lucru de care mă 
achit cu recunoştinţă, căci nu las să înceapă a 
se tipări prima coală, fără ca ea să nu coprindă 
şi adânca mea dovadă a admiraţiei ce îţi port.

Eu ca proletar intelectual nu am nici o pu-



(ere: nu sunt nici autoritate în sfat, nici socie
tate a oamenilor de litere, sunt numai cărăuşul 
care duce in lume, rodul dătător de lumină, dă
tător de îndemnuri al celor cari, ca d-ta, cu
getă la binele oineiiirei.

Domnia-ta fiind dar unul dintre cei mai a- 
preciaţi ai mei cugetători, te-am pus în hara- 
baua editurei mele 'şi te-am transportat cu 
Strfuu în ţara Iui... cu Tribunul Poporului si 
cu Măria sa ogorul, pe toate colinele şi văile 
frumosului nostru Regal; iar când am ajuns 
pe la graniţe, am trecut cu liarabaua şi pc la 
fraţii noştri din Transilvania şi Bucovina cari 
cu toţi mi-au luat din rod.

Ai noştri, de aci din regal, ştiu că (i-au luat 
rodul, ţi l-au experimental mai întâia prin gră
dini, până ce în cele din urmă au ajuns să 
cultive moşii întregi boereşti, fără a mai fi ne
voie de capitalul străin, încât, înlr'un foarte 
scurt număr de ani, s'au creial mii şi mii de 
bănci populare, mii de obştii săteşti şi lot pe 
atâtea cercuri culturale.

Astăzi prin unire şi muncă cinstită o sumede
nie de oameni să adapă din limanul dătător de 
vi ea ţ ă al acestor inslituţiuni.

Dacă, d-ta însă nu le-ai ales din măireţelc-ţi 
opere decât cu călimara din care veşnic scrii, 
iar eu cu liarabaua de transport, nu e nimic....

Să ne mulţumim că .amândoi am contribuit 
la răspândirea unor lucrări folositoare, de care, 

• departe gândul de a ne lăudă, posed mii de 
scrisori (lela acei neoficiali, cari ne-au apreciat 
pe amândoi.

Te va surprinde această prefaţă a mea, le 
rog însă să o primeşti de bună, căci e mai mult 
produsul inimei.

Bucureşti in 10 Aprilie 1912.
Atanasie I. Niţeanu

E diior.



TRIBUNUL POPORULUI

PARTEA I-a

I

Inlrc doua casc ele cărând ciadile. cu înfăţişare 
de bogăţie.şi do Însemnătate a celor ce le locu
iau. căsuja Iui Ignat Pâclea, cismar, se afla ca 
salutul unui umilit între două priviri de o diş-. 
]) re j u i l oa re prolec| i une.

Lăcaşul cismarului este vechili. Are păreţii 
cârpiţi şi strâmbi, acoperemânt ţuguiat ca o 
căciulă ţurcănească, pusă pe-o ureche după chei, 
şi două ferestre mici ca doi ochi ce se uită cru
ciş. O lindâ întunecoasă care dă în o curie dos
nică şi necurată, desparte cele două odăi. In 
curtea aceasta, o cocioabă se închipue a fi bucă
tărie de vară şi abia se [ine prin nuşliu ce mi
nune de cumpănire. Aci îşi păstrează Pâclea 
peile şi mărunţişurile trebuincioase meşteşugului.

In una din odăile casei ţlorm soţia lui şi felele 
amândouă cari s'au făcut mari acuma. Aci lu
crează. ziua: tot aci, pe timpul cruci, fierb ale 
mesei.

Nici o mobilă nu este cum se cade.—dacă mo-
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bile so pol eh ierna lucrurile hârbiiile ce le ser
vesc drept paturi, masă, dulap, scaune şi oglinzi.

Cu toate acestea, pe cât omeneşte este cu pu
tinţă, încăperea se înfăţişează curată întrucâtva.

In cealaltă însă, în care dorm Pâelea şi doi 
băelaşi, ucenici, domneşte o neorânduire ce nu 
se poate închipui.

Pe o masă îngustă, în patru colturi, cu stin
ghii ridicate, stau amestecate cuc de lemn• şi 
de fier, o cutie cu „pap“, cleşte, ciocane, cuţite 
cismăreşli, o lampă între patru globuri de sti
clă. bucăţi de piele groasă şi fărâme de pane, 
uscate.

Prin odaie, gunoiu rar ridicat, pete de apă, 
răsături de piele, tăblii de piele, calapoade a- 
runcatc. curele, bucăţi de carton. Pe parei ii afu
maţi atârnau perechi de ghete, de cisme, cala
poade şi stăteau deslipite la calc un colţ, mai 
multe ..cadre” colorate, tăiate de prin reviste. 
Paturile,—scânduri înşirate pe căpriori,—aveau 
câte o saltea cu paie. câte o învclitoare trenţoasă 
în de ajuns de cârpită.

Mirosul anume al cismăriei se făcea şi mai 
nesuferit din cauza altor mirosuri, de gunoiu, 
dc mâncare, de tutun, în o atmosferă prea caldă. 
Rar rămânea uşa în lături; ferestruea nu se pu
tea deschide.

.Meşterul Ignat lucră pentru un c îs mai* din Ca
lea Victoriei,—marfă subţire: nu se da înlături 
însă a lucra ghete cu toc înalt şi cu talpa groasă 
ghintuită, cisme dc iuft, nici a cârpi vechiturile 
sărmanilor mahalalei.

Cu ce prindea din comandele negustorului, cu 
c.ecace s'alegea delà muşterii mahalalei :i-ar fi 
fost în de-ajuns să trăiască omeneşte şi să pună 
şi câte ceva de-o parte.

Unde îl lăsa însă patima lui pentru băuliiră?



- V
De câle zece ori pe zi se ridica delà lucru, . 
i'll g a la cârciuma vecină a lui „nea Simciu'1 
trăgea'când Rachiu, când vin, după timp. Fiecare 
ducere îşi avea motivul şi un lei de nume pro
priu. Dimineaţa, un /rachiu : gargara gâtului, după 
Jeşia nopţei; apoi, un vin: dresul glasului; alt 
rachiu: ghiont mufelor pentru pofta de mâncare; 
după masă: spălatul gurei; mai apoi, un păhărel 
de-o iglindiseală; ceva mai târziu: bucuria mă
selelor şi aşa mai departe. înainte de a se culca: 
capacul, după care se întâmplă să se întoarcă pe 
patru drumuri ori să cadă în cârciumă. Atunci 
cârciumarul vestiâ pe biata lui nevastă şi ea 
veniâ cu ucenicii şi-l aduceau acasă de sub- 
subţiori.

Nea Simciu îi deprinsese feluritele numiri şi 
făcea haz, de ele, cu băieţii lui din prăvălie.

Când eră vorba de politică meşterul Ignat în
semna ceva, mă rog. Faptul că nu refuza să bea 
cu oricine îl îndemna, că da apoi şi dânsul când 
îl ajungea rândul, îi atrăsese prieteşugul maha
lagiilor săi şi al celor din mahalalele vecine.

In timpul alegerilor nu-şi vindea votul nici pe 
bani nici pe băutură; aceasta îi atrăsese respec
tul chiar al acelora cc-şi neguStoriau voturile.

Nu-şi torcea pe limbă, la o adecă: vorbea cu
rat de unul şi de altul, din ai partidelor, după 
cum socoliâ el pe fiecare şi ce spunea se cam 
potriviâ. Astfel, jiu numai odată hotărîsc cimente 
împotriviloarc candidaţiloi’, chiar printre aceia 
cari îşi „promiseserău votul în chip interesat.

Neică Ignat îşi avea dar părerile lui din cari 
nu-1 scoteai oricîl i-ai fi dat de băut; îşi avea 
puterea lui de înrâurire de care ţineau seamă 
comisarii.

Aceştia, pe timpul „operaţiunilor^ îl luau cu 
binişorul şi-l rugau să recomande şi el pe can-
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dictaţi,—iar aceştia, „caladicsictir a-i da vizite, 
când ci se arăta mai încăpăţînat.

Foarte deştept, nu se prea lăsa să fie „îmbro
bodit"; onest, în felul său, nu' i se lipia de su
flet viclenia. Adese ori fără să vorbiască. îsi 
spunea gândul cu o căutătură ori cu un gest şi 
spus eră.

In casă nu se interesa de nimic. Pentru nevastă 
şi pentru felele lui eră nepăsător, uneori aspru; 
iar când vreuna din ele voia să-l oprească de 
la obiceiuri, se făcea arţăgos şi ajungea până la 
bălaie.

Habar n’avcă dar neică Ignat de chipul cum 
biala-i nevastă înoda firele putrede ale casei 

- spre a răsbi nevoile; habar n aveâ de chipul 
cum crescuseră felele şi ce aveau să facă.

Nevasta le crescuse după priceperea ei.
Un singur om avea insă asupră-i foarte marc 

înrâurire: Clement, băiatul lui.
Dar acesta da rar de tot pe acasă de când a- 

junsese „om mare": profesor de liceu, om poli
tic,—lucru subţire.

Sărise departe aşchia şi nu părea să-i pese de 
trunchiu.

Lui Clement Pâclcanu im-i venia cu nici un 
chip la îndemână să i se cunoască familia şi 
până în timpul de faţă isbulise a-şi ascunde lo
cul de pornire. Ignat amintia uneori de el. în 
chip tainic însă. Cu toată mândria lui. nu spu
nea nici cum îşi zicea, nici anume ce făcea „bă- 
eâtul". Că nu-l vedea, îi părea rău, dar nu căută 
să-i aţină calea, nu se plângea de ncvcnirca lui 
pe acasă.

Muma şi surorile ştiuseră până înlr’un timp 
unde locuia Clement. Acum în urmă îl perduseră 
din ochi şi să cerceteze nu cutezaseră: le insuflă 
respect şi teamă.
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Toluşi îl învinovăţeau şi se plângeau între 
ele : muma cu blândă părere de rău că nu pu
tea, dânsa măcar, să-l vadă de departe; sora mai 
marc, Eu fim ia, cu mustrări aspre, unde nu le da 
nici un ajutor bănesc; sora mai mică, Georgina, 
cii răutate şi cu pismă, unde nu putea să lie 
luată în seamă de lume alăturea cu el.

Georgina nu semăna întru nimic familiei: era 
vioaie, cochetă, foarte drăguţă, delicată ca înfă
ţişare. O clipă dc-ai fi privit-o ţi-ar fi spus, prin 
aceste însuşiri de afară, că nu eră la locul ei în 
cocioaba părintească.

Acum eră în anul din urmă al şcoalei profe
sionale şi da dovezi de silinţă la învăţătură, de 
inteligenţă şi de aplicare la lucru. Avea multă 
închipuire şi bun gust la alcătuirea gătelilor. 
Sentimentală nu se arătă nici faţă cu muma, nici 
faţă cu sora; pentru ;lată-său nu-şi putea ascunde 
dispreţul.' 11 înţepă adese ori cu ironii crude, la 
care el rămânea nepăsător.

Eufimia, urâtă şi de rând, nu voise să înveţe. 
Clasele primare, şi-i fuseseră o sarcină în dc-a- 
juns de grea. In casă totuşi eră umbra mume-si 
la toate ale modestei lor căsnicii, tot atât de har
nică şi de răbdătoare. Nu ţinea la Georgina, 
unde presemne o vedică ocupată numai de fiinţa 
ci cât şi prea întotdeauna pornită pe glume cari 
o dureau.

Când muma o certa pe Georgina că nu punea 
pe nimic mâna în casă şi când vedeâ că cearta 
ajungea prea departe, pololiâ gălăgia aci ţinând 
parte Georginci, aci mume-si, după cum una ori 
alta eră mai pornită.

Georginci ii ţinea parte mai mult dinlrun fel 
de datorie ce trebuia, să aibă; mumc-si,dintr’iin 
simţimânt ce-l naşte solidaritatea, în lupta co
mună în contra nenorocirei, a două suflete umi
lite ce se potrivesc şi se înţeleg mai degrabă.
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Mimul singură iul)in,—ciuda! însă că si ca, 
nu pc fele alai dc mult, cat pe băealul răcii de 
casa părintească. Pe acesta îl purta în inimă 
cu acea dragoste-ce ştie să sufere şi să se devo
teze pe tăcute.

Numai mulţumită ei Clement învăţase carte .şi 
Georgina urma încă la şcoală. Cu toate că eră 
incultă, avusese instinctul unei altfel de vieţi şi 
dorul s?o poală măcar Clement cunoaşte de a- 
proape. In crezul ei eră că numai prin învăţă
tură şi culezare un om poale ajunge ceva.

Clement nu-i da în adevăr nici o bucurie dulce 
pornită delà el, şi la care ea avea drept. Doar 
ca o batere de vânt uşoară ce vine de departe, 
îi răcoriâ sufletul, o mângâiere: ideea că ,,băca- 
lul" trăia bine. că era în „lumea mare“, că a- 
junsese după “dorul ci.

Strada aceasta fusese mai înainte un fund de 
mahala uitat de Dumnezeu şi de primărie. Casa 
lui Pâclea îşi dusese traiul de. cocioabă între 
două locuri virane, pe care, copiii lui împreună 

.cu ai Inlrcgei mahalale, îşi petrecuseră toate jo
curile copilăriei.

De când cu tăierea bulevardului, strada a- 
ceasta ajunsese foarte umblată.

Se făcuseră clădiri nouă mai pe toate locurile 
goale, iar cu doi ani în urmă se ridicaseră şi 
aceste două case mari, ce striviau cu înfăţişarea 
lor boierească, nenorocita cocioabă, care, în
fruntase cu bărbăţie asprimile timpului dc a- 
proapc jumătate de secol.

Oricât căutase unul din cei doi proprietari să 
cumpere şi locul lui Pâclea, acesta nu numai 
că nu se gândise măcar o clipă să ceară preţ 
mare. dar nici voise s’audă de vânzarea proprie
tăţii lui îmbătrânite.
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Să-şi părăsiască cl cocioaba, locuşorul, necu
raţi» din curie» dosnică? Doamne fereşte ! Ei, 
şi dacă eră închis ca între două dealuri? Şi dacă 
nu mai răsbiă nici o rază de soare în curtea 
din rund? (Cât va li să trăiască el, aici va stă şi... 
cine ce are cu el?

Locul ce-i rămânea în curte, spre stradă, mi eră 
îngrădii, îşi păstră caracterul de mic maidan pe 
care se aruncă şi se păstrează gunoiul, nu numai 
al casei, ci şi a! vecinilor săraci ce nu puteau 
plăti birul ridicărei necurăţiilor. Bunăvoinţa po
liţienească nu-1 supără cu procese de contraven- 
ţiune. Singură higiena suferiaf— şi totuşi se ri
dicau în deşert, din când în când, plângerile ce
lor doi mari proprietari megieşi.

Servitorii acestora îi făceau lui Pâciea dese ne
ajunsuri. el însă nu se turbură: doar când se 
îmbăia Qc {insufla respect, fiindcă le dăduse într’o 
zi pildă foarte simţitoare de chipul cum ştia să 
mânuiască bâta în anume împrejurări.

De câlva timp încetase inimoşi» între servitori 
şi Pâciea, de când ochii frumoasei Georgina le 
prinseseră miniile.

Drăcoasei fete nu-i displăcea curtea acestora, 
—mai loii băieţandri chipoşi de altmintrelea,— 
dar nu le da pas să se apropie.

Unuia din ei, care se obrăsnieisc mai tare, îi 
arsese înlr’o zi o palmă aşă de bună, încât îl 
ameţise, amorezându-1 însă şi mai cumplit de ea.

Ce e drept, anul acesta din urmă Georgina 
luase deodată o schimbare de uimit: ochii i sc 
făcuseră parcă mai mari şi mai galeşi: pieptul i 
se desvoltasc şi-i formase bine bustul şi talia; 
pel i 1 a obrazului dobândise un lustru de catifea, 
dc un trandafiriu plăcut; sc mai îngrăşasc, nu 
mull, dar în (le-ajuns ca gropiţele clin laturile 
gurii să se deseneze frumos, când râdea, şi să fie. 
nişte adevărate culcuşuri ale graţiilor.
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Mai de grabă ca orice, fermeca însă înfăţişa
rea ei de nevinovăţie, roşeaţa ce-i aprindea întro" 
clipă obrajii şi plecarea ochilor supt imboldul 
.ruşinei : alunei genele lungi negre trăgeau supt 
pleoapele de jos un jumătate-cerc de umbră 
foarte drăgălaş.

Gând se întorcea mai ales delà şcoală, către 
seară, nenumăraţi adoratori'îi răsăriau pe cale... 
In de-ajuns de mulţi caseă-gură îşi plimbă nasul 
în vînt şi caută... victime.

II

In timp ce numai gunoiul înfloria şi îmbăl
săma dinaintea casei cismarului, cele din urmă 
flori de toamnă îşi resfirau frumuseţea îngrijită 
în curţile celor două case boiereşti.

Septembrie eră pe la capăt.
Zilele, prea calde chiar; serile, răcoroase;— 

zile şi seri însă cu cer senin desmierclător. Alba
strul auriu, nespus de curat, te făcea, ziua, să 
simţi şi mai mult nemărginirea; noaptea, viu în
stelat, te aducea să-ţi închipui că stelele se co
borau parcă să priviască mai de aproape pă 
mântui.

Proprietarii celor două casc sc întorseseră de 
la băile de mare, viligiatură de rigoare după cea 
văratică, la munte.

Doamna Râuţeanu şi doamna Ruslovici. su 
rori, se plimbau în curtea celei d’intâi, orându
ită ca grădină, la stânga casei cismarului.

Amândouă blonde, amândouă frumoase. D-na 
Râuţeanu c’un an mai marc, mai trupeşă, dân- 
du-şi înfăţişare de aristocrată cultă şi mândră; 
doamna Ruslovici, slăbuţă, mai drăgălaşă, cu 
/Chip modest, cu graiul dulce.

Eră deosebire de caracter între ele, deosebire
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de vederi, ceartă adese, ori în termeni politicoşi* 
însă iubirea ce le- legase de, mici rămăsese şi' 
urma între amândouă caldă' şi statornică.

îşi clădiseră casele aproape, ca să se poală ve
dea şi^ să se plimbe împreună cât mai des.

Amândouă aveau câte un băiat la Paris, pen
tru studii, şi câte o fală cu învăţătura terminală 
de un an. de. când le introduseseră în saloanele' 
cunoştinţelor.

Amândouă aveau avere delà părinţi şi înlesni
seră pe bărbaţii lor să înmulţiască această avere.

Norocul le ţinuse parte căci dăduseră de băr
baţi buni: Râuţeanu se făcuse agricultor. Ruslo- 
vici avea încă magazinul de lipscănie şi, în aso- 
ciaţiune cu cumnatul, căută şi o moşie ce cum
părase de curând. în vederea de-a părăsi co
merţul.

In marca împesiriţătură aţinui oraş marc, se* 
lasă în umbră multe defecte nelipsite firci ome
neşti. din cauza unei prea vii străluciri mai tot
deauna aparentă.

Rămân în umbră însă, .şi familii care duc o 
vieaţă fără sguduiri morale şi materiale, şi a- 
cesla o cazul lui Rustovici şi al lui Râuţeanu... 
In afară de un cerc restrâns de prieteni, amân
doi cumnaţii, lipsiţi de ambiţiuni deşarte, nu fă
ceau sgomot, nu siliau luarea aminte să se aţin- 
tiască asupră-le.

Totuşi, cu cât mulţumirea intimă a acestora 
este mai deplină, cu atât întâmplarea, care din 
contraste îşi alcăluic o lege ce nu se discută, ră
sare, alăturea cu starea de înflorire, o stare de 
plâns ca a lui Pâclea.

Ba, ca un fel de răsbunare par’că, pentru nec- 
galitatea ce stabileşte clase foarte deosebite. îi 
place Intâmplărei să aducă în de aproape atin
gere, «pe calea vieţei. pe asemenea oameni porniţi
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pe linii paralele şi cari, potrivit legei paralele
lor, ar trebui să nu se Intâlniască vre-o dală.

— Uf! ce miros aduce din când în când vân
tul!... zice d-na Rauţeanu şi îşi face şi ca vânt 
cu balista-i parfumată.

— Delà cismarul nesuferit, răspunde d-na Rus- 
tovici. Nu-i chip să-l facă nici comisia să-şi ducă 
gunoiul de dinaintea casei.

— Am să zic lui Râuţianu să plătiască el cuiva 
şi să i-l care....

— Ştii că n’ar fi rău? Să i-l cărăm.
. Se plimbară puţin, pe una din alcelc mai largi, 

rupseră câte un trandafir, din cei din urmă în
floriţi atunci, şi-l prinseră la corsagiu şi urmară 
cu vorba.

— Eu m’ani gândit şi la altceva, zise. d-na 
Râuţianu. Îmi spuse fata din casă că cismarul 
are două.fele şi g# una din ele învaţă la şcoala 
profesională. Va fi cosând bine. Dacă am lua-o 
pe lângă noi cusătoreasă pentru ale casei, am 
putea cu timpul să izbutim prin ea ca cismarul 

v să ne vândă locul. Aşâ, am scăpă de vecinătatea 
asta supărătoare.

— Iţi este nemerită ideea. Eu am şi văzut-o 
pe fată, în una din zilele astea. Foarte curăţică 
şi pare deşteaptă apoi. Să încercăm, dragă Iulio.

In acel moment Georgina trecu repede c’un 
pachet sub-subţioară.

— Uite-o, grăi d-na Rustovici. >
— O! şi ce cochetă parc!... zise lulia Râuţianu. 
Nu după multe momente trecu şi un tânăr 

bine îmbrăcat... zări pe cele două doamne şi 
puse capul în pământ, grăbind din pas.

— Bravo... se lasă să fie şi urmărită...
— Poate, şi cu toate astea tinerii noştri sunt 

de-o cutezanţă...
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— Oricum, îţi vine s’aduci In casă asemenea» 
fele, când ai Tete mari? zise Zoe Rustovici.

— Par’că avem s’o ţinem orc întregi, răspunse 
Julia. Ii dăm de lucru, ne înţelegem în ce chip 
să ni-l facă şi încolo, rămâne liberă şi cu apu
căturile ei care nu ne pot privi...

— Bietele fete. astea! Ce soartă mai au şi ele, 
când le gândeşti bine, zise Zoe.

D-şoarcle Râuţianu şi Rustovici se iviră în 
clipa aceea, în susul scărei, ţinându-sc pe după 
talie cu câteun braţ.

Mumele, de departe, le învăluiră cu priviri 
galeşe de iubire.

— Dar şi soarta a-lor noastre, adese ori!... 
şopti Iul ia... cât e de nesigură, dacă le gândeşti 
că depinde de alţii ce nu le sunt părinţi.

— .Noi, cel puţin, ne ostenim să le cunoaştem 
şi să Ic îndreptăm firea şi aplecările, dragă Iulio. 
Le-am crescut bine, le vom putea găsi şi bărbaţi 
buni potriviţi poziţiunei şi.creşterei lor.

Copilele coborând încet în acest timp cele 
câteva trepte de piatră, păreau că urmează, pe 
.şoptite, o convorbire de seamă.

— Iţi spun că eră el, zise cea mai 
domnişoara Aurelia Râuţianu.

— La urma urmei, poale; eu nu i-arn luat 
tocmai bine seama, fiindcă deja trecuse, răs
punse Cecilia Rustovici. Oricum, îmi pare... ciu
dat. Ce caută pe aci... odată ce nu i-am spus 
par’că unde stăm? îngână dânsa apoi.

Aurelia zâmbi.'
— Vezi-că tocmai aci te înşeli, Cecilio.Nu-ţi 

aduci aminte că după plimbarea cu barca, în 
săptămâna când am şi plecai, ai avut oarecum 
grijă să-i şopteşti în’ treacăt adresa noastră?

Cecilia şe roşi, îşi muşcă buzele şi tăcu o clipă.

naltă,.
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Se vede insă că ’şi luă seama şi răspunse, deşi 
eu oarecare si'ioşic:

— Bine zici... Cum iţi aduci Iu de repede a- 
niintc!...

Prinseră de veste că mamele se uitau la ele, 
ca şi cum ar li Voit par’că a le ghici vorba si 
tăcură, înaintând.

Aurelia mai avea ceva de. zis cu privire la tâ
nărul. Faţă însă cu încurcătura în care vedea pe 
Cecilia, se opri.

Luase bine scama, că tânărul urmăria pe fala 
‘ce dânsa nu o cunoştea şi, care, trecuse repede.

Aurelia Râuţianu este oacheşă, înaltă, mlă
dioasă. foarte plăcută. însă cu trăsurile nu în 
dc-ajuns de fine. E cutezătoare, vorbăreaţă, co
chetă, cu închipuiri de superioritate şi de no
bleţe care-i fac uneori pline de mândrie atitudi
nea şi căutătura. Ochii săi negri vădesc energie, 
pasiune; buzele cam prea pronunţate, voluptate; 
râsul îi este atrăgător, chiar când exprimă iro
nia pe lângă o nuanţă uşoară de dispreţ.

Prea mult simţimânt nu a arătat încă nimă- 
nuia. In anume împrejurări a putut fL duioasă. 
Prieteşugul şi l-a dat. în şcoală, după capriţiu.

Trăsăturile de seamă însă, ale firei sale, sunt: 
pripa de a vorbi şi de a face unele lucruri din 
o pornire a momentului, şi. încăpăţânarea cea 
mai de ne-învins.

Cecilia Rustovici. blondă ca muniă-sa, aproape 
tot atât de naltă şi de mlădioasă ca Aurelia, are 
trăsurile feţei foarte fine şi pline de drăgălăşie. 
Vorbeşte puţin şi la timp; c sfioasă. In ochii săi 
albaştri se află bunătate; în priviri, modestia 
şi iubirea; în glas, blândeţea. Nu-i lipseşte ener
gia, dar nu a avut când şi cum să o pună în 
lumina faptei; după cum nici o ascunsă pornire 
n’a avut ocaziunea când sro dea pe faţă.
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Se puicii chiar ea acest defect să-i rămână tot 
ea germen. Insă dacă împrejurările o vor pune 
in vr'o luptă, când germenul să poată încolţi, 
viclenia o va avea repede ca armă de apărară, 
ca mijloc de a învinge.

Visătoare, fără închipuire aprinsă, se simte a- 
plocală spre acea iubire care hotărăşte de viaţa 
întreagă pe măsura statorniciei şi a sacrificiului 
de sine.

Se apropiară de mamele lor în acea parte de 
curte orânduită ca grădină.

-Mamă. vorbi Aurelia, a trecut chiar acuir 
un domn...Nu-i aşa că eră domnul Pâcleahu

— Vezi? mi s'a părul mic că eră un chip cu 
noscul. răspunse d-na Râuţianu căutând la Zoe 
Hustovici şi zâmbind ironic. A trecut prea re
pede însă şi cu capul în jos.

Aurelia zâmbi şi ca: înţelesese rostul ironici.
Cecilia se apropiă de un trandafir, spre a-şi 

ascunde ciudata emoţiune a acelei clipe.
— A! Pâcleami, cavalerul nostru delà Cons

tanţa *? zise d-na Hustovici. El adecă să fi fost?
Privi la sora ci şi înnălţă din umeri, ca şi cum 

ar fi voit să zică: noi îl socotisem om serios...
— Dar voi felelor de unde-I văzurăţi? întrebă 

Tulin.
— Eram cu Cecilia la fereastră, răspunse Au

relia. - . ,
— Eu nu Fam recunoscut, se grăbi să afirme 

Cecilia, în timp ce alegea nişte trandafiri.
— Poale vi se va fi părut, Aurelio, căci pc noi 

nu ne-a salutat.
— Avea motiv să nu salute, răspunse Aurelia 

mai mult pe şoptite....
Miimă-sa o privi întrebător; ca se apropiă 

insă de Cecilia.
2
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— Vrei şi lu un trandafir. Aurelio?
— Nu-mi da pc cel roşu, fiindcă, d-lui Pâcleanu, 

pe cât îmi aduc am inie. îi plăceau numai cei 
roşii, zise Aurelia c'un râs rău lucios.

Cecilia rămase cu mâna întinsă către Aurelia; 
o surprinseseră şi o înfioraseră cuvintele a- 
ceslea.

Fiindcă Aurelia vorbia adeseori fără să cu
gete, de aceea unele spuse ale ci erau ne-la locul 
lor sau lovi au în cineva fără să-i fi fost inlcn- 
ţiunea. îşi luă pe .urină seama şi căuta să îndrep- 
teze greşala. Uneori isbutiă; de cele mai multe 
ori însă, nu: săgeata rămânea înfiptă şi rana 
poale de nevindecat. Fiindcă nu se gândia mai 
întâiu, observa pe de-asiipra şi se margin ia la 
efecte; mai târziu apoi, când eră singură, dacă-şi 
amintiâ .împrejurările, alerga să afle cauzele şi 

* atunci îşi dedea seama cum ar fi trebuit să ur
meze.

Cecilia, din contră, ùnçle nu aveâ cutezanţa 
Aureliei, pbservă, .cugetă şi pe urmă se pronunţă. .

Vorba Aureliei cu privire la trandafirul roşu, 
aluziunea că-i plăcea lui Pâcleanu.—de unde 
urma că Cecilia trebuia să păstreze pentru ca 
acel trandafir,—o făcu pe aceasta să vadă că 
Aurelia o socoliâ, cine ştie, ca prea simpati
zând u-I pe Clement.

Dar dacă simpatie eră, în adevăr, Aurelia aveâ 
oare vré-uii drept s’o râdă?

Pe când trecea acasă cu muină-sa, Cecilia în
cepu să cerceteze din ce cauză Aurelia putea să 
îşi-ia dreptul acesta.

III
Clement Pâcleanu are o fire cu totul vanitoasă, 

mândră şi dc un egoism sălbatic, li lipseşte pc 
deplin cultura^inimii care dă chiar defectelor a-
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eesloi'n o mlădiere: cumpănirea prin bunul simţ. 
Are inteligenţa şi pe aceasta şi-o îmbogăţise în 
adevăr. Nu era savantul, ci cunoscătorul care 
prinde cu uşurinţă. îmboldit de dorinţa de a fi 
iii curent cu lot ce se face. cu lot ce se zice. far 
fiindcă arc darul vorbirii limpezi şi cugetătoare 
îşi poate arăta, când se iveşte ocaziunea, cunoş
tinţele ce trec. astfel drept întinse şi adânci.

K foarte plăcut ca înfăţişare, înalt, robust, plin 
de acea tinereţe a chipului pe-care anii se pare 
că no pot înfrânge, la unii: este insinua lor. cu 
socoteală, mai ales pe lângă femei, odată ce are 

.•convingerea că prin ele, pentru iscusiţi, e adese
ori drumul la glorie.

liste acum de treizeci şi cinci ani şi nu-i poţi 
da mai multi de douăzeci şi opt, cu dărnicie.

Xu-1 dominează nici o patimă.
La Capitolul ..femcc*. paragraful „amor",— 

putea prea bine să se arate topit de înamorat 
.şi.in realitate să culeagă mimai rodul plăcerii, 
fără căldura simţiinântului. La bani şi la ono
ruri râmniâ cu toată puterea organismului său 
viguros. Arătând însă că le dispreţuieşte, eumpă- 
niâ cu răbdare şi cu socoteală cum să le dobân
di iască cu teiiieiu.

Ducea o viaţă foarte activă, dar şi foarte cu 
m ă sură rânduit ă.

Prieteşugul îl socoliâ un mijloc ca şi oricare 
altă manifestaţiuiic egoistă; recunoştinţa, ca o 
vorbă frumoasă cu care omul de bunăvoie în
şeală pe alţii, inşclându-se şi pe sine, spre a se 
arătă mai sentimental ori mai bun decât poate.fi.

Astfel, Clement eră poate maşina cea mai per
fectă a oportunistului: mergea relativ încet, fără 
'salturi, dar pasul îi eră bine măsurat. Locul 
unde puncâ piciorul părea de mai înainte pre
gătit să-i poată bine cuprinde talpa.

Cum de se putuse formă aşa?
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Nu tocmai putini se ridică din pulberea si din 
noroiul clisos al mahalalelor depărtate. Duc însă 
cu ei calc ceva, care, de multe ori. fără voinţa 
lor Ie trădează origina: păcătuiesc prin 
formă ori prin fond. Greutăţile prin care s au 
strecurat le jaşează pe fundul inimei, ura si dorul 
de răsturnare, ca un fel de drojdie care turbură 
unda în anume împrejurări.

(dement Pâcleanu părea să nu fi rămas cu 
nimic dc pe urma greutăţilor învinse. El avea 
numai de cucerit pentru sine.

Se simţia -puternic, i.şi trăsese linia de urmat.
Xu avea să se răsbune. nici pentru cele ce su

ferise el. nici pentru cele ce suferia clasa din 
care pornise. \u voia să revendice nimic pentru 
aceasta.

Xu ura pc nimeni:disprejiiia. Xu cerea nimă
nui: impunea când ii venea bine. Xu se pleca: 
trata ca putere cu putere când eră timpul şi oca- 
ziunea. Ii plăcea să se arate mărinimos, dar a- 
ceasta ca decor.

Putea fi duşmănit dar nu dispreţuit: peste 
pragul coreeliludinei aparente nu trecea.

Ca profesor nii-1 iubiau elevii .căci li se arai a 
aspru şi mândru: nu-i revolta în contra lui. fi
indcă eră drept şi preda Iccliunile în chip plăcut 
şi oarecum erudit.

Incălecase de câtva timp pe calul politicei unui 
partid şi se înţepenise bine in scări.- Era apreciat 
ca bun călăreţ: la cursele alegerilor şi ale inlri- 
găriilor de culise:dar m* i se lăsa frâul în mâini 
şi el frâul îl voia. Spre a-1 dobândi, lucra din 
răsputeri, cu prudenţă insă .şi cu luare aminte.

Egoismul adânc îl pusese pe cale: mândria îi 
da ăvânlul; ambiţiunea ,târia în luplă; vanitatea! 

' li ţinea focul, neslins.
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Preocupările- ajungerii la liniă il răciseră de 
casa părintească: nu voise a-i fi pedică familia, 
în drumul cc-şi Irăsese.

Ii părea că familia nu făcuse nimic pentru el; 
nu se simţia dator cu ceva acestei familii.

Fiu al muncii lui proprii, se desfăcea clc orice 
legătură cu ai lui.

Dorul de ei nu-l împunsese vreodată.
O mică. foarte mică licărire, ca de opaiţ. îi că- 

lăuzia uneori gândul la mumă-sa. Dar când. i se 
închipuia în preajma ei fiinţa grosolană a tată
lui, desenată întotdeauna în atitudine de beţiv şi 
cu îmbrăcămintea murdară şi neîngrijită, sufla 
în acea licărire dc dragoste penlru mumă-sa, îşi 
întorcea in altă parte gândul şi se apuca de citit 
ca să uite.

Nici o simţire iarăşi, pentru surorile lui; ba 
nici chipul lor nu şi-l lămuria bine înaintea 
ochilor.

Acum când se întorsese delà băile de mare. 
găsise o fierbere cumplită in politică. Se vorbiă 
de convocarea (himerelor în scopul imediatei lor 
dizolvări. Guvernul nu mai putea merge cu ele. 
Avea nevoie dc majorităţi şi mai compacte,—a- 
decă cu totul plecate.—ori trebuia să plece el.

Se impunea un ..apel noii la ţară, la alegătorii 
colegiilor**, precum se zice in termeni aleşi, spre 
acoperirea sistemului de presiune asupra, lor.

r11 asemenea împrejurare Clement Pâcleanu se 
hotărî să se afirme.

Nu se vorbiă de candidatura lui apropiată, cu 
toată Uecerea ce dobândise în partid. Ocaziunea 
venise insă să se aleagă prin propriile lui mij
loace. Partidul nu eră să-l susţină poate, dar 
nici să cuteze a-1 combate.

Avea nevoie dar de mahalale.
Atunci mimai şi astfel se gândi ia familia lui.
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îşi aminti ca lată-său avea oarecare trecere şi 
se hotărî s'o pună la cercare. Chiar de n ar ii 
•fost cu toiul temeinică, pentru ce să se lipsiască 
de ocaziunea de a pipăi tărâmul ? In calitatea iui 
de om practic, nu se cuvenia să neglijeze ceva 
De unde nu prea speri, răsare cel puţin firul 
care să-ţi însemneze calea.

Clement se îndreptă dar spre casa părintească.
Pe bulevard, dincolo de biserica Armenească, 

o fală sc apropia de el şi-l privi râzând. Clement 
se opri. se uită la ea. surprins.

— Vai. nene. nu mă mai cunoşti, i se adresă 
fala cu Ion blând de imputare, în care străba
tea puţin necaz.

Clement nu se turbură, ii întinse mâna si-i 
răspunse cu glasul obicinuit.

— Ce mai Iaci tu?
— Şl ii ce bine îmi pare. nene, că Ic văd ? Unde 

te duci? Poalecă venini acasă?
— Da. acasă. Dar bine. Georgino, eşli fatămare 

în lot locul şi prea frumoasă încă!
Georgina se înroşi foarte tare. de plăcere, şi 

râse. ceeace o făcu şi mai frumoasă.
— Şi dumneata, nene. te-ai făcut frumos şi 

gras. Ai fosl undeva la băi?
— Da. am fost.

. —Apoi nu mergi, dacă zici că veniai acasă?
— Uite ce. Georgino. ia-o tu înainte şi eu voiu 

veni după line... ceva mai târziu.
— De ce?întrebă fata şi-l privi cu nedumerire.
Ochii săi mari, aprinşi de focul mulţumirii, 

sc întunecară. Se simţise mândră că se vedea 
lângă frale-său şi că avea să meargă alăturea 
cu el... Când colo... o trimetea înainte.

— Am să mai trec pe undeva, răspunse el; 
dar de venit am să viu.

— Da? si în accentul fetei era îndoială.
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— Dacă iţi spun că viu... liai, du-te....
Georgina porni repede. Clement stătu puţin 

locului dc-şi aprinse o ţigară, apoi, după ce-şi 
dădu seama că era în preajma colţului de stradă, 
se cam făcu după ci şi rămase acolo până ce 
socoti că Georgina s'a depărtat în de-ajuns.

Fata îşi întorsese capul înapoi de câteva ori, 
până ce cotise şi ea. II văzuse dispărând si se 
oprise puţin. Atunci îi venise in gând că frate- 
său înlr’adins nu voise s'o însol iască... Va să 
zică îi eră ruşine să fie lângă ea. unde nu purtă 
pălărie... Şi îşi urmase drumul", încet, tristă, lo
vită in amorul propriu.

Clement, când fii aproape de casă, văzii cu 
surprindere cele două case man... Şi atunci îşi 
aminti repede de No. 18 de pe strada aceasta, 
Ia care (l-na Rustovici îi spusese că locueşte. 
Ciudată întâmplare!... Ea,—şi mai ales d-şoara 
Râuţianu,—vecine cu vechea casă a părinţilor 
lui!..'.

Se opri un moment şi îşi- dădu seama' de 
schimbarea supt care i se înfăţişă noroiasa uliţă 
de odinioară, plină numai de locuri virane şi 
de gunoiuri cărate cine ştie de pe unde...

Bine că zisese Gcorginci să se ducă singură... 
Şi totuşi... dacă-nu l'ar zări vro păreche de ochi 
din una din cele două case.

Alt mijloc nu aveă decât să caute in pământ 
şi să treacă repede de tot. Cu coada ochiului^ 
zări pe cele două doamne, fură numărul lo
cuinţei: 14... Aci dar locuiâ Râuţianu. Dincolo 
eră 18: acolo stă Rustovici.

Nu mai privi înlături, şi, cu înfăţişarea urnii 
om cc se furişează,—foarte jignit, că nu alesese 
o oră mai spre noapte,—se strecură grăbit pe 
uşa strâmbă a casei părinteşti.

în sala întunecoasă pândiă o făptură ome-
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nească. Aceasta îi .şi sari de gât. Simţi că era 
mumă-sa. Cu ca trecu in camera în care Geor
gina aprinsese lampa.

— Clement maică! îngâna muma. cu lacrimi 
în glas şi în priviri. Şi nu se mai sătura căutând
la el.

, liiţr’un colţ sta Eufimia, sora cea urâtă, sfi
oasă dar cu- bucuria în ochi. Pe pat, tatăl, cu 
luleaua în gură. cu căciula pe-o . ureche.

Georgina lăsă perdeaua căci afară eră încă 
lumina zilei.

Din uşa celeilalte odăi de peste sală. ucenicii, 
curioşi, privi au în tăcere, (lin întuneric 

— Bine v'am găsit, le zise Clement cu răceală, 
întinse mâna mume-si, apoi lui Ignat care îşi 
luă căciula, pe urmă Eufimiei care, zăpăcită, 
i-o sărută.

— Ia poftim^ măicuţă, se grăbi bătrâna să-l 
facă să şadă pe un scaun, după cc-l şterse cu
şorţul.

Clement şezu. Muma îşi făcu loc alături şi în
cepu ti-i privi haina, potrivindu-i-o, a-i desmerda 
chica, a-i trece mâna pe spinare,—a se pleca 
să-l vadă bine, tot mai bine.

— Am venit, căci mi se făcuse dor, vorbiă 
Clement în timpul acesta. Mă gândiam mai de 
mult la asta,*dar ce vreţi, suni foarte ocupai, 
mai ales cu politica, cu oamenii mari, înţele
geţi, încât.... n’am timp în de-ajuns nici pcnlru 
mine....

— Păi cum, încuviinţă muma....
— Aşâ-i când intră omul în boierime, mornioi 

tatăl, cu luleaua între dinţi...
Lui Clement înccpù a-i mirosi a piele şi scoase 

batista parfumată cu care ;şi făcu vânt.
— Ei, merge cu meşteşugul, lată?
— la, cât să nu murim de foame,..
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— Cc umbli ele vorbeşti. tngnalc.—se grăbi 
muma să-i tiu- Vorba. Mila Domnului;—nu'prea 
aie pune nevoia sula în coastă. Da a.şa-i dum
nealui; îi place să se lot plângă că n are....

Auzi alunei .şoptiIuri in sală şi alergă la uşă:
— Uite ai ciracului de nici. cum Irag cu ure

chea! La lucru răilor! şi închise uşa. la spune 
Clinicul maică, cu ce să le cinstim?

— A, cu nimica le rog... Şi fiindcă am treabă, 
să-mi daţi voe să rămân puţin ca tata de vorbă, 
căci avem ceva de rânduit împreună....

— Aşa? Auzil-aţi? are de vorbă cu mine. bă- 
oalul. Haide, căraji-vă, repede, repede... 'Crimele 
după ceva ţuică, nevastă...

— Nu Irebuc, tată....
— Mă rog. mă rog... Ţuica c cinstea casei...
— Da să ne chemi, maică, să le mai vedem, 

când a fi să pleci.... zise muma.
— Las' că v a chemă. Hai, periţi odaia.
Ignat le cam duse de spate, închise uşa, îşi

îndrepta căciula pe dreapta de unde era in 
stânga, îşi lrecii luleaua în stânga de unde eră 
în colţul drept al gurii, şi sc àpropiâ de Clement. 
Acesta îşi aprindea o ţigară.

Ignat eră foarte cu chef fiindcă ’şi pusese 
drept inimă în ziua aceea, la timp, toate porţiile 
de vin şi de rachiu.

— Tată, uite ce-aveam dc vorbă cu dumneata, 
începu Clement. I ţi cer însă cuvântul că între 
noi va rămânea ce vom vorbi.

— Mă rog... uilc...
Scoase luleaua, îşi udă degetul eel mare, tre- 

cându-1 pc vârful limbei şi-l întinse lui Clement, 
adăugând :

— Degetul s'a usca, da vorba nu s’a auzi...
— Tată, în caz de-a se face alegeri, ai puică 

dumneata să te pui pe umblet şi să aduni voturi
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sigure penlru... pentru- un candidat al guvernu
lui care ar vrea să iasă deputat?

Ignat îşi dădu căciula pc ceafa şi scoase din 
nou luleaua.

— Uite... n’am prea alergai eu după d at de 
astclea...Doar cât am votat singur ca toţi ăi
lalţi.... Ia dă-mi niţel tutun d’al du mi tale, c'a fi 
cVăl bun....

— Am ţigări. Poftim.
— Ţigări!... Ţigara nu-i lulea... Fie şi ţigară...

. După ce şi-o aprinse, urmă:
— Să vezi dumneata Clinicul. Dacă pui dum

neata stăruinţă pentru cincvaşilea, de! ni’oiu os
teni, ca omu... de halâru care ’1 ai la mine.

— Uite ce. tată. Eu vreau să ies deputat, si 
îmi trebue mahalalele... înţelegi?

Ignat se ridică şi salută cu căciula până jos.
— Dumneata? Atunci c altă aea. Nu ştiu cum 

s?a fi făcând „priţ>agandăt;, însă spui ti şi cu 
câtc.-o vorbă care să prinde. Las’ pc mine Cli
nicul... las* pe mine... La adecă... om vedea...

îşi puse căciula, o îndesă c’un pumn şi urmă:
— Ti! să te scol „dipolat“... Aoiica! fac şi pe 

dracii alb. Xuma5 să îmi dai de veste când a fi la 
adecă. Şi mai vino pe la noi, taică...

— Am să mai viu.
Par’că-l mai încălzise voca bună şi graba lă- 

tâni-său de-a T servi. Ii strânse mâna deci cu 
mai multă pornire.

— Să strig pc mă-ta?
— Strig-o să-mi iau scara bună....
In timp ce Ignat cşi în tinda puţin luminată 

de-o lampă fumegoasă, Clement îşi pregăti la în
demână trei hârtii de douăzeci de Ici.

Nu Irecù mult şi muma intră cu o lavă pe 
care râdeau de curate ce erau. o sticlă cu ţuică
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şi Iroi ţoiuri. Georgina aducea pe o farfurie pane 
tăiata măsurat, ca anafura; Eul'iniia aducea dul
ceaţă şi pahare cu apă.

Cu acea mulţumire şi drăgălăşie c.arc le dă'iu- 
hirca ce se revarsă fără slănjinire, muma îi zise 
îui Clement:

— Cite maică, ce vrei*? dulceaţă, ţuică?
— O ţuică, mamă.
—Aşa maică dragă că t’ci ii ducând la masă...
Ignat alese ţoiul cc-i păru mai mare şi-l dădii 

de duşcă. in chip de-a cerca bunătatea laicei, 
apoi după ce şi-l umplu iar, ciocni cu „băiatul14 
şi cu nevasta.

La plecare, Clement strecură felelor şi niu- 
mc-si câte o hârtie de douăzeci de fiecare şi 
porni, petrecut de familia întreagă, pe care, o 
iăsa în lumina unei bucurii fără de părechc.

Până târziu. în acea noapte, în casa lui Pâclea 
fii vorba numai de Clement. între mumă şi cele 
două fete. Dărnicia ..băcalului**, dărnicia „frăţio
rului", schimbase cu mult ideea de mai nainte 
despre firea lui.

„ Georgina totuşi adormi supt povara unui gând 
nelămurit: de ce Clement, dacă eră bun, nu 
voise s’o inso!iască până acasă*?

IV

Neapărat că Clement trebuia să viziteze fami
liile Hustovici şi Râuţianu. Lasă că-1 văzuseră 
doamnele pe când trecea pe-aeôlo, dar era şi o 
datorie faţă cu nişte cunoşlinţi de curând, în 
cercul 'cărora petrecuse.

Urmase modei când se dusese la Constanţa, 
plăcută localitate unde le poţi întâlni cu „clila* 
JBiicureşteană.

Şi fiindcă la întrebarea ..unde şezi7“ sună fru-
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inos răspunsul: ..la old Carol". Clement nu se 
coclise deloc să poposiască la acel otel care... Ic* 
.ridică in stima Uimei.

Câşliga uşor banul. II şi cheltuia uşor ca să 
pară cceace voia, ceeace trebuia să pară.

Pe frumoasa leraţă a otelului, de unde privi
rea se perele fără nici o pcdecă, pe nemărgi
nirea pururea în frământare .îşi dau întâlnire 
locuitorii lui şi amicii lor împrăştiaţi prin oraş.

Când vântul, musafir aproape nelipsit şi foarte 
supărător adese ori, binevoeşic să-şi împrumute 
felul cle-a.adia. al zefirului.'şederea pe ferată e 
de un farmec'deosebit.

Iar când le afli în societate plăcută ţie, oricât 
de banal ar fi şiragul vorbelor, dacă- din guri 
drăgălaşe porneşte, se preface parcă în salbă de 
mărgăritare. La farmecul timpului .şi al prive- 
liştei mării, sc adaugă astfel farmecul persoane
lor din preajmă-ţi.

Aceasta însă este oarecum poezia locului şi 
simţirea unei anume persoane.

Pâcleanu era departe cle-a fi poel. Marea putea 
fi pentru el adese ori pretextul de-a lega cu 
•cineva vorba; poezia locului şi farmecul persoa
nelor se reducea la proza politicoasă, poleită, 
cu care’şi îmbrăca gândirea cc se făcea cuvânt, 
spre urmărirea unui anume scop bine hotărit.

Legase cunoştinţă cu familiile Ruslovicişi Râu- 
ţianu care locuiau la otelul Carol. Ca bun creş
tin ortodox, sc informase de starea lor materială, 
şb'a lui Rustovici i se păruse mai solidă supt 
îndoita-i formă de negustor şi moşier. D-şoara 
Cecilia Rustoviqi i (se înfăţişase dar ca mai atră
gătoare decât d-şoara Aurelia Râu ţi anii.

Clement ţinti a căsătoria, însă o considera ca 
o curată afacere de pe urma cărcea să tragă 
foloase sigure şi în de-ajuns de mari.
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Vodca j)ar*că o mai de-aproape potrivire intre 
caracterul lui energic si cutezător şi caracterul 
cam acelaş, al Aureliei. Socotelile îl îndemnau să 
vâsliască în cealaltă parte.

De oarece tactica îi eră să coacă în de-ajuns 
un lucru, nu începu cu graba .şi purcese a li ca
valerul amânduror domnişoarelor, de-o potrivă 
de drăguţ cu fiecare.

O materie străină pentru el ca: preferinţa fc- 
lelor. îl cam încurca; de aceea isi da silinţa, 
pe cât se putea, să pătrundă care din amândouă 
l'ar plăcea mai degrabă şi niai mult.

După două săptămâni de plimbări cu barca, 
ele escursiuni pc la Mangalia, pe la Ccrna-Yodă 
şi Adam-Clissi, până la Sulina şi în largul mă
rii; după multe convorbiri in salon, pe (erată, 
la vii ,îi parii că Cecilia Ruslovici, pc cât o erta 
sfioşia firească, îi arăta o simpatie mai pro
nii njaiă.

Aurelia, din contra, eră cu et tot pc* picior 
dc răsboiu, îl atăca mereu cu ironii, răspundea 
cu vioiucinnc ţanţoşă la atacurile lui. Era şi ca 
îndeajuns de politicoasă, fireşte. Nu preveni
toare şi drăgălaşă însă ca Cecilia.

De sigur că-i convenia asemenea început al 
preferinţei. Totuşi nu se gândi să-şi schimbe ati
tudinea: urma sa fie cavalerul amândurora, cu 
aceeaşi măsură de intimitate prietenească pen
tru fiecare.

Insă cel mai puternic domn pe sine,.nu poate 
rămânea cu deplinătate rece. când focul este 
prea aproape, in nişte sobe atât de graţios alcă
tuite de Natură. Faţă cu el însuşi, Clement îşi 
mărturisi că simte o aplecare mai vie către* 
Cecilia.

Ciudat inccpîi să-i pară mai apoi când i.şi 
dădu seama că, în unele momente ale unor îm-
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■prcjurari ce variau, simţirea lui sc supunea unui 
farmec straniu ce pornia din întreaga făptură a 
Aureliei.

Fala aceasta îl înrâuriă atunci cu ochii ei cei 
mari, cu statura ci, cu înfăţişarea de puternică 
frumuseţe oacheşă.

Oricât deprins a nu sc lăsa slăbiciunilor căr- 
nci, ideea că fiinţa aceasta îi vorbia şi de pa
siune, par'că îl ademenia uneori.

După uscmcnca sensaţiunc însă, auziâ glasul 
dulce şi muzical al CeciI iei : o vedea ivindu-se 
cea mai perfectă icoaţiă a castilăţei şi a fru- 
museţei gingaşe; din ochii ei primia nu săgeţi 
repezi şi arzătoare ci impresiunea a ceva mân- 
gâios, făcător dc bine, ce se aşeza pe inimă şi 
prii a.

Cum rămânea singur, redevenia el însuşi, prac
ticul care se ridică pe de-asupra oricărui senti
mentalism ce Tar surprinde şi i-ar idealiza pu
ţina simţire. Ba încă se satiriza pe sine că se 
juca de-a dragostea ca toţi cei ce voesc să ră
mână şi copii. Dragostea te ţine pe loc ori te 
lasă în urmă. în timp ce ambiţiunea, unica, 
te duce mereu înainte dacă îi eşti statornic.

Pe părinţii celor două fete ii subjugase prin 
chipul în care îşi spunea părerile, ca personale 
ale lui, însă în sensul vederilor de mai nainte 
cercetate, ale fiecăruia din cei doi.

Tot cu atâta limpezime şi energie putea fi dc 
părere a zece inşi, pe rând. In felul acesta soco- 
tia el că eră în stare să placă tuturor, când .voia 
să placă.

Pe mamele fetelor ’şi le Jăcuse prietene, do* 
bândindu-le încrederea, prin o deosebită delica
teţe şi prin acea curtcnie respectuoasă care nu 
displace nici celei mai virtuoase femei.

De aceea le adusese până la acea neprevedere
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tic a le lăsa, pe fete, singure, în plimbări cu clin- 
sul, încredinţa Ic fiindcă nu puică să existe nici 
un pericol.

Cu un cuvânt. Clement Pâcleanu, nu greşia 
cu nimic complexului de aparenţe care făceau 
din cl un om corect, serios, bine crescut, în
zestrat cu cunoştinţă întinse, „om superior*', la 
urma urmei, după cum îi ziceau toţi.

Cu câteva zile înainte de a părăsi Constanţa, 
Aurelia Râuţianu propuse lui Clement o plim
bare cu barca pană la vii. Voia să-şi ia rămas 
bun delà asemenea petrecere, pentru toamna 
aceea, şi ziua era minunată iar marea aproape 
fără valuri.

Scopul ei ascuns eră să aducă lucrurile aşă 
încât să siliască pe Pâcleanu a se declara pentru 
ca sau pentru Cecilia, dacă nu cu lotul pe faţă, 
cel puţin întrun chip care să-i arate pentru 
viitor de partea cărcca ar putea înclina.

La această plimbare hotărâse pe mumă-sa şi 
pe mătuşă-sa a lua parte. Astfel, şi-ar putea în
lesni câteva momente de vorbă, între el şi ca, 
fără martori.

Ii mai trebuia însă un părtaş. întâmplarea îi 
învoi să întâlniască de cu seară"pe un tânăr, 
căruia, luase aminte, îi plăcea Cecilia. Acesta 
primise cu grabă şi cu mullămire.

Eată-i pe ţărm. Domnii Ruslovici şi Râuţianu 
se holărîră şi ei să meargă. Tocmiră două bărci.

In una se urcase câte patru tinerii, în cealaltă 
bărbaţii cu nevestele.

Calea nu este lungă când valurile sunt abia 
simţite, şi marea eră prea astâmpărată, pentru o 

. mare.... neagră.
Aurelia eră foarte vorbăreaţă, mai mult decât 

de obicciu, când şi atunci vorbia în dcajuns^de 
mult. Lucru ,'de mirat însă, nici Cecilia pu <sc laşa 
mai prejos în acea zi d'atuncca.

*
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Par ca sc provocascră la chici, în fala arbitru
lui ales de ele: Pâcleanu. Celait tânăr, cu loalîa 
silinţa lui de a fi rol principal, rămânea mai 
adese ori.... figurant.

Pâcleanu. uimit de schimbarea Cecil iei, prin— 
dea plăcerea so îndemne şi mai mult la vorbă: 
îi părea şi de spirit.

in timp însă ce el voia să rămână cu Cecilia 
de vorbă. Aurelia rupea find cu îndemânare şi 
urmă să-I innoadc ducând ca mai departe con
vorbirea cu Clement.

Când coborâră la vii, fii in dc-ajuns de iscusită 
să-l facă a-i da ci braţul. Cecilia rămase astfel 
cu curtenitorul ei.

începură a urcă dealul. Oricât de distanţaţi 
însă de ceilalţi, oricât încerca punerea în apli
care a planului ei bine adus până aci, Clement 
nu eşi din program cu nici un cuvânt hotărî tor.

La inloarccerc, Cecilia urmă acelaşi gând ca 
vară-sa la venire-. Adusese vorba aşa încât să-i 
spue unde este locuinţa familiei, cceace însemna 
o invitare. El, cu aceeaşi cumpănire, promise 
o vizită, dar nu-şi însemnă preferinţa.

Din urmă, Aurelia, numai urechi, auzea si se 
bucura că cel puţin iiici Cecilia nu înainta mai 
mult decât ca. în alegerea acestui om curios.

Totuşi avea credinţa că, dc va fi să se pro
nunţe cândva, pentru ea era să fie.

Pâcleanu sc convingea acum că-1 plăceau a- 
m and ouă.

Cu asemenea impresiuni şi în aşâ fel de stări 
sufleteşti se despărţiscră,—el, mai rămânând in 
Constanţa,—ele plecând la moşie mai întâiu, şi 
apoi să se întoarcă la Bucureşti.

A doua zi după ducerea la tală-său, Clement 
hotărî să-şi facă datoria faţă cu cele două ia- 

milii şi începu cu Rustovici.
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Nu găsi pc nimeni acasă şi lăsă carta. Trecu 
la Râuţianu şi întâlni acolo pe cl-na Rustovici cu 
Cecilia.

Se vorbia preseinne tocmai atunci ele el, căci 
doamna Râuţianu îi strigă, de îndată cc-l văzu 
că intră:

— Yorbiam de lup... şi lupul la uşă... Apoi îl 
întâmpină cu multă familiaritate.

Aurelia se făcu roşie ca floarea macului; Ce
cilia se îngălbeni întâi, şi pc urmă îşi redobândi 
trandafirii obicinuiţi ai obrazului.

— Yorbiaţi de mine? De sigur că aţi vorbit 
mai nainte de Constanţa....

—O! Constanţa fără dvs. am fi uitat-o... se 
pripi Aurelia să zică.

Clement prinse vorba, se înclină si răspunse:
— Vă mulţumesc, domnişoară pentru aşa de

bună amintire. Aceasta îmi dovedeşte că prieteşu
gul de pe un ţărm delmare n a rămas pc valuri... 
valuri....

— X‘a rămas pc valuri, dar din partea cl-v, 
a fost transportat cam târziu la Bucureşti, zise 
Aurelia.

— Are dreptate Aurica, luă vorba d-na Râu- 
ţeanu. Noi nc-am întors .de trei zile delà moşie.

— Abia alaltă-icri uram întors şi eu.
— Şi ce-afi făcut pe acolo, atâtea zile, fără 

noi! iarăşi se grăbi Aurelia să zică; apoi,' îşi 
muşcă buzele: o luase gura pe dinainte, ca de 
obiceiu.

— O! eră prea multă Iunie încă în Constanţa, 
care cunoştea pe d-1 Pâcleanu. Cum eră să ne 
ducă dorul? zise d-na Rustovici.

Cecilia în acest timp scpcupă chip cu răsfoirea 
unui caiet de muzică, dar eră ca pe ghimpi aş
teptând pc Clement să se ocupe şi de ca.

• --Doamnă, cuvântul: lume, .e foarte vast în
3
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accepţiunea lui .şi poale impresiona ca chestiune 
de... umanitarism.... Prieteşugul restrânge cercul, 
modifica oarecum natura altruistă prea întinsă 
a simlimântuhii de umanitate. Prieteşugul aduce 
simpatia, simţire mai concentrata, mai dulce. Şi 
când nu mai sunt lângă noi cei cuprinşi în raza 
acestei simţiri, resimt ini lipsa lor, ne dăm seama 
•căi nu pol l’i înlocuiţi... Aşi cuteză, dacă aşi cere 
şi părerea d-şoarei Rustovici?

Cecilia tresări... In fine,; i se adresă ei!... S ar 
fi părut că gândurile îi erau departe în acele 
clipe, şi ea ascultase cu sete pretenţioasa cuvân
tare a lui Clement.

— Părerea mea? răspunse ea cu glas puţin 
înnecat. Dar e părerea d-voastră.

— Fără discuţiuno? sunt un fericit ministru... 
in această.... cameră.

— Precum veţi Ti şi în faţa Camerilor Ţării, 
zise d-na Râuţianu.

— O! nu ambiţionez aşâ de departe, doamnă, 
Luându-ne după mulţimea decoraţilor, ţara e 
atât de plină de celebrităţi, că nu mai poate ni
meni năzui să încapă în numărul lor.

— Aici aţi fost răutăcios, domnule Pâclcanu... 
fiindcă şi lata e decorat, zise Aurelia.

— Ce are a face lată-tău în eestiunea asta... 
Totdeauna le prea grăbeşti, dragă Aurico, îi im
pută muma.

— Xeapăral că nu nram gândii să cuprind în 
numărul celebrităţilor de paradă, pe tatăl d-v. 
d-şoară. I)-sa ca bun agricultor a dat dovezi 
de înaltă pricepere; a făcut din ţăranii dc pe 
proprietăţile sale, oameni cu dare de mână. plu
gari inteligenţi, cetăţeni conştienţi de drepturile 
şi de datoriile lor. D-nul Râuţianu are dar un 
merit deosebit, de care nu face caz, în prea multa 
domniei sale modestie. De altmintrelea, daţi-mu



33

voie să v’o spun, modestia eslc un Tel de... slă
biciune în familiile d-v., doamnelor, şi, în seco
lul nostru cine este prea modes!, cu toate că’şi 
cunoaşte valoarea, păcătuieşte... îl înneacă bă
lărie mediocrităţilor impertinente şi sgomotoase.

— Prin urmare propagaţi cutezanţa ca mij
loc de izbândire? întrebă Aurelia.

— D-şoară, da, o cutezanţă totdeauna potri
vită împrejurărilor,—sau dacă voiţi mai bine, 
potrivită oamenilor: tot veţi întâmpină mai pu
ţine neplăceri decât în caz contrariu.

— Excelentă şcoală, domnule Pâcleanu, zise 
d-na Râuţiauu.

— O puneţi totdeauna în practică, domnule 
Pâcleanu? întrebă Aurelia, c’iin zâmbet ironic, 
•cătând în ochii lui drept, ca şi cum i-ar fi spus: 
cu mine de ce n ai fost. aşa?

— Dar bine, Aurelio, zise d-na Râuţiauu, n’a 
spus d-nul Pâcleanu odată că şcoala sa e potri
vită oamenilor şi împrejurărilor? Prin urmare, 
domnia-sa o aplică, negreşit...

— Mărturisesc însă că oameni şi împrejurări, 
nu m au silit până acum s’o fac, răspunse Pâ
cleanu şi aruncă o privire Aureliei.

— Duinnea-voaslră sunteţi mi .se parc 
mult prudent decât cutezător..., îi zise Aurelia...

Mumele se priviră surprinse: ce voia să în
ţeleagă Aurelia? Ce însemnau aluziunile ei?

Clement se mulţumi să zâmbească: Aurelia lo- 
'viâ tocmai acum în rezerva lui delà Constanţa, 
faţă cu ea şi cu Cecilia.

Aceasta, neputând rabdă felul convorbirii în 
care numai Aurelia se puteă amestecă, sc ridică 
de lângă piano.

— Ce zici, Aurelio? Dacă am distra câteva 
momente pe d-n.ul Pâcleanu cu puţină muzică?

mai
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— O! câta. plăcere mi-aţi face domnişoarelor!... 
se grăbi el să răspundă.

Intervenţiunea Ceciliei îl uşura de greutatea 
unei convorbiri care ţinuse prea mult pe tărâmul 
pe care se pornise şi care mi-i conveniâ încă'.

Cecilia eră foarte îndcmânatecă la piano şi, 
dintre arte, singură muzica îi plăcea.

In timpul execuţiunei, „Ia patru mâini", a unei 
bucăţi în adevăr delicioasă, el se uita numai la 
Cecilia: fără doar şi poate, i se iviâ mult mai 
atrăgătoare decât Aurelia.

După executarea câtorva bucăţi, se servi ceaiu; 
convorbirea se puse pe tărâmuL glumelor şi a 
•amintirilor delà Constanţa, apoi Clement se ri
dică să plece.

— Cum? aşa de curând, zise d-na Râuţiami.
— Foarte măgulit, doamnă, fiindcă socotiţi

prea scurt timpul de când am venit... Vă cer 
totuşi permisiunea să mă retrag.

— V’o dăm... însă cu părere de rău.
— Notaţi părerea de rău a mamei, domnule 

Pâcleanu, zise Aurelia c’un zâmbet răutăcios.
— Şi pe a noastră, zise Cecilia, luând pe mu- 

mă-sa de mână ca pentru a o face solidară.
— Dc'sigur, de sigur... se grăbi d-na Rustovici 

a încuviinţă, nu puţin mirată că şi fii-sa zisese 
ceva, ba într’un moment ales. Apoi pofti pe 
Clement să le viziteze.

Pe când mumele ifetreceau pe Pâcleanu, Au
relia şopti Ceciliei:

—Ai profitat minunat de bine de lecţiunea 
d-lui profesor: ai cutezat la timp Cecilio.

Cecilia o privi nu tocmai cu sfioşie, şi-i răs
punse cam aspru:

— Da.
Aurelia o aţinti cu ochii mari, surprinsă; zâm

betul ironic îi pieri.
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in clipa aceea amândouă îşi dădură de o po
trivă seama că erau rivale, holărîlc oarecum.

Intrarea mumelor le uşură greutatea situaţiu- 
nei. Totuşi amândouă verişoarele se despărţiră 
cu răceală.

Şi una, şi alta, avea de gândit acuma ce Tel 
de purtare să păstreze când se vor întâlni?

O schimbare prea pe faţă era greu lucru ne
greşit: prea se obişnuiseră mult amândouă din 
copilăria lor. f

Până în timpul din urmă îşi spuseseră toL- 
deauna una alteia impresiunile, îşi comunicaseră 
gândurile de toate zilele: combinaseră împreună 
ce să facă în anume orc, fiecare în deosebi ori 
amândouă la un loc; îşi scriseseră de îndată ce 
icul are împrejurare modificase ori avea să mo
difice programul. Fusese dar între ele o de a- 
proapc legătură de cuget şi de fapte.

De multe ori Aurelia hotărîse şi Cecilia pri
mise fără împotrivire; Cecilia propusese si Au
relia primise cu modificări la care Cecilia se 
unise fără, să murmure.

Eră şi o cestiune de temperament ca de o parte 
să fie conducere şi aproape ordin, şi de altă 
parte aproape supunere lipsită de revolte.

Nu fusese însă în calea lor pomul ce scutură 
roade ale căror suc deşteaptă energii adormite. 
Amorul modifică unele aplecări şi multe din de
prinderi.

Dar când privirile a două fiinţi cad asupra a- 
iceliiiaş om! Amorul schimbă atunci legătura din
tre ele. Abnegaţiunc de va fi din partea uneea 
în folosul celeilalte, prietenia nu se va mai ur
ma ca până atunci: între ce-a fost şi ce este sunt 
renunţări şi suferinţi, regrete şi deziluziuni. Prin 
■acestea nu c cu putinţă ca viitorul să mai res- 
frângă trecutul curat de turburări.
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După plecarea Cecil iei, Aurelia IrccCi foarte* 
preocupată în camera ei. Ea luă numai decât 
hotărîrile, bune sau rele: să se prefacă indife
rentă şi faţă cu Cecilia,'şi faţă cu Pâcleanu. li 
trebuia puţină voinţă numai, spre a se observă 
pe sine, ca să nu înainteze nici un cuvânt până 
ce nu va fi cumpănit.

Cecilia când ajunse acasă şi găsi carta de vi
zită a lui Clement, avu cmoţiunca unei dulci 
mulţumiri : pe ea o vizitase întâi... Ea eră dar 
cea preferată.

— Şi vezi-1 că n’a spus nimic? zise doamna 
Rustovici...

— Poate că’şi avea motivul, se grăbi Cecilia 
să răspundă pe un ton ciudat.

D-riâ Rustovici se uită la ea cu mirare: ce 
însemnă intonaţi unea aceasta ciudată?

V.

Unul din cele două mari partide politice ale- 
.Ţării îşi are „ciubul“ în o clădire fără vre-o 
deosebită înfăţişare arhitectonică.

A venit de curând la putere şi are fericirea să- 
şi vadă locaşul vizitat dc mare mulţime de cre
dincioşi; bună parte din ei sunt Jioui convertiţi... 
Dar ce are a face?

înainte de cină, lungul şir de camere ce dau 
una în alta, se umple cu fel dc fel de chipuri, 
care de care mai curioase: să te fi aşezat de o 
parte şi să te fi pus pe observat iu ne, le-ar fi 
surprins că puteau să existe asemenea chipuri, 
anume croite par’că după acelaş calapod. Nu-ţi 
spuneau nimic aproape.prin expresiimea lor per
sonală; erau însufleţite de o singură lumină: pu
tinţa Mnei î'epezi schimbări a poziţiunei lor mato 
riale datorită faptului că partidul venise la putere.
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t’nul din saloane era locul de adunare al co
mitetului executiv. Acolo pătrundeau numai cei 
înseninaţi, stâlpii sprijinitori ai holtei.

Do acolo se împărţiâ, cu mâna mai strâns ori 
mai larg deschisă, funcţiuni, demnităţi, onoruri.

Care cum eşiă de acolo, era obiect de adâncă 
observat iune : chipurile micilor stâlpi se lun- 
giau, întrebători li se făceau ochii, ascuţite li se 
ciuliau urechile ca să prindă şoaptele, cu sete 
aşteptate de alţii ce nu urcau‘cu uşurinţă trep
tele la acest altar.

Câte interese cu totul personale se legau de 
viaţa guvernamentală a partidului! Cum se miş
cau toate aceste interese, la fiecare suflare a unei 
şoapte, ca valurile unei mări la fiece suflare de 
vânt!

Gestiunea însemnată care pasiona acum, eră: 
se vor dişolvâ Camerile? nu se vor disolvă?

Cutare persoană politică de seamă aruncă un 
cuvânt; cuvântul dobândiă însemnătate deosebită 
şi isca dlscuţiuni furtunoase. Yeniâ însă alL cu
vânt delà altă persoană politică de seamă şi a- 
cesta dă altă direcţiune discuţiunilor de până 
atunci. In realitate, nimic sigur nu se ştia, căci 
adâncul tainelor numai zeilor se cuvine pe dc-a 
51 regu 1.

Conducătorii îl cunoşteau, dar nu-l puLc.au încă) 
împrăştia pe valurile mulţimei, care avea nu
mai să asculte atunci...

După cină, şalele se umpleau iarăşj de astă 
dală se iviau chipuri mai subţiri, a căror înfă
ţişare spuncă ccvâ. Pe ele se însemnă fcluritatea 
însemnătăţii ce-şi închipuiau mai mult că au, 
decât a aceleea ce în realitate aveau.

In mare parte aceste persoane se puteau numi 
trăsura de unire între adevăraţii puternici şi 
mulţimea de rând a susţinătorilor.
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Aceştia se mulţumesc cu promisiuni mu lie si 
cu cale o decoraţiune câncl se poate. Ceilalţi, 
numai cu Foloase imedialc şi bine pipăite. Pre
tenţioşi la culme, oi sunt cauza turburărilor care 
aduc adeseori la desbinare pe conducătorii pu
ternici. Sunt nenorocirea partidelor şi lotus. în 
chipul, cum sunt partidele alcătuite, fără ei nu 
se poale.

Pe la nouă ore, se adună adevăraţii fruntaşi: 
între aceştia se iveşte şi Clement Pâcleanu.

El se numără între tinerii cari şi-au făcut sta
diul de aşteptare şi acum speră a le veni rândul 
la onoruri.

Se pare că s'ar şti aceasta, întru cât e vorba 
de Pâcleanu, căci multe, multe mâini i scJnlind, 
multe zâmbete L se presară în cale.

Clement se înfioară de plăcere şi răspunde cu 
căldură, dar şi cu acea înfăţişare proiectoare cc 
instinctiv îşi iau aceia cc cred că vor ajunge 
mari.

Cu paşi siguri se îndreaptă către salonul ale
şilor de lângă camera dc chibzuinţă a comi
tetului.

Aci, înfăţişarea i se schimbă puţin: e intre 
aceia pe cari îi poale încă consideră de potriva 
lui.

Cei mai mulţi îl înconjoară:
— Ei, vei luă cuvântul aslăseară? îl întreabă 

unii cu interes, alţii cu accent uşor dc ironie în 
care se zăreşte invidia.

— Pa, îl voiu lua. Disolvarea se impune şi aud 
că unii bătrâni stăruie încă să nu se Facă. Aceş
tia toi nu vor să înţeleagă că nu mai merge cu 
compromisuri, că trebuie o direcţiune nouă şi 
sănătoasă pentru partid, întemeiată pe legătura 
sinceră şi lămurită dintre toţi membrii de seamă 
ai partidului...
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— Dar dacă disolvarea va provoca o dcsunirc 
:şi mai dăunătoare?

— Nu...
Şi Clement începu a demonstra, cu pornire 

convingătoare, bunul disolvării...
Şedinţa se deschise şi sfătuitorii fruntaşi se 

avan Iară în cuvântări: la urma aproape toţi îşi 
mărturisiră că Pâcleanu vorbise în chip ma
gistral”.

In acea seară se şi vota în adevăr disolvarea, 
rămânând ca Şeful partidului să confere cu Su
veranul.
, Intre şoaptele din acea seară, erau câteva care 
ajunseseră la urechile lui Pâcleanu, ca o muzică 
cerească :

— Diavolul de Pâcleanu are în el „stofă” de 
ministru !...

Ce visuri frumoase de mărire îl legănară şi-l 
întovărăşiră, în seara aceea, pe Clement!... Acasă, 
limp îndelungat se gândi ce anume portofoliu ar 
li pulul să i se încredinţeze... Nu se vedea ne
potrivit pentru nici unul... Plăcut îi eră însă al 
Inslrucţiunci Publice şi Cultelor.

Ignat, de îndată ce Clement îl vesti că se în
cepuse „campania”, se întări cu câteva păhărele 

,şi se porni pe cutrecral mahalalele.
Trebuia o întrunire publică în care Pâcleanu 

să vorbiaseă...
Iată însă că apără în club lista candidaturilor 

holărîle de comitet....
Când Clement jiu se văzii printre aleşi, un văl 

i se aşeză pe ochi şi câteva momente nu fu în 
stare să se mişte din loc...

— Pentru ce-1 şlcrscsci'ă, odată ce ştia bine 
că fusese pus?

Părăsi Clubul, foarte trist, cuprins pentru în-
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tăia oară de o slăbiciune a nervilor care-l Iacii, 
limp de câ lev a ore, să sleà cu spirilul în neae- 
livilaie.

Ambiţiunea, mândria, amorul propriu îl adu
seră însă la revoltă:

Voi să cunoască numai decât cauza, voi să 
impună ce i se luase pe nedrepl, voi să i se 
recunoască o autoritate ce Irebuiâ să aibă în 
partid...

Pe când înainta spre Club îi ieşi în calc Rus- 
lovici... Acesta fii lovii de înfăţişarea schimbată 
a lui Clement.

— Bună ziua, iubite d-Ie Pâcleanu, i se adresă 
în chip prietenos. Dar ce ai*?... Ori eşti bolnav?

Omni simte nevoie, a-şi deschide inima. Greul 
este să aleagă persoana. Clement avii îmboldi rea, 
însă şi se gândi dacă Rustovici putea li vrednicul 
de destăinuirea lui. Eră tatăl Cecilici; eră omul 
care trebuia să-l vadă întotdeauna supt lumina 
în cărei i se înfăţişase când îi făcuse cunoştinţa.

Să-i spuie desconsiderarea cc-i arătase parti
dul, n’ar fi fost o micşorare a lui în ochii lui 
Rustovici?... Nu, dacă punea bine cesliunea... Se. 
hotărî dar să-l facă părtaş supărării lui.

— Xu suni bolnav, domnule Rustovici, însă 
contrariat, ca să nu zic deocamdată mai mult.

— Şlii că-mi eşti simpatic, domnule Pâcleanu, 
şi pentru .valoarea d-lale personală, şi pentru plă
cerea .ce a-i făcut familiilor moastre, ca amic. Vrei 
să stăm mai mult de vorbă împreună?

— Cu dragă inimă, răspunse Clement, încălzit 
de buna întâmpinare a acestui om-sincer şi onest..

— Atunci, ia să intrăm colea în cafenea. \i a 
noastră, a negustorilor, dar nu e rău în lăuntric

Cafeneaua din faţa vechei Poşte eră plina de 
muşterii şi o subţire ceaţă de fum o umplea în 
întregime.



Sc aşezară înlr'im colţ, ccrură calc o calea şi 
se dis puseră pentru slat.

— Şi aşa, ce le contrariază pe d-la, om afir
mat în politică şi distins prin calităţi recunos
cute? îl întrebă .Rustovici.

- Nerecunoştinţa, domnule Rustovici. Parti
dul îmi datora o distinctiune şi mi-o acordase in 
primele momente când s*a alcătuit lista candida
turilor oficiale. Azi uram văzut şters însă, de 
pe listă... încă odată a triumfat vechiul curent 
şi încă odată tinerelul e lăsat pe planul al doilea.

-- Fireşte că supără, asemenea neglijentă vi
novată. Aceasta se daloreşlc însă unor intrigi, de 
sigur, care nu-ţi micşorează meritele întru ni
mic. Dar aceasta îli dă ocaziunea, domnule Pâ- 
cleauu, de-a te afirmă şi mai mult ca o forţă. 
De ce nu le pui singur pe luptă?

— Dă-mi voie să fiu sincer faţă de d-la, dom
nule Rustovici. Să ui meritb, nu însemnează în 
politică să poţi duce singur o luptă electorală, 
când eşti cunoscut şi apreciat numai de un cerc 
de fruntaşi delà centru. In vre-un judeţ nu mă 
pot prezintă, de oarece sunt de aci, si aci, când 
începi, îţi trebuie sprijinul guvernului. Mai târ
ziu, după ce voiu da măsura personalilăţci melc, 
nu zic că n’aş puleâ încercă şi în afară de Ca
pitală....

Dar acum...
— Ai vorbit drept. Dar dacă ţi-aş spune: ju

delui Teleorman le-ar puteă îmbrăţişă. — e.e-ai 
răspunde?...

— Aşi răspunde, domniile Rustovici, că înţeleg, 
până unde merge bunul d-tale prieteşug pentru 
mine.

— Răspunsul e măgulitor. Vorba-i, vei porni 
lupta?

— De ce nu, dacă-mi vei arătă calea.
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— Bine, să ţi-o arăt. Eu şi cumnatul Bâujianu 
ne bucurăm în judeţ; de oarecare trecere. Şi 
fiindcă pentru noi nu am căutat să o punCm la 
•cercare, o vom pune pentru d-la. Răuţianu e aci. 
Vino după amcază la noi şi vei găsi terenul pre
gătit. Va rămânea câte trei să stabilim unele 
puncte.

— Bine, domnule Rustovici, şi-ţi mulţumesc. 
Acum, văd lucrul ca posibil; guvernul nu mă 
va sprijini, dar nici nu va cuteză să mă com
bată, când va vedea o mişcare în favoarea mea.

— Tocmai aşa se va şi întâmplă... Mai trebuie 
să-ţi spun că avem, vecin cu moşia, un om care 
iţi va fi de marc folos... Şi mai mult ia sprijinul 
lui m ani gândit decât la trecerea noastră... Omul 
nccsla este un marc luptător pentru cauza ţăra
nilor şi a făcut, minuni pentru, ei... îmbrăţişează 
cauza aceasta:—jn’am exprimat rău— eşti déjà 
susţinătorul ei. dc drept, ca tânăr cult; omul 
.acela le va primi cu dragoste. El lucrează îu 
judeţ, pe teren practic, cu fapte; d-ta vei duce 
in Parlament cauza sătenească şi prin cuvânlu-ţi 
puternic vei mijloci la guvern să-şi aţintiască 
luarea aminte asupra acestei clase.

— O! da, nici vorbă, răspunse Clement cu căl
dură voită. Cauza aceasta totdeauna m’a preo
cupat.

— Să fii cu lotul străin dc dânsa, şi numai să 
vezi ce s'a făcut, şi ţi se va lămuri ce-ar mai fi 
de făcut, şi limpede, şi alb ca ziua...

— Mă faci curios, domnule Rustovici şi doritor, 
să-mi completez teoria cu practica văzută dc-a-
proape.

— Mă rog. dup’amează vom hotărî ziua când 
să mergi cu noi la Igliţa, moşia mea. Pc când 
.•sau fixat alegerile?

— Mâni se va cili la Cameră şi Ia Senat di-
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solvnren şi poimâni va ap/ăxeà în Monilor de
cretul de convocare a colegiilor, pcsle o lună, 
ca la J 5 Noembric să se poală întruni notifie 
Camere...

Rustovici rămase o clipă gânditor.
— Vom avea timpul trebuincios, zise apoi. 

Pcsle două săptămâni numele d-tale va fi cu
noscut judeţului întreg.

— Nu va trebui să vorbesc sătenilor undeva-?
— Gestiunea aceasta o vom cerceta când vom 

fi la moşie, căci întâiu de toate trebuie să avem 
părerea lui Victor Cosrnin.

— Victor Cosrnin?
— Aşa-l chiarnă pe vecinul nostru, pe omul 

nostru providenţial. ..
La auzul unui asemnea titlu, Clement se simţi 

muşcat de gelozie.
— Un om ca d-v , domnule Rustovici. zise Cle

ment, ca să vorbiască în felul acesta de domnul 
Cosrnin, trebuie să -fie ceva de dânsul...

— Domnule Pâcleanu, răspunse Rustovici. c- 
ram întru câtva buni agricultori, cu si Râu- 
ţianu;—buni însă întru cât ne folosiam numai 
nouă. Prin Victor Cosrnin am ajuns să folosim 
şi altora, să ridicăm pe ţăran materialiceşte şi 
sufleteşte. Şi am văzut cu surprindere că ridicân- 
du-1, am început să câştigăm şi mai mult. Do- 
bândindu-ne -încrederea, ţăranul ne va da im pro
cent de muncă mai mare cu mai multă inteli
genţă şi cu mai vădită bunăvoinţă. Câştigul e 
în timp*, e în muncă, e în calitatea roadelor câm
pului,—şi toate acestea, se adună spre a-ţi dă 
la urmă câştigul pipăit al banului.

Ciudată înrâurire avea asupră-i mărturisirea 
sinceră a lui Rustovici:• acel om necunoscut încă, 
îi era antipatic. Cu pătrunderea lui,- îşi dă seama 
că eră vorba de un „cineva", nu de un ,.ori-
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trine" si parca, nu-i v-cnià la îndemână, mai ales 
că eră să-l aibă sprijin...

In line, după ce ascultă în silă alte laude ale 
lui Ruslovici, pentru Victor Cosmin,—se des
părţi de amicul său.

Până să vie ora când să se ducă la Ruslovici, 
în minte-i se învârti numai numele necunoscu
tului Victor Cosmin. Eră adevărată obsesiuneţ.

Nu. nu.—îşi zicea Clement,—şi Râuţianu şi 
Ruslovici. sunt* mai... simpli decât îi credeam, 
dacă pretind că acel Victor Cosmin i-a făcut mai 
buni agricultori. Trebuie să fie vre-un proprietar 
bogat care a ispitit ţarinele cu niscarc-va încer
cări. pe dibuite: i-au isbutit... şi cală-l...„om pro
videnţial”.—vorba lui Ruslovici.... Acum, întru 
cât va fi urnit şi pe ţărani din fatalul lor ,,aşâ 
am apucai (lela purin(i“, ca să-i dea pe brazda 
lui nouă,—voiu vedea Ia faţa locului...

Şi nu ştiu ce rea îmboldirc îl siliâ să reducă la 
nimic trâmbiţatele calităţi ale acelui necunoscut.

Ba ajunse să se numiască ..naiv” fiindcă se 
încrezuse în spusele Iui Ruslovici privitoare la 
influenţa în judeţ, printre ţărani, a lui Cosmin.

Recunoştea bunăvoinţa lui Ruslovici,—intere
sată, de sigur, întru cât avea fată de măritat,— 
dar nu mai punea temeiu pe puternicia ajutoru
lui cc-i oferise.

Călăuzit de ideea aceasta, trecu pe la club îna
inte de a se duce la Ruslovici... Acolo află că 
decretul de disolvare fusese citit la Cameră şi la 
Senat şi că, înainte de împrăşlierea membrilor 
Adunărilor, avea să se ţină o consfătuire a frun
taşilor la Ministerul de Interne.

Mai află că o disidenţă serioasă eră să ia fiinţă 
în curând, ceeace aducea grijă guvernului.

In acea disidenţă trebuia să intre şi el/
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lăsând sâ sa înţeleagă că, de nu va li combătut 
la Teleorman, va rămânea credincios şi va li 
•ulii, Ia limp.

Şi iarăşi visuri de mărire începură să-i măgu- 
Iiască vanilalca.

VI.

AJoşia Iglila numără vre-o cinci mii (le po
goane din care aproape patru mii sunt arabile, 
.pământ bine-cuvânlal ca bunătate.

E câmp întins, străbătut de coline mici, de 
.şosele- bine ţinute şi pe ici colo cu începuturi 
de planlaţiuni de copaci. Satele, ca nişte insule 
'de verdeaţă, se vedea că tind către prefacere 
în bine, dovadă că locuitorii începuseră să se 
•simtă, însă că nu de mult timp se îndreptaseră 
pe «calea aceasta.

Trăsura cu patru cai, a Iui Kustovici, aşteptă 
la gara Roşiori-de-Yede. Acesta, Rânţianu şi 
Clement se urcară. Timpul eră minunat. Nu 
însă poezia Xaturci în învrâstălura colorilor de 
toamnă, putea Înrâuri pe Clement mai cu seamă.

Sub înfăţişarca-i de bine primitoare a spu
selor celor doi cumnaţi, clocoliau resimţiminte 
puternice în contra omului către care se ducea. 
Acela eră eroul şi nu el care avea pretenţiunea’ 
de a Fi.

Dar, la urma urinei, nu mai eră mult şi 
avea să-l vadă,—iar răsbunarea lui trebuia să 
fie în superioritatea cu care de sigur îl va setrobi.

îşi alcătuise discursuri întregi, în care intrau 
programe grozave privitoare la reformele agrare. 
Citise mult în aceste două zile din urmă aşa că, 
superficial judecândii-1 după ccle.cc ţi-ar fi spus, 
l-ai fi socotit adânc cunoscător al ccsliunei.

Om al teoriei, se ameţiâ el însuşi cu pers-
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pecliva strălucitoare a unor legi, care, nu aveau? 
a face aproape ele fel cu realitatea nevoilor cla
sei căreia voia să le aplice.

De pe catedră ori delà tribună' se pot aruncă 
cuvinte cu chila: în ţarini se seamănă după* 
anume măsură şi pe temeiul cunoaşterii de a- 
proape a însuşirilor fiecărei porţiuni de teren.

Şi cu cât se apropia’ de Igliţa, megieşă „Va- 
dului-Lung” a lui Cosmin, cu atât el par’căi 
creştea in propria sa consideraţi une şi celait se 
micşoră până la prôporjiunea cifrei din urmă: 
dint run total mare.

Intrară in sal. înfăţişarea lui curată îl deş
teptă din visurile ascunse ale măririi.

Clement fusese rar pe la ţară şi atunci nu-şi 
aţintise luarea aminte asupra stării acelor gră
mezi de casc urâte ce alcătuiau un sal.

Pentru cl ţoale satele se asemănau; toţi sătenii 
trebuia să fie aceeaşi, muncitori robiţi pământu
lui şi neîngrijiţi de fiinţa lor.

li adusese mirare faţa nouă pentru el, a Igliţei. 
I se iviâ un lot armonios oarecum, şi, în nepri
ceperea lui de a lua seama amănuntelor ce in
trau în acest tot şi care rcprezinlau un capital 
de muncă inteligentă,—sc muljămiâ cu impre- 
siimea generală, care, cel puţin, îi eră plăcută.

— Frumos sat,—exclamă cl.
Ruslovici zâmbi; Râuţianu îi răspunse:
— Sper să ai ce vedea, domnule Pâclcanu.
Coborîră în faţa unei leraţe de piatră, larga, 

şi înaltă, care. prindea bine casei cu două caturi,, 
de arhitectură simplă dar impunătoare.

De jur împrejur erau numai brazde de ver
deaţă şi pomi.

Casa fiind ceva mai sus decât o parte din sat*..
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privirea ele pe (erată cuprindea o marc întindere 
de câmp muiată în raze de soare.

Priveliştea salului apoi, cu liniile drepte, bine 
bătăturile şi prunduite cu rândurile de pomi de-o 
parte şi de alta. se desfăşura veselă şi plăcută.

Păcleanu, mai simţitor par’că, îşi ţină mai 
multe momente ochii aţintiţi asupra acestei fru
muşeii cc-1 interesă. Natura începea să-l înrâu
ri ască.

Intră, după aceea în o sală rotundă ce-şi pri- 
miâ lumina de sus. Patru uşi se deschideau în 
patru încăperi; in fund, scara pentru calul de 
sus. se. desfăcea în două delà un loc. Un balcon 
interior de jur împrejur se îmbucă cu amân
două părţile scării, şi pe acest balcon dădeau 
uşile încăperilor de sus, destinate numai pen
tru dormit.

Sala aceasta înaltă ca o boltă de biserică, era 
decorată numai cu arme şi cu tablouri de vână
toare.

încăperile de jos, un biurou, un salon, sală 
de mâncare şi o cameră pentru oaspeţi, erau 
mobilate simplu, dar foarte curat ţinute şi foarte 
luminoase.

— Domnule Păcleanu, fii bun şi le consideră 
la d-La acasă. Aceasta e odaia dumilale, îi zise 
Rustovici. Nouă dă-nc voie să ne interesăm de- 
alc casei....

După ce rămase singur, Clement începu să 
cerceteze lăunlrul încăperilor. Prea multa sim
plitate îl impresion’ă în chip nu tocmai plăcut.

—Nu cum-va suni avari? se întrebă... De ce 
şi la ţară să nu aibă luxul cu care-şi fac. fală 
în oraş? Când priveşti mai de aproape lucrurile, 
judeci mai bine şi pe oameni, după ele. Sunt 
acum şi mai sigur că faimosul dumnealor Cos-
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min arc să iasă.... un agricultor ca loji agri
cultori i.

După scurta imprcsiune bună ce-i clase* mai 
adineauri natura, simţiâ acum ca o nevoie fu
rioasă de a nu găsi nimica deosebii, nimica 
vrednic de o laudă serioasă.

Totuşi, apropiându-se de o fereastră şi arun- 
cându-şi privirea în curtea întinsă de dinapoi a 
casei, îl surprinse nişte şiruri bine clădite de 
magazii pentru cereale, de grajduri pentru vile 
şi alte zidării a căror întrebuinţare nu o putea 
preciza. Iii nu mai văzuse o mare orânduire a- 
gricolă, dar instinctiv îşi dă seama că după 
cum i .se arătă aceasta, eră lucrarea unor oameni 
cu pricepere şi cu rost.

Şi parcă se dispuse a-i judecă mai bine. Ori 
cum ar fi fost, la urma urmei, lucrul şi oamenii, 
aveă să-i vadă şi, dacă şi candidatura lui eşiă 
la bun capăt, apoi înalta lui considcraţiune le 
puică fi acordată fără nici o rezervă.

Masa In adevăr bună, cum eră deprins s‘o 
aibă In totdeauna, şi vinul cu deosebire ales, îl 
făcură pc Clement să dcă atenţiune mai bine
voitoare lămuririlor lui Râu ţ ia nu.

Când trecu apoi să vadă de-aproape economia 
moşiei,—magaziile sistematic ventilate pentru 
cereale, grajdurile sistematic orânduite penlru 
ţinerea şi creşterea vitelor, vaci şi boi de rasă 
elveţiană, Uniri penlru îmbunătăţirea ’ rasei vi
telor pământene, ruinători şi oi,—unele menite 
pentru export de carne, altele penlru lăplărie şi 
brânzeturi; când i se explică apoi mecanismul 
agricol, în amănuntele lui mai însemnate.— (de
ment se încredinţa că aceşti doi oameni repre- 
zinlau p forţă practică vrednică de luat în seamă.

Materialist însă, el reducea munca aceasta va-
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riala la câ.şligul însemnat si prin urmare la 
averea ce se formase clin acest câştig de 
întregi.

Prin minte îi l recii dc astă dală mai concretă 
ideea căsătoriei lui cu una din lele.—cu aceea 
cărcea tatăl îi va putea da mai mult.

Având averea, pozifiunea lui politică se în
temeia mai puternică, fiindcă putea să fie mai 
independentă.

După ce Râutianu îl lăsă cu Ruslovici, spre ~ 
a se repezi la Vadu-Lung,—la „omul providen
ţial**. Clement află că moşia Îgliţa^fcrâ a lui 
Ruslovici. dar o căută Râutianu şi că moşia Lu- 
păceni, apropiată, eră proprietatea cumnatului 
său.

ani

— Judeţul acesta. îi zise Ruslovici, e poale 
unul din judeţele ţării, cel mai bine potrivit 
penlru agricultură întinsă. Pământul e bogat in 
materii care-I fac mănos şi cultura raţională 
nu-l va secătui niciodată. Avem linii ferate ale 
Statului, dar ne trebuie o lege pentru linii par
ticulare. Acestea va Ircbui să răsbiască la Du
năre, şi Ie vom face când ne vom ajunge scopul 
cc-1 vei cunoaşte in curând. Până atunci şose
lele din ce în ce mai bune înlesnesc foarte mult 
transportul. Nu e taină marc, aceasta a drumu
rilor, totuşi se pare că nu multă lume o poate înţe
lege. Lipseşte încă spiritul de asociaţiune, pe de o 
parle, şi pe dc altă parte, unii ochi văd nu
mai câştigul imediat, penlru o perioadă de limp 
rclaliv scurtă. Credinţa însă ne este .că vom Ircce 
şi peste greutăţile acestea. Cecacc-ţi spun, e nu
mai un lei de vestire în linii largi, a celor ce vei 
auzi când vei vedea pe Victor Cosmin. Alunei 
vei înţelege loală rolăria marilor lucrări, din 
care, unele au început, şi anume acelea care pre
gătesc* pc cele mai depărtate.



52

— M'ai făcui şi mai curios să cunosc rolaria 
aceasta....

—Să se Întoarcă cumnatul, delà Yadu-Lung, 
şi vei vedea o lumină ce nu bănuieşti...

— Dacă o lumină precum mi-o vesteşti, se 
află pe aci, noi ceşlia, numai Bucureşleni. s’ar 
părea că trăim înlr’un întuneric...

— In Bucureşti, dragă domnule Pâcleamu se 
trăieşte în o lumină de gaz şi se fac cercări cu 
electricitatea: să trăieşte în o hărnicie de oraş- 
marc prin care trec torente de vorbe şi curenţi 
de reforme stângace 
devărală vor porni delà sale. când evoluţiunca 
lor se va împlini în linişte şi cu rostul cuvenit.

Pâcleanu cată lung la Rustovici. de vorbele 
căruia era surprins şi, după care, îi apărea alt 
om decât cel bănuit până atunci.

Oare ce avea să întâmpine, el. ce se socoti à 
adânc cunoscător al vieţei româneşti ?

Xu cum-va croiala vieici orăşeneşti, cc-i pă
ruse perfecţiune, putea să nu se polriviască şa
lelor, cărora legiuitorii le-o aruncă din când în 
când pe spate, fără să le iâ mai întâi măsura?

Lumina şi hărnicia'a-

VII.

Cecilia Ruslovici visa în micul salon unde-şi 
avea pianul şi unde se deprinsese a lucra.

Faptul că lată-său plecase la moşie, că de 
obiceiu se ducea numai pe timpul socotelilor 
şi al învoielilor, iar acum că pornise cu Clement 
Pâcleanu,—o impresionase, o sguduise puternic.

Xu auzise nimica vorbi ml u-se între tatăl şi 
muma ei; doar că Pâcleanu venise cu o zi înainte 
şi seara plecase cu tatăl ci şi cu Râuţiarui.

Bine. de unchiul Râuţianu ştia că avea sa.
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plece în seara de ieri: pentru ce se dusese insă 
îalăl-său şi mai ales Pâclcanu?

Muniă-sa nu voise să deschidă vorba asupra 
•ccstiunei, si seara trecuse în chipul obicinuit: 
ea citise foiţa ziarului, apoi cântase la piano; 
pe urmă fiecare se retrăsese în odaia sa de cul
care. Atât numai că nu putuse adormi aşa de 
curând ca altă dală.

De dimineaţă, la ora mesei, de asemenea mu- 
mă-sa îiu-i spusese nici un cuvânt: de ce tă
cerea aceasta care lua aeoperemânl de taină?

Eră apoi ziua când Aurelia veniâ după a- 
miază la dânsa şi ora vizitei trecuse de multişor. 
Care eră cauza?

Caelul de sonate sta deschis pc piano şi dra
gostea de exerciţii n’o îmboldia să înceapă.

—Aurelia nu are să vie... Vechile deprinderi 
încep să se ducă... se gândi Cecilia. Mi se declară 
prea pe faţă că-mi poartă pică... Bine judecând, 
nici eu nici ea nu ar trebui să ne supărăm...; 
amândouă avem dreptul să aspirăm la acela.ş 
.tânăr...

Adevărul era acesta: şi ca, şi Aurelia plăceau 
pe Clement. Eră însă şi iubire?

Cecilia şi-o spuse acum: de sigur că eră, fi
indcă întru cât o priviâ, n'ar fi renunţat la el 
pentru nimic...

—Da, pentru nimic,—repetă cu glas tare, şi 
se ridică. Ochii ci avură scânleeri, atitudinea 
ei erà a înfruntării...

Câteva clipe după aceia', plecă privirea supt 
imboldul unui cuget nou:

— El însă?... se întrebă.
Aurelia îi zisese cu ironic că eră mai mult 

prudent decât cutezător. Aşa îi părea şi ei. To
tuşi prima vizită fusesfc pentru familia ei: deci, 
putea fi o urmă... Că nu vorbise de faţă cil 
Aurelia de acea vizită, însemna iarăşi ceva...
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Acuma insu că plecase la Iară, ce puică fi ?
Fiindcă venise lot la ei acasă, şi nu la unciiiu- 

şău. putea să însemne că lală-său şi nu unchiul 
îl poftise la ţară, cine şlic... ca să-l apropie mai 
mult de casa lui... Poale că lală său îl plăcuse 
înlr'alâla în cât în cugetul lui îl preursisc. 
Atunci ?

Rămase alic câlevâ clipe, gânditoare, apoi, ho
tărî să întrebuinţeze viclenia faţă cu Aurelia: 
să i se arate toi bună şi prietenoasă, să o în
credinţeze, de se va puică, că n’o legă de el nici 
un simţimânt... Iar la urmă, triumful ei va fi 
şi mai mare, dacă pe dânsa va alege-o Pâcleanu.

D-na Rustovici intră.
—Te credeam cu Aurelia... îi zise, dar apoi 

o privi cercetător: ce e cu chipul tău serios* 
muncit parcă de gânduri ? Ce ai ?

—Xu am nimica, mamă. Toi aşteptând pe Au
relia, mai eră să mă fure somnul...

—Nu cânţi ceva?
—Ha da. Se aşeză la piano, pe urmă întoarse 

capul către mumă-sa şade multe zile tata la 
moşie?

—Vro două-trei zile. Dar de ce întrebi ?
—Mi s’a părut curios să plece la Igliţa pe lim

pid ăsta....
D-na Rustovici avii un zâmbet uşor.
—A vrut să arate d-lui Pâcleanu moşia...
—Da? şi se înroşi, punându se să răsfoiască re

pede caetul... Va să zică lot lală-său îl invitase...
D-na Rustovici prinse de vcslc schimbării.
—Xu-i aşa că eră bine, Cecilio, dacă ne gă- 

siam şi noi la Igliţa?
—Pentru ce, mamă dragă?
—Altfel e casa, când c vorba de primit mu

safiri, si când cucoanele dc gazdă sunt acolo!...



Cecilia nu răspunse. D-na Rustovici îşi clădii 
seama că l'ie-sa nu voia încă să-şi dea cugetul 
pe faţă, şi nu mai stărui.

Vrei să ne ducem noi la Aurelia, clacă n’a 
venit ea pe la line? o întrebă.

— Bucuros,—şi se ridică.

D-na Râu).huni şi Aurelia se aflau în sala de 
mâncare. Masa o lungiseră şi eră plină de pânză 
de in. foarte fin ţesută-.

O tânără fală foarte frumuşică şi vioaie, croia, 
iar Aurelia însăila la maşină.

D-na Rustovici o recunoscu; şi Ccciliei îi păru 
că o cunoaşte.

MaRînaintc de a se ridică Aurelia să întâmpine 
pe Cecilia,'aceasta şi dădu fuga de-o sărută.

—Mă miram eu de ce n’ai venit pe la mine 
azi... îi zise.

— Era să viu deseară, dar ai făcut foarte bine 
că ai venit tu. Apoi mai încet: asia dovedeşte 
că lot nu ne-ain supărat împreună...

—Să ne supărăm? Vai, cum ai crede Iu una 
. ca asta, Aurico?

Se aşeză lângă ca, foarte afectuoasă ca de obi
cei u şi se puseră pe vorbit, pe şoptite.

Iulia prezentase pe bruna plină de vino în
coace :

D-şoara Georgina Râdea... de care ţi-am vor
bii. Aveam dreptate, Zoe: d-şoara este foarte pri
cepută şi îndemânatecă. Ne-am înţeles să ne dea 
ajutor pentru rochii, pentru pălării... Vezi, s’o 
iei şi Iu...

—Cu plăcere, d-şoară... i se adresă Zoe.
—A! mătuşica, dragă,—zise Aurelia... Să vezi 

cu câtă „adrcsă“, numai din câle-va adusături 
de mână, a dat unei pălării a mea, din toamna 
trecută, o formă nouă foarte ,.şic“... Cu puţină
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catifea şi cu nişte flori delà altă pălărie, mi-a 
,,garnisil-oc' de minune.... la numai s‘o vedeţi...

Giorgina sc înroşise de nnilţămire şi nu ridică 
ochii dc pe lucru. Un zâmbet drăgălaş, arătă nu
mai că lauda îi mergeâ la inimă.

Aurelia se întoarse cu pălăria pe cap şi d-na 
Ruslovici cu Cecilia o preţuirii cu aceeaşi bună
voinţă, după cum de altmintrelea şi merită. în 
adevăr.

—Am să le rog şi cu d-şoară să-mi faci una 
la fel... zise Cecilia.

—Cu plăcere d-şoară... Putem cercă şi alt mo
del... care să sc potriviască figurii d-v. de 
blondă... răspunse Giorgina, privind-o.

—Ai terminal şcoala, d-şoară GiorginoV'o în
trebă d-na Ruslovici.

—O termin anul ăsta, doamnă...
—Şi vei deschide magazin?...
—O! nu cred, răspunse ea oftând. Nu am mij

loace....
—Ar fi păcat... Dar vom mai vorbi noij de 

asta, nu-i aşa lulio? zise d-na Ruslovici.
Iulia. îi înţelese gândul şi răspunse:
—Vom mai vorbi,—căci, adaose privind la 

Giorgina, surprinsă,—avem un gând oarecare cii 
.privire la d-ta.

—Vă mulţămesc, doamnă,—răspunse Giorgina, 
deşi nedumerită.

După puţin, convorbirea ajunse la alic su
biecte, între mume, şi'trecu la ducerea lui Rus
lovici la moşie.

—De ce vor fi luat bărbaţii noştri la moşie 
şi pe domnul Pâcleanu? Ştii Iu Zoe? Petre al 
meu nu a voit să-mi spuie. Ştii cum ,e el... 
Mi-a răspuns că7 sunt lucruri în cari femeile 
nu trehue să s’ameslcce.

D-na Ruslovici zâmbi:

t
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—Chip, Andrei nl men a Fosl mai bun, dar 
mi-a recomandai de o camdală tăcerea. Au 
plan cil d-1 Pâcleanu...

Pen Im a doua oară, la rostirea numelui acesta, 
Giorgina ridică o repede privire întrebătoare: 
să li fost vorba de frate-său ? Şi, mai să întrebe. 
Fără să-şi dea seama anume ce simţi mâni o 
opri intr’o clipă, amână pentru altă dală ştiinţa 
ce voia să aibă.

—Mare prieteşug au prins pentru d-1 Pâcleanu, 
zise Iul ia... Xu-i vorbă că-1 şi merită.—se grăbi 
să adaoge, simţind privirea Aureliei ridicată asu- 
pra-i în chip iinpiilător.

—Pe d-1 Pâcleanu îl aşteaptă un viitor frumos, 
Iul io. zise d-na Ruslovici, aruncând o căutătură 
în spre Cecilia.

Atunci li se vesti o vizită: d-na Arinăşleanu. 
Iul ia sări repede.

—Ah, dragă Zoie, primeşte-o tu până să mă 
gătesc puţin... Să vii şi tu, Aurelio, cu Cecilia...

—D-şoara Giorgina are să ne ierte...
Mumele ieşiră.
—Nu le duci, Aurico, să te găteşti şi tu'?
—Mai lasă, căci d-na Arinăşleanu când vine, 

nu stă numai o jumătate de oră... Şi va să zică.1— 
urmă încet de ţol,—nu eşti supărată?

— Zău nu, Aurico! văd cât interes îi porţi tu 
şi m ani gândit să mă dau de-oparle.

—Cil adevărat? întrebă Aurelia, cu bucurie 
vădită...

Cecilia, muşcată de gelozie, îşi strânse buzele 
tnlrun zâmbet răutăcios, răspunse însă cu ton 
firesc :

—Foarte adevărat, mai ales când am 
seama că înclină spre tine...

—Ai luat seama, tir?
—Am luat. fiindcă, îli spun drept, mi-ar li

llll

luat
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placul sa încline spre mine... Dar dacă nu se 
poale, nn se poate. De ce dar n ai li lu mu 1 la
in il ă?

Chipul Aureliei se făcu roş de plăcere...
—Toi ai dar inimă bună, Cecilio.. Să şl ii că 

am s'aduc lucrul încât...
Fee ionii intră:
—Vă pofteşte cucoana în salon...
—A! da... zise Aurelia... O şi uitasem... Te 

duci înainte, Cecilio?
—Nu; odată cu line. Hai să-ţi ajut să te îm

braci....
Cecilia însoţi, voioasă, pe verişoară-sa. Ce re

pede. se încrczusc în vorbele ei! Ba încă, ce nu 
prevăzuse, o liotărîsc să grăbească deznodă
mântul ; silindu-1 să se declare, Aurelia singură 
îi prcgăliă lui Clement calea spre- dânsa.

Giorgina le urmări cu o privire de invidie: i 
se părea că erau foarte fericite... Şi rămase 
câle-va clipe pe gânduri.

Auzi un tuşit însă şi tresări. Când privi în 
urmă, feciorul: parcă că aşteaptă momentul să 
se aproprie de dânsa.

Giorgina înţelese şi îşi pironi ochii la croiala 
începută.

Feciorul se apropriă însă, pe buze cu acel zâm
bet neruşinat al .cutezătorului ele rând:

—Ce bine îmi parc că ai intrat în casa noastră—
O să ne vedem mai des şi mai bine, „mam’zeD 

Giorgino.
Giorgina nu răspunse, dar în priviri îi trecu 

o licărire do mânie.
—Şi adecă de ce mă tratezi aşa de sus, „manT 

zel" Giorgino?...
—Ia fă bine şi mă lasă în pace* că Ic spuiu 

cucoanei, m’ai înţeles ? îi răspunse ea cu asprime, 
fără să-l priviască.
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—Dacă-i aşa, şi cu am să spinii cucoanei că 
Iaşi pc boieri să sc (ie pc urma' cl-lalc.

Giorgina îi aruncă o privire dispreţuitoare...
— Pe urma mea?
—Hi, parcă n’am văzut eu mai zilele trecute, 

spre seară, pe un cuconaş...
—Mai întâi, era frale-ineu, aşa să ştii, şi apoi,, 

im-i treaba d-talc...
— Ei, aşi! Frate!.... Ce? n a venit d-1 Pâelcanu 

pe Ia boierii noştri? De unde Frate!...
Giorgina tăcu, î n roş indii-se ; Feciorul, socotind 

că o înfundase, începu a râde obraznic.
Un sunet de clopoţel îl Făcu însă să se de

părteze :
—S’auzim de bine, „mam’zel“... îi zise, trimi- 

ţându-i sărutări cu mâna, şi ieşi.
Giorgina sc ridică, enervată.
—Ah! ce obraznic... şi să nu pot să-i Fac ni

mic!...
Trecând apoi la Fereastră, urină:
—Va să zică lot de nenea vorbiau cucoanele... 

J1 cunosc...
îşi aminti de întâlnirea ci cu Clement şi a- 

daose :
l)c aia n’a vrut să venim acasă împreună...

— Ii era ruşine să nu-1 vadă cucoanele cu 
li era ruşine să nu-1 vadă cucoanele cu 'mine.. 
ori mai de grabă vre-una din dolnnişo/arelcj 
astea... ştiu cu? Inlr’un fel... de!... poale că are 
dreptate.... şi oftă, rămânând pc gânduri.

VIII.

Intru câtva fusese pentru Clement un început 
de impresiuni nouă, intrarea lui în satul Igliţa.

Când sc apropiă însă de comuna Vadu-Lung,. 
îi bătu la ochi bunătatea şoselei, pomii deja în 
de-ajuns de groşi, cccacc dovedi à că erau puşi

*
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de demult. frumuseţea dcoscbiLă a porumbarilor 
coapte şi a rup iţei deja bine răsărita.

Când intră in comună, nu i se mai păru că sc 
află in ţară; de-o parte şi de alta a şoselei se ri
dicau case cu bună înfăţişare* .în dc-ajuns de 
înalte, cu ferestre largi, cu prispele pardosite cu 
scânduri, închise ori zăbrcluitc, cu trepte de 
scânduri ori de cărămidă, foarte bine făcute, cu 
ogrăzi împrejmuite cu scânduri dale la rândea.— 
unele vopsite,»—şi n cuprinsul lor toarte curat, 
rânduială, bielşug de pomi.

Eală un sal cum încă n’am văzut, cu toate 
că mult pe la ţară n’am umblat, exclamă Cle
ment.

—Aici sa făcut primul început, domnule Pâ- 
cleanu, acum douăzeci şi cinci de ani... îi zise 
Râujianu, când noi încă nu eram proprietari ine- 
gieşi.

—Când ţi-am spus, domnule Pâcleanu că vei 
avea ce să vezi pe aici!... zise Ruslovici...

Trecură pc dinaintea unei casc cu o curte 
foarte mare...

—Aici a fost locuinţa proprietăţii, grăi Râu- 
tianu. Acum, într'o aripă, este şcoala de adulţi, 
în cealaltă aripă, Cassa de economie a regiunii.

—Şcoală de adulţi !... Cassă de economie a re
giunii!.. exclamă Clement...

— Da, da, zise Ruslovici, râzând de mirarea lui 
Clement; şcoală de .adulţi şi cassă de economie .cu 
frumosul capital de două sule de mii lei...

—Nu mai spune!... E posibil ?...
—Ce minuni nu face unirea! zise Ruslovici cu 

însufleţire.
Trăsura coli... în fundul uliţei sc ridică o casă 

c’un singur cal. foarte înaltă şi arătoasă, de un 
stil ales, vechili românesc, modernizat prin câ
teva motive nouă.-
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—E casa lui Victor Cosraiii...
In vaslui cuprins al curţii erau eliferite clăi|irl 

cc se iviau printre numeroşii pomi roditori 
rate şi !n forme felurite, după destinaiiunca ce 
ii se dasc. Nici aici mi se vedea lux, ci numai 
trainicul, trebuinciosul, bine-îngrijilul. Dar din 
loi. ieşiâ o armonie plăcută şi estetica nu lipsia. 
In capul scării leraţei se ivi un bărbat de-o în
făţişare plină de simplitate, distinsă, simpatică. 
Pe chipul lui era blândeţe şi seninătate, în pri
virile lui bunătate şi sinceritate, pe fruntea lui 
mare atinsă de neaua dintâi a anilor, acel lainic 
semn. numai decât vădit, al orizonturilor vaste 
de gândire şi al inteligenţei deosebite. O barbă 
aproape cu lotul albă îi încadra bine chipul.

Clement simţi fără voia lui respect adânc ne 
lângă ciudată nelinişte.

Acest bărbat îl intimida parcă, ori cât nu eră 
cm omul uşor de intimidat.

—li Victor Cosmin, îi şopti Râuţianu.
Cosmin întâmpină cu afectuoasă prietenie, pe 

cei doi cumnaţi. Pe Clement il străpunse cu 
privire, adâncă, de cercetare—lucru de-o clipă,— 
apoi îi dădu mâna şi-i zise cu bună-voinţă :

—Fii bine venit, domnule Pâclcanu.
Sala de intrare era mică; în dreapta însă,.— 

biuroul lui Cosmin, de jur împrejur numai cui 
rafturi pline cu cărţi legale,—era foarte încă
pător. luminos, cu obiecte şi cu tablouri de preţ.

Această încăpere îţi spunea numai decât cine 
putea fi omul. Ceva cu totul particular îţi arătă 
că eră în adevăr un loc de studiu, că acele 
numeroase cărţi nu erau numai obişnuitul de
cor pretenţios al multor biurouri.

Tablourile, statuictele, buslurilc, vasele, nu cu 
subiecte banale, erau nu ca lucruri numai de. 
ornament, ci reprezentau idei, din ideile mari şi

eu-
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«ilesc ale accslui om, spre a-i desmierdà privirea, 
şi a se şi însoţi, în forma lor artistică, en gân
durile lui.

Mărimea Incăperei, lumina ce intra pe feres
trele înalte şi late, aerul mult şi curat, le pu- 

- ncau la îndemână, le făceau să respiri liber ca şi 
cum ai fi fost In largul naturii, în vre-uu colţ 
pitoresc Aceste însuşiri ale încăperii complec
tau parcă pe Victor Cosmin întărindu-le în cre
dinţa că eră om al faptelor mari,, obişnuit cu 
vastitatea cugetărilor şi idealurilor.

Pe biuroul de stejar erau deschise mai multe 
registre şi foi scrise.

Trei tineri săteni, îmbrăcaţi foarte curat, ţără
neşte. lucrau la biurou.

Cosmin ii prezintă:
—Marin Filip, capul Cassei de economii, Dinu 

Şerpoiu şi .Şerban Păun. conferenţiarii ambulanţi 
a două secţiuni din judeţ...

înfăţişarea acestor trei tineri, eră simplitatea 
şi deşleptăciunca; ceva cuminte, blând, liniştit 
porii ia din privirea şi mişcările lor.

Se vedea că îndeplinesc, un apostolat, cu regu
laritatea deprinderii, cu căldura convingerii, cu 
multămirea că puteau fi folositori.

Nimic ascuns, nimic silii, nimic care să fi vă
dit mândrie de sine. 7

Clement se simţi şi mai slrâmtorat parcă: se
riozitatea unor fapte îndeplinite, seninătatea an
cestor chipuri Ioviau în simţirea lui falsificată 
de mediul orăşenesc; aproape îl umiliau...

Puterea onestităţii are,- în anume momente, iui 
efect zdrobitor asupra celor mai neruşinaţi cu
tezători...

—V’am întrerupt delà lucru, luă cuvânt Râu- 
t jiu nu...
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—Nici dc cum, domimle Râuţianu, fiindcă ter
minasem, răspunse Cosmin.

— Aveţi conferenţiari pc regiuni? întrebă Pâ- 
cleanu, mirai de asemenea noutale.

—Avem o întreagă întocmire educatoare dom
nule PAcleanu... Voiu fi foarte mulţ/uimil să li-o 
fac cunoscută, de oarece ai avut buna-voinţă să 
vii pe la noi...

—Vor fi pentru mine momenle de neuitat; 
domnule Cosmin, răspunse el, cu cur ten iu mă
gulitorului. Mărturisesc că im cunosc de aproape 
întocmirea unei exploatări agricole, şi dacă 'mi 
daţi voie, vă voiu pretinde să începeţi şi cu mine 
sistematic. Aşi dori dar să ştiu întâi, în ce chip 
lucrează proprietatea şi raporturile ci faţă cu 
muncitorii ce întrebuinţează.

—Bucuros, dacă amicii mei Ruslovici şi Râu- 
ţianu sunt dispuşi să asculte lucruri ce cunosc.

— I)a, cum nu, se grăbi să răspundă Ruslovici. 
Nu ştii că este o ^plăcere să le ascultăm vorbind ?...

Cosmin zâmbi.
—Atunci, până să ne chi-cme la masă,'putem 

sfătui. Moşia mea Vadu-Lung c în condiţiuni ex
cepţionale de exploatare, domnule. Râcleanu. A- 
cuni douăzeci şi cinci de ani am fost câtva 
timp aci1), de oarece pe atunci eră proprietatea 
primei mele solii, şi atunci am pus temelia stă
rii lucrurilor de astăzi. După ce am deprins pe 
săteni cu plugăritul sistematic, după ce le-am ri
dicat moralul şi i-ain făcut să se mai cuprindă, 
materialiceşte, mi-am oprit o mică parte (lin mo
şie, ca vre-o cinci sute de pogoane, pentru ex- 
•pcrienţile mele agricole înaintate, iar cealaltă 
parte am dat-o cu arendă tuturora,—obştiei sate
lor de pc cuprinsul ci; — înţelegeţi: în loc so 
caut eu, sau s’o arendez unui om singur, i-am

*) Vezi „Strein în ţara lui14. Editura Niţeanu.
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făcut pc* loti, arendaşii ei. Sătenii o caută dar, 
strâng recolta, îşi opresc fiecare ce le trebuie 
pentru casă, vând, plătesc arenda, şi ce le ră
mâne ca bani, o mică parle.îşi opresc pentru tre
bui nti, cealaltă parte o depun la Cassa lor de 
economii...

—Un comunism dar, zise Pâcleanu.
—Nu, o tovărăşie. Comunismul nineaca in

dividualitatea. Stabileşte, ca să zic aşa, masa ob
ştească, şi trece peste activitatea liberă a indi
vidului. Tovărăşia ii asigură partea şi-i lasă li' 
berlatea dc-a agonisi, dc-a "şi fructifica agoni
sirea, de-a ’şi întinde activitatea şi peste aceea 
ce-o datorează tovărăşiei. Fiecare sătean are si 
locurile lui proprii. Pe acestea le caută singur. 
Fiecare are curtea lui, şi-n ca mai întreprinde- 
câte ceva delà care să aibă folos.

— Bine, domnule Cosinin, dar dacă se Întâm
plă ani răi? Cum vor putea plăti arenda?

— Pentru o agricultură sistematică nu poale fi 
vorba de ani răi cu totul. Dovadă că de zece ani 
cât de mijlocie a fost productiunea, dacă nu le-a 
rămas bani une-ori, au avut pentru casă grâu 
şi porumb, ceeace reprezintă un folos în natură, 
căruia cu uşurinţă îi stabileşti echivalentul in 
bani.

—Eslc acesta un ideal pentru îmbunătăţirea 
stării săteanului şi ar trebui ca toii proprietarii 
să facă aşa? întrebă Pâcleanu.

—Pc unde educaţiunea săteanului a ajuns la 
asemenea dezvoltare, fireşte că proprietarii ar 
face bine. dacă nu cultivă ei, să aleagă pc săteni, 
între ei şi un arendaş oarecare. Prin urmare, ce 
fac eu, poale fi cestiune de principiu şi pentru 
ceilalţi. Idealul însă pentru săteni, este. să-i fa
cem individualităţi puternice, şi pentru aceasta 
am pornit mişcarea, acăreeaorganizatiune o vei 
vedea mai apoi. Iată ai de faţă pe amicii 
dividualitalea. Slăbeşte, ca să zic aşa, masa ob-

mei
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Rustovici şi Râuţianu, pe moşiile cărora lucru
rile se prezintă în sensul individualităţei educate, 
deşi pe fondul vechiu al învoielilor obişnuite. 
Amicii mei fiind omenoşi, învoielile dumnealor 
cu sătenii prezintă, o legătură dreaptă între ce 
dau, ca proprietari, sătenilor, şi ce dau aceştia 
în schimb ca muncă. Proprietatea nu pierde de 
fel; săteni] nu sunt împovăraţi, şi se aleg şi ci 
cu procentul inuncei depuse. Educaţiunea agri
colă, pe de o parle; pe de altă parte aceea a 
inteligenţei şi a sufletului, îi fac să se aplice la 
muncă cu hărnicie şi cu pricepere, cu dorul ca 
munca să iasă bine şi ca timpul să nu se piardă ' 
în deşert.

—îmi dai voe să le întreb care este sistemul 
acestor învoieli?

—Tocmai la el veniam acum. Şi ca să-l în
ţelegi pe acesta întrebuinţat de amicii mei, cată 
să-l cunoşti înlâiu pe cellalt, din nenorocire o- 
•bişnuit de exploatatori, -proprietarii sau areiw 
(laşii, cari, văd în săteni numai nişte robi buni 
de exploatat. învoiala este ca cu, proprietar sau 
arendaş, să-jr dau dumilale, sătean muncitor, 
locuri câte poţi munci. Aşa, cu badea Stan Cu
tare, viu la dumneata, domnul Igrec, şi-ţi cer 
8 pogoane Jocuri pentru pus porumb în parte. 
Eu, domnul Igrec, îţiidau şi ;te .oblig pe dumneata, 
badea Stan, ca pentru aceste 8 pogoane, să-mi 
faci : 4 pogoane secere, 2 zile cu carul, 2 zile 
cu manile, să-mi ari şi să-mi semeni cele 8 
pogoane după ce ai ridicat de pe ele porumbul. 
Dacă ici lucrul pe deasupra, nu-ţi pare ceva 
prea de sarcină. Dacă ici condeiul şi socoteşti; 
te înspăimânţi. Cât să facă cele 8 pogoane ce 
’ţi le arendez dumitale din primăvară până la 
ridicatul recoltei de pe ele? Cel mai bun pământ 
tot să coste pe an 30 lei pogonul; 8 pogoane

5
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fac dar 210 lei. Cu ce-mi plăteşti dumneata? 
Cu 4 pogoane secere. mai întâi. Cât se plăteşte 
însă pogonul de secere, aceluia pe care Tai tocmi 
varasăţi-1 facă? Cel puţin‘50 lei, de obiceiu G0, 
cu mâncarea lui. Când ai numai decât ncvoe de 
braţe, îi dai omului şi mâncare. Va să zică nu- 
'mai secerea face 240 Iei. Să admitem că Ia 
învoiala de cu toamnă, trebue să laşi mai eflin 
şi d-ta, săteanul. Dar să lot laşi 10 lei de po
gon. Prin urmare, S pogoane ar face 200 lei; 
două zile cu carul, S lei şi două cu manile 4 lei, 
total 222 lei. 11 obligi să-ţi are şi să-ţi semene 
toamna acele 8 pogoane, cu grâu. Dar un pogon 
de arătură-semânătură cu grăpatul lui, cosiă cel 
puţin 10 lei, pe iei lin. Va să zică fac HO lei şi 
cil 222. total 302 lei. In rezumat: i-ai dat lo
curi de 240 lei şi ’ţi-a făcut muncă de 302. 
Apoi e foarle mult pentru d-ta, sătean, să dai 
pentru G luni, G2 lei arendaşului sau proprieta
rului, peste în mică. Şi e marc câştig pentru 
d-ta, arendaş sau proprietar, căci aceste S po- 

* goane le-ai semănat cu grâu şi-ti vor da şi alt 
produs, prin urmare un nou câştig, din care, 
eu, săteanul, nu trag nimic. Unde mai pui că, 
dacă-i dai săteanului şi sămânţa, el ’ţi-o înapoiază 
îndoit,* unde pui iarăşi că porumbul de pe cele 
8 pogoane, nu-1 ia săteanul în întregime, ci una 
şi una, sau în alte localităţi, două părţi pro
prietatea şi o parte săteanul. Să socotim că un 
pogon produce una chilă şi jumătate; sunt 12 
chile în total; câte 40 lei chila, sau 36în termen 
de mijloc, fac 232 lei. Va să zică, cu proprie
tarul mai iau delà d-ta, sătean,, şi de 112 lei po
rumb. In total, cu săteanul, dau proprietăţii 
peste muncă: G2 şi cu 112 lei porumb: 174 leii 
'Apoi e negrăit de împovărător pentru sătean!
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—Accsla e sistemul învoielilor? exclamă Pâ- 
(.clcami, surprins.

—Da, acesta, domnule Pâelcanu, cceacc lămu
reşte repedea îmbogăţire a exploatatorilor, de 
obiceiu, pe aci. în Muntenia şi în Oltenia, bul
gari şi greci. Mai este alt rău, pe urmă. Domnii a- 
ceşlia. iau moşiile pe cinci sau pe şapte, mult pe 
nouă ani ; in acest timp, ţinta lor fiind numai 
câştigul, nu se gândesc la pământ, căruia îi tre
ime si lui înlărilură prin îngrăşare şi prin o- 
dihnă. Ei practică numai schimbul simplu: unde 
a fost grâu, porumb, unde a fost porumb grâu, 
unde a fost rapiţă, porumb, ba adesea ori şi 'n 
mirişte pun lot grâu. Aşa, se secătucşlc pămân
tul până la capătul termenului de arendare şi 
producţiunca scade şi calitativ şi cantitativ...

—Bine, dar proprietarii nu văd?
—Xu le pasă, nu se interesează: de ajuns 

dacă li se,dă arenda la timp. ori când viaţa lor 
risipitoare * îi silesc să ceară bani înainte.

— Dar proprietarii cc-şi caută ei singuri mo
şiile?

—Suni mai prevăzători întru cât-va, cu pri
vire la fertilitatea pământului, dar ideia îmbo
găţirii îi Tace să Tic lot atât de despoiclori. Şi 
aci e loc ca să cunoşti pc amicii mei Hustovici 
şi Râuţianu. Ei sunt exccpţiunea vrednică de 
laudă, în sistemul vechiu al învoielilor şi 'n 
munca agricolă modernizată. Socotind munca 
sătenilor pe preţul ei real, aceştia se văd cu 
pâşlig la capătul anului agricol. Şi nu li se 
micşorează proprietarilor'venitul raţional, căci 
pământul fiind bine căutat şi muncit, produce 
mai mult şi mai bun...

—Acum văd limpede adevărata stare a sătea
nului şi cauzele că stă pe loc în sărăcie, în ig
noranţă şi ;n nepăsare. A! fiţi siguri că, la timp,
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voiii ridică cu putere glasul ca să arai răul şi 
să cer mijloace de îndreptare.

Cosmin zâmbi uşor,—şi ce însemnă zâmbetul 
acesta! Dar nu voi să şi răspundă, ca să nu des
curajeze delà primu-i pas, pe acest „luptător*1 
nou.

Înfăţişarea lui nu-i făcuse încă o imprcsiune 
favorabilă, dar avea opiniunea amicilor lui de-o 
cam dată. Şi apoi, aveă să-l îndemne la vorbă, 
mai pc urină, spre a-i cântări valoarea personală.

Atunci se şi ivi !o drăgălaşă fetiţă de vre-o 
cinci spre zece ani, şi-i pofti la masă.

Prima parte se terminase.

IX.

Nu si-i jdefiuia bine Pâcleanu simtimânlul pen
tru Cosmin. Vrăjmăşia in contra acestuia tăcuse 
acum. Ceva ce semăna a respect îl încălziă. Ii 
aprecia cunoştinţile plugărici, dar din acestea 
nu ieşiâ încă, pentru el, superioritatea.

Când intrâ însă în sala de mâncare şi când 
văzu pe doamna Maria Cosmin, par’că se pre
făcu de odată.

Avea treizeci şi cinci de ani trecuţi: Pâcleanu 
nu-i dădu mai mult de douăzeci şi cinci.

Nu frumuseţea formată a figurii şi a corpu
lui, impresiona însă puternic, ci mulţimea însu
şirilor sufleteşti răsfrânte asupra fizicului, cât 
şi a împrejurărilor vieţii care-i da mulţămirea 
deplină, seninătatea, necunoştinţa nici unor pa
timi.

Era femee, şi, cât de sensual să fi fost, nu 
sexul vorbiâ spre-a te înrîuri. Ceva ne-lumesc, 
cu totul spiritual, te adia pornind din acea pri
vire curată şi duioasă, din acel glas dulce şl
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■mlădios. Era amica, eră sora, erà muma, idea
lizate.

Şi în adevăr că Clement niciodată nu primise 
o emoţiune curată până în momentele acestea... 
Cum se făcii, se lipsi, fără să-şi dea scama,; 
de loate poleitele deşertăciuni ale tineretului 
curtenitor de profesiune, pe care adesea ori le 
întrebuinţase, şi fii simplii, sincer, cuviincios în 
vorbă şi n expresiunea admiraţiunii lui.

Pe tot timpul mesei se simţi bun, fericit,, fă
când parte din altă lume. Şi-i plăcea neţărmu
rita iubire pentru bărbatul ci, a acestei divine 
femei, simţimânt ce străbăteâ în cuvintele ce-i 
adresa, în privirile cu care ’1 învăluia;—şi-i apă
reau ca o perfecţiune legătura dintre el şi ea, 
dintre ei şi copii,—aureolă de armonie casnică.

Prin această femec1) începù să înţeleagă şi 
mai bine pe Cosmin.

Convorbirea lor reprezenta viaţa lor: nimic 
banal, nimic nefolositor, nimic la întâmplare. 
Eră urmarea unor idei pline de învăţăminte, ce 
trebuia să se răsfrângă în afară pentru binele 
altora.

Cu pătrunderea ce nu-i lipsia, Clement îşi 
dădii seama cu încetul că Cosmin o formase, 
că el eră în adevăr omul superior, dar şi ea, cu 
însuşirile fireşti, dacă se ridicase, putuse ră
mânea alăturea cu ei, ca să alcătuiască- împre
ună un tot minunat şi- rar.

Cât eră de departe de tot ce văzuse pân: aci, 
în lumea lui obicinuită!

Şi totuşi, cât de ffuţin erau să ţină siinţimân- 
,tele' ce-i insuflase familia aceasta !

Vezi că-i lipsia adânca educaţiune a inimiil 
•Unele naturi, ca oglinzile, răsfrâng obictele nu-

1) Vezi „Strein tn Ţara luiu.
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mai cât timp le au în faţă; pe urmă rămân ce: 
sunt: sclipitoare, reci, în cadru polcii.

După masă coborară în curte.
— Acuma să ’mi vezi căsnicia agricolă, zise 

Cosmin, lui Pâclcanu. Una din condiţiunile de 
seamă ale vieţii de agricultor este permanenţa 
reşedinţii rurale. A doua condiţiune, împodobi
rea locuinţei în aşa I'cl, încât să răspundă nu 
numai trebuinţilor, ci şi bunului gust şi esteti-î 
cei. Chiar când ai mijloace mai puţine, să te 
simţi la îndemână în casă şi să-ţi placă. In 
curtea locuinţii, tot ce e necesar căsniciei agri
cole, ca clădiri, să ’ţi înfăţişeze rândueală în 
aşezare, curăţie şi o alcătuire îngrijită... De- 
aceea lupta mea a fost marc întrucât priveşte 
pe sătean să-l aduc ca, în marginea mijloacelor 
lui, să se poată obidind cu acestea. O bună 
aşezare a căminului, desvollă sentimentul dem
nităţii şi al independenţei; c una din cele mai 
puternice înrâuriri, fiindcă lucrează în toate zi
lele asupra omului, în partea cea mai intimă a 
vieţii lui. Ca să-şi facă apoi lot mai bunicel şi 
tot mai mult, se pleacă spre silinţa dc-a lucră 
mai bine şi mai mult. Eată dar un nou folos: 
silinţa. Pricepe că economia nu stă să mănânce 
prost, să se îmbrace rău, să stea între păreţi 
aproape goi; ci să munciască aşa, ca tot ce} 
trece peste Irebuinţi, să-r alcătuiască economi
ile. Şi vei vedea, domnule Pâcleanu, că ’i-a.m pus 
pe drumul acesta, pe sătenii noştri.

— Ar fi fost rău dacă rămâneau numai la 
teorie şi la principii... răspunse el.

—Negreşit ; noi însă am intrat pe tărâmul a- 
plicării lor... Acuma, încă o lămurire. Idealul cul
tivării agricole, este cea comercială pe temeiul 
specializării. Şi proprietar, şi sătean, cultivăm'
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azi de loate, şi fiindcă ne trebue de loatc şi 
voim să aducem din altă parte, şi fiindcă a- 
ceasla c deprinderea vedici societăţi comunitare 
din ale cărcea reţele nu ţinem încă să scăpăm.

-întrevăd ce poale fi, dar nu văd limpede,; 
zise Pâcleanu.

— Să limpezim: eu, pe moşia mea, mă simt 
obligat par că, să seamăn grâu, porumb, orz, 
ovăz, plante furagere, rapiţă, să cresc vite. 
Pentru acestea îmi aleg locurile cele mai potri
vite. Până la un punct işbutesc,—mulţămită si- 
Iinţii şi unor anume mijloace prin care vin în 
ajutor pământului, să am grâne bune şi vite în 
condiţiuni satisfăcătoare deslinaţiunei lor. Dacă 
privim lucrul în generalitatea lui, părerea că c 
bun ni se formează repede. Ia închipucşte’ţi 
însă că s’a determinat curentul specializării: 
vecinul meu produce numai grâu. II va produce în 
aşa condiţiuni de anume îngrijiri de mai 'nainte, 
că grâul sau va fi mult mai bun decât al meu, 
care, produc de loatc. Altul va cultiva numai po
rumb: şi va fi mult mai bun decât al meu, 
pentru aceleaşi motive. Aşa cu toate scelelalte. 
Eu. în faţa acestor produse de specialitate, voiu 
rămânea în inferioritate de calitate şi de canti
tate şi nu voiu putea luptă alăturea cu el.

— Este cu putinţă însă, domnule Cosmin, în
trebă Hustovicij ca cu, pe o proprietate rurală 
întinsă, să cultiv de pildă, numai grâu?...

— In adevăr, s’ar părea că întinderea prea 
mare a unor moşii, s ar opune sistemului culti
vării comerciale. E numai aparenţa însă. In 
Statele-Unilc s’a începu^ şi lucrul merge; de 
altfel, acesta c viitorul, mai ales când se va ivi 
şi se va susţine proprietatea mijlocie, delà care 
va porni curentul specializării.

— Dar eu prevăd o scădere a preţului fiecărui 
fel de grâne, zise Râuţianu.

nu
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— Vei vinde mai eftin, dar vei vinde mai mult 
şi nu vei pierde. Şi d-ta, producătorul, îţi vei 
face treburile, şi consumatorul va avea mai cu 
belşug şi mai bun, mai hrănitor. Oare concu
renţa nu te sileşte şi azi să vinzi de multe ori 
prea eften? Chestiunea vânzării, asupra căreia 
am mai discutat, se leagă şi de alte chestiuni 
privitoare la felul cum ajungi să vinzi. Şi noi 
am pornit spre un început: Sindicarca producă
torilor şi tratarea directă cu Casele de export.

— Un. lucru încă, zise Rustovici: avea-voiu 
braţe pentru o prea măre întindere de cultivare 
specialistă?

— Nu uita că pretutindeni, în străinătate, ma
şinile înlocuiesc braţele...
..— Dar atunci sătenii? zise Pâclcanu.

— Vor produce pe micile lor locuri, îmbună
tăţite, şi după noul sistem, în de-ajuns; iar to
vărăşia pentru desfacere, îi va susţine. Fireşte 
că suni multe chestiuni de amănunt pentru re- 
gularea acestor lucruri şi mai ales pregătirea, 
de ani întregi, spre a se ajunge aci! De aceea, ca 
principiu, cată ce ar fi de nevoe, să se facă: 
organizatiunea pe regiuni de producţiune, şi a- 
numc1): împărţirea ţării în regiuni omogene; 
alcătuirea centrelor regionale; conducerea afa
cerilor comunei de comună, a regiunii de re
giune, a naţiunii de Stat. Alcătuirea unei juris- 
dicţiuni arbitrale, cu sarcina de a regula' con
flictele între individ, comună, regiune şi Stat. 
Aceasta, din punctul de vedere administrativ ; 
din punctul de vedere economic: libertatea ini
ţiativei comunală şi regională; împăcarea inte
reselor economice a fiecărei regiuni. In ce pri
veşte partea intelectuală: învăţământul potrivit

1) Vezi *La reoue Sociale, 1901.
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trcbuinţilor regionale şi locale; dcsvoltarca Iu-: 
orarilor de iniţiativa privata pe tărâmul lilerilor, 
artelor, şliinţilor.

— Vast program! exclamă Pâclcanu.
— Vast şi totuşi tic îndeplinit, dacă ar preo

cupa atâtea forţe ce se pierd în luptele sterpe de 
partid, fără nici un folos, zise Cosmin. Dar va 
veni timpul! exclama apoi, privind în zare, în- 
tr’o atitudine de inspirat.

Se. aflau în faţa casei, între arbori ce alcătuiau 
un mănuchiu. Căldura era potrivită, acrul curat 
şipriincios... Şi cele spuse de Cosmin saturau şi 
şi mai mult sufletul, dând fiecăruia o şi mai 
dulce plăcere de-a se şti că Irăeşle şi că poate 
spera.

—O reducţiune a programului acesta, reîn
cepă Cosmin, am pus-o în aplicare şi dă roade. 
Am studiat judeţul întreg timp de doi ani şi am 
putut in aceşti din xiirină zece ani să stabilesc, 
în unele plăşi din cele ce le avem azi, nişte mici 
regiuni de activitate concentrată. Nu corespund 
idealului, dar se potrivesc trcbuinţilor timpului 
şi pentru viitor vor fi puncte de plecare spre 
ideal. Sătenii din cincisprezece comune de pildă, 
ce alcătuiesc o plasă, ’şi-au legat interesele, s’au 
întovărăşit. Au trei puncte de adunare,—câte 
cinci comune la un loc,—cu o casă de econo
mie, şi o casă centrală la punctul ales de centru 

% al regiunii. Un conferenţiar pentru cinci coi 
mune, povăţuitor şi supraveghetor, ca drumu
rile să fie bine ţinute şi plantate, ca locuinţilc 
să fie curate şi începuturile de meserii să *se 
îmbunătăţiască şi să se urmeze cu rândueală. 
Pe aceşti oameni ’i-am format eu. Vei avea 
ocaziune, domnule Pâcleanu, să fii de faţă la o 
adunare a regiunii şi vei înţelege mai bine....
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— Dar cum ai ajuns aci?. întreba Pâcleanu- 
A trebuit anume educaţiune?

— Fireşte că. da. Am avut un sprijin puternic 
în învăţători, cari, m’au înţeles şi nu s’au dat 
înlături delà o muncă grea. Ei îşi făceau da
toria să înveţe pe copii după programul oficial; 
dar alăturea cu şcoala Statului, era şcoala de 
adulţi, şcoala practică cu două secţiuni: agri
cultura şi meşteşugurile. Pe lângă învăţători, 
eu formasem cleja tineri cu câte o specialitate, 
timp de trei ani, şi apoi am început. Vei vedea 
în câteva puncte ale moşiei mele şi pe moşiile 
amicilor mei locuri de practică agricolă şi înce
puturi bunicele de ateliere pentru meşteşuguri. 
Trebuie să ştii, domnule Pâciene, că sau în aceste 
ateliere, de către copiii sătenilor, sau pe acasă, 
fiecare sătean îşi face ce-i trebue.... Nu plătim 
oraşelor mai nici un tribut. Ca să mă mai în
torc odată la chestiunea regiunii, am să mai 
spun numai, că în cele trei puncte sătenii, şi-au 
clădit depozite de grâne de unde le vând şi le 
transportă. Cei din plasa Dunărei sunt pe cale 
dc-a ’şi face o mică schelă unde să poată an
cora caice pentru încărcare. Le vor da ajutor 
şi ceilalţi din plăşile organizate. De-ocam dată 
lucrează la o şosea, până la ţărm, pentru în
lesnirea transporturilor. In viitor va fi poate şi 
o linie ferată particulară. Eu şi amicii mei o 
avem lămurită. Ne trebue numai legea care să , 
permită asemenea întreprinderi.

— Aud şi nu ’mi vine să cred, murmură Pi
elea nu.

— Şi la toate acestea d-nul Cosmin lucrează 
. fără preget, exclama Râuţianu, strângându-i 
mâna cu adiniraţiunc....

Cosmin se înroşi... Lauda îl încurca totdeauna.
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— Acum haidem să vadă domnul Pâcleanir 
căsnicia moşiei.

X.

Printre brazde de diferite forme şi lungimi, 
şerpuesc drumuri aşternute cu nisip. Cele niai 
strâmte sunt ale încunjurului casei alcătuit ca 
mic parc, fără despărţi tură de cealaltă parte a 
vastei curţi; cele mai largi duc la feluritele clă- » 
diri şi ia grădinile de economie ale casei.

Totuşi, se poate lua drept linie despărţitoare 
tufişurile de liliac, aşezate aşa că fac un cerc 
în jurul casei la o distanţă de vr’o zece metri, 
zid întrerupt de drumurile cele mai largi.

Cea dintâi clădire, lungă, cu temelie de zid 
este din părţi de lemn aşezate ca tăblii ce se 
pot cu uşurinţă trage în lături ori a se scoate. 
Intre tăblii, la încheetUra cu temelia şi la le
gătura cu acoperemântul, sunt deschizături în 
lung, aşa îlilocmite, ca să producă curenţi .de 
aer înlăunlrul clădirii, iar umezeala şi ploaea 
să nu străbată. Aci se păstrează minunat de bine 
grâul şi nu c nevoe să mai fie dat din când în 
când la lopată, de oarece e aşezat în straturi 
subţiri şi acrul circulă prin ele.

O deplină curăţie pe d’nafară, o deplină cu
răţie înlăuntru: ideal de magazie de grâne.

Acelaş fel de clădire pentru porumb, cu deo
sebirea că despărţiturile erau verticale şi în loc 
de tăblii, avea o încrucişare de stinghii de lemn, 
foarte cu îngrijire alcătuită. Fiecare despărţi- 
tură avea d’asupra temeliei o mşă pe unde se da 
drum porumbului la căratul în batoză, pentru 
batere.

Opt erau clădirile pentru aceste două produse
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principale ale moşiei şi le folosiau sătenii a- 
renclaşi

La spatele magaziilor era curtea circulară, 
{bine pietruită, unde stăteau căruţele când în
cărcăm

După aceasta, o întindere de curţi despărţitey 
plantate pe de margini cu arbori roditori bine 
potriviţi de depărtaţi unul de altul, c’un rând 
mai des, de plopi, ce serviâ ca despărţire între 
ei şi curtea neplantată.

In una din curţi,1—cea mai marc,.—erau graj
durile vilelor de creştere, parte de vândut pen
tru jug, parte pentru căsăpie. Intre rândul de 
plopi şi de’napoia grajdurilor, ariile sistematice 
pentru strângerea şi dospirea gunoaelor, In vede
rea îngrăşârii ţarinilor ce aveau nevoe de acest 
ajutor.

In lăuntru, grajdurile erau făcute pe jos cu 
ciment, ridicat la mijloc şi uşor coborând la 
margini unde erau şanţurile de scurgere. Pe 
ciment, pae, aşternute. După întrebuinţare, ele 
măriau straturile de gunoiu ale ariilor.

Fiecare vită avea despărţitura ci, şi toate erau 
voinice, bine 'împlinite, cu perii linşi şi lucitori, 
hrănite la timp şi potrivit ţesălate, cele pentru 
jug, odată în 24 de ore. Erau peste o sută şapte
zeci de capete, din care, aproape o sută îşi aştep
tau rândul est-timp să părăsiască culcuşul cel 
bun. Vacile se aflau la câmp şi viţeii răspândiţi 
într’o curte mai mică ce era islazul lor.

Doi tauri de-o mărime rară, stăteau în încă
perile lor, cu coarnele legate cu lanţuri de nişte 
drugi de fier de de-asupra eslei.

In altă fcurte stupăria şi alături, un loc cui-? 
tivat cu anume plante, ale cărora flori dau albi
nelor o miere gustoasă de calitate deosebită.^Stu- 
pii erau peste trei sute cu cei roiţi de curând.
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In fine, în alic două curţi erau grădinile de 
legume, pe de margini cu şcoala ele pomi ro
ditori.

Peste lot se vedea priceperea, dorul de-a Face 
şi de-a fi pildă sătenilor... Şi câţi învăţaseră 
de aci hărnicia, aplicarea şi rândueala!

—Acuma văcl în cleajuns ce înseamnă o ade
vărată căsnicie agricolă, zise Clement, bine însu
fleţit.... Totul este prevăzut, cumpănit, orânduit 
cu o pătrundere şi cu o ştiinţă vrednice de ad
mirat.... Domnule Cosmin, toată admiraţiunca 

.mea şi o nespusă mulţumire pentru bunăvoinţa 
cu care mi-ai lămurit şi ’mi-ai arătat viaţa de 
agricultor şi munca pentru binele altora...

li strânse mânilc cu căldură, în timp ce în 
priviri îi licăria cu adevărat sentimentul cu
prins în vorbe.

In orele acestea, într’o încăpere spaţioasă a 
casei, doamna Cosmin eră înconjurată de cei 
cinci copii ai săi mai mici. Duioasa mamă eră 
învăţătoarea copiilor şi împlinia sarcina aceasta 
cu mare pricepere şi îndemânare pe lângă 
adâncă mulţămire sufletească.

încăperea îşi avea păreţii împodobiţi cu dese
mnă, cu poliţe şi cu dulapuri pline cu obiecte 
ce serviau la o mai bună lămurire a unor anume 
lecţiuni.

Un băcţandru foarte drăgălaş, cu chip cu
minte şi cuviincios, intră. Muma îi întâmpină- 
venirea cu zâmbet prietenos şi-i întinse mâna.

— Ei, cum ’ţi-ai petrecut ziua, Nicule? îl în
trebă.

— Bine, mamă. Am făcut lecţiunile în locul 
tati şi am prânzit cu învăţătorul. Dup’amcază 
am făcut cu elevii proba recoltării cânepei dc
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Piemont; şi m’ain întors în chiar momentele 
.acestea.

Vorba îi era limpede, plăcuta. ; înfăţişarea de-o 
seriozitate nesilită. îşi împlinise o datorie şi 
nu se îngâmfa că ţinuse locul tatălui, nici nu 
căuta să arate modestie ipocrită că nu ar fi 
ţinut locul cu pricepere în deajuns de mare.

Şi avea numai şapte-sprc-zece ani.... Eră însă 
fiul lui Cosmin şi ol ştiuse cum să-şi crească 
copilul, spre a’l face folositor.

— Bine, dragă Niculc.... Tată-tău va fi înultă- 
mit dc line. Şi eu sunt mulţumită de Ccluţa şi 
de Lidia.

Xiçu adresă surorilor lui o dulce privire du
ioasă....

— Tata are musafiri, după cum am văzul.
— Da, pe amicii noştri moşieri şi pe un domn 

din Bucureşti care va fi deputat al colegiului 
ţărănesc din Teleormanul nostru.

—Aşa? E va să zică om al ideilor noastre?
Şi chipul băeţandrului prinse o lumină care 

i?l făcu şi mai drăgălaş: eră în el şi gingăşie fe
mei ase ă, şi trăsuri dc energie^...

Fusese crescut pentru urmărirea unui ideal; 
îl înţelegea de pe acum şi lupta pentru el în
cepea să-i încălziască tânăra fire generoasă.

— Niculc, îl ruga muma, fii bun de vezi cum 
stau cu temele Adrian, Victor şi Marioara...

— Cu plăcere, mamă.
Când Ni Cu se apropiâ de micile bănci ale ce

lor trei frăţiori, aceştia se ridicară în picioare 
deodată, şi chipul le era dc o seriosilatc plină 
<le respect. .

Nicu le zise cu blândeţe să şadă şi le luâ te
mele în cercetare, notând erorile şi apoi lămu
rind fiecăruia cum trebuia şi pentru ce trebuia 
să fie altfel dc cum făcuse el.
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Mititeii ascultau cu luare aminte, punând şi ei 
întrebări, care dovediau că ce învăţaseră se aşe
zase în memoria lor şi că le deşteptase treptat 
inteligenţa, care, căuta la rândul ci, să’şi lăr- 
giască cercul cunoşlinţilor prin cercetarea cau
zelor. Băcţii erau gemeni şi aveau 7 ani; fetiţa 
avea opt.

Tocmai se împlinise ora şi d-na Cosmin îi 
cliiăma să iasă cu ea la plimbare, când chipul 
lui Cosmin se ivi în cadrul uşii.

— Dragă Marioară, e voc? întreba el.
Ea îi adresă un zâmbet plin de drăgălăşic şi-i 

răspunse că era voe.
—Sunt cu amicii noştri.
Intrară câte patru.
— Domnule Pâcleanu, îţi prezint pe Nicu, bă

iatul meu cel mai mare şi pe ceşlilalţi patru 
mai mici. Pe Goluţa o cunoşti deja.

— Binecuvântată familie, răspunse Pâcleanu...
'Apoi strânse mâna lui Nicu. '

Fiecare din cei patru veni să se încline şi să 
dea mâna cu noul prieten, necunoscut lor.

El, încălzit, îi sărută cu duioşie, apoi îşi aţinti 
privirea la Nicu a căruia înfăţişare distinsă şi 
întrucâtva bărbătească, îl impresionase.

—Sunt încântat că te cunosc, domnule Cos- 
min-junior.... Ai studiat în Bucureşti?

— Nu, domnule Pâcleanu. Am studiat cu pă
rinţii, pe lângă casă, în deosebire cu tata pen
tru specialitatea agriculturii.

—Aşa? întrebă el, surprins.
— încăperea aceasta e şcoala copiilor noştri, 

zise Cosmin... şi tocmai soţia şi Nicu erau, ca 
să zic aşa, în clasă....

— A! v’am „deranjat” atunci? zise Pâcleanu.
— Nu, domnule, răspunse driia Cosmin; în

cepeam recreaţi unea...
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— Eu am aile vederi asupra felului în care să 
se crească şi să se instruiască copiii, zise 
Cosniin.

— Sunt profesor, răspunse Clement; vederile 
d-v. m’ar interesa şi mai d’aproape, mai cu 
seamă că sunt şi eu pentru o reformă a învă
ţământului.

— Atunci, să mergem la şcoala din cătunul 
Ariceşti. Va fi şi mai de interes, şi mai lămurită, 
o discuţiune asupra învăţământului, chiar la 
faţa locului unde se practică noul sistem.

— Cu plăcere, zise Clement.
— Dragă Marioară, fii bună de orândueşle să 

ni se serviască ceva în biurou, iar Iu Nicule 
dă ordin să se pue caii la dogkarl-ul cu bănci.

XI.

Cerul începuse a se închide. Vântul dc miază
noapte îngrămădiâ nori la porţile zărilor. Isvo-' 
rau continuu l'âşii-fâşii albe învrâslate cu laşii 
de azur, se ridicau cu încetul şi ţineau dc jur 
împrejur lot marginea, aşa că mijlocul boitei 
rămânea curat, adânc, cu mult mai adânc, cu 
mult mai albastru.

in copaci, era marc freamăt : frunzele plopi
lor tremurau şi mai puternic. Multe frunze se 
deslipiâu de ramuri şi păreau fluturi târzii, în 
bălaia vântului, cu sbor grăbit, dar fără împo
trivire, odată ce-i trăgea pământul.

Razele soarelui se strecurau printre nori alcă
tuind acele conuri dc lumină deasă şi vie care 
par ţâşnituri de aur dintr’un focar. /

Pe pământ tălătoriau lumini şi umbre.
Dogkartul cu bănci, mânat de Nicu Cosmin, 

înainta în trapul mic al cailor de rasă, pe şo-
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seau a frumoasă ce ducea Ia cătunul Ariceşti, şi 
mersul ÎL era fără sguduiluri.

Şoseaua părea a fi o idee de preumblare cu 
rândurile ei de tei înlăunlru şi de pomi roditori 
pe marginea de dinafară a şanţ ului.

La o depărtare de doi ehilomelri li se ivi un 
grup de. clădiri cu câte un rând şi jumătate, 
în mijlocul unei grădini mari, încă. tânără.

La apropiere «Io vr'o pătrime de ehilomelru. 
locul se despărtia de câmp prin o ţesătură deasă 
de sârmă, prinsă între pari bine ciopliţi. 
Roata înconjurătoare grădinii avea o întindere 
de zeci de pogoane.

Delà intrarea în această roată şi până la in
trarea în grădină, o îndoită alee de pomi ro
ditori.

Grădina avea împrejmuire• Ia fel. ca nimic 
să jiu jigniască privirea în zări.

Se dară jos în faţa' înlâei clădiri care purta 
în frunte inscripţiunea: şcoala noua a regiunii 
Vad u-Lung.

Era o clădire albă. foaiie curată,‘cu ferestre 
mari, singura*cu două caturi şi de stil simplu 
românesc prea plăcut la înfăţişare.

La distanţă de vreo sulă de metri, dc-opartc 
şi de alta. printre copaci, alte două clădiri cu 
un rând şi jumătate: în spatele lor, la aceeaşi* 
depărtare, alte două, la fel.

In fund o biserică; la mijlocul linei alee largi, 
înlr’un jumătate cerc de plopi foarte înalţi.

înfăţişarea generală era nespus de ademeni
toare. De jur împrejur aer, spaţiu, lumina, ver
deaţa; o imprcsiiuie bună de lăcaş familiar cu 
totul ospitalier, pacinic. mângâios.

Directorul şcoalci, îi întâmpină c’un voios 
„bine aţi vcnil‘\ Era un tânăr cu pori ţărănesc

6
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curat, cu chipul plin de sân ăla Ic, cu corpul ro
bust, cu căutătura râzătoare.

— Am venit să arătăm şcoala, d-lui Pâclcanu, 
oaspe al nostru (lela Bucureşti, zise Cosinin.

— Fiţi binevenit domnule, răspunse tânărul. 
Ne este marc bucurie când se arată pe la noi 
oaspeţi de departe...

—Bucurie va fi şi pentru mine domnule, să 
văd de-aproape progresul sătenilor Teleormă
neni, zise Pâcleanu...

Intrară în sala lungă foarte luminoasă, cu 
bănci de jur împrejur şi cu păreţii cuprinşi de 
hărţi, desemnări, fotografii, printre care se res
firau pe corla Ic mici obiecte felurile lucrate 
în şcoală.

Dc-oparte şi de alta, două încăperi spaţioase: 
clasele. Bănci simple, albe, de lemn, curate, fără 
nici o măsgălilură pe ele; atât numai'că timpul 
şi întrebuinţarea le mai închisese faţa.

Pc părelcle dinspre răsărit, o icoană cu o can
delă în drcplu-i. Fotografii, cari înfăţişau pe 
elevi la diferite îndeletniciri ale învăţământului 
practic, acoperiau ceilalţi păreţi. In faţa feres
trelor, pe amnhe bănci înalte, ghiveciuri cu flori 
ale anotimpului. La ferestre, perdele din pânză 
de casă şi transparente.

—Sunt clasele secţiunii întâia, despărţirea I-a 
şi a Ii-a, lămuri directorul. La ora aceasta elevii 
sunt în atelier, iindc-i veţi vedea la lucru; sus, 
suni dormitoarele pentru treizeci de elevi ai sec
ţia niî.

Urcară: două încăperi mari, pe măsura celor 
de jos, cuprindeau fiecare câte cincisprezece pa
turi. Pe dc margini pupitre, scaune. Pe păreţi 
orânduire plăcută de şervete, dc obiecte, desem-
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nuri şi de fotografii. Pu Tăria paturilor de al
beaţă deosebită şi paturile bine orânduite. înfă
ţişarea era a unei încăperi de casă părintească.

Din acestea dădeai în spălătorie de-o deplină 
cură!ie. Apa eră adusă de-asupra fiecărei mpse 
în scobitura cărora lucian lighianc de tablă văp- 
sită albastru.

Pe o scară în deajuns de largă coborară în o 
sală şi de aci trecură în o sală de mâncare. Pa
tru mese, dulapuri nalte, scaune, mese mai mir 
de-serviciu, pentru timpul mâncării; felurile < 
biecte lucrate la strung, şi acclaş fel de podoab 
a păreţilor, da încăperei neschimbatul aspec. 
familiar ce era propriu aşezământului.

— Câlc secţiuni aveţi? întrebă Pâcleanu.
-—Patru,răspunse Directorul. In două se preda

cursurile care lămuresc practica ce-o fac elevii 
cu diferitele meşteşuguri şi în celelalte două 
cunoştinţilc de istoric, de geograTie, de limba 
română, de ştiinţi naturale, de matematică apli
cată Ia com ptab iii late, de higiena, de puţină me
dicină veterinară, de mecanică agricolă şi de no
ţiuni de drept mărginite la cunoaşterea dreptu
rilor şi datoriilor de cetăţean şi cu practica la 
tot felul de întocmiri de acte ce privesc viaţai 
de plugar.

— Un fel de mică universitate, zise Clement, 
şi avu uşor zâmbet ironic.

— O şcoală potrivită nevoilor timpului, dom
nule Pâcleanu, Care dă cducaţiune şi ins
trucţiune ce desvoltă şi formează, treptat şi tc-

individualitatea săteanului nostru.menue,
Intrară în cancelarie şi directorul îi pofti în 

jurul unei mese.
-Să-mi daţi voc, domnule Pâcleanu,. să vă 

arăt orariul zilelor,—şi-i înfăţişa o .tabelă de 
carton pc care Clement cili:
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La 5 orc, dimineaţa, deşteptarea '
„ 5.15: exerciţiu de mlădiere si mânuire de 

arme.
,, 5.45: prima clasa.
,, 6.45: gustare, în Fiecare zi altceva: ouă, * 

ori lapte, ori brânză. Apoi, fiecare 
elev îşi aşează patul şi mătură, şterge 
praful.

„ 7.30: A doua clasă.
La 9.30: Dacă e timp bun, gimnastică, ori joc 

de minge; dacă e timp râu, cor.
.. 10.15: A Ireia clasă.
„ 11.30 lnotare în basin, în râu. pe timp de 

vară. Spălălură cu apă rece. pe timp 
de iarnă.

„ 12.— Prânzul, apoi recrcaţiune.
„ 2.— Vara: lucru în grădină la feluritele 

cultivări. Iarna: plimbare pe jos ori 
călări.

„ 4.— Lucru îu ateliere.
„ 6.— Exerciţii de citire şi recitări de ver

suri. Cor al tuturor secţiunilor cu lă
muriri asupra muzicei poporale sau 
stare de vorbă unii cu alţii asupra 
lucrului făptuit în acea zi.

„ 7.30: Cina.
„ 8.30: Rugăciunea apoi pregătirea de cul

care.
Culcarea.

In (oale Sâmbetele bac caldă; în 
toate Duminicile şi sărbătorile, dimi
neaţa, exerciţii militare. Dup’ameaza 
lăsată la voea elevilor. Serile, fiecare

1) După modecl şcoalci delà Bcdalc şi Abothsholm din
Angl:a-
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secţiune se sLrânge în o sală cu fa
inii ia profesorilor, la şezătoare.

— Vezi, domnule Pâcleanu, i se adresă Cos- 
inin, cală varietate de exerciţiuri?

—Excelent orariu... răspunse el, în atitu
dine de ineditare.

Preocupaţiunca noastră, domnule Pâcleanu, 
vorbi directorul, este să înlăturăm osteneala ş' 
să desvolfăin de opolrivă toate pornirile fireşti 
instrucţiunea,—pornirea de-a şti; meşteşugii 
rile,—pornirea de-a aplică; dragostea de mu 
zică şi de literatură. Instrucţiunea o dăm mima 
ca esplicaţiune a lucrurilor învăţate şi practi
cate afară din clasă. Timpul cât ţin toate ocu- 
paţiunilor se împarte astfel:

. 4 ore 15 minute

. 2 „ 15
• • 4 „ -

Clasele....................
Exerciţiile fizice. .
Lucrul manual .
Masa şi recreaţiunilc .4 „ — 
Exerciţiile intelectuale. 1 oră 30 minute 
Somnul 8 ore

Total 24 ore

Fiecare zi este dar împărţită în trei părţi* 
bine deosebite: dimineaţa este dală mai ales 
lucrului cu mintea; dup’ameaza, lucrului 
nual în atelier, ])c câmp şi ’n grădini; scara,- 
muzicei, literaturii, convorbirilor. Serile de săr
bători date povestirilor, ca acasă, înrâuresc 
foarte mult asupra moralului elevilor şi aşează 
mi fel de legătură de prieteşug între ci şi pro
fesori, o deprindere dc-a fi .sociabili, de-a înţe
lege mai bine familia şi de-a o respecta prin 
urmare mai temeinic. In rezumat, noi punem pe

ma-
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elevi in legăturii cu lucrurile şi cu cuvintele ce le 
înfăţişează ; plecăm clar delà concret la abstract ; îi 
creştem cu ideea de-a se folosi dccecacc le dăm să 
înveţe şi cu dorinţa de-a învăţa pentru ei înşişi 
fără ţinta răsplăţii şcolare. Nu zicem nici unui 
elev: eşti mai bun decât cutare; ci, urmărind 
progresul fiecăruia, iîi arătăm că azi c mai bine 
decât cri şi astfel nu naşlem invidii şi vrăj
măşii între ei. Şi ’n adevăr că nici nu le-am 
constatat vr’odată.... Astfel, moraliceşte şi fizi
ceşte cresc şi sc fac. oameni de sine stătători, cu 
adevărată dragoste de semenii lor... Acuma, pla
nul întreg al şcoalei, domnule Pâcleanu, este 
potrivit pe .măsura exploatării unei moşii pe 
care se încearcă mai multe sisteme de agricul
tură şi de alte producţiuni, spre a face să reiasă 
cel mai bun, cea mai nemerită ca trebuinţă. 
Avem mici ateliere, avem lăptărie, slupărie.graj
duri pentru crescut vile. Păduricea din spatele 
grădinii nc învoieşte să studiam silvicultura. 
Avem şcoală dc pomărit. Formăm dar oameni 
cari să se ridice prin ei înşişi, să se poată sus
ţine fănVnăzuinţă la ajutorul alt-cuiva,—familie 
ori prieteni. Şcoala noastră nu serveşte nici 

- unui scop politic. Elevii ies pregătiţi însă cu 
înţelegerea pe deplin a datoriilor către, ei şi 
către ţară. Ori încotro se vor duce, nu se vor 
simţi străini şi ne ştiind de ce şi cum să se 
apuce.

— Nu cumva pregătiţi oameni pentru expa- 
triarc, ca şi cuin am avea prea multe braţe? 
întrebă Pâcleanu c’un uşor zâmbet ironic.

— Nu, domnule Pâcleanu, să ’mi daţi voc. 
Pregătim oameni potrivit necesităţilor timpului, 
şi, numai pentru ţara noastră. Gondiţiunile bune 
de viaţă şi dc sănătate dau lotdeauna copii mai 
mulţi. Poporaţiunea dar, mărindu-sc din ce în
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cc, s'ar puica, înlr'un viilor depărtat, să se îm 
tâmple si ce spuneţi d-v. Aceasta însă nu ar scă
dea întru nimic braţele de munca, fiindcă nu
mai sporul lor s'ar revărsa în alte ţări. după 
cum se revarsă de prin Anglia şi Germania mai 
ales. cu ipulcrc colonizăloarc de uimit. Unde 
este fericirea să se întindă peste întreaga Ro
mânie adevărata cultură sătenească precum e a 
noastră! Curat că nu am avea să ne mai temem 
atunci de viitorul neamului şi de-al ţării !

Clement asculta cu rea voinţă pe acest tânăr 
cu glas vibrătar de credinţă şi de energie, de 
dragoste pentru ai lui şi pentru ţară. Pentru el, 
ceeace auz ia, cceaee începuse a vedea, ceea ce 
era vădii, urina parcă să fie închipuire, ceva 
de ne-ajuns.

Se ridică, înălţând din umeri ca şi cum cu 
această mişcare ar fi răspuns unui simţimânt 
ascuns de neîncredere ori de nedumerire încă,— 
şi zise: să vedem mai departe.

Eşiră în curtea peste care începea să se lase 
umbrele serii. In bătaia luminii încă în de- 
ajuns de vie a asfinţitului, verdeaţa şi clădirile 
aveau înfăţişare ademenitoare..

— Vedeţi, domnule Pâcleanu. îuc.epii iar di
rectorul, la început eră numai clădirea aceasta 
pentru şcoală şi una ca atelier pentru mai toate 
aplicaţiimilc de meşteşug. Tot ce vedeţi peste 
acestea, c opera elevilor. Ei au pregătit lemnă
ria, ferăria, ei au clădit, au făcut împrejmui
rile, au măsurat bucăţile de loc pentru fiecare 
fel de cultură, ci au lucrat stupii, au rânduit 
albia răului, au făcut basinul. Azi, în afară de 
exerciţiile la un loc, fiecare elev îşi are, cu ziua, 
anume însărcinare, de împlinit în economia ge
nerală a şcoalci.

— Şi câţi elevi aveţi peste lot?
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— 120, (linlrc cei mai silitori ce ni-i dă ^coa
iele primare ale Stalului.—şi se împart pe co
mune.

— Şi e recunoscu UI şcoala de Ministerul Ins
truct iunei ?
— K autorizată să funcţioneze. Dar întrucât 

nu liberăm anume diplome do care să se ser- 
viască elevii. Ministerul nu-i controlează mersul.

Era ora lucrului în ateliere. Trecură pe râncl 
dar în cel de ferărie, în care se învăţa desfa
cerea şi facerea la loc a maşinilor agricole cât 
şi repararea lor; în cel de rolăric, obiecte dc 
strung şi de dulglicrie; în cel de frângherie şi dc 
împletituri de răchită şi dc pac. Anume meşteri, 
dintre elevii cşiţi mai de mult din şcoală şi cari 
se perfecţionaseră, supraveghiau şi explicau. 
Elevii, ageri, cu chipul deştept, cu dragoste pen
tru lucru, hărniciau şi se pătrundeau dc cele 
ce li se arăta.

Era o plăcere să priveşti munca aceasta şi pe 
tinerii muncitori plini de sănătate şi de voc- 
bună; era o mândrie să-ţi dai scama dc viitorul 
pus pe asemenea minţi şi braţe.

Trecură mai repede apoi pc Ia stupăria bine 
alcătuită; pc la curtea în care se creşteau vile 
(le plug., pe la curtea în care sc creşteau caii 
pentru căruţe şi pentru călărie, apoi pe la grădi
nile dc legume dc lot felul.

Văzură râul bine orânduit, care da bazinului 
apa, şi şanţurile pentru udatul grădinilor în 
timp dc secetă.

Prclulindcnca deplină regulă, pricepere şi hăr- 
nicic dc neîntrecut.

Se făcuse ora 6. Intrară in una din şalele în 
•care toate secţiunile sc strângeau pentru exerci
ţiul intelectual dc dinaintea cinei.

Pentru seara aceea avea să se citiască şi să
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se recilezc. Profesorul de limba română vorbi 
cu elevii asupra însemnătăţii l>unei citiri si a 
Înrâuririi ce arc poezia asupra firii omului; 
apoi doi, trei citiră bucăţi clin istoria ţării,, 
limpede si cu inlonaţiunc cţreaplă; alţi doi, trei, 
recitară poezii de Alexandri din cyrlea 1 iii ,,Os- 
icişii'romûiii". Şi era însufleţire în recitarea lor, 
şi era pătrunderea subiectului, şi era minunai 
felul de-a spune, in cât poezia trăia în graiul 
lor şi reda cu vioiciune imaginile.

Nici o sfioşie apoi, dar nici vr’o cu lezare ori 
vr’o pornire nebimatecă ferită, de gluma şi de 
joc, la elevi. In acele momente nu mai păreau 
copii şi băeţandri : erau toţi o fire, toţi un cuget, 
loji un deosebit rod al creşterii in libertate pe 
măsura bunului simţ. Tuturor Ii se formase 
conştiinţa. Chiar, când. in recreajiune, redeveniau 
copiii şi băieţandrii, oricât se dădeau pornirii 
etăţii lor şi a viguroasei lor organizaţiuni, pute
rea fizică deprinsă cu anume exereijiuri în mod 
regulat şi inteligenţa lor orânduită pe anume 
plan de desvollare, punea o cumpănire in sbur- 

■ dă In ici a lor.
Pâcleanu dădu cel întâi semnul plecării, căci 

şi această parle din loi in deplină armonie cu 
totul, îl ofensa parcă, ii scormon ia o nemulţă- 
mire ciudată a inimii lui.

In curie, asupra despărţirii, Pâcleanu întrebă 
pe director:

— Elevii .se duc pc-acasă în timpul vacanţei?
— Se duc, pe scrii însă, spre a nu suferi lu

crul. O scrie petrece pe-acasă vacanţa de Cră
ciun; a doua, vacanţa de Paşte. Pe timpul va
canţei mari rămân în şcoală numai elevii anului 
di urmă, adică ai Secţiunii a IV-a.

— Dar Irebue să fi costal mult alcătuirea şcoa- 
.lei şi să coste mult pe‘fiecare an întreţinerea ei?

— Dărnicia d-lor Cosmin, Ruslovici, Râuţiaau
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ei apoi, şi cu subvenţiunea casei regionale, au 
susţinut-o. Delà anul, Casa regională nu va mai 
oa nici o subvciiţiiine însă, căci csl-limp am 
produs peste prevederi....

— Şi credeţi că va produce atât încât să nu 
mai aibă nevoe de nici un ajutor?

— Da, domnule Pâcleanu. Ba încă vom putea 
începe crearea unui fond de rezervă... %

— E de neînchipuit, murmură el....
— E realitatea, zise Cosmin. De ce şcoala ar 

fi altceva decât icoana vieţii de-acasă unită cu 
icoana vieţii'sociale? Elevului nu trebuie să i se 
pară că a fost smuls dc-odată din mediul obici
nuit şi pus în altul cu toiul nc-firesc! Delà 
muncă a pornit, la muncă se va întoarce, înlr'un 
mediu de muncă Irebuc să se formeze ; alât nu
mai că, va avea să dobândiască suma de cu
noştinţă care să-l perfecţioneze pentru munca 
viitoare. încă odată zic; c realitatea....

Strânseră cu toţii mâna directorului şi după 
• câteva clipe plecară.

Cerul era «senin cu totul.
Aburia puţin a umed din adâncurile întune

cate. Stelele aveau licărire vioae şi erau atât 
de dese că ji da închipuirea unei pulberi de aur 
înlr’o liniştită tremurare pe loc.

In o apropiată zare tremurau alte lumini, ale 
.Vadului-Lung, şi cu cât se apropiau de el, în 
urmă se adânciau şi mai mult în întuneric clă
dirile, în parte luminate, ale şcoalci ce pără
siseră.

— Veţi cina la noi şi chiar veţi rămânea la 
noi noaptea aceasta, le zise Cosmin^ mai ales 
că mâni dimineaţă este adunarea regionala..*

— Cu plăcere, dacă nu vă aducem nici o stan- 
jinire, răspunse Pâcleanu...
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— Nici una, Ic rog să crezi, zise Cosmin.
La amicul nostru Cosmin casa e oricând 

deschisă pentru oaspeţi, zise Rustovici...
Va li atunci ocaziunca potrivită să ne ur

măm (liscutiunea asupra învăţământului...., dom
nule Cosmin....

- Iţi datoram chiar aceasta...
Oricât nu I încălziau pe Pâcleanu cu since

ritate, cele văzute, voia totuşi să alic toatd'ideiic 
omului providenţial", să mai vadă încă din 
faptele lui....

Pentru viitor erau să-i fie de folos ca să 
poată speria pe „fricoşii delà ccnlru“...

Ca să se convingă pe el, ca să se lase încântat 
de ideal nu-i da pas trista alcătuire a firii sale.

Şi apoi, acest presupus progres avea de sigur, 
să sc margin iască aci, după ce nu vor mai l i 
oamenii cari „au visat". Viaţa obicinuită, mediul 
general vor acoperi visul, iar realitatea îi va 
pierde urma.

Cu asemenea gânduri se apropia Pâcleanu de 
casa lui Cosmin în trecerea prin satul încă 
harnic in împlinirea nevoilor de seară.

XII.\

După cină trecură într'un salon mic a căruia 
prelungire alcătuia o grădiniţă. Toate plantele, 
şi Ilorile care nu mai suferiau asprimea tempe
raturii de noapte erau aci orânduite cu gust 
deosebit.

Lampcle ascunse de ‘frunziş dădeau lumină 
tainică şi im presiunea era din cele mai plăcute, 
chiar şi pentru Pâcleanu, pe care, masa şi vinul 
vechiu. îl mulţămiseră cu totul.

După câteva crâmpee de vorbă se ajunse la 
învăţământ şi la reforma lui.
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— Gâte nu se cuprind în aceste doua cuvinte: 
reforma învăţământului ! Cât studiu ca sâ o pre- 
gătiască! Câte cunoştinţi, câtă pătrundere, ce 
calitate de a strânge toate observaţia uite celor 
competenţi şi a şti ce să culegi din ele. şi a şti 
să nu le judeci din capul locului cu părtinire 
prin anume conccpţiune a lucrului la care ţii cu 
încăpăţinaroa amorului propriu ori a presuinp- 
ţiuriii! zise Pâcleanu cu chip gânditor, potrivit, 
siluaţiunii. Aşi voi un program atât de bine 
cernut şi închegat, ca să poată răspunde necc-i 
şităţilor timpului.

— Necesităţilor timpului, da, zise Cosmin. Că 
acestea sunt altele acum, că ne aflăm îutr'o 
•epocă de transiţiune însemnată prin descoperiri 
nouă ce vor modifica vieaţa în întregime, o re
cunoaştem toţi si ac-o spunem pe toate glasurile, 
întâi trebuesc însă stabilite: principiul, mijloa
cele şi locul de acţiune. Eată cele trei puteri de 
seamă... şi pe ele m ani sprijinit când am în
ceput şcoala din Ariceşti. Aveam în vedere în
ceputurile fericite (lela Bedale şi Abothsholm 
din Anglia şi acum în urmă delà Des Roches, 
din Franţa1).

Cele dintâi două corespundeau firii popora- 
ţiiuiii Anglo-Saxone şi puterii de revărsare 
colonizatoare a rasei. Şcoala .franceză delà „Ro- 
nhesM, era tăiată după forma celor două, potri
vită însă firii neamului francez. Am căutat şi eu 
să potrivesc şcoala din Ariceşti firii neamului’ 
nostru şi trebuinţilor lui. Importaţiunea mode
lului nu am socotit-o drept un rău, odată co 
adaptarea era bine potrivită. Dându-mi scama 
•de îmbunătăţirea agriculturii şi de industriali
zarea ei, am stabilit cele mai apropiate înlre-

1) La supériorité delà Race Anglo-Şaxonc,de Ed- Demolins.
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prinderi in direcţiunea .aceasta, şi am dobândit: 
principiul pentru alcătuirea programului, caro, 
mai înainte de toate, trebuia să tic practic.

— Bine domnule Cosmin, întrucât era vorba 
de săteni, întrucât era vorba de tendinţă către 
meşteşuguri. Ce vom face însă pentru oraşe, cu 
învăţământul clasic, cu nevoile orăşeneşti ? Aşa-i 
că nu admiti ca elevii noştri să ajungă toţi agri
cultori, meseriaşi, industriaşi?

— bără îndoeală că nu.... Principiul rămâne 
qcelaşi însă şi vei vedea de ce. învăţământul 
clasic precum îl avem azi nu este cum ar trebui 
să fie, mai întâi în Telul cum se predă. Noi for
măm oameni pentru trecut, nu pentru viitor, 
nici măcar pentru prezentul care ne este mai 
aproape. Klcvii trebuie să cunoască ştiinţile ce 
privesc viaţa reală, practica lucrurilor şi legă
tura loi' cu societatea. Trebuie să părăsim spi
ritul de tradiţiune şi de obiceiu nărăvit. Voiu 
repeta, întrucâtva, cele văzute, la Ariceşti, dar 
voiu li de astădată complect. E neapărat tre
buincios să ajungem la o desvoltare armonioasă 
a tuturor facultăţilor omeneşti. Copilul trebue 
să se formeze om pe deplin spre a fi în stare» 
să satisfacă Uiţuror scopurilor vieţii. Pentru 
aceasta, domnule Pâclene, şcoala cată să fie o 
mică lume reală, practică, prin care copilul să 
se apropie, cât niai mult cu putinţă, de natură. 
Nu numai teoria fenomenelor dar şi practica lor 
să le-o arătăm. Şi aşa, dacă le vor vedea pre
cum sunt în juru-le, când vor intra în lume, 
nu li se va părea că intră în o lume nouă, pen
tru care n'aii fost pregătiţi şi în care nu vor şti 
încotro să apuce. D-ta îţi dai seama, domnule 
Pâclene, că omul nu este numai inteligenţă, dar 
şi corp. Prin urmare este de nevoe să formăm 
energia şi voinţa odată cu mlădierea şi cu pu-
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tlerea organelor, sa înmulţim cunoştinţele odaia 
cu îndemânarea şi cu uşurinţa mişcărilor cor
pului. Intr’un cuvânt, după cum spunea tână
rul director al şcoalei clin Ariceşti, cală să ne 
adresăm cât mai mult conştiinţii elevilor, »ă-i 
tratăm ca oameni dacă voim să prefacem pe 
copii în oameni. Acum, ca fel de. alcătuire şi de 
aşezare, singurul este după tipul şcoalei ce-ani 
vizitat.

—Cum, domnule Cosmin, zise cu vioiuciune 
Pâcleanu, vrei şi pentru elevii orăşani o şcoala 
afară de oraş?

—Fireşte, domnule Pâclene. Oraşele nu sunt 
potrivite pentru adevărată învăţătură, 
şcoalele Stalului numai ziduri reci şi goalv. i• li
niai bănci în care se îndeasă o lume lipsită 
de aer şi de orizon. Ceva strâmt, mărginit, mo
noton, redus la o înşiruire de ore ce se asea
mănă, şi de obiecte de studiu ce se memori° 
zează. Avem institulple private cu porţi în
cuiate, cu ziduri ori cu porţi înalte, clădiri lune
cate în aceeaşi atmosferă şi o lume trudită cu 

• acclaş sistem. Idealul şcoalei este la Iară, în 
dcajuns de departe de oraş aşa ca înrâuririle 
lui abia ^ă se simtă.

—Nu crezi că s’ar cere prea mult? întrerupse 
Clement.

—Cui? Statului? O, Doamne, domnule Pâ
clene, dacă s’ar socoti bine-bine cheltuielile de 
astăzi cu prea multe şcoăle cari abia răspund 
menirii lor, s’ar vedea că şcoalele-modcl ce pro
pun ar costa la început tot pe atât şi ar da un 
rezultat extra-ordinar de neaşteptat; iar mai 
apoi, prin însăşi felul alcătuirii lor, ar pro
duce şi ar ajunge să se susţină singure, pre
cum ai văzut că a ajuns şcoala din Ariceşti. 
Pentru început, ca Stalul să nu aibă prea mare
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sarcină, elevii bogaţi ar plăli după cum plătesc 
şi astăzi Ia atâtea institute, iar cei săraci s’ar 
susţine în şcoală prin mijloace strânse (lela bine
voitori. Pe urmă, alăturea cu Stalul, de ce nu 
s’ar mişcă şi iniţiativa particulară spre a funda 
asemenea scoale? Se fac în deşert o mulţime 
de cheltuieli, se risipesc mulţi bani pe nimicuri 
de lux... şi chiar pentru instituţiuni ce'nu dau 
nici un rezultat practic, necesar. De ce nu s’ar 
face o propagandă serioasă pentru asemenea 
şcoale model?

Dar bine, domnule Cosmin, nu ^oţi elevii 
trebuie să înveţe meşteşug. Sunt familii avute, 
suni familii de neam măre... Vor primi ca co
pii lor să fie siliţi a lucra în ateliere, în grădini?

—Amice, nu ar fi nici un rău ca aceşti viitori 
conducători să cunoască şi cum munceşte me
seriaşul. lndclelnicindu-se cu anume lucrări 
practice, ar câştiga fiziceşte şi tot ai* fi un marc 
câştig. Dar principiul unei şcoale-model nu e 
numai decât mărginit la ce le gândeşti dum
neata: la meşteşuguri, ci se întinde asupra chi
pului cum se poale preda întregul program al 
unui liceu clasic. In şcoalele delà Pedale şi delà 
Aboihsholm, sunt fii de lorzi alăturea cu fii 
de fermieri şi de meşteşugari... Nici nobilii în
văţând meşteşuguri, jiu se simt coborîţi, nici 
ceilalţi învăţând materiile liceului clasic, nu se 
cred abătuţi din calea vieţii loi*. Fireşte apoi 
că va fi o deosibire, între şcoaiele-modcl pen
tru copiii orăşenilor şi şcoalcle-modcl pentru 
săteni'. Ajccasla, mi se pare, am mai spus-r^.. 
Acum să luăm anume obiecte de studiu. In'-a- 
cesle şcoale-model, domnule Pâclene, se va în
văţa limbile moderne mai ales, engleza, ger
mana, franceza, italiana, după ce limba maternă 
s’a predat cu cca mai mare îngrijire. Nu le
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vor învăţa Insă. mai întâi ' grama lien, ci să le 
vorbiascâ. fiindcă aşa face şi natura cu noi, 
când începem a fi. Fără nici o greutate, a-* 
proapc fără să ne dăm seama ne învăţăm a 
vorbi limba părinţilor; tot astfel trebuie să în
văţăm şi celelalte limbi, şi pe urmă gramatica 
lor în fiecare limbă, şi pe măsura strict tre
buincioasă pentru cunoaşterea ei uzuală. Latina 
şi Greaca, după ele. şi mai mult aceia s‘o înveţe, 
cari se vor destina catedrei sau unor anume pro
fesiuni libere. Să trecem la matematici. Vom 
învăţa pe elevi să calculeze, dar îi vom pune 
să şi aplice calculul. Aşa. de pildă, le vom da 
lucrări cărora ei cor trebui să le potriviască? 
masurile. Le vom împărţi .compturile de chel
tuieli ale gradinei, ale atelierelor, ale labora- 
toriilo'r. Cu chipul acesta studiul prea abstract 
al matematicii dobândeşte un interes deosebit. 
Fiecare elev sc pătrunde de folosul practic al 
studiului. Cifrele se însufleţesc, prind viaţă, iau 
un caracter adevărat social. Elevii se vor forma 
dar şi în studiul acesta fără mare cheltuială de 
energie şi se vor pregăti cu lenieiii pentru ma
tematicele superioare.

—E o metodă, oricum, zise Clement, văzând 
pe Co.smin eă sc opreşte.

—E adevărata metodă, urmă el. Să trecem 
la istorie.

—A ! iată partea care mă interesează mar 
ales. ca profesor de istoric.

—Intru cât priveşte studiul acesta, noi plim
băm memoria copiilor, domnule Pâclene, pe 
trupul faptelor şi al dalelor istorice, parcă a- 

ceasta ar fi adevărata însemnătate a studiului. 
Aşa, ca metodă. Ne întrebăm însă acesta oare 
este interesul? Nu. Şi'interesul stă în observaţi- 
nnea cauzei şi a efectului, în caracterele şi în
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mişcările aojiunci istorice. întâi de loale. 
istoric s'o învăţam şi cum? De sigur, domnule 
Pâclene. că istoria 'Tării noastre, şi să căutăm 
a determina legătura între caracterele fizice şi 
politice ale tării şi desvoitarea comercială a di
feritelor cpoce. 'Treptat apoi cu acest studiu al 
Patriei să învăţăm perioadele caracteristice ale 
istoriei lumei. Aşa. cu Istoria grecilor vom a- 
răta origina unei părţi din societăţile moderne; 
cu 1 .storia Romanilor, un lip de societate cu 
mari puteri publice cari au contribuit Ja revăr
sarea rasei în afară. Intru cat explicăm însă 
elevilor fiinţa naţiunci noastre, dacă-i învăţăm 
foarte pe larg războiul de 100 de aur’, ,,răz
boiul celor două rore", şi*ţoale cruzimile feudali
tăţii?... Avut-au ele vreo înrâurire asupră- 
îic? Dcicrminal-au (’it* luptele noastre pentru 
susţinerea neamului? Chiar învăţându-i apoi is
toria Ţării, crezi dumneata, domnule Păclene, 
că este î.n deajuns să-i purtăm printre războaiele 
marilor noştri Voivozi, spre a dezvolta în elevi, 
şi mai ales spre a le întreţine simiimânlul pa
triotismului? Ki ar trebui să cunoască pe larg 
starea claselor, cauza socială a rivalităţilor din
tre Statui Român şi Statele vecine: din asemenea 
studiu va ieşi pentru ci. în rejicvul trebuincios, fi
gurile marilor Domni şi neeesilalea răşboaielor 
nu penlrii plăcerea de a omorî atălca mii -de 
vrăjmaşi; va ieşi apoi sacrificiile, virtuţile a- 
cestor Domni, străduinţa lor de-a întări Statul 
şi de a-l păstra pentru viilor.

Cu un cuvânt, înţeleg să cunosc şi Istoria 
popoarelor celorlalte, dar mai întâi pe a Pa
triei; pe-aceasla. cat se poale mai adânc; pe-a 
popoarelor vecine mai deaproapc, în legătură cu 
faptele istorice ale Patriei: pe-a popoarelor de
părtate în trăsuri cât mai generale şi cat mai ca
racteristice.

care

7
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— Pentru sistemul d-lale, domnule Cosmin, ar 
trebui ca profesorii de istorie să fie nişte a- 
devărali savanţi? zise Clement, pe buze c’uu 
zâmbet batjocoritor.

Ce-i împiedică de-a fi. mai ales de-acuin 
când izvoarele Istoriei noastre s au înmulţit şi 
au limpezit în unda loi* caracteristica epocilor 
celor mai depărtate? D-la cşli tânăr, viguros, 
inteligent... Pară supărare: slrăbălul-ai lot ce 
sa scris în domeniul Istoriei, ca să cuprinzi, 
pentru ştiinţa d-lale, întreaga manifestare a 
vieţii româneşti? Căulal-ai să te duci mai de
parte chiar decât sa putut cerceta, întru des
coperirea de izvoare nouă?

-Mărturisesc că nu, răspunse Pâcleanu eu 
sinceritate, mai roş la faţă însă.

- Eşti bun profesor pentru vechiul sistem şi 
pentru programa Stalului...

—Recunosc însă trebuinţa unei modificări...
Recunoaşte-o, ,dar şi cunoaşte, că: nu vei 

putea duce la perfecţiune pe alţii pana cc nu 
le vei perfecţiona d-la... Să trecem acum încă 
la o ramură pentru care mai ales şcoala in a- 
îară de oraş, e de un folos neasemănat: ştiinţele 
naturale. Nu-i aşa că sludiarea lor ar avea ea 
punct de plecare ohservaţiuneâ directă?’Elevii 
vor puica cum şi unde să aibă foarte uşor fe
lurile mhneroase ale regnului mineral, vegetat 
şi animal. Vor studia vieaţa. deprinderile, păr
ţile exterioare ale unui animal înainte de schelet 
şi de organele dinlăuntru. Vor studia forma şi 
structura plantelor înaintea clasificării lor; vor 
cunoaşte numele şi aparenţele planetelor.şi aş
trilor înaintea legilor mişcării lor... Vor laco 
escursiuni, vor da ci înşişi de minerale şi de 
vegetale pe cari le vor cunoaşte şi lc vor âduna. 
spre â-şi alcătui mici herbarii şi mici coleo
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îi ii u i mineralogice ... Vor înv*ă|a, petrecând In 
•aer: vor învăţa în orele libere ocupându-se ca 
jnlr un lei de joc plin de interes, cu clasificarea 
şi cn orânduirea lor. Kscursiunilc suni minimale 
pentru diferite alic observaţiuni sub conducerea 
îndemânatică a profesorului care-i va ajuta să 
observe fără să prindă de veste. Vezi dar dom
nule Pâclene, căi se face de atrăgătoare .ştiinţa 
în felul acesta, cât devine mai de înţeles, mai 
firească, cum pătrunde de uşor spiritul şi cât • 
de adânc se. aşează în memorie.

Nu neg foloasele acestui sistem... Susţin lo
tuşi că şcoala ,la ţară este grea de alcătuit şi 
pentru faptul că s'ar retrage oraşelor un număr 
Însemnat de forţe, pe profesori.

—Mă. rog, sunt sau nu sunt profesorii, cre
dincioşii unui apostolat?

Oricât de credincioşi, domnule Cosmin, pot 
avea anume trebuinţi...

Nu Irebuinţi, domnule Pâclene, ci ambiţiuni 
poale, căci trebuinţile le-ar fi satisfăcute în chi
pul cum ar trăi pe lângă şcoală. In ce fel apoi 
suni profesorii forţe pentru oraşe, în afară de 
catedră? Că vor da politicei de partid luptători 
împărţiţi în tabere? Aceasta nu face însă parte 
din menirea lor; şi de mi se va spune că în acel 
chip lucrează pentru ţară, ori se amăgesc sin
guri, ori caută să amăgiască pe alţii... Profesorii 
cală să fie şi să rămână forţe penlru locul- 
în care vor avea de muncit şi, conştiincios mun
cind, îşi vor face pc deplin datoria, vor lucra 
cu adevărat pentru ţară. Şi apoi, domnule Pâ
clene, şlii dumneata care este idealul şi pentru 
oraşe, înlr’un, viilor depărtat pentru noi, — 
Insă după chipul cum ele au început să fie în 
'America şi ’n părţile din Anglia? Reşedinţi ad
ministrative şi nimic mai mult, faţă eu puterea
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administrativă a Stalului. Faţa cu activitatea in
telectuală şi economică (recula la ţară. ele vor 
mai rămânea -şi ca nişte depozile-eenlre de unde 
produsele să se împartă consumai iun ii şi pentru 
export.

—O! dar dumneata ajungi Ia curată revo- 
luţiune socială, domnule Cosmin ! exclamă Pâ- 
cleanu cu aprindere.

—Nu. şi aci le înşeli: ce (i-âm spus în urmă 
. c treapta mai înaltă a unei evoluţiuni fireşti. 

Adevărul este că vom merge prin ca îulr'acolo, 
fără voi ir noastră, dacă 11c vom împotrivi. Ne 
vor îmbrânci puterile evolutive de prin alte tari. 
Deştept şi prudent ar li dară să prevedem ce 
va să fie. să începem a ne îndruma cu Încetul 
către acest progres real. ca finea perioadei ac
tuale de Iransiţiune să ne găsiască aproape for
mali şi puternici. Numai aşa vom putea re
zista şi vom putea să urmăm a trăi ca naţiune 
independentă. Altmintrelea, alţii cari ne vor 
lua înainte, ne vor zdrobi, ne vor copleşi, ne 
vor şterge. Adevăratul patriotism, domnule Pâ- 
clenc. nu. stă în vorbe. în codiri. în amânări, 
în preocupări dc politică personală şi de dis- 

. pute pentru întâietate trecătoare. Acestea sunt 
rămăşiţe ale apucăturilor de pe timpul trist al 
robiei. Dc dorii trebuie să fie să ne convingem 
cât mai curând că suni numai rămăşiţe, iar 
nu un sistem ce mâi trebuie să dăinuiască spre 
a ne împiedica mersul drept şi raţional.

Cosmin se opri, căci se simţi aprins unde 
vedea în Clement un reprezentant încăpăţânat 
al acestui sistem.

P.âcleanu tăcu şi privi în jos: la ce-ar fi 
răspuns, odată ce drepte erau observaiiunilc lui 
Cosmin? .Ca să le combată? în deşert ar fi
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fosl pcnlru el. Ca să-i dea dreptate? Cosmin 
ar li înţeles ca o race ca act de politeţe... Tă
cerea era mai hună si o păstră.

Cosmin nu voi să-l lase în ceeace el credea 
că era încurcătură pentru Clement şi puse 
vorbirea pe alt tărâm.

Apoi. pe ia orele unsprezece se 'despărţiră! 
pentru odihnă.

COll-

XIII.

Pacleanu nu putu să adoarmă degrabă. îşi 
simţ ia mintea ca intram haos.

încetul, cu încetul începu să aşeze în rân- 
duială cele auzite, pe un fir unic. fără să le 
ia deocamdată Ia judecat potrivit cducaţiunii • 
lui şi mediului în care şi-o făcuse.

Nici nu era chip să-şi dea seama de vastitatea 
programei lui Cosmin, în mod independent de 
acea educa fi une. Ar fi fost s’o primiască în în
tregime. deodată, şi la aceasta se opuneau firea 
şi aspi raţiuni le. lui.

C.ÛIÙ1 se apucă apoi de discutat cu sine, văzu 
la capul- o atât de adâncă răsturnare a ordinii 
sociale cu care se deprinsese, că parcă îi fu 
frică să se declare cu sinceritate pentru lupta 
întreprinsă de Cosmin.

Sorţi de izbândă de i-ar fi admis, munca 
aceasta cerea sacrificii şi timp îndelungat. Mai 
înainte de toate sacrificiul persoane*? sale şi el 
voia să fie ceva. voia să ajungă a fi mull. în 
înţelesul vieţii obicinuite. Doritor cu aprindere 
de a se bucura de plăcerile şi de strălucirile 
acestei vieţi de aparenţe, nu avea când să aş
tepte, nu voia să intre dar în rândurile luptăto
rilor de felul lui Cosmin.



102

înţelegea sa îmbrăţişeze ideile lui in gene
ralitatea lor, ca lucru nou care Par li putut 
face a fi interesant în ochii mici anume, clase.

înţelegea să tragă un folos imediat de pe,- 
urma unei asemenea noutăţi şi să păstreze o 
cumpănire îndemânatică între clasa pentru care 
va părea că revendică si clasa care nu acordă 
cu una cu două revendicările. S’o amăgiască 
pe una şi să nu o înspăimânte prea mult pe 
cealaltă, iată tactul omului politic de seamă. 
Va mărgini dar lupta lui la discursuri fru
moase în Parlament. Clasa dirigentă îi va da 
lot ce el va cerc, ca să nu meargă mai depaîrte 
de discursuri: clasa ce aşa zicând, o va re
prezenta,. va ii mulţumită că: i s’a luat apărarea 
în chip strălucit.

Ulcea din urmă îi redădu liniştea şi răceala 
trebuincioase omului de Stal. Un zâmbet de a- 
propial triumf îi trecu pe buze şl căldura aş
ternutului în care îşi făcu loc bine-bine. il 
predispuse pentru cea mai plăcută odihnă, pre
in crgăto are somnu 1 ui.

Abia sc îmbrăcase, a doua zh când i sc ivi 
Rusloviei, care, îi întinse mâna, voios.

—Ei, domnule P aciérie, aşa e că onuil-noslru 
e minunat? îi roşii cu căldură.

— Este om cilii... A adunat, ca albina, şi vrea 
să dea tuturor miere, răspunse el cu o serio
zitate pe care i-o contrazicea zâmbetul uşor 
ironic.

Rusloviei îl privi totuşi cu mirare care zi- 
cea: ca atâta numai se alesese viitorul reprezen
tant al ţărănimii?

Clement îşi dădu repede scama 'de efect şi 
căută să-l dreagă:
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—Tc rog sa. nu-mi ici cuvinlclc T11 ail Tel 
dccal înţelesul lor real. potrivit omului şi si- 
luaţiunii. Să nu crezi că nu c nimerit a aduna 
din allé părţi, odală ce şl ii cum să aduni, şi 
odală ce hunul simţ. îji spune în ce chip sa! 
semeni sămânţa spre a-i "prii locul. Climatul 
şi firea locului sar opune poăîe ca rodul să nu 
iasă tocmai ca în ţara ce-a dat sămânţa, lo
tuşi se va dobândi nu rod folositor ţării de 
adopţiune. »cu caracterul de varietate a ace
loraşi specii, după cum se zice iu şliinţile na
turale... M ain gândii mult aseară. în singurătatea 
acestei odăi. la vaslui plan de activitate al d-lui 
Cosnîîn. Şi fiindcă prin şcoală se face începutul, 
am cernut prin mintea mea metoda de predare 
a lliluror şliinţilor. In adevăr, m ani pătruns 
că felul acesta c cel mai nimerit şi nu poate 
(lesgusla. după cum se întâmplă nu numai odală 
cu ‘metodul existent. Din conlră, metodul nou, 
raţional pe cât c şi de simplu, le îndeamnă 
să-ţi duci şi mai departe cunoşlinţile după ce 
ai terminat şcoala care le-a îndrumat bine, cu 
lemeiu. "Vezi dar. domniile Kuslovici că-mi dau 
perfect seama de funcţionarea întregului sis
tem al marelui d-lale om, termină (dement cu 
gest teatral.

—Aceasta dovedeşte, domnule Pâclene, ca în 
realitate nu e greu de stabilit un nou sistem, 
când le-ai pătruns de bunătatea lui.

—Pentru un om singur care cugetă, da: dar 
pentru o. clasă întreagă de profesori, dar pen
tru Stat care trebuie" să înlăture şi să prefacă 
o marc rotărie deja prinsă cu scoabe puter
nice, e greu, foarle greu.

—Domniile Pâclene, e firesc să nu se poată 
îndeplini o reformă radicală, dintr'o dată, ca 
bălaiul din palme, zise Ruslovici. După părerea
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mea însă, cred că s’ar piitea găsi o mijlocie 
înlre vechiul şi noul sistem, spre a se holăi*î 
o schimbare chiar în felul alcătuirii ele azi a 
şcoaJelor noastre.

— O mijlocie, răspunse Pâcleanu, pe gânduri, 
ca şi cum ar fi chibzuit, :da... este cu putinţă,— 
şi promit să fiu eu apărătorul acestei mijlocii. 
Dar mai jnainle să o 'aflu şi să o formulez cil 
o a recare prcciziu ne.

Intrarea, lui Râujianu, foarte voios şi el, le 
întrerupse vorba.

In sal era o mişcare deosebită; in curtea Ca
sei de Economii, tic asemenea.

Căruţe, cai înşeuaţi se vedeau hr adăposturi, 
ceeace arătă o revărsare a unei mulţimi de să
teni. de prin alte sate.

—Yadu-Luiig mişună de lume. domnule Pa- 
ctene. vorbi Kuslovici după ce le dădu mâna. 
Eslc^ timpul, cred, să ieşim şi noi...

— Bucuros, răspunse Păci calm.
In servilor le aduse atunci apă şi dulceaţă.
-Doriţi lot acum şi cafeaua cu lapte? îi în

trebă acesta.
— Când vor bea-o ai casei, răspunse PA- 

clcanii... Adică, să mă iertaţi, domnilor... Poale 
că d-v...

- Nu, nu... E mai bine după biserică, pre
cum c obiceiul în ramilie, zise Rustoviei.

Ieşiră.
Icra Duminecă şi o zi minimală delà capătul 

Iui Septembrie.
Nici un nor nu păta frumosul şi adâncul al

bastru. al cerului, mai frumos şl mai adânc, 
văzut în liniştea de sus din bucuria sărbătorea
sca de jos.

ÿi în adevăr că nu numai sărbătoarea Du-
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minicii era, ci mai ales sărbătoarea niinji.lor 
deşteptaLe ce se strângeau însetoşale clupâ a- 
devăr şi lumina.

Biserica era mare şi nu încăpea atâta po
por; curtea Casei de economii era mare şi abia 
avea să-l încapă. .Şi nu erau mic şi marc din 
cele cincispreze comune ale regiunii, ci numai 
delegaţi ai lor; nu fruntaşi după dare de mână, 
fiindcă toii erau îndeajuns de cuprinşi acum, 
din mila Domnului, ei fruntaşi după învăţă-» 
'tură...

Că, din văzute delà alţii şi din spuse, dacă 
poţi să le îndemni la muncă şi să faci stare, 
mintea nu la fiecare poate fi pornită spre ale 
cărl urări ei.

De aceea frunlăşia salului era acuma numai 
după cărturărie.

Pe chipurile acestor săteni. îmbrăcaţi curat 
şi potrivit cu timpul, simţiai o adâncă mul
ţumire să vezi sănătatea, vioiuciunca, lumina râ
sului ; în glasurile lor. voie bună şi nici de cum 
gluma amară stoarsa din griji, din năcazuri îm
povărătoare, ci gluma firească a celui împăcat 
cu traiul.

In vorba lor nu era nepăsarea celui ce nu 
are nevoi, căci îi poartă altul de grijă; ci era 
interesul cuminte şi liniştit al fiecăruia de bu
năstarea sa şi dc-a celorlalţi; ci era dorul de 
ascultat 'mereu cele bune şi dç folos. înfăţi
şarea lor, la urma urmei, era a celui de sine 
stătător, 'în deajuns de puternic singur, mai pu
ternic prin întovărăşire.

Clement, văzuse de atâtea ori săteni cu feţe 
ofilite, cu înfăţişarea umilită, purtând parcă pen
tru totdeauna pe frunte pecetea unei eterne robii 
şi se uita acum cu mirare Ja aceştia din Vadu- 
Lung...
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Ruslovici şi Râuţianu îl duseră dcadreplul 
la biserică.

In Clement iui vorbise niciodată simţi mân tul 
religios, nici ca uz nici măcar din panelul de 
vedere moral al nemuritoarelor principii ce cu- 
prinele creşlinismul.

Li se făcu loc şi căle-lrei trecură în fată, unde 
li se. dădură slrăni.

Cosmin era eu înlrcaga-u .familie.
Oficiau trei preoţi şi un diacon. Serviciul di

vin era după evanghelic şi corul, un cor vrednic 
de ascultat, cânla heruvicul.

Clement fu numai decât mirat când simţi că-l 
pătrunde cucernicia înfăţişării mulţimii şi fru
museţea cântării.

Nu era nici aici, la săteni, atitudinea aproape 
inconştientă ce văzuse altădată, pornită dintro 
obicinuinţă, ca şi impusă.

Kra un simţinvânt de carc-şi dădeau seama, 
dobândit prin creştere: pricepeau serviciul di-» 
vin: îi pătrundea sfinţenia locului, îi desfăta 
armonia cântului. Erau cu adevărat credincioşii 
cultului.

Fusese dus dc mic la biserică; dar familia 
lui nu-i strecurase în suflet în chip inteligent 
respectul locaşului si mângâietoarea credinţa. 
Totuşi ideia Dunmezeirii lucrase asupra minţii, 
lui c’un fel dc frică din instinct. Sc temea fără 
să şlic dc ce. Gând îl îmboldia inima să facă 
vreo nebunie în biserică, îşi aducea amin le de 
vorbele mâme-si eă-1 va bale moş-Popa. şi se 
astâmpăra.

Acuma. îi trecură repede prin minte asemenea 
depărtate sclipiri ale copilăriei şi-şi dădu seama 
că e bun simţimânlul religios, că înrâureşte şl 
pe cei mai nepăsători de cult desfăşurarea 
melor lui simple şi atrăgătoare.

io r-
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Pen I ru întâia oară în vioaia Ini se simţi mul
ţumii de a li în locaşul Domnului şi sc înfiora 
de-o bucurie imaterială...

Oare aici. în salul acesta. îi erau păstrate toate 
emoţiimile ce nu cunoscuse, cari să-i dovedească 
lămurii că de era om cidt, nu era om de
plin ?

Corul tăcu: se făcu linişlc adâncă.
Preoţii ieşiră cu sfintele daruri şi frunţile se 

plecară.
Din cei din faţă sc făcu un rând strâns în 

jumătate linie de cerc.... gcnuchi plecate, frunţi 
plecate sub mângâi'eloarea povară a credinţii.

De ce-l înfieră, şi de astădată, îndemnul de 
a-şi pleca şi ei fruntea ca adevărat credincios?...

,.$i pre voPprc loţi drept-credincioşilor creş
tini. să vă pomcniască Domnul Dumnezeu în
tru împărăţia sau... răsună limpede, pălimnză- 
loare vocea celui mai bătrân dintre preoţi...

Sfântul potir sc ridică.închipuind crucea, apoi 
se aplecă şi atinse cu darul său capetele rân
dului strâns de oameni.

Corul începu iarăşi: „Ca pre impăralul:c şl 
armonioasele note tremurau în cercuri nevă
zute picrzându-sc cu răsunet duios spre înalta 
boltă...

Până la urmă, Clement ascultă cu adâncă! 
luare aminte oficiarea, urmărind lotuşi, cu curio
zitatea observatorului, şi emoţiunea sa lăuntrică 
în legătură cu emoţiunea hunei înconjurătoare.

.,In numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfân
tului Duh. amină.. Se auzi un glas tânăr, de pc
amvon...

începea predica...
Unul din cei trei preoţi, tânăr, cu înfăţişarea 

deşteaptă şi cuviincioasă* aminti în câteva cu
vinte pe sfântul acelei zile şi legă vieaţa acestuia
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<le subiectul predicii: ,,dc ce simte omul nevoie 
de a se înăl(u sufleteşte?“

Şi o dovedi cu limpezime, fără fraze cari să-l 
.arate învăţat, dar cu cuvinte ]>e înţelesul tu
turor, cu pilde din vicaţa de toate zilele, in o 
simplitate de grain şi de gândire in adevăr mi
nunate.

Clement văzu. după cxprcsiuuea chipurilor, 
legătura "dintre vorbitor şi ascultători. Erau în
râuriţi şi dc sigur că ce li se spunea era să. 
rămână în gândirea lor.

—Da, se face educaţiunea poporului, în fe
lul acesta... cugeta el.

Fără voie i se duse privirea la Cosmin ; era 
‘Opera omului acesta...

Era el dar, cu adevărat superior? Era „omul 
providenţial^ cum îl numise Ruslovici? Ce-1 fă
cuse să fie şi să ajungă a fi înţeles şi urmărit?

Cum asculta de pătruns, cuvintele preotului! 
Cu câtă simplitate şi cu ce’ sete. ca oricare 
din aceşti săteni cari simţ iau nevoia înălţării 
sufleteşti !

Era o adevărată înrâurire, sau o atitudine 
studiată de actor, spre a da o pildă cu el ?

Şi iarăşi i se stârni în adânc, acea pornire 
de vrăjmăşie ce o mai simţise în contra omului 
.acesta.

După ce se termină oficiarea, ieşiră.
Ce era Clement, pierdut în grămada sătenilor 

•care Înconjură pe Cosmin şi-i dădu bună-ziua 
cu zgomotoasă şi caldă pornire?

Nimeni nu-1 privia, căci toate privirile a- 
prinse de-o neţărmurită dragoste, se ajiulian 
.asupra omului ales!

Deodată se făcu tăcere. Cosmin avea să le 
spună ceva.
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- l'rajilor. azi ani să vă înfăţişez un tânăr 
delà Bucuroşii, om iubitor al propăşirii noastre 
sălcncsli. . Vom veni la Casa dc economii peste 
o jumătate de oră, căci- tânărul doreşte să Tie 
faţă la si'ăluTrea obşliei.

Să vie! să trăiască! K-al nostru să tră
iască !

Clement se înfiora dc însufleţirea mulţimei 
care nu se întreba cine era el.... care îl primia 
ca ..al lor", fiindcă omul lor vorbise dc el.

Şi câtă însufleţire!... Şi era sinceră, încălzi
toare. înălţătoare...

K dar şi si ml imani, curat şi puternic încă, 
în această clasă ce noi o privim dc sus... 
gândi el.

Cosmin. Ruslovici, Râuţianu şi el se îndrep
tară spre curtea proprictărească. salutaţi cu vo
ioşia firii românului, care. aşa îşi vădeşte res
pectul.

După. cc băură cafeaua. îşi luară drum la 
Casa dc economii.

Din trei încăperi, între cari şi salonul dc 
altă dată ai casei boiereşti1), se făcuse o sală 
mare anume pentru întrunirea regională.

Să fi fost peste cinei- sule dc săteni, tineri 
aproape toţi.

In jurul unei mese albă dc brad, şapte inşi, 
-—eonii 1 du I cârm ui tor.

Diferite registre şi dosare cuprindeau ca
pelele mesei.

Păreţii erau acoperiţi cu hărţi lucrate dc 
mână, cu modele dc case ţărăneşti şi cu icoane 
ce înfăţişau câte un colţ dc activitate: stupuriL 
grădini de legume, ateliere de meşteşuguri.

•1) Vezi „Strein în Ţara Lui11.

•f- . :■
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La părelclc din Fund o tribuna, si deasupra 
portretul lui Cosmin, lucrat cu creion de uu 
băiat din sal ce* studia acum pictura în Bu
cureşti.

Acum numai Clement simţi că toţi il privesc 
cu luare aminte.

Vorbele lui Cosmin le cunoşteau toii şi el 
era aşteptat, era bine-venil. Dacă le va vorbi, 
erau gata să-l asculte; şi poveţe de le va da, 
să le urmeze.

Se aşezară în o bancă delà părelclc din Faţa 
intrării, ce Ii se păstrase pe seamă. Un tânăr 
din cei cc întâlnise Clement la Cosmin, se a- 
propriă de acesta, şopti câteva clipe cu el şi sc 
întoarse Ia masa comitetului.

Puţin după aceea, unul din cei sapie,—un 
român voinic şi dârz, cu toată etatea lui pe 
care ninsese,—sc ridică:

—Fraţilor, începu ci. azi sc împlinesc două
zeci şi doi dc ani tocmai de când comuna noas
tră Yadu-Lung s’a învrednicit să puie temelia 
Casei dc economii... Noi, cci mai din vremuri, 
ţinem minte pe domnul Cosmin, sfătuitorul care 
ne-a luminat priceperea.. Şi drag ne este la ziua 
asia să-i pomenim numele şi fapta care spre 
binele nostru obştesc a fost.

Să trăiască... Să-i dea Dumnezeu bine! stri
gai* ă toţi, ridicându-se şi îndreptând spre el pă
lăriile ca salutare.

—Fraţilor, lot spre binele nostru, ca lot mai 
marc să fie, Dumnezeu ni-l aduse iar.

—Hei! marc e bunătatea lui Dumnezeu... mur
murară mai toţi.

—Şi cum n.i-1 aduse, binele care se cam oprise în 
drum, îşi luă calea temeinică... Dc unde numai 
Yadu-Lung răsufla omeneşte, a pornii si pcslc 
celelalte comune răsuflarea şi iacă plasa toată



Ill

s’a pus pe întovărăşire... Lac să fie că broaşle. 
s’adună. zice vorba românului, cu îujclcs că. 
loji vin la de-a gala. Da uite. mai este şi altă vorbă 
cum in le : „pilda de muncă, nevoi aruncă”. Nu 
Ja (Ie-a gala sau pornii românii din alte pălii; 
cu gând şi dor de muncă s’nu pornii, şi să 
inunciască s au învălal. că în asia era mântui
rea de nevoi. i să munceşti iar numai aşa, 
lot nu era de vreo samă. Să ştii cum să pui de-o 
parle din munca la. lot pentru Folosul lău, iacă 
ce mai era. Şi cincisprezece comune au purces 
să puie şi de-o parte.

Cât era pe la început, parcă nu prea veclea 
românul cu ochii, folosul. Dar vjremca vremu
ieşte, ban cu ban se adună şi folosul scoale 
cap... Ne împrumutam noi pe •
.trebuinţă, mai împrumutam pe alţii cari se e<>- 
<liau încă să inlre în tovărăşie, mai pe allii 
din plăsile megieşe, şi cât era de mică dobânda, 
capitalul nostru creştea ca pruncii! la sâmil 
mamă-si... Minunai era cum se scăpau sărmanii 
de datoriile ele pe la Curţi şi cum începeau 
să se mai cuprindă... Iac’aşa pornirăm să ne 
simţim oameni în căsuţa noastră, oameni ştiu
tori de muncă, oameni săltaţi din nevoi.

Le cunoaştem noi aslea cu toţii, dar uite. să 
ni le mai spunem din an în an, că parcă iii 
se. unge inima ca să ne gândim cum am fost 
şi cum am ajuns. Şi apoi, mai csle o vorbă: 
să nu slăbim din - pas, ci mereu să chibzuim 
cum să facem mai eu bună socoteală.

După o clipă-două de răsuflare, Irasc'în drep- 
Hu-i o condică şi începu iar:

Acuma, măre fraţilor, ia să vedem cum stăm 
cu averea noastră regională. Cinci comune îşi* 
strâng economiile în comuna Mândreşti, după 
ce şi-au făcut socotelile de- ce-au cheltuit şi

hi câte oi ; i.
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eu ce-au rămas fiecare: aile cinei comune, "in 
.Yiilpeni şi alic cinci, aci în Yadu-lamg. Dar 
aci, în Yaclu-Lung, s'a făcui şi casa cea mare 
a regiunii, Avem dar venituri şi clici lucii pe co
mune. care se regulează de comitelui fiecărei co
mune. avem venituri şi cliellueli regio
nale. care adică privesc tovărăşia tuturor co
munelor şi care se regulează de comitetul re
gional aci. la Casa cciiirală. Xdi avem să vă 
dăm. cum s‘ar prinde, socoteală de averea în
treagă a tovărăşiei aşa cum s'a strâns la Yadu- 
Lung. după cc sau făcut socotelile Ia Mân
dreşti. la Yulpcni şi la Yadu-Lung pentru cinci 
comune âlc lui. Aşa-i fraţilor?

Aşa-i. aşa-i...
Fiecăruia îi sla dinainte o coală de hârtie 

tipărită, pe-alc cărei pagini se cuprindeau a- 
mănunţimea socotelilor. Ochii sê ridicară Insă la 
cel ce avea să grăiască şi mintea se deschise 
priceperii.

—Ascultaţi dar. începu Stan Yergu : Casa do 
economii delà Mândreşti avea auui trecut pe 
vremea asta:

Bani în efecie 5°. o •
Bani daţi cu împrumut* cu dobânda de 3°/o 17-580,—
Numerar . .

lei 37.000,—

320-. »• . •
Peste tot - - - 54.900,—

Cassa delà Vulpeni, în efecte................. lei 25.000,—
Daţi cu dobândă de 3°. 0 
Numerar.........................

» 9.720,— 
380.—

Peste tot • • • » 35.100,—

Cassa delà Vadu-Lung, pentru cele cinci
% comune ale ci, în efecte.....................

Daţi cu dobândă de 3% .....................
Numerar - ....................................................

Iei 106.000,— 
» 3.650,—
» 350 —

Peste tot - - -» 110.000 —
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Dacă strângem câte trele sumele la Casa
Centrală, dă peste tot..........................;

din care, fireşte, s’au scos clieltuelile.

Acuma să vedem ce s’a strâns în anul acesta, 
adecă, delà 28 Septembrie care a trecut .şi până 
alallă-seară 28 Septembrie, că de alallă-scară 
şi până aslă-noapte într’un târziu, am regulat '' 
socoteala toată.

Stan Vergii se opri o clipă, apucă iar con
dica şi porni mai departe.

—Aşa cum vă spuneam, fraţilor, iacă venitu
rile de est-an:

Iei 200.000,—

Mândreşti: dobânda Ia cei 17.580 lei
daţi cu împrumut de 3°/o.................

Economiile celor 5 comune • • • -
Cupoanele de Ianuarie şi Iulie Ia cele 

37.000 lei efecte 5%..........................

lei 527.40 
» 15.S90 —

» 1.850 —
Pete tot » 18.267,40

I
Se scade clielt. făcute de comună • • 
Rămâne dar pentru Mândreşti • 
cari s’au primit şi s’au înregistrat Ia Cassa 

Cenlrală-
Vulpeni : dobânda la cei 9.720 lei daţi cu

împrumut de 3%..............................
Economiile celor 5‘ comune.................
Cuponul de Ianuarie şi Iulie delà cele 

25.000 lei în efecte 5%.............

1.470,20
• • » 16.797,20

Iei 291.60 
* 17.380 —

1.250,—
Peste tot • • • * 18.921.60

» 1.930,50
» 16.991,10

Se scad chelt. făcute de comună • • •
Rămâne dar pentru Vulpeni.................
cari s’au primit şi s’au înregistrat la Cassa 

Centrală.
s

d
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Vadti-Lang: dobânda la cei 3.C50 daţi
cu împrumut de 3°/o..........................

Economiile celor 5 comune.....................
Cupoanele de Ianuarie şi Iulie delà cele 

106.000 lei în efecte 5°/o......................

lei 109,50 
» 30.420,90

» 5.300 —
lei 35.S30.40 
» 1.870.40Se scad chelt. făcute de comună • •

Peste tot . . . » 33.960,—
cari s’au primit şi s’au înregistrat la Cassa 

Centrală.
Să le strângem acum la un Ioc:
Mândreşti....................................................
Vulpeni........................................................
V adu-Lung....................................................

lei 16.797,20 
» 16.991,10
» 33.960,— 

Peste tot ...» 67.748,30

La suma asta mai trebue să punem ca 
venit regional :

Delà cele 200 pogoane cultivate cu cartofi lei 20.650,— 
Delà grădinile cu zarzavat . .
Delà moara cu aburi ....
Delà pepiniera pomilor roditori

» 10.683,—
» 14.200,—
» 1.317,—

Peste tot . • . » 114.598,30
'Acum să vedem care sunt cheltuielile tovără

şiei regionale, pe care avem să le scădem la 
urmă din 114.598,30.

Lefurile funcţionarilor Casei Centrale (Di
rectorul 1200 lei pe an, 2 comptabili 1440 
lei pe an, un ţiitor de registre 600 lei pe an) Iei 3.840.— 

Arenda pogoanelor pentru cultura cartofilor « 5.000,—
Arenda pogoanelor pentru grădinile de

zarzavat......................
Cheltuelile Spitalului

4.500,— 
8.400 —

a reporta . . - lei 21.740.—
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reportat • . . lei 21.740.—
............ - . lei 1.600,—

230,— 
800 —

Peste tot ■ • . » 24.370 —
. Scădem suma asta din venitul întreg şi ne dă » 90.228,30

Adunăm venitul acesta curat cu capitalul 
Tegional de'

şi dobândim tot capitalul regional de . . » 290.228,30

Esl-timp nu mai dăm nimica pentru şcoala 
«lin cătunul Ariceşti, fiindcă directorul ne-a adus 
Ja cunoştinţă că şcoala asta a noastră a în
ceput să câştige, aşa că se poate line singură... 
•Vedeli minune a muncii profesorilor şi şcolari
lor ci?

—Să trăiască! minunat!
Şi sătenii izbucniră în o puternică batere din 

palme, cătându-ş*i unii altora în ochi cu mulţu
mirea care le-o da nu atât economia ce făceau, 
■cât mândria că şcoala lor propăşise aşa de bine.

—Fraţilor, porni mai departe Vergii, eacă roa
dele tovărăşiei tuturora din munca şi din eco
nomiile fiecăruia. Este o avere, nu glumă. Ştim 
•că delà noi s’a făcut atâta bănet şi par că nu 
ne vi’np să credem ochilor, şi par’că ni s’ar 
năluci auzului ca o poveste... Astea am avut 
să vi le rostesc, fraţilor, şi cu bucurie să vă 
zic la urmă: muncă şi de-aci înainte! Spor,? 
sănătate şi laudă lui Dumnezeu Sfântul că nc-a 
învrednicit dc-aşa mântuire... .

Un freamăt ca de pădure scuturată dc-o su
flare trecătoare de vânt, cutremură încăperea.; 
Apoi, cu toţii deodată îşi mânară bucuria în ba
teri din palme ce nu mai păreau că aveau să 
•conteniască.

'Chcltuelile morii . .
» pepinierei 

Pentru şoseaua ce se face până la Dunăre »

» 200.000,—
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Tasc Pămiră, seurlicel, Iegăţcl,cu vino ’n-coace 
la chip, vioin la căulătnră şi pururea cu ras pc 
gură, tânăr de ani şi copt la minte, se ridică 
delà locu-i :

Furtuna baterii (lin palme se Tăcu iar freamăt 
de şoapte, apoi musca se auzi zbârnâind,

— Fraţilor, purcese a grăi Tasc, după soco
teli încheiale se cade rândul punerilor la calc. 
Noi, comitetul de până azi, şi funcţionarii Caisei 
Centrale, ieşim delà cârmă după doi ani şi veţi 
alege pe allii. înainte de asta însă. bine este 
să ne spunem gândul... De cartofii noştri şt 
de zarzavatul nostru a mers vestea, ştii, cum 
se duce frunza pe apă repede. La Alexandria* 
Roşiori, Turnu şi până dincolo în Oltenia ne-ani 
dus aste roade ale muncii, iar mai ales cartofii 
i-am trecut până în Moldova. Izbândă ca asta 
să nu ne îndemne adecă să înmulţim numărul 
pogoanelor pentru zarzavat delà o sută la două sule 
cincizeci? Să nu ne îndemne adecă să facem 
pentru cartofi la fel? Pe urmă, pepiniera po
milor roditori ne-a dai şi ca vânzare bună. De 
ce n’am mai întinde locul? Dacă socotiţi, fra
ţilor, că punerile noastre la calc sunt de vreo 
scamă, şi că n’am greşi cu ele, vă rugăm să 
vă spuneţi cuvântul.

—Cine arc de grăit? întrebă Vergu. .
—Eu, vere Vcrgule.
—Grigore Rază din Ycrccşti să grăiască, zise 

Vergu.
—Apoi, fraţilor, eu zic că punerile la cale 

ale comitetului nostru sunt cu ochi şi cu sprin- 
Gcue după socoteală făcută cu câştig. Nu nc-am 
întinde, dacă şi în plăşile vecine s’ar fi îndem
nat românii la muncă la fel. Dar aşa, fiindcă 
lot noi ne ţinem deasupra, lot noi să ne şi în-
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tindem ca avem cu ce şi cum. Fu zic sa punem 
la voi câle-lrele punerile la cale ale comilc- 
lului.

—Aşa. aşa, aşa!., strigară mai mulţi.
— lnc’o vorbă, grăi unul.

Ion Dranea să grăiască, zise Vcrgu.
Apoi. caca cc-aş grăi, fraţilor, începu Dra- 

nca. "Sa votăm numai că trebuie să întindem 
grădinile de zarzavat, pogoanele pentru cartofi 
şi locul pentru pomi, iar comitetul carc-1 vom 
allege să hotărască numărul pogoanelor.

Mai grăieşte carc-va? întrebă Vcrgu.
Nu răspunse nimeni.

Puiii la voi întinderea câlor-trele felurile 
-de cultivare, zise Vergii.

Obşlia sătenilor ridică manile.
—Punerile la cale s’au primit, zise Vcrgu. 

Vă învoiţi acuma ea numărul pogoanelor să-l 
.hotărască comitetul nou?

—Două vorbe, vere Vergulc.
—Domnul învăţător Aliiucanu să grăiască.
-Fraţilor, am primit cu voie-bună Întinderea 

Jocurilor. Socotesc însă a fi mai bine să lio- 
Jărini adunarea întreagă a regiunii, numărul po
goanelor, ca noi toţi să răspundem de faptă...

— Mai bine! mai bine! se auziră cfilAa gla
suri

—Fiindcă avem două păreri, zise Vcrgu,piliţi 
una la vot; după răuduială, pe cea dinlaia. Care 
sunt pentru holărîrca pogoanelor de comitetul 
nou, să ridice mana.

Puţini se învoiră cu părerea aceasta.
—Nu s’a primit, zise Vcrgu. Puiu Ia vot pe 

a doua.
Cea mai marc parte se învoi.
—S’a primii, zise Vergii. Acuma, caic pogoane 

să holărîm?
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—Cer cu van lui.
— Domnul înyăţător Aluneanu să grăiască.
— Fiindcă s’a primii punerea mea la cale, cu 

dau cu gândul că ar li de ajuns să ne întindem 
pentru zarzavat cu cinci-zeci de pogoane, pentru 
cartofi cu cinci-zeci de pogoane, şi pentru pomi 
cu cinci. Dacă izbânda ne va fi lot aşa de bună, 
lesne mai înmulţim şi la anul numărul încă cu 
câlc cinci-zeci pentru cele două culturi... ca mai 
de scamă fiind.

—Aşa, uşa...
—Mai este care-va cu vre-o vorbă? Nimeni.. 

Pu in Ia vot, aşa cum a alcăluit-o domnul în
văţător Aluneanu.

Toţi ridicară manile.
—S’a primii, zise Vergii. Acuma, cine mai 

arc vre-o. punere la cale?
—Eu...
— Părintele Voinca să grăiască....
Preotul satului Codruleni, cam puţintel Ia trup 

dar de bună înfăţişare bisericească, se ridică, 
roti privire blândă în juru-i şi începu:

—Fraţilor, cu mulţămire de negrăit am luat 
cunoştinţă de înmulţirea capitalului nostru re
gional. Talantul ce ni s’a încredinţat, nu I’am as
cuns ca leneşul şi nemernicul din sfânta evan
ghelic, ci Fam făcut să rodiască, aşa cum a făcut 
harnicul şi priceputul, aşa cum tot omul de 
bine cată să facă, fiindcă spre mărirea lui Dum
nezeu va face. Omul harnic şi priceput va să 
se uite în juru-i şi să cuprindă cu mintea tot 
felul de muncă ce ’i-ar aduce folos; căci, din fo
losul lui singuratic curge folosul tuturora... Din 
buna-stare a Yadiilui-Lung s’a pornit buna-slare 
a unei plăşi întregi, din a plăşii noastre pur
cede o vrednică de laudă ridicare a plăsilor 
megieşe.
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Voia lui Dumnezeu s’a făcut, fraţilor. Din 
marele Lui izvor de bunătate coboară cei unşi să 
aducă pe pământ pace şi bună-voirc. Dumnezeu 
ne-a trimes pe omul care să ne lumineze mintea 
şi să ne dea prin fapte mântuirea economică. 
Lui Dumnezeu am pulul începe să-i mulţu
mim hnpodobindu-i sfintele lăcaşuri în chip 
vrednic şi creştinesc... După cum dar au do
bândit har de îmbunătăţire plăşile megieşe, do
bândit-a şi Biserica o mai luminată credinţă a 
turmelor sale, şi înfăţişare mai potrivită de 
locaş în care să se prea-măriască cu deplină 
cuviinţă Dumnezeirea. Cum zic. Vadu-Lung ne-? 
fost pildă. Fie-ne şi de-acl înainte. Vadu-Lun 
genii au o moşie pe seama lor: de ce regiunea 
întreagă nu ar lua şi ea pe scamă-i o întreprin
dere mare? Facă ne-a venit câlor-va la auz căSta- 
lul va sădea în tăiere pădurea Şimnicea....Să nu ni 
se facă spaimă întinderea ci părută prea mare 
pentru puterile noastre. Are vre-o şapte mii de 
pogoane, aşa este, dar avem şi noi capital, şi 
pe lângă braţe, priceperea cârmuirii treburilor... 
Xoi să alegem noul comitet şi să-i dăm putere 
să se înfăţişeze la 1 ici ( aţin ne, dacă condiţiunile 
de arendare se vor potrivi stării noastre băneşti. 
Să nu ferim înlături, ca vr’nn strein de neam 
ori locului nostru, să puie mâna pe pădure... 
De cc-am fi birnici altuia cu munca noastră 
şi nu ne-am da-o lot nouă munca pe lângă câş
tigul de întreprinzători? Când ştim că putem, 
de cc-am stă de-oparle? Fireşte că va să chib
zuim mai înainte de toate şi pentru chibzuirea 
aceasta vă rog, fraţilor, să oprim puţin şirul 
şedinţei noastre. Aceasta am avut de spus.

—Rânduiala noastră, grăi Vergii, este să au
zim mai întâiu toate punerile la calc dc'est-timp, 
şi pe urmă să facem alegerea comitetului. Ori
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care, va fi comitelui viilor, va fi loi din ai noştri 
alcătuil şi loi alâla crezământ va aveà delà noi. 
Cât este vorba de chibzuire, pentru punerea la 
cale a părintelui Yoinca, drept esle să chib
zuim şi opresc aci şedinţa.

Sătenii se ridicară, se făcură cele şi începură 
a sfătui. Pe chipul lor se vedea par’că anume 
îngrijarc; în vorba lor trecea o suflare de teamă, 
întreprinderea era prea mare şi saltul li se părea 
cutezător. Dar flacăra interesului deşteptai, dar 
mândria de-a cârmui în chip vrednic asemenea 
întreprindere începu să-i încălziască şi să le 
dea îndemnul.

In timpul acesta Pâclcanu şopliâ lui Cosmin.
— E de mirat .şi nu mă pot pot deprinde cu ideia 

că sunt la ţară. că săteni sunt cei ce discută 
cu atâta linişte, cu atâta pătrundere şi cu atâta 
cuviinţă.

—Rezultatul cducaţiunii, domnule Pâclenc, îi 
răspunse Cosmin. E pătura cea mai sănătoasă 
a ţârii, ca bun simţ şi ca spirit de dreptate. 
Să nuj i se falsifice pornirile acestea fireşti şi o 
vom avea precum o vezi: tare ca individ, pu
ternică şi ca asociaţiune. Cine va folosi la urma 
urmei? De sigur că Stalul supt toate raporturile.

Clement schimbă repede vorba. Omul politicei 
oportuniste nu piitcâ primi lccţiunca aceasta.

—D-la, domnule Cosmin, ce zici în privinţa 
arendării pădurii ?

—Cecace prea bine a zis preotul Yoinca: dacă. 
condiţiunile arendării Ic* vor învoi.

—Dar bine. domnule Cosmin, unde se va opri 
acest dor de întreprinderi al asociajiunii re
gionale?

—Progresul material ca şi cel ştiinţific nu are 
margini. Buna chibzuinţă şi pătrunderea dreaplă 
pe lângă bunul simţ, nu vor lăsă pe săteni să
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treacă peste anume hotar, pus de anume îm
prejurări ale dezvoltării lor. A lost greu până 
să ajungă aci. De acum nu mă mai tem de 
vr'un pas greşii din parte-le. Neapărat că anume 
exploatări nu ar putea răspunde aşteptării, ori
câtă. bimă-chibzuire să pui înainte şi ori-câlă 
bună-cârmuire apoi: dar neizbânda va line a- 
linici de alte împrejurări de dc'n-afară.

Sătenii începură a se aşeză pe la locuri... 
Punerea la calc a părintelui Voi nea îşi făcuse 

- vad. însă se simţiâ că par'că mai erau şovăitori.
—Cer să grăiesc vre-o câteva vorbe, se auzi 

-un glas aşezat care arătă pe om după felul 
graiului.

Moş-Malei Galca să grăiască, zise Vergii.
Nalt, spătos, cu mustaţa ninsă dar dârză, 

chip de unchiaş pliji de putere şi de cuminţic, 
.Matciu Galca se ridica, îşi potrivi din umeri 
sucmanul alb ca laptele, înflorat cu găitane 
negre, şi luă glas şi grăi:

"—Feţii mei, după sfat şi după chibzuire, pu
nerea la cale a Sfinţiei-Salc părintelui Voinea, 
hale la ochi ca o ispită. O pădure marc ca pă
durea Siînnicci şi să fie pe scârna tovărăşiei 
noastre, cum să ivaprindă îndemnul nostru? 
Vorba ceia: fusul toarce din fuior... I.)ar cât să 
toarcă din fuiorul minţii noastre, mai arunci 
ochii şi la fiiioru vecinului, să vezi: toarce lot 
ca la line? Nu care cum-va s’a rupe firul din 
grabă ori din neîndemânare? .Măre. feţii .mei, 
să ne îndreptăm gândul la sfătuitorul mintos 
•care îic-a pus în suflete învăţătură şi îndemn 
sănătos, să-l întrebăm, feţii mei. cu dragostea 
de cuvântul şi de făptura lui,—şi claca zice el, 
faceţi,—bucuros nc-om prinde să facem şi nc-a 
fi bine ca totdeauna...

\
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Mânaţi do aceeaşi putere lainică, sătenii să 
ridicară, cu singurul freamăt al mişcării lor 
unice şi porniră priviră înviorate de dragoste 
la acela care eră mântuirea lor.

Pâcleanu simţi iui fior şi spriucenilo i se În
cruntară. Invidia îi muşcă inima: va fi şi el 
vre-odată asemenea idol al adevăratei iubiri + 
Să ai a la, cu sufletul, o mare mulţime, ce pu
tere ai fi ! Puterea, prin care să poată domina, 
iată ce-1 chinuia âpururea.

Cosmin se ridică, le Iacii semn să şadă şi le 
grăi senin, liniştii.

— Fraţilor, părintele Yoinea cu drept a dat 
sfatului d-v. punerea la cale cu pădurea. Xu este 
ispită amăgitoare, ci lucru care se poate şi bine 
este să năzuiţi la pădure, dacă condiţiunilc a- 
rendării vor li potrivite puterilor tovărăşiei. Iar 
fiindcă aţi cerut şi sfatul meu, bucuros vi-l dau 
şi anume: să nu luaţi azi nici o hotărîre. Eu 
mă voiu interesă de acest lucru şi, când va fi 
limpid, comitetul d-v. vă va ch iernă să vă strân
geţi înlro zi,—căci adunările peste rând vă sunt 
învoite de statute,—şi atunci vom chibzui cu toţii 
Împreună cum să facem mai bine.

—Aşa, aşa, aşa !
—Sfatul domnului Cosmin este primit, zise 

Vergii, şi adâncă mulţămire i se cuvine ca tot
deauna.

Sătenii bătură din palme ridicându-se toţi ca.
unul.

—Mai arc cineva vr’o punere la calc?
—Cer cuvântul.
— Domnul învăţător Sulfină să grăiască.
—Fraţilor, încercările noastre de semănătură , 

a cânepei au izbutit pân’acuma după cum prea 
bine cunoaşteţi, mulţămită îngraşării pământului 
în care s’a făcut semănătura. Cele două ateliere
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micijp'eiilru împlclitul frânghiilor (ne-au dat frân
ghii, cari, la târgul clin Turnu s’an căutat că 
n’au mai rămas.

Cc-am dat cu gândul? Oare n’ar fi nimerit 
să semănăm, noi, regiunea, o parte de loc pen
tru sămânţă şi o parte pentru fuior? Veţi zice 
poale că unde cânepa izbuteşlc, cultivată câte 
puţin, să nu izbutiască pe întindere marc. pe 
aci pe la noi, fiindcă nu prea avem locuri a- 
dăposlilc, fiindcă pământul nostru nu prea este 
umed... Aşa ar fi întru câtva; numai vedeţi cal 
ne vine în ajutor bălegarul păios, în caz de 
secetă. Bălegarul ăsta ţine mai bine pământului 
din umezeală şi-l mai şi apără de ciuguli lui 
păsărilor. De când în regiunea noastră am în- 
.ceput să cunoaştem bunul bălegarului, îl păs
trăm cu sfinţenie şi-l întrebuinţăm când tre
buie. Am băgat de seamă că foarte multora 
le rămâne. Dacă l’ar întrebuinţa şi unde nil 
prea trebuie, ar aduce stricăciune în loc de fo
los. Dc aci pulem trage închcerea că avem la 
îndemână, cu toţii la un loc, prea mult bălegar, 
fiindcă ne-a învrednicit Dumnezeu să avem şl. 
vite în deajuns, boi, vaci şi oi. Acest prisos 
dc bălegar de ce să nu-l întrebuinţăm pentru 
cânepă? Şi dacă vom cultivă pe'mai mare în
tindere cânepa, dc ce să nu facem un atelier." 
mare de frânghii? Nu vom produce cât o fa
brică şi repede ca o fabrică, dar mai bine decât 
o fabrică, vom produce fără doar şi poale. în
deletnicirea împleti tu lui frânghiilor o cunoaş
tem cu lojii şi 5n timp dc iarnă ne-ar prinde- 
bine că vom avea şi mai mult cu ce să ne cu
prindem orele. Oricum am luă lucrul, mijloa
cele ne sunt Ia îndemână, şi folosul ne va răsplăti 
munca. Iar dacă vom vedea că prinde, lesne- 
durăm şi o fabrică. In vederea unei asemenea.
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pulinţi. ani puica Irimilc pc cheltuiala regiunii, 
in străinătate, cloi-trci băieţi să înveţe meşteşu
gul ăsta după regula lucrului şi să-i avem la în

demână când a fi şi-a Ti. Că de ce atunci să a- 
lergăm la meşteri străini şi să nu-i avem pe-ai 
noştri? Şi chiar de-ar fi să nu durăm fabrică, 
cei doi-lrei băieţi ar rămânea cu meşteşugul,' 
ne-ar da şi nouă din învăţătura lor şi ’şi-ar afla 
rost de train şi de muncă la fabricile care sunt 
azi pe ici. pe colo. Ori-cum am lua lucrul şî 
de partea asta. bine va ieşi. iar străduinţă în 
deşert, jiu va fi. D-v. cum socotiţi, fraţilor? chib
zuiţi şi rostiti-vă.

— Cer cuvântul...
— Domnul învăţător Aluneanu, să grăiască.
—Fraţilor, ce e bun. ce c de folos, se vede 

te departe. Punerea la cale a fratelui Sulfină e 
îesnc de primit. Avem destulă tărie de muncă, 
spre a ne lot întinde hărnicia; avem mijloace 
băneşti Şi ne întindem apoi cu luare aminte, 
nu la întâmplare, cum o ieşi să iasă... Să luăm 
fraţilor, de-o camdală cinci-zeci de hectare pe 
moşia Yadu-Lung, unde pământul este mai po
trivit cânepei. Pentru un hectar ne trebuie 250— 
300 kilograme de sămânţă. Să zicem 300. cecacc 
face 15.000 kgr. pentru cinci-zeci hectare. La 
hectar putem avea între 700 şi 1200 kgr. fuior, 
şi delà 200— 100 kgr. sămânţă; care va să zică, 
pu Icni spera o producţiune mijlocie de 50.000 
kgr fuior şi să scoatem sămânţa semănată. Ră
mâne să cercetăm cât ne costă sămânţa, şi câtă 
frânghie ne va puică da producţiimea întreagă. 
Ori cum, de pierdut Lot nu vom pierde vre-o 
•odată. Şi fiindcă industrie în legătură cu agri
cultura ne trebuie, şi către aceasta trebuie să 
ne îndreptăm, să primim şi punerea la cale 
<\c a trimite trei băieţi în străinătate pentru meş-
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tcşugul acesta. Avem o pildă că n ani greşii., 
când am trimis la şcoala de meserii din Bucu
reşti pe cei zece băieţi. Ii avem azi buni mc-» 
canid la moară şi pentru maşinile agricole, iar 
micile noastre ateliere le datorăm toi*.

Eu socotesc să votăm aceste două puneri la 
cale şi comitetul viilor va avea sarcina să cer
ceteze cât va costă întreţinerea băieţilor şi la ce 
anume fabrici să-i trimitem în străinătate.

—Aşa, aşa, aşa... strigară loti.
Preşedintele Vergii luă act de votul prin acla- 

maţiune şi apoi prezintă adunării demisiunea 
comitetului şi a funcţionarilor Casei Centrale.

Moş-Tudor Roată aduse laude comitetului' şi 
funcţionarilor şi aminti că pentru aceşti doi ani 
viitori comitetul şi funcţionarii cală să fie a- 
leşi din comuna Ţarişlca, că aşa e rostul, fie
cărei comune a regiunii să-i vie rândul, ca la 
moară, să dea Casei Centrale pe cârmuilori.

Şedinţa se întrerupse şi sătenii se făcură iarăşi 
cele întru sfătuire care să fie din Ţarişlca cei. 
vrednici de cârmuit Casa Centrală?

Toţi din plasă se cunoşteau,—minunată înfră
ţire a intereselor şi a sufletelor, şi se cunoş
teau aşa de bine că nu eră nevoie să le sufle 
nimeni la ureche spre a hotărî curentul pentru* 
cutare sau cutare.

In cea mai de scamă alcătuire omenească. în 
care să se vadă numai biclşug şi numai price
pere, este o scară cu trepte pe care natura a- 
şează darea de mână şi inteligenţa. Starea ge
nerală prezintă deosebiri, dacă nu esenţiale, dar 
de luat aminte, da. Aşa şi aici, în cele cinci-spre- 
zece comune. De aceea deştepţii şi aprigii se 
cunoşteau şi nu se invidiau: se înţelegeau pen
tru marea ţintă comună şi luptau fără să dis
preţuiască, fără să arunce hula celor mărginiţi
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Ta minte. Pentru izbânda unei întreprinderi tre
buie numărul, ca Torţa să Tic mai mare, şi ei 
îşi dădeau seama de acest adevăr. Şi cei măr
giniţi aveau dar locul în lupta lor: era în dc- 
.ajuns că nu le lipsiă bună-voinţa, că mergeau 
înainte, că ascultau şi respectau pe cei ageri 
şi mai harnici.

Astfel, se ştia cari din Ţarişlea sunt cei mai 
potriviţi mărci sarcini de-*a carmui cu price
pere Casa Centrală, şi, fără nici o înrâurire 
străină interesului general, numele celor vred
nici trecea (lela o ceată, la alta şi lista sc al
cătuia în linişte.

In limpid acesta convorbire însemnată se 
urma intre Clement. Cosmin, RusLovici şi Râu- 
ţi-anu.

—Ei. ce zici domnule Pâclene? îl întrebă Rus- 
tovici. după suspendarea sediul ii.

—Continuu să Tiu uimit de acest spirit prac
tic. liniştit şi sigur de sine, cât şi de rânduiala 

‘desbalerilor... E aproape un Parlament...
—însufleţit cu totul de interesele generale ale 

regiunii... Un Parlament-model, îii care repre- 
zinlanţii comunelor nu au intrat prin nici o 
presiune... zise Cosmin.

—O lămurire, vă rog, domnilor. Pornind delà 
mic cătră mare, autorităţile: comunală, a plaşii, 
.a judeţului, nu se amestecă de loc? Ce atitudine 
au ele faţă cu mişcarea aceasta a aşa numitei 
regiuni? întrebă Clement.

—Domnule Pâclene, află înlâiu de toate că 
-de cinci-spre-zecc ani şi mai bine, la comună 
se aleg, în adevăratul înţeles al cuvântului: a- 
legere, cei mai vrednici fruntaşi. Administra- 
ţiunii, ruginită în vechiul sistem, ca o sabie 
turcească în teaca ei, nu i-a convenit această 
.deşteptare a conştiinţii sătenilor şi a căutat să
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se opună voinţii lor libere. Pe alunei se mai aflau 
codaşi cari, nepricepântl încă preţul mântuirii 
cc începea, se mai dădeau în coaie cu proprie
tarii şi prin urmare cu administraţiunea. Curând 
însă energia celor bine deşteptaţi a cuprins şi 
pe codaşi în cercul activităţii bine-făcăloare. Ad- • 
ministraţiunea n’a mai putut avea consilieri şi 
primari cu firmă politică. Da veniau liberalii, 
da veniau conservatorii la cârma judeţului, aleşii 
comunelor din această plasă nu tremurau. 'Ad- 
ministraţiunea îşi făcea „marea dalorie“ să di
zolve consiliile, ca să nu se zică. de sigur, că se 
depărta de principiul... neslabilităţii funcţiona
rilor... Sătenii alegeau pe aceiaşi consilieri, ori 
pe alţii, tot potrivit voinţii lor, pe temeiul rola- 
jiunii. ce l’ai observat şi în punerea la cale a 
alegerii de azi pentru membrii Casei Centrale.

—Bine, dar asta înseamnă o nepăsare faţă cu 
principiile deosebitoare cc însufleţesc pe cele 
două mari partide ale Ţării, zise Clement.

— Nu. domnule Pâclcnc; asta înseamnă toc* 
mai că cele două mari partide ale Ţării sunt 
unul şi acel aş corp, fără principii bine stabilite 
cari să le deosibiască în fond. Amândouă sunt 
pătura socială din care, pe rând, moara zisă 
„constituţională". scoate spre a cârmui Statul, 
pc cârmuitorii mai mult sau mai puţin pregătiţi 
pentru această sarcină grea.

—Cum? negaţi că există deosebire între a- 
•cesle două partide?

—Ca formă, nu le neg deosebirea, doamne fe
reşte: Educaţiunca înaltă politică, aproape le lip
seşte însă amândurora : oamenii ambiţioşi, des
tinările în grupuri, lipsa de atenţiune pentru 
adevăratele interese ale Naţiunii, le au şi unul 
şi altul. Puterea morală asupra cârmuiţilor le 
lipseşte de-o potrivă. Amândouă se mulţumesc
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cu o aparentă luncţionarc în regulă a mecanis- 
niului adevărat constituţional, şi domnesc, 
rând, la inlervale de timp. Schimbarea la cârmă 
nu o determină cât de puţin vreo necesitate 
reală, vreun moment hotărîlor al evoluţiunii fi- 

• reşli a claselor pe cari cârmiiiLorii le-ar repre
zintă în cilii) logic şi natural. Avem „politician^ 
de meserie, nu oameni de principii bine deter
minate. Excepţiunilc. bine înţeles, există şi în 
asemenea stricăciune aurită, dar ele îşi pierd 
din puterea loi’ de activitate reală, întrucât ur
mează orbita de rotaţiunc a marelui astru: „par
tidul**, zise Cosmin.

-Eşti prea aspru, domnule Cosmin. între
rupse Clement. Xoi urmăm tradiţiuni cari ne 
sunt scumpe şi împlinim cu sinceritate o cvolu- 
ţiune treptată, -potrivită necesităţilor moderne 
ale vieţii noastre ca Stat Constituţional...

—Da, da, în vorbe frumoase, domnule Pâ- 
clcanu. foarte rare-ori în fapte, şi atunci, ne 
acoperim capetele cu pălării cât mai moderne., 
în timp ce picioarele le rămân tot desculţe 
ori tot rău încălţate... Facem lux, domnule Pâ- 
cleanu, ca să ne ivim cu aparenţe de bogăţie, 
în aparenţe 'de progres... Aceasta nu se chiaină 
cvoluţiune, ci salt necugetat care rupe echilibrul 
sănălos al forţelor... Ne pasă însă? Nu, odată 
cc-am satisfăcut vanităţii, ambiţiunilor şi altor 
slăbiciuni personale... Sătenii noştrii s’au deş
teptat la vicaţa aceasta nouă care ô vezi în a- 
devărala ci desfăşurare, fără nici o patimă,— 
şi, prin urinare, nu trebuie să te mire că nu 
poartă în activitatea lor nici o pecete oficială.... 
Dacă vor ‘forma, odată un partid, »va fi cel a- 
devărat, înlr’o ţară ce vor voi-o cu adevărat 
constituţională,—şi vor formă asemenea partid 
pentru cârma Statului, când vor şti cu dcosc-

pe
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hire bine a-şi cârmuî casa, ţarinile şi apoi 
mima... Ca sa viu la întrebarea d-tale dintâi, 
află, le rog, domnule Pâclene, că Administra- 
ţiuneâ se simte foarte jignită de independenţa 
şi de afirmarea individualităţii sătenilor delà 
noi. Dacă i-ar sta în mână, le-ar pune pie
dici, dar nu-i stă. Totuşi caută ocaziunca să-şi 
arate arama. Sătenii, o singură concesiune i-a 
făcut: la alegerile de Deputaţi. Pan’ acum nu 
i-a respins pe eternul candidat al colegiului al 
III. Est-tirnp însă vei fi d-ta acel candidat, şi 
de nu le va voi Prefectul, te vor voi sălen.ii 
şi se vor arătă, şi pe acest tărâm, că vor să 
aleagă cu a loi* deplină voinţă...

— Prevăd, zise Rustovici, că Administraţiunea 
va lucră in contra sătenilor şi în cestiunea aren
dării pădurii Statului...

—Condiţiunilc să le convie, răspunse Cosmin, 
şi din luptă nu Administraţiunea va ieşi birui1 
toare...

Aşezarea sătenilor pe la locuri le întrerupse 
convorbirea.

Votarea se făcii în rânduială, cu buletine, pen
tru fiecare membru ai Casei Centrale.

Un învăţător linii pe urmă o conferinţă asupra 
câtorva supcrslijiuni ce lot mai aveau înrâurire, 
foarte instructivă şi bine alcătuită, urmărită cu 
luare aminte 'şi cu pătrundere.

Apoi, Cosmin se ridică şi presinlă pe Clement 
Pâcîeanu.

Sătenii, pentru cari cuvântul lui Cosmin avea 
o nedisculală putere, prinseră de astă dată 
mai înţelesul general al cuvântării. Pâcîeanu îşi 
dădu scama însă că prezintarea nu avea căD 
dura convingerii. Cosmin nu şi lua par’că răs
punderea că el întruniâ toate calităţile unui can-

co-

nu-

9
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clidal al poporului. Vorba lui însemna în de- 
ajuns că făcea numai o cercare cu el, mai mult 
de sigur ca să împliniască voia amicilor lui, 
Rustovici şi Râuţianu.

Această tactică a lui Cosmin îl ncmulţămi ])e 
Clement. De aceea, ca să-i dea o lccţiunc întru 
câtva, când vorbi sătenilor^ îşi luă sarcina dc-a 
se interesa la Bucureşti de condijiunile arendării 
pădurii şi chiar de-a recomanda Ministerului Do
meniilor să le stabiliască în favoarea loi*.

Se înflăcără şi fu elocuenl în aşternerea prin
cipiilor lui. strălucit în chipul cum judeca pro
gresul acestei regiuni.

Sătenii îl aplaudară cu căldură şi rămaseră cu 
credinţa că vor avea la Cameră „un adevărul om 
al lor“.

XIV.

In lot timpul prânzului la curte, acum că 
era introdus, că avea un rol, Clement (inii dis- 
cuţiune asupra formării partidelor noastre „is
torice” şi a cvoluţiunii lor, desemnând cât putu 

, mai bine siluaţiunea fiecăruia în Stat şi colorând 
cât mai viu calităţile partidului din care făcea 
parte. Alergă fa toate Isecrelele'o ral oriei,—pe care 
le poseda chicmă în sprijin toată argumenta- 
ţiunca, dc altmintrelea spusă şi răspusă, cu care 
lot dovedeşte dc câţiva ani, fiecare partid, că 
numai el este înţelept, activ, luminat şi pro
gresist;—întrebuinţa citaţiuni ale marilor băr
baţi dc Slat străini, maxime ridicate la înălţimea 
principiilor dc Slat;—cu un cuvânt, putù să mul- 
ţămiască auzul, ca într’o operă artiştii cu reci
tative bine zise şi care impresionează fiindcă 
nu le lipseşte însoţirea orchestrei; dar, nu momi, 
nu convinse, nu încălzi.



131

Cosinin? eu întrebări scurte, eu anume între
ruperi chibzuite ştiu să-l aţâţe, să-l 
niască, să-i stoarcă toată puterea şi toate mij
loacele. spre a:l drămui ca să nu-i mai rămână 
îndoieli...

Va ajunge Ministru, îşi zise înlr'un rând... 
Apoi îşi aţinti priviri mirate Ia cei doi cum
naţi. cum de ’i-a prins de inimă pe oamenii a- 
eeşlia, de altmintrelea inteligenţi ?... De sigur că 
unde nu s au amestecat în politică, că unde duc 
o vieaţă fără zbucium ari...

Acum nu-i mai lipsia nimic pentru deplina 
cunoştinţă a Iui Clement Pâcleanu: era omul 
mediului si încă din cei miruiţi pentru onoruri 
mari; nu putea ti însă nici odată Apostolul..., 
semănătorul ideilor generoase... Va aduce de 
sigur în Cameră „Gestiunea (ârâneascci“, nu pen
tru cesliunca însăşi, dar pentru a-i fi ca o puşcă 
cu care să tragă la ţintă... pe banca ministerială...

Şi el, Cosinin, să-i dea mână de ajutor?- Se 
prea grăbise, cedând stăruinţii Iui Râuţiânu şi 
primindu-i recomandajiunea, fără o cercetare 
a sa de mai înainte....

La urma urmei, nu era nici un pericol pentru 
marea lui operă. Atât numai că da vânt unei... 
băşici de săpun...

—A! Iasă... va fijpenlru prima şi ultima dată!.. 
Teleormanul-va mai vorbi, şi alunei cu libertatea 
lui de conştiinţă, faţă cu domnul Pâcleanu!

Rustovici şi Râuţiânu ascultaseră fermecaţi şi, 
Ia urma cuvântării lui Clement, căutară şi pe 
chipul lui Cosinin mulţămirea din sufletele lor.

Atitudinea lui politicoasă o luară drept o stare 
de-opotrivă cu a lor şi fură şi mai fericiţi.

Pâcleanu simţi însă şi aci răceala lui Cosniin, 
şi puţina pornire de vrăjmăşie care *de câteva 
ori deja îl înfiorase în contra acestui om, se mai 
•accenluă.

scormo-
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Ii păru că intenţionat Cosmin voia să-l ţină 
aLât de coborât în vaza sa, spre a puică cl să 
rămână superior fără rival.

Un punct îngrijitor îi clădii prudenţa de-a nu 
lăsă cel puţin pe Cosmin să-i ghiciască vrăjmă
şia: ideea de a nu-i retrage sprijinul pentru a- 
legere.

De-aceea, aduse vorba la cele văzute, şi. ca 
o măgulire pentru Cosmin. arălă dorinţa de-a 
vizită satul si ce mai era „o învăţătură pen-* 
Iru el4*.

înfăţişarea generală a satului Yadu-Lung ..a 
accslei grădini încântătoare44,—cum o numi el,— 
o cunoşleă.

Porniră clar. însoţiţi şi de Nicu Cosmin, care, 
fânăr încă, păreă că arată lui Pâcleanu o deo
sebită prietenie.

Intrară în curtea unuia din sătenii cei mai 
de frunte ca dare de mjână. Orânduirea curţii 
ca economie casnică agricolă, era în mic după 
chipul şi asemănarea curţii proprietarului. In 
toate se vedeâ grijă deosebită ca nici un deget 
de pământ să nu rămână nefolositor, iar mai 
presus de orice, curăţia, atât în casă, cât şi în 
curte.

împodobirea odăilor, deşi ţărănească, vădiâ 
gustul de lucruri alese şi estetica rânduirii.

Soţia şi două fete se îndefelniciau cu ţesutul 
unei scoarţe, ale căreia desen şi combinare de 
colori, impresionau... Alesălura era fină şi ţe
sătura de-o însemnată pricepere şi îndemânare.

In curte văzură pe flăcăul casei ocupat să 
dreagă carul şi să-i înlocuiască părţi din roată 
şi din spiţe. Lucrul eră de asemenea bine făcut, 
cu mână de meşter, cu voie-bună, nu din silă.

Staulul vitelor, coşarele grânelor, locul de
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strângerea gunoiului, grădinile legumelor, în 
starea cea mai huna.

—Dar c perfect, zicea Clement..., nu prea ple
cat să simtă plăcerea, şi totuşi înrâurii de edu- 
cajiunca temeinică ce săriâ în ochi.

Aşa, până la săteanul cel cu mai puţină dare 
<le mână, în casa căruia puteai să respiri aer 
si curăţie, voic-bună şi drag de muncă.

'Pe una din linii dădură peste un atelier de 
putcovăric şi de fierărie, al unor băieţi din sal, 
în faţă cu o mică prăvălie în care se găsiau 
unelte felurile trebuincioase plugărici, lucrate 
de cei trei asociaţi.

—Ei, şi faceţi treabă bună? îi întrebă Cle
ment.

—Facem, domnule, că nu e zi să nu treacă
căruţe, cine şl ie de pe unde, aşa că, pe lângă 
ai noştri din sat, avem şi pe trecători cari cum
pără delà noi mai ieftin... şi cred că lucruri’ 
bune...

La marginea salului aflară o olărie şi cup
toare de cărămidă foarte sistematic alcătuite, ale 
altor săteni asociaţi. Pământul era minunat pen
tru această industrie restrânsă. Asociaţii duceau 
olăria până la Turnu chiar, iar cărămida o fă
ceau numai când li sc comanda, cccacc nu Ii 
se întâmpla aşa dc rar.

Clement cumpără două urcioare mici smăl
ţuite foarte drăguţe, ca amintire.

—Un lucru, domnilor, întrebă el, la întoar
cere: am văzut prăvălie dc mărunţişuri pentru 
casă, cu băcănie; am văzut şi brutărie a salu
lui, dar cârciumă de loc parcă... Cc‘? Sătenii 
d-v. nu gustă din viţa lui Noe?

—Ba da; însă gustă numai, după cum prea 
bine ai zis. Este o singură cârciumă, care ser
veşte mai mult trecătorilor, în care vei găsi
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ţuică bună şi vin bun. Sătenii noştri Întrebuin
ţează vinul la masă în zilele de sărbători şi la 
nunti, la cumetrii... Alunei ce mai prind puţin 
chef, dar pe patru cărări nu umblă vre-unul nici 
la asemenea ocaziuni... Cumpătarea a inlraL în 
obiceiuri.

—Nu zău, par’că trec prin o poveste, atât nu
mai că o văd, o simt, o trăiesc..., zise el...

Se opriră la preotul salului, parohul, părintele 
Ion Sarică.

De statură mijlocie,—cu barba îngrijită, cu 
părul tăiat până la gulerul vestmântului,—chip 
deştept şi cuminte, făcea o imprcsiunc plăcută 
ca exterior.

Părintele se ocupă, cu deosebire, cu creşterea 
gândacilor de mătase, pentru cari avea o aşezare 
modernă întinsă. Curtea marc îi eră împresu- 
rulă cu duzi încă tineri, cari-i jdădeau însă frunza 
trebuincioasă.

Eră în tovărăşie cu alţi săteni, cari aveau 
şi ei pe la casele lor aşezări la Tel, şi Tăceau 
felurite stole pentru vestminte preoţeşti şi pen
tru lucruri .de casă.

—Şi le puteţi desface cu preţ bun? Aveţi 
apoi unde? întrebă Clement.

—Avem. Le ducem pe la Bucureşti mai ales, 
şi le dăm mai eflin, dar mi rămânem cu ele, 
iar câştig lot iese. Ce să facem ! Dacă şi-ar da 
seama orăşănii de trăinicia şi de bunătatea pân
zeturilor noastre de borangic, mai ales că le 
facem frumoase, ne-ar merge şi mai bine negus
toria...

—Să sperăm că asemenea începuturi vor avea 
trecere şi că se va întemeia bine industria cas
nică, zise Clement, ca să zică ceva.

—Să dea Dumnezeu, domnule...
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—Voioşii să ne ducem cu 'trăsura şi pc niojşie, 
în câleva puncte? îl întrebă Cosmin.

—Mărturisesc puţină oboseală, domnule Cos
min. Să nu le mire: din mediul meii, am venit 
(le-odată aci şi atâtea emoţiuni ini-a dat admi
rabila întocmire a atâtor insliluţiuiii folositoare, 
că mă face să doresc acea linişte în care su
fletul se reculege, spre a medita asupra întregii 
desfăşurări.

—Ai dreptate, şi-ti cred, răspunse Cosmin.
Păci ca nu nu scăpă însă din ochi un uşor 

zâmbet ironic, a căruia însemnătate i se păru 
că o înţelege.

Supt seară, în adevăr, se află singur in ca
mera lui, până când să plece spre a se urcă 
în tren.

Aşa dar candidatura lui era bine rânduită. 
Cu ce mutră o vor primi cei delà Club!

Dar cu ce mutră le va vcsli-o şi el, chiar.' 
de a doua zi.

Ba încă îşi va menţine-o şi pc cea delà Co
legiul al doilea din Bucureşti, pentru care de 
sigur că lucră tată-său.

Ii eră aproape sigură căderea, la centru, dar 
ori cum, eră un pas de pregătire pentru alte 
timpuri.

Acum îi rămânea însurătoarea.
Să dea a înţelege unuia din cc“i doi cumnaţi? 

El aţintise deja pe Rustovici, dar par’că era 
mai bine să vie lucrul delà oricare ar fi fost 
din ei.... numai îndemn din partea lor să fie.

XV.

Doamna Ersilia Arinăşleanu primeşte Marţea 
pe anume intimi, contimporani ai frumuseţei 
şi succeselor sale de femeie cochetă, foşti iubiţi 

• ce nu putut să-i rămână prieteni
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Primeşte Vinerea loi ce este mai strălucitor 
în Capitală,—aur curat ori bronz aurit, destul 
să reprezinte ceva în politică, în învăţământ, 
în armată. în aristocraţia ce crede că trăieşte, 
fiindcă se mişcă..., în artă şi ’n literatură, în 
comerţ şi în finanţe.

Cu vreo treizeci de ani în urmă era în pli
nătatea acelei frumuseţi preursilă să fie prea 
mult măgulită, şi fiindcă era de spirit, şi fiindcă 
era seducătoare până la împătimi rea cea mai 
oarbă.

Nu sc întâmpla acum să se pomeniască unde
va numele ei, iară să ,nu se povestiască nu
meroase 'întâmplări ale căror eroină a fost fru
moasa 'Ersilia.

Unele din întâmplări merseseră până la culmii 
ale necuviinţii. care loviau prea sgomotos până 
şi în simţimânlul în deajuns dc indulgent al 
ruşinci clasei de sus.

Provocaseră revolte şi ca un fel dc alun
gare a frumoasei păcătui to a re djn legăturile ei 
cu societatea Bucureşteană.

Dar apoi veni a câte-o epocă dc cum'inţie, după 
care urma o căsătorie cu vreun bărbat însem
nat şi legăturile cu societatea reîncepeau. Toţi 
păreau că uitaseră întâmplările, şi diavolescul 
ei spir'it, şi întinsa ei cultură, şi 'farmecul dis- 
cuţiunjlor ei lipsit de orice punere în scenă, îi 
red ăd ea ti simpatii pronunţate, alăturea cu vrăj
măşii tăcule ce nu cutezau să se mai pronunţe.

De patru ori căsătorită, fugise în patru rân
duri delà fiecare bărbat, cu câte un erou sen
timental. călătorise cu fiecare şi se întorsese 
singură în Capitală, ducând cate un timp o 
vieaţă aproape cu totul retrasă.

In cele dc pe urmă ,.a anilor insultă de ne-
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jndreplal”, o aşeză îiil'rc „monumente”, dar, 
prin o deferentă, curioasă faţă cu trecutul, se 
.alcătui în juru-i un cerc de cunoşliînţi atrase 
numai de însuşirile ci spirituale.

Puţin câte puţin cercul numai de bărbaţi be
cheri, tineri şi în etate, se lărgi. Societatea înaltă 
păru de aslădată că o crlasc pe deplin, de oarece 
nu mâi putea începe şirul neslalorniciilor, si in- 
vilnjiun.ilc în familii se .porniră:

Aşa ajunse a-şi alege Ersilia o zi pentru pri
miri şi la ca acasă, şi familiile veniră, femei 
şi fete, bărbaţi însuraţi şi flăcăi.

Pe urmă se statornici în saloanele ci un fol 
<le club, unde începu nu numai a se petrece, 
dar a se Tace politică, a se juca cărţi, a se ceti 
literatură, a se juca, teatru, ba încă a se înnoda 
şi legături, unele dăunătoare familiilor, altele 
alcătuitoare de familii.

Ersilia părea că nu „patronează” aim ic, măr- 
ginindu-se numai la datoriile de gazdă pe care 
le îinplinia cu rară pricepere. Totuşi, ca da 
de multe ori tonul, mai ales în jn Irigări a de 
culise a politicei, la care urzeală avea un talent 
neîntrecut.

V\Ti se declarase pciilru nici un partid, ca 
spirit cu tact deosebjl, spre «a jiu vedea in 
.anume epocc gol în juru-i. Alunei i-ar fi lipsit 
una din ocupaţiunjlc cele mai plăcute, la caro 
linca nespus de mult.

De aceea, în timpul liberalilor avea în ma
joritate liberali şi în timpul conserva lorilor, pe 
aceştia în majoritate.

Că va fi şoplit în taină şi unora şi altora, 
o preferinţă măgulitoare pentru fiecare din ci, 
această maiiii’estaţmne nu ajunsese publică şi 
nici unul din partide nu căutase să revendice pe 
fală preferinţa.
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In saloanele ci îşi primiseră consacraiiimea 
<louă talente deosebite, muzicale, cârc în stră
inătate se distinseseră: un poet şi un prozator 
de însemnătate, un picior şi doi sculptori.

Mai departe decât consacrajiunea acestor ta
lente felurile, nu merseseră însă nici d-na Ari- 
năşteanu ca ..patroană oarecum oficială", nici 
lumea saloanelor ci.

'Fol limba franceză se vorbia totdeauna şi în 
aceste saloane, şi talentele rămâneau, dincolo 
de ele. tot în frământarea dintre indiferenţa 
reală şi truda lor de a trăi.

Mai fericiţi fuseseră doi bărbaţi, distinşi în
tru câtva, cari se văzuseră Miniştri mai mult 
din cauza înrâuririi diavoleşti a doamnei Ari- 
năşleanu.

De Deputaţi, Consilieri comunali şi de func
ţiuni sinecure, nu mai vorbim,—de oarece sa
loanele acestea şi-ar fi pulul lua firma de: ,.bin- 
roii de plasareşi cu drept ar fi fost.

Spre lauda doamnei Arinăşteauu, nici un in
teres material nu o cârmuia. Femeie de spirit, 
uiide în lai ii i a spiritul unit, fireşte, şi cu calităţi 
de partid, căuta să-l aşeze în vază, pentru buna 
ei plăcere. Era apoi şi o cesliunc de ambiţiuni* 
pentru ca să biruiască anume greutăţi, şi era 
nespus de mulţămită când vedea că Je-a biruit.

Oricum, cu tactul ci, ştia să nu abuzeze de 
asemenea putere; dar ştia cel puţin să nime- 
riască momentele aşa, ca desele ei mijlociri să 
nu pară alât de numeroase.

Nu se putea dar ca Clement Râpleanu să fi 
rămas neluat în seamă de d-na Arinăşleanu.

Ba încă. prin una din acele curiozităţi de 
temperament, la femeile ce nu au fost mame. 
Ersilia se văzu cam fel de simţimiânt părintesc 
pentru acest tânăr eu multe însuşiri^, străluci
toare, fizice şi intelectuale.
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Poale că locmai lipsa însuşirilor morale. — 
în caro lipsă străbătuse cu pătrunderea ei, 
o alipise de el cu acea dragoste aproape "da-. 
mamă.

Acum. că de un limp mi-1 mai văzuse pe 
la ca, simtia o părere de rău în deajuns de 
vădită.

Pusese în adevăr epoca vacantelor. dar
înainte de,ele, chiar după ce închisese oubli- 

• icului mare saloanele, şi acum, după ele, căci se 
terminaseră deja de-o bună bucată de limp, 
pentru ce Pâcleanu o uitase?

Avea Marţile când cei onoraţi cu numirea, 
de ..intimi", începuseră s'o viziteze, şi Clement 
să nu vie?

Dar fiindcă nu se întâmpla nimic obicinuiţilor* 
ci şi ea şă nu afle, auzi că la Constanţa Cle
ment „întreprinsese*4 o cucerire „în hulo,it exem
plar*.

Se simţi şi mai atinsă.
El. cu inlenţiuni de însurătoare, şb să nu-i 

splină? Dar care altă fiinţă Par ‘fi căpătuit mai 
bine şi ma:i de grabă?

Deci. fuga la d-na Bâuţiami. Aşa dar dorinţa 
de a şti în amănunte cum stăteau lucrurile cu 
Clement, fusese motivul vizitei sale la aceaslă- 
doamnă, precum am văzul.

Cu amândouă surorile era bine, însă pentru, 
lulia Râuţianu avea o mai mare afecţiune.

In adevăr, dcscusu cu atâta îndemânare, fără 
să pară interesată, pe cele două surori, că află 
de candida tura lui Clement la Teleorman, iar 
în privinţa însurătoarei, că amândouă mamele- 
îl sperau de ginere cu deopotrivă plăcere dar şi 
c’un tăcut spirit de rivalitate între ele. de care; 
se putu încredinţa cu uşurinţă.

Pentru Clement amândouă partidele erau bune-
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-ea avere şi chiar ca persoane: şi Cecilia, şi Au
relia erau bine educate.

Ea ar Îi voii însă pentru el o aristocrată de 
.naştere.

Se întorsese dar acasă cu gândul să-i serie, 
să-l vadă. să-l certe, să-i acorde crlarea şi să-i 
vorbiască de amândouă candidaturile.

La cinci Octobre care pica într’o Vineri, 
urma să.înceapă zilele „l’ixe*4, care' de obiicciu 
se terminau după miezul nopţii.

Ii scrise lui Clement de aceasta şi-l potîi la 
masa de prânz:

—„Vei fi numai d-ta, dragă Pâclene, şi vezi, 
aceasta am îăcul-o, căci avem de vorbit asupra 
ingraţiludinei şi a altor virtuţi creştine...1*

Ea socoti că până la dala aceasta Clement 
avea să se întoarcă din Teleorman şi nu greşi 
cu socoteala.

Clement se grăbi să se ducă.

Casa doamnei Ariiiăşleanu are o înfăţişare 
de rând 'şi din alte timpuri. Alică de statura! 
ca şi doamna, arc însă o cuprinzătoare vastitate,

• ca şi doamna în cunoştinţele ei.
0 ‘sală mare leagă salonul delà faţă cu alte 

trei încăperi în deajuns de mari dacă nu şi 
înalte în tavan.

Mobila, ce o reînocşle la fiecare trei ani, este 
.acum a celei din urmă mode, de o bogăţie marc 
şi de o formă foarte artistică.

Aşezarea ci răspunde trcbuinţilor numeroasei 
adunări cc are, cât şi alesului gust propriu al 

--doamnei de gazdă.
Altă intrare dă în încăperile cc locuieşte zil

nic şi în care primeşte Marţea, pc intimi.
In acestea, altă rânduială, care arată pe femeia

• cochetă de odinioară, voluptoasă până Ia cclc 
mai mici lucruri cc-i place s'o înconjoare.
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Tc cuprinde în ele şi acum,.—când doamna 
de gazda nu mai are pro ten ţi unea, parfumul 
pătrunzător al vieţii leneşe, dătător de scnsaţiun.L 
misterioase.

Găteala ei din zilele de rând, este şi astăzi, 
foarte îngrijită şi cu meşteşug alcătuită in a- 

•mămmtc, spre a-i ţine evidenţa formelor plastice 
pe care realitatea i le-a micşorat şi diformat.

Arc bunul simţ însă a nu-şi face diin figură! 
o mască, izbutind a-şi menţine oarecare apa
renţă de frăgezime prin anume îngrijiri de de-r 
cuscară, secrete ale camerei de culcare.

Şi apoi, fiindcă, nu mai vădeşte nici o pre- 
Lcnţiune de frumuseţe şi mai ales de tinereţe.., 
toţi trec peste anume cute ale feţei şi ale gru
mazilor, văzând numai strălucirea pururea vie a 
spiritului şi a felului delicat în care primeşte 
pe amici.

Rccepţiunea de Marţi seara, la masă, şi de 
după masă a câtorva vechi adoratori şi a doi, 
trei tineri, o arc ca o discretă înviorare a unor 
sensaţiuni latente. In asemenea ocazjuni îşi per
mite glume cu văl ridicat pe la colţuri, peiS 
miţându-lc şi celorlalţi, şi petrecerea aceasta cu 
cchivocilăţi spiritual neruşinate, este cercului ca 
un fel de băutură afrodiziacă ce'reîntinereşte, în 
memorie, forţe pierdute, învăluind regretele supt 
zâmbete adese ori melancolice.

Clement Pâclcanu se înfăţişă doamnei Ersjlia 
Ari năşi ea nu c’o atitudine de greşit.

—Credeam că te-am pierdut, Pâclene, şi sincer 
îţi spun, regretam, îl întâmpină ea dându-i mâna 
spre sărutare.

Cât era de simpatică în acest rol aşezat de- 
amică în etate, de aproape martial w

— Păcatul mărturisit este pe jumătate iertat- 
scumpă doamnă. Am avut preocupa ţi uni...
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- Grave, o şl iu.
11 făcu sa şaclă lângă ea, şi în limp cc Clc-> 

meni o privia cu surprindere, ca urmă:
— De mărire şi de însurătoare... Două can

didaturi deodată, Păclenc dragă. Aceasta dove-» 
deşte în d-la o putere deosebită...

—Adevărat că am o îndoită liniă. îmi per-t 
miji să le întreb însă cum ele a.i aflat?

—Uiţi că şi eu sunt o piliere? răspunse râ
zând. Am sa le cert însă pentru cecacc aş nunii, 
din parle-ji, neîncredere faţă cu mine...

—Te rog. nu fii aşa de aspră... îmi dai un 
defect care nu-l pol avea fată cu d-la. împre
jurările au venit astfel ca să mă hotărască a 
porni pe aceste două căi, înlr’un timp când lip- 
siai şi d-la din Capitală...

—Bine, bine, lasă că le ieri... Prima cesliune 
dar: cum stai cu candidatura politică?

Clement povesti cc văzuse, înlr’un chip glu
meţ: însă, sarcastic până la un punct,—apoi, ca 
şi cum ar fi început să-şi ia în seriozitate rolul, 
—ţinu aproape un discurs asupra luptei pcnlru 
revendicarea dreptului sătenilor de a progresa 
şi scăpată pc costişa înfiinţării unui partid nou 
puternic, a ..parliclului [ărănescnecesar mi 
numai spre a precumpăni pc cele dona partide 
istorice, în dcsvoltarea progrcsvă ai ţării dar 
şi spre a le sili să-şi cureţe moravurile, să re
in! re în echilibrul conslituţiona’I...

Vorbind, se asculta pe sine şi-i suna nespus 
de plăcut Ia ureche acest ceva cu toiul nou in
trat în mijloacele Iui oratorice, dacă nu în ere- 
dinţilc lui.

D-na Arinăşleanu, păru impresionată şi ca 
dacă nu de adevărul noutăţii, dar de chipul sen
tenţios îh care şi de căldura cu care Ic spusese 
Clement. Totuşi, îi rosti c’un ton luă tor îii râs:
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— J(i zisesem că mă Icmcam să nu te li pier
dut din cercul prietenilor la cari (iu. văd însăj 
că lot-le-am pierdui din cercul politicei serioase... 
Odată cu năzuinţa de a le aşeza in rostul la4 
mii iei, iată-tc pornit pe aventuri socialiste... Ce 
c schimbarea aceasta, Păci eue dragă? Din câm
pul utopiilor se culeg oare Miniştrii? si eu asia 
visam pentru d-la...

Pâcleanu se înroşi, înfiorat în acclaş timp de 
lainica ambiţiune în locul căreia 

.acum dibacca femeie.
—Cum? consideri d-la, doamnă, ca nişte uto

pii revendicări drepte, o activitate care a în
ceput deja şi în care se străvede viitorul politic 
şi economic al ţării? zise Clement cu aparenţă1 
de seriozitate.

D-na Arinăşteanu sini|i însă sunetul falş al 
cuvintelor cari nu porniau diulr’un Crez. Sc- 
riozilalea. cy. care voia să Ic dea însemnătate,; 
era dar, o mască.

—A! înţeleg! înţeleg... rosti ea şi jsbucni jiu 
trim hohot de ras sgomotos... Apoi, îl baiu po 
umeri, lămurindn-se: eşti un om politic, dragă 
Pâclene... eşti!...

—Dar nu te mai înţeleg cu acum, scumpă 
doamnă... răspunse Clement, desconcertat întru 
câtva.

—Şi gogoriţele sunt bune... Au .danii de-a sili 
o mână să dea mai curând cc dorim...

Clement sc mnlţămi să zâmbiască: pricepuse 
că fusese pătruns.

—Nu te tenie, îţi voiu păstra taina! dragă 
Pâclene. Ba am să tc rog, când va fi timpul, 
să mă înveţi să înnot şi eu în încântătoarele 
d-la le utopii, ca să pot să-ţi dau 'iruână d!e ajutor...

—Dc voiu l'i în pericol dc innecare, zise Clc-t 
ment.

scormon ia

\.
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—Tocmai... Apoi dupa o clipă adaosc: can
didatura îţi este dar asigurată?

—Cât se poale de bine. Când am vestit insă. 
la club, că mă prezint de sine stătător la Te
leorman, bătrânii partidului au mişcai din loc 
scaunele de supt ei. Mai cu seamă declarajhmea 
mea categorică in dcajuns, că nu cer sprijinul 
guvernului, ’l-a făcut să tuşiască uscat. Oricum,, 
m’am grăbit să-i mângâia că, în caz de nu voiu 
isbuli, nu voiu trece între nemulţămiţii ce a- 
meninţă cil dizidenţa... Aceasta ’i-a liniştit...

. —Şi de ce mă rog nu le-au pus de-a dreptul 
pe listă? Ţi se cuvciiia... Vezi dacă-mi spuneai 
mie?

— Un lucru nu-1 ştiu ei încă şi anume că 
mă prezint şi la colegiul al 11 din Capitală', 
lot ca independent...

—Te prezinţi şi în Capitală? Dar asta în
seamnă curată declarâţiunc de răsboiu, Nu-L 
nimic... Răsvrătirea aceasta are bunul său... Mie 
îmi plac cutezătorii. Acum să venim la partea 
cealaltă. Pc care din dona? fiindcă sistemul 
d-lale c atacul îndoit...

—Până acuma nu uram hotărât, răspunse el 
de-ad reptul, zâmbiiul.

— D-şoara R.âuţianu s’ar potrivi mai bine, după 
părerea mea, cu firea d-lale. Ca stare mate
rial ă apoi...

— Dacă-mi dai voie, după chibzuinţă şi după 
socotelile mele, d-şoara Ruslovici ar fi, pare-sc, 
mai potrivită...

—Deocamdată pot să-ţi spun că amândouă 
mamele le vânează... Cât eşti însă de pătruns 
de «înclinarea d-şoarelor pentru d-la ?

—Aş putea, scumpă doamnă, să răspund cu 
afirmarea d-tale despre mume, roşii el cu un 
zâmbet de îngâmfare.
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— Presumpjiosule ! râse ca. st rângâ ud ii-i mana.
Mă voiu informa eu dc aproape," W" /.esIrc, şi 
vom decide. >^:-r :

Clement ii săriilâ mâna.
După câteva clipe fura poftişi la masă.
— Nu veni târziu, (le-seară. îi recomandă d-na 

Arinăşteanu lui Clement, la plecare. Am să hat - 
fierul pentru d-ta si voiu să fii dc faţă să ţii 
nestins focul.

Pâcleanu porni încântat: sc simt ia fericit.
Trebuia să v’adă acum ce serviciu real îi putea 

face lată-său, şi o luă spre casa părintească.

XVI

Ignat Pâclca ieşia delà cârciumă unde făcuse 
..inspecţia a H-a”. când Clement se afla în drep
tul casei...

Cum îl văzu pe fiu-său. Ignal îşi scoase tichia, 
îşi trecu luleaua în celait colţ al gurii, şi grăbi, 
din pas.

—Salul... don'" Clement, ii zise cu seriozitate 
şi sc îndemnă să-i întindă mâna.

"Clement trecu repede însă, adresându-i mi 
zâmbet şi intră în casă.

—Se fereşte băialu... mormoi Ignat, fără su
părare, şi intră şi el...

Muma şi Eufimin săriră, ruşinate că erau 
foarte murdar îmbrăcate, apoi se făcură ne
văzute.

Acum Clement strânse mâna lui Ignat şi şezu.
—Ei, lală, cum mergem cu ccsliuiiea noastră? 

îl întrebă deodată.
—Cum să mergem ? Nu ca vinii’ pe gât... Vezi 

că pe lângă vorbă... trebuie şi... Şi împlini fraza 
c’iin semn de degete foarte caracteristic... Dc 
când ai fost pe ta noi, am colindat toate ma ala- 
lclc din Bucureşti... Nici prin gând să-mi treacă

io
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don’ Clement, eu am atâţia prieteni... Toţi însă: 
„câL dă?“. Eu, ca ăla, care nu-ţi ştiu măsura 
pungii, ridicam din umeri... Păi să-l vedem 
măcar la faţă, şi pe urmă ne ’njelegem noi cum 
umblă ,.pisoi'i“... Mă dumeriu mai apoi că ce 
erau „pisoii4*... Pricepi?... Şi iar repetă semnul 
în cauză.

Clement puse capul în păm.ânl. La experienţa 
aceasta nu se aştepta....

—Nu-ţi cam vine la îndemână, rosti Ignat, 
mişcându-şi luleaua.’Ei, de! don’•Clement, vorba 
aia : „<lc vrei slava să le-ajungă, intră cu mătura 
Vz pungă"...

—Şi cam cât crezi să trebuiască? întrebă Cle
ment, pe gânduri.

—Apoi, de... să-ţi spun ce mi-a spus la u ro
chie un comisar, prieten bun, ştii. nu aşa... Ce 
om! Numai odată l'am lăsat pc jos la băutură... 
Şi cum zic, ascultă nea Ignale. bun lucru e ,.di- 
polăjia", da... ştii, dus de mână dc „goberir*... 
Altfel.... vorba care ţi-o spuseiu... Da dacă don’ 
Pâcleanu pentru care am lot ,,rispeolu':. cea 
comisarii, vrea să cerce marca cu „deş’tu“ să 
vie să-mi spuic două la urechie, mă ’ntclegi... 
In „sicret“ îi aduc dalcaucii ăi mai răi dc falcă 
şi mai buiiji dc picior, şi... pc urmă, Lreaba-i 
gata pe ,.jum’alc“... Don5 Pâcleanu lc strecoară... 
mă ’nţelegi... şi ci fărâmă suma şi dă... „pi- 
'soi u şi omu“, pisoiu şi omu... Şi, ascultă nea 
Ignale, să fie sigur don’ Pâcleanu dc voturi... 
că nu merge numa' aşa. pc pungăşea’lă... Răs
pund eu... şi, la dracu, ne cunoaştem, nu-i aşa 
nea Ignâte?

—Păi dar... ’i-oiu spune băiatului, ’i-am zis 
eu, comisarului... şi iacă ’ţi spuiii don’ Clinicul... 
cum merge „şiretlicul..

Lui Pâcleanu i se urcase roşcaţa în obraz
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de necaz că sc arăta să-l coste candidatura. Aci 
nu mergea ca la Teleorman cu chiălLuială de 
sentimente puse pe muzică de vorbe...

Cum de nu se gândise mai ’nainte ! Proce
dase copilăreşte... Şi să dea înapoi, nu era chip, 
fiindcă se apucase să se .mărturisiască d-nei 
Arinăşlcanu.

—A! stai, don’ Cliinent, uitasem un lucru. 
Comisarii mi-a mai spus că trebuie să ţii în
truniri pe colori... că, ci-că, aşa-i regula...

—Ştii una, lată, am să mă mai gândesc, răs
punse- Clement, şi sc ridică.

—Te duci? Să chiem pe-mă-ta?
—Nu, nu, nu, că mă grăbesc. Am sa mai vin...
—Atunci dar... salul don* Clinicul...
îşi scoase tichia şi-I petrecu, cu capul gol, 

până la uşă... Clement auzi din urmă glasul 
mumă-si, dar nu mai zise nimic şi se depărta 
repede.

—Nu-i veni la îndemână băiatului^ mormoi 
fără bani...Ignat... Hei!... de!

Nevasta îl luă*la întrebat de Clement, ca era 
sănătos? că ce vorbise cu el? Că de ce plecase 
aşa curând... Mai avea să vie?

Ignat ascultă toate întrebările, ridică apoi din 
umeri şi, mjşcându-şi luleaua, trecu în odaia lui.

Bătrâna rămase în tindă să ofteze şi să se 
priviască trist cu Tulim ia.

In una din odăile din faţă ale casei Rustovici, 
lucrau la fereastră Cecilia şi Aurelia, iar Geor
gina le ajuta. îşi pregătiau gătelile pentru pe
trecerea delà doamna Arinăşteanu.

In aceste câteva zile între Cecilia şi Aurelia 
urinase neturburată pacea: Aurelia îşi socotia 
ca hotărîtă soarta şi Cecilia părea că primeşte 
aceasta cu inima deschisă, fără nici un gând as-
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emis. Trebuia o ocaziunc mai ncmerilă decât o 
vizită, şi aceasta, după părerea Aureliei, puica 
fi numai o seară de danţ. Şi iată că ocaziunca 
venise: sosirea d-nei Arinăşteanu.

De aceia, orânduirea amănunjilă a gătelilor, 
amândouă felele şi-o făceau cu îngrijire fără 
seamăn: Aurelia ca să slrăluciască. Cecilia ca 
să împace conveninţele. Ea nu ambiţiona nici 
o cucerire, asigura pe verişoară-sa cu o sin
ceritate minunată.

Georgina le asculta convorbirea şi căuta să-i 
pătrundă bine înţelesul: de ce Aurelia părea 
triumfătoare şi Cecilia într’un fel de resem
nare?...

Pe urmă convorbirea se cuprinse numai in 
cadrul plăcerii şi al cmoţiunilor ce le da o 
.seară de petrecere.

Penlru Aurelia danţul era suflet şi desfătare 
fără seamăn: (lanţului îi închina gândul întreg 
şi un valţ era o poemă, măsurată pe ritmul 
orchestrei...

. Georgina asculta de astădată cu privirea ţintă 
în ochii lor şi numai mâinile lucrau urm And 
mccaniccştc linia cusăturii.

—Ah! domnişoară! nu se putu opri să nu 
exclame, cât n aş da să fiu şi eu Ia asemenea 
petrecere aleasă...

—Iti place danţul? o întrebă Aurelia.
—Mor după el, dar să joc un valţ cu lumo 

bună, nu aşa ca Ia „coinplècLuriic“ noastre.
—II joci bine? »
—Eu cred că bine...
—Vrei să mă porţi? Fii cavaler...
- Ca la şcoală... iu recreaţiune.
--Vă câni eu, zise Cecilia. .
Se ridicară şi înlăţuindu-se, începură a dan.ţâ 

pe măsura unui valţ-boslon, cântat dc Cecil iu
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din gură. Georgina conducea cu eleganţă, Au
relia danţa admirabil.

Dar fiindcă Cecilia cântă privind afară, îşi 
opri deodată glasul şi se aplecă să vadă mafbiîie 
în stradă.

—Ce c? de ce Le-ai oprit, Cccilio ! Ah ! ce rău
tăcioasă eşti.

—A! nu-i nimic, zise ca repede, şi se aşeză, 
apucând lucrul.

—Lasă, nu mai jucăm, rosti Aurelia cam ne
căjită... Complimentele mele, d-şoară Gcorgrno: 
danţezi cu perfecţiune.

—ă I u'l ţ ăm esc, dom nişoai*ă...
—Ba nu zău, ia spune ‘Cecilio, ce le-a făcut, 

să ne întrerup! prea degrabă jocul ? întrebă Au
relia cu ciudă.

—M’am gândit că are să însereze curând şi 
noi în loc să lucrăm..

Cu ochii în jos, cu glasul tremurător şi înne- 
cât de emoţiune, Cecilia părea că ascunde ade
vărul.

Aurelia privi la ea cu nedumerire, apoi îşi 
apucă lucrul.

Pe tăcute, o duseră câtva timp aşa, până ce 
Georgina se ridică: gata cu talia dv. domnişoară 
Cccilio. Vedeţi, vă rog, dacă mai trebuie ceva.

Cecilia o căută la lumină şi se declară nuil- 
ţămită.

—Nu aţi voi s’o cercaţi?
—Dacă crezi...
In momentul de a sc depărta, Georgina făcu 

o mişcare şi nu-şi putu opri o exclam aţi une 
uşoară de bucurie...

Cecilia urmă privirea ëi şi zări trecând pe 
Clement Pâcleanu. Georgina së înroşi supt cău
tătura întrebătoare a Cccilici... şi se aplecă asu
pra lucrului Aureliei.
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Când aceasta ridică ochii, văzu pe Cecilia 
preocupată, cu talia în mâni, nelvotărîlă...

—Da ce e cu tine, Cecilio? Dc cc-ai rălmas 
aşa?...

—Mă gândiam dacă să mai încerc. Punând 
talia deoparte, aţinti încă odată o căutătură ciu
dată asupra Georginei...

—Acuma, vezi, tc rog, cc-i mai trebuie d-şoaîăy 
zise Aurelia înlinzând Georginei talia ci.

Georgina, stânjinită întru câtva de privirile 
ciudate ale Cecilici, apucă talia şi începu* s’o 
cerceteze....

—Foarte puţin lucru d-şoară, şi peste câteva 
minute c gala....

Aurelia se aplecă spre Cecilia.
—Nu, tu ai ceva, Cecilio... Ce e ? de ce nu-nîi 

spui şi mie?
—Mai târziu, îi răspunse pe şoptite.
—Bine, mă duc să văd dacă mama e lot la 

voi... şi ieşi...
Cccilia se.uită la Georgina lung şi păru a sc 

hotărî la ceva.
—D-şoară Georgino, începu, cu glas ademe- 

. nitor, nu-i aşa că cel care a trecut adineauri 
era d-1 Clement Pâcleanu?

Georgina avu o tresărire. Obrajii i sc înroşiră. 
Aceasta1 i sc întâmpla pentru cel mai mic lucru.

—Nu cunosc pe d-1 Pâcleanu, răspunse ea'după 
o clipă de vădită codire.

—Dar pe dommil care a'trecut? întrebă Ce
cilia...

Ce să răspundă, în felul cum i se pusese în- 
trebarca? Făcuse imprudenţa să-şi dea pe faţă 

. surprinderea că văzuse pe frate-său, şi Cecilia 
luase seama. Dar de ce d-şoara ţinea numai de 
cât să şlie de-1 cunoştea dânsa? ’Şi-aminti ziua 
când Clement Irecuse după ea, lucru dc care-i
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vorbise feciorul... De sigur ea şi Cecilia îl vă
zuse alunei... Poale bănuia, ca şi' feciorul, că 
Clement era un drăguţ cc-o urmărise...

Cecilia, în faţa lăcerqi Georginei, urmă:
Mi s’a părul, d-şoară, că ai dat semn de 

mullămire când ai văzut j)c domnul că Irecea...
- Şi acesL lucru vă poate interesa, d-şoară?
Cecilia isi muşcă buzele... Făcuse un lucru 

necugetal... cum era obiceiul Aureliei..-. In ce 
chip să scape acum de încurcătură... ?.

Alunei se întoarse Aurelia, pe buze Fun râs 
ironic. *

—Inchipuieşte-ţ'i Cecilio, de cine vorbiau ma
mele noastre când am intrat? Dc’d-1 Pâcleanu. 
L’au văzut trecând pe strada noastră... fără a-şi 
aminti de noi...

Cecilia se înroşi... Totuşi vru să facă pe neş- 
t into arcă.

—Da? răspunse încet, cu ochii pe lucru.
Aurelia se apropia şi, la urecliic, îi şopti:
—Mi se pare că pe dânsul l’ai văzut şi tu 

când ’ţi-a pierit glasul şi pe urmă chipul, spune 
drept...

Georgina, numai urechii, auzi.
—De sigur că frăţiorul mi lc-a ameţit pe a- 

mândouă, gândi ca. Al uaibci băiat!
- -Nu zău, nu Fam văzut... se apară Cecilia.
Aurelia o pri\\i bănuitoare: din nou îi ţJieri» 

încrederea în vară-sa. Fa nu renunţase; îl iu- 
bia... şi eră, după cum se părea, mai cuprinsă 
de dragoste decât ea...

XVII

Pc la orele unsprezece saloanele doamnei ArD 
naşi ca nu gemeau de lume: fracuri, smdking-urj» 
la bărbaţi; găteli prêtenţiioase, sclipitoarei, la 
femei*.
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In încăperea din urmă. un mare proprietar 
pentru care jocul de cărţi era mai tic seamă de 
cât mâncarea, ..tăia un banc41, şi era nrh.i-în- 
conjurat de pătimaşi ca el şi'de ..ciupitori *, cari, 
se preschimbau : aceştia pontau, câştigau odată, 
de două ori. şi se întorceau să facă curte. Exer
citau asemenea profesiune de rigoare, între câte 
două ispitiri ale norocului.

Şi era aci zgomot. în această încăpere, după 
darea pe faţă a cărţilor bancherului, aci tăcere 
şi emoţiune înqălnişilă pe cât timp se împăr
ţi au cărţile...

Iu amândouă tablourile sclipiau ochi de aur 
şi fâşii albastre împestriţate cu alb, pc cari le 
puneau imuni lrenuirăloaro. urmările tic alţi ochi 
în cari sclipiau pasiunea şi speranţa providen
ţialului ,,9;*.

Cei ce primiau cartea, cu ce răbdare volup
toasă o „filau* până să-i cunoască numărul, şi 
cât de tainic o aşezau pc masă, când nu mai 
cereau altă carte, foarte nepăsători, ca ochi;i 
ageri ai bancherului să iui poată bănui câte 
puncte se ascundeau acolo.

Accentele muzicale străbateau din salonul cel 
mare, mai slab sau mai puternic, fără să le 
turbure luarea aminte, bucuria că au bătut pc! 
bancher, ciuda că au fost bătuţi de el.

Şi erau aci oameni a căror activi late politică 
se ţinea în seamă şi trăgea greu adese ori în 
cumpăna afacerilor publice. Siguri de rolul şi 
de influenţa lor, le plăcea mai de grabă „să 
se distreze*1 cu „cele patru dame“ tot alat de 

‘schimbătoare în sfera lor, ca şi cele clin salonul 
sclipitor.

Că se discuta în încăperea de alături, poli
tică, şi că multe ambiţiuni îşi frământau acolo 
speranţele sau ciuda, ce le păsa lor, cărora a-
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propi a lele alegeri era să le dea cu sigura n [fa 
locurile holurile deja ?

D-na Arinăşteanu sclipia de spirit între' doi 
(Miniştri, şi în Ţaţa lor stăteau înlr’o atitudine» 
măgulitoare pentru Excelenţele lor. câţiva 'Li-» 
neri, oarecum înaintaţi in consideraliunea aces
tora.

Erau gala să încuviinţeze membrilor guvernu
lui orice cuvânt zis cu aparenţa de adânc cu
getat, şi ca reprezentând o taină din program, 
ce bună-voinja ministerială o lăsa să se înţe
leagă, ori vreo maximă Filosofică potrivită situa- 
ţinuii atinsă de discuţiune.

Şi domnii Miniştri primiau cu intimă mul- 
lămire respectuoasa manifestare, cccace "te în
tări a iluziunca tăriei lor pe banca ministerială.

La un moment se apropia şi Clement Piâclcanu 
-care scăpase, între un danţ şi altul, de „cor- 
vada*; dc cavaler.

li salută cu oarecare răceală, în politeţea de 
rigoare, pe d-nii Miniştri.

—A ! iată şi simpaticul nostru maestru al ca
tedrei.. zise Ministrul dc Jusbiţie înluizându-i. 
mâna cu prietenie deosebită...

Ministrul Lucrărilor Publice îi întinse şi cl 
mâna, mai cu mândrie întru câtva... rostind:^

—Putem zice şi simpatic adversar... întrucât 
aniunc „independenţă^, în anume Imprcjurări, 
se poale lua drept ostilitate...

—0! bietul burnt, iată ce. i se atribuie! ex
clamă d-na Arinăşteanu... şi noi, prietenii, i-ani 
aplaudat candidatura.

—A! dacă dv. i-aţi aplaudat-o, doamnă, să 
schimbă modul nostru de a vedea, răspunse .Mi
nistrul Lucrărilor Publice cu perfectă curtenie.

—Era şi dc prevăzut că nu ca act de osti
litate spiritului dc disciplină al partidului, cl-nul
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Pâclcami ’şi-a annulai candidatura... /.isc celait 
Ministru. l ai am căutat să lămuresc'lucrul, azi 
chiar, la club. Se făcuse o nedreptate unui om 
stimat de fruntaşii noştri şi nu puteam lăsa 
aşa cest iu nea.

—Vă mulţumesc, domnule Ministru.
- Aşa că, amice, nu vei fi combătut deşi vei 

fi lăsat în propriile d-tale mijloace...
—De altfel, domnule Ministru, cu nu nvi-ani 

calificai candidatura de „independentă**, după 
cum s a zis... Sunt. şi rămân soldai al partidului...

—Luam cu plăcere act de declarat iu ne... zise 
Ministrul cu privire bine-voitoare.

—Dar nu înţeleg de ce, şi la Club, se lasă 
deoparte cei meri to şti, zise d-na Arinăşteanu. Nil 
vă parc o greşeală înstrăinăloare a celor mai 
devotaţi chiar?...

-Să-mi daţi voie. doamnă; devotaţii ascultă 
mai mull şi ddsculă mai puţin, aştcplându-şi 
rândul cu răbdare rosti Ministrul Lucrărilor Pu
blice. No zic Ia adresa d-lalc, domnule Pâclene, 
ci ating ccstiunea ca principiu.

—In adevăr, motive puternice silesc pe con
ducători jsă nu poată distinge cu demnităţi pc toţi; 
cei ce le merită, zise Ministrul de Justiţie; dar 
repet, că întrucât priveşte pe d-1 Pâcleanu, s’a 
stabilit înţelegerea şi-l vom vedea cu plăcere in 
Pari a meni.

Ministrul Justiţiei, se vedea bine, nu era toc
mai in potrivire de vederi cu colegul său.

De cel dinLâiu se vorbia că umblă a-şi forma 
un grup dc susţinători şi în Camere şi în partid, 
pentru limpid când ar fi fost ameninţai prea 
curând de vreo remaniere.

Se mai zicea că oarecari fruntaşi îl săpau, 
fiindcă trecuse peslc rând...

Se auzi muzica dând semnalul întâju al ca-



1 .rî

(lriluliii. Cercul înconjurător al Miniştrilor se- 
desfăcu. Clcmcnl i.şi ceru şi cl voie să treacă 
la datoria de cavaler.

—Intre noi acum. in taină, şopti Miniştrilor 
d-na Arinăşleanu : nu-mi place să anrjntcsc în
datoririle făcute, şi nici n o fac. 'Voiesc numai 
avă adresa o rugăminte, ca prietenă bună, unor 
prieteni buni... Susţineţi, vă rog. pe Pâcleanu, 
ca să poată ieşi la Teleorman...

—Dar avem candidai oficial, zise Ministrul 
Lucrărilor Publice.

—Eu cunosc o candidatură oficială căzută, 
fiindcă un conlra-curenl ministerial lucrase pe 
ascuns pentru un candidat ‘amic ulumu-i Ministru.
’ —Doamnă, eu promit înrâurirea mea, zise 
Ministrul Justiţiei, ridicăndu-se. îmi dai voie 
să-mi cerc şi eu norocul pe vreun tablou V...

Cum se depărta, d-na Arinăşleanu şopti pe 
un ton mai familiar celuilalt Ministru:

—Faure, cl-ta parcă ai avea ceva în contra Iur 
Pâcleanu.

—Nu în contra lui. Ic asigur: dar mi am voit să 
fiu imprudent ca domnul Yuccanu... Eu pro
mit fără să m audă altcineva.

— Promiti numai?
— Şi ţiu. Te asigur: Pâcleanu va ieşi.
—11 susţiii aci. la al 11-lea?
—Gmri? şi la al doilea în Capitală? Te rog 

spune-i să mi-şi pună candidatura. căci la al 
H-lca nu se poale cu nici un preţ.

—Bine, îi voiu spune. La Teleorman însă?...
—Voiu vorbi cu Prefectul, mâine, chiar, căci 

e aici. Mai-nlragc-i atenţiunea lui Pâcleanu că-şi 
sprijină candidalura pe socialiştii încuibaţi în 
Teleorman. A pornil-o cu ei.—treacă meargă - 
dar după alegere să-i lase în pace: altmintrelea 
ne va pierde consul era ţi un ca ce i-ani dat.
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—In adevăr că există socialism .şi alàl de pu
ternic ? întrebă cu naivi laie d-na ArinăşLeanu.

— Puternic? zâmbi 'Ministrul. Ii vom tăia noi 
din unghişoară... K un nebun dc proprietar la 
mijloc... altmintrelea... Dar nu va ţine mult ră*» 
tăcirea ! !

Salonul cel marc era tivii pe de margini c’uii 
.raiul de scaune. în afară de mobila iui ob(i-« 
cinuilă. Oglinzi mari. fără cadru, ci prinse între 
ramuri de lemn sculptat, cu câte un amor de 
bronz la mijlocul de sus.-—în apa cărora se afla 
pictural cu mare fineţe câte un peisagiu,— de
dea u un efect plăcut, pe lângă că erau de ultima 
modă. Trei poiicandrc de bronz ce înfăţiişaui 
trandafiri mari, admirabil cizelaţi, împrăştiau o 
lumină vie. mult mai vie prin răsfrângerea o- 
g'iinzilor puse faţă în faţă şi la înălţimea lor. 
Câteva tablouri numai, dar alese, mai toate din 
şcoala franceză.

in dreapta, parei ii unei încăperi mai mici 
fuseseră dărâmaţi şi parchetul ridicai aşa încât 
să dea înfăţişarea unei scene, în prelungirea, 
salonului. împodobită cu plante dc jur împrejur, 
părea mai mulL o mică grădină dc iarnă. Inlr:o 
parte sta orchestra. cân:l era bal. In altă parte 
era pianul, la care se afla un ..tapeur**, ca pen
tru Vinerea.

Tot aci so ziceau monologuri sau se jucau 
.scenele.

Oricât de nepretenţioase se numeau că sunt 
aceste Vineri, doamnele şi domnişoarele alcă
tuiau un lot foarte luxos din o varietate dc colori 
bine alese, in care predomina negrul. Din d-nc 
-erau mai toate numai cu pieptănătura * domnii* 
.şoarele însă cu pălăriile. Acesta era aproape sin-i 
.gurul senin al seralei fără pretenţiuni.
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însufleţirea era marc, şi. parcă ar fi fost a- ' 
nume alegere, fetele mai ales erau toate drăgă
laşe. dcsinierdfuidu-ţi privirea şi îndemuându-lc- 
să fii curtenilor fără preget.

Să fie curtenite fiind aproape întreaga lor 
preocupa! iu ne, nu aveau cum să fie neniulţănvile, 
d'e oarece roiul tinerilor îşi plătia cu priso
sinţă acest tribul în care nu intra nici un sim
ţim ânt serios.

Măgulite, dan jale. ce puteau cere mai mult?
Totuşi, pe neobservate, se afla mai totdeauna 

câte-o pereche, două, asupra cărora doamna Ari- 
năşteanu întindea îndemânaleca reţea a intenţia-.- 
nilor matrimoniale.

La cadril, erau la o margine faţă ’n faţă. Au
relia cu Clement şi Cecilia cu un sublocotenent 
de roşiori.

Acesta da zor copilei cu o curte .stăruitoare 
şi se miră că nu aveau răsunet în inima ei 
dibaccle lui complimente. Şi ce partidă hună 
pentru tinerele lui epolcle. înfăţişă d-şoara Jîuş- 
loviciL. Afară de aceasta. îi şi plăcea lata.

Se înciuda roşiorul 'frumuşel şi subţiralec. unde 
vedea în faţă pe d-şoara Hfmţianii vioaie, ve
selă, atentă la vorbele cavalerului şi muiiamilă 
de ceea ce părea o curte tot pe aiât de stăruitoare 
ca a lui.

Clement în adevăr, sc părea că-şi luase in 
seara aceasta holărirea de a se declară penlru

numai odată, ca da-Aurelia. Valţasc pe Cecilia 
torie, si pe Aurelia de mai midie ori. înrâurii 
mai mult poale, de atmosfera salonului şi de 
ideia d-nei Arinăşteainj că Aurelia era mai potri
vită lui, îi asculta cu oarecare plăcere limbului 
neîntreruptă şi-i părea de spirit. De aceea îl 
ceruse si cadrilul.

Fu impresionat în chip neplăcut insă că avea 
fală 'n fală pe Cecilia, 'a cărcea înfăţişare gân-
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ditoarc era ca o imputare parca pentru pre-» 
ferinja ce dase Aureliei.

Dar nu avea ce face.
Aurelia, fericită do alegerea lui Clement, pri

mise propunerea Cecil iei de a ii din acelaş grup 
la cadril. Era pe urmă pentru ea si o ccstiune 
ele puţină răzbunare pe Cecilia: ..las-o să vadă 
că Clement m’a ales pe mine!” gândise vani
toasa fală.

In timpii! schimbului, la diferitele figuri, Cle
ment îi adresa şi Ceciliei câte un cuvânt, ca 
politeţă. Biata Cecilia îl prim ia c'un zâmbet trist, 
îl prhnia însă cu mulţămire. Cu aceste cuvinte 
ale lui Clement ca îşi lua rămas bun delà visul 
ei de iubire, şi o mulţămiau numai fiindcă anin 
tau din partea lui o atenţiune delicată.

Ii părea uneori că privirea lui îi cerca ier-t 
tare fiindcă se holărîse pentru Aurelia, şi ideia 
aceasta o făcea să rămână cu simpatie pentru el.

Cadrilul se fini. Roşiorul o conduse pe Ce
cilia lângă d-na Rustovici şi. după o graţioasă 
înclinare, se depărlă. j

— Bravo! bravo! îi şopti un căpitan de geniu. 
Manevrezi bine, Surcene.

—Ia lasă „mon-chcr*. c o tâmpită, răspunse 
locotenentul. Ţi-ascullă complimentele şi se uită 
la tine cu ochi lipsiţi de orice exprcsiimc de 
inleligen ţă...

—„Parol e“_, Surcene? Ce draciil!
—Iaca, cearcă şi tu, „mon-cher“.
—Am să cerc... Stăm „în expectativă44 unde 

socotiam că faci tu asediu...
—Aşi! Mai înţeleg pe d-şoara Râuţianu. „Voilà 

une qui n’est pas bégueule!*4
—Dar a încurcat-o „ţivilul44...
—Care? Pâcleanu?
-El...
—Ne-au luat ţivilii înainte „mon-clier” şi asta
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nii-i spre onoarea drapelului...
Ofiţerii se despărţiră...
In limpid acesta. Aurelia nu dasc drumul bra

ţului, cavalerului şi se îndreptase cu el, într- 
adins, spre al doilea salon, ca pentru a-şi pre
zentă i’iclanţalu I...

D-na Arinăşlcanu îi întâmpină, zâmbindu-lc.
—Ce bine vă potriviţi!... Ic şopti ea...
Aurelia se înroşi de plăcere şi cată cutezător 

In ochii lui Clement. Acesta îi zâmbi, apoi răs
punse cl-nci Arinăşteanu :

—Să fie o ursire? Mă tem să nu displacă 
<l-şoarei Râuţianu...

—Aurica c prea inteligentă ca 'să nu te fi 
deosebii... Ce zici Aurico?

Atacul era mai dc-a dreptul acuma. Aurelia 
nu-şi pierdu cumpătul...

—Aş fi foarte fericită să mă fi deosebit d-nul 
Pâcleanu pe mine...

—Bravo, dragă Aurico!... Răspunsul tău îmi 
merge la inimă, căci pentru mine Pâcleanu c 
ca un fiu... Văd dar că vom nunti...

‘Aurelia, cu adevărat emoţionată, strânse fără 
voe braţul lui Clement.

--Aceasta e adevărata căsătorie, zise d-na Ari- 
năşlcanu, ca viitorii soţi să se aleagă şi să se 
înţeleagă singuri, iar părinţii numai să consfin- 
ţiască. Vă las mulţumirii voastre... adaosc, şi se 
depărtă.

Aurelia aruncă lui Clement o căutătură plină 
de farmec.

Râuţianu şi Ruslovici treceau atunci, venind 
din sala dc joc.

—Tată, şopti Aurelia,'deodată, dă-mi voie să-ţi 
preziiit pc fidanţatul meu...

Râuţianu privi surprins cu totul, atât de ne- 
•aşleplală era asemenea prezentare, la o serată,
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în o casa cc nu era a lor. fara. să fi fost hotă-* 
rit el. mai înainte, ca tată, asemenea legătură'.

XVIII

Clement, în privinţa candidaturii la colegiul *
al Il-lea din Capitală, făcuse aşa încât să se 
pară că a cedat sfatului d-nci Arinăşteanu.

\Se duse dar la lată-său să-i spună a nu mai 
purtă vreo grijă.

Cecilia era hi fereastră, singură, foarte tristă... 
Acum. că se aştepta numai alegerea lui Clement 
ca deputat, spre a se face logodna lui cu Au
relia. ce mai avea dânsa de sperai?

Toi uşi. ceva lainic, ce i se înrădăcinase in I 
suflet. îi risipia uneori trist.*'ea şi o punea sa 
se gonii iască la Clement, ca şi cum ivar fi fost 
hotărî rea acelei logodne.

Acum când ii zări că trece, deschise fereastra 
repede şi se aplecă să vadă încotro trecea?

Intrarea lui hv cismarul îi d 
ciudată. Ce căuta acolo?

Deodată îşi aminti de ziua când era la ei 
Georgina, fala cismaruhii, şi d.c momentul tre- 
corei lui Clement. Georgina îi dăduse alunei o 
bănuială, cu atitudinea ei. Nu cumva Clement 
curlenia pe Georgina? Ce .alt scop puică să aibă 
ducerea lui pe la cismnr? O! nu. mi se putea. 
Iubirea ci de Clement începu să îndepărteze a- 
scmcnca ideie. KI umbla să se însoare, intra in 
casa lor. cum ar fi mnblal în acclu.ş timp j>c 
lângă o fală ca aceasta, o fală de jos?

Rămase câteva clipe pe gânduri. Deodată se 
înfiora şi se înroşi la Ivirea unui gând ciudat.

-A’ nu. nu... imirniură.
Se ridică, se plimbă prin odae cuprinsă de 

nelinişte şi în luptă cu gândul cc-o încolţise.

idu o sensaţiuiie
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—Trebuia sa fiu mai energică. începu a 'şi 
zice. Aurelia n'ar ii triumfat, iii va ii luat sfio- 
şia mea drept indiferenţă... .şi eu toate acestea 
sunt sigură că-l iubesc, nu ca Aurelia... Dacă n’aş 
cunca.şle-o pe Aurelia, m'n.ş resemna... Dar ea 
mi e in stare să iubiască sincer ca mine... Xumai 
ca să mă rămâie şi să mă umiliaseă. ea sa 
aninat dc Clement. Dar şi el... Cum de ira pă
truns in sufletul meu?

Stătu o clipă locului şi iar îşi urmă umbletul 
şi gândul :

Ar trebui să lupt şi eu, căci târziu nu e. 
Clement nu cred so ii iubind... Pe mine insă 
m ar iubi ?... Chiar dacă nu. l aş iubi eu şi i-aş 
li soţie bună... Aurelia nu sa purtat cu mine 
cum treime. .De ce nu m'aş purta la fel? Dar 
cum să fac?

Cugetul rău ce-o încolţise, o im bold ia. Se făcea 
însă că iiu-1 ascultă. Urmă:

—Aurelia e mândră, e vanitoasă, c iute... Xu 
prea judecă în primele momente!.. Dacă i-aş 
sufla neîncrederea în Clement?

fnima-i batea cu putere, dar curagiul planului 
conceput, îi tipsia... De nu va fi să izbuliască, 
La ec batjocură nu va supune-o Aurelia!... Ar 
muri dc ruşine.

$i *n adevăr că obrajii i se aprinseseră... Se 
ghemui înlr uii fotoliu şi ar fi stat mult timp aşa, 
dacă nu auzia glasul Aureliei.

Se ridică repede şi îşi impuse dominarea dc 
sine.

-..Iion-jour” Ceciiio... Da ce slai aşa dc sin
guratecă păsărică?... Am venit să-li cer păre
rea. dragă, pentru logodna mea: ce zici: rochie 
roză ori albastră? Mama zice că mai bine mă 
prinde albastrul.

Ba eu cred că trandafiriul-şlcrs.... odată ce 
eşti oacheşă...

ii
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—Şi părerea mea era loi aşa...
Privind d’aproapc la ca şi văzând-o prea a- 

prinsă la faţă. o trase căi re fereastră.
Dar cc ai Cecilio? Obrajii îji sunt ca nişte, 

bujori... şi nu prea le c felul... E-cani curent 
parcă aci... Ah ! dar bine, jiu simţi, Cecilio. că 
fereastra nu e închisă? Privi în stradă şi pre- 
semne că văzu ceva, căci împinse în aflară'o parle 
a ferestrei şi rămase aplecată...

Cecilia se apropiă. Aurelia îi făcu senin să nu 
vorbiască.

La colilii casei, Clement, da, Clement, vorbia 
cu Georgina, şi fata arăla o nndţămirc care 
sclipia nespus in ochii ei mari şi frumoşi...

— Când mai vii? îi auziră glasul.
—După alegeri... La revedere...
Clement îi strecură fetei ceva în mână, — de 

sigur hani, — căci ca ii muljămi strângându-i 
mâna cu tărie.

Aurelia se dădu repede înapoi, palidă, cu pri
virile întunecate, muşcându-şi buzele foarte ner
vos.

Cecilia, deşi neplăcut impresionată, şi ea. a- 
răta şi oarecare imdţămirc: bine că văzuse şi Au
relia... 1 se mai înlesnia calea, şi Aurelia era să 
se inrâuriască mai uşor de vorbele ei.

După ce Clement trecu repede, fără să arunce 
de fel ochii la casa luj ituslovicL amândouă 
fetele se priviră câteva clipe în tăcere...

Cecilia, cea dintâiu, începu a râde batjocoritor. •
— De cc râzi? întrebă Aurelia cu necaz. De 

ce râzi? îndată i sc umplură ochii de lacrimi 
şi se aşeză pe un scaun, punându-şi fruntea 
în mâini.

Cecilia sc apropia, cuprinsa şi de părere de 
rău fiindcă o vedea pe Aurelia în lacrimi.—cu
prinsă şi dc-o pornire de bucurie; cercă să dea
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glasului ei 1111 Ion de compătimire şi vorbi j>c 
şoptite:

—Ce rău îmi pare!... De nllTel şliam de mult 
asia... De ce crezi că m’am dat dc-oparte?...

Aurelia ridică cu violenţă capul.
—Ce ştiai?
In privirile ci era o răutalie care-i schimbă 

cu^tolul tânăra Înfăţişare.
— Din ziua cuiul lucram lot aici şi era cil 

noi şi fata cismarului, dc-alunci am bănuit. Dom
nul Păci ea n u a trecut pe sub ferestrele noastre,’ 
atunci ca şi astăzi. Fala cismarului Pa văzul şi 
a dat semne de bucurie şi parcă de nerăbdare 
de a se duce după el... I-am aţintit o privire 
pătrunzătoare şi ca s’a înroşit... \u-(.i aduci a- 
niînte că m’ai Întrebat ce aveam? Tu ai ieşit să 
vezi dacă luşica a plecat. Fu, cum am rămas 
singură cu dânsa, am şi întrebat-o aşa, încât 
să-i smulg taina... ’Mi-a răspuns cam încurcat,

1 iar in urma stăruinţii melc, cu supărare, ceeace 
niii făcut să înţeleg adevărul... Când le-ai în
tors tu, eram şi mai schimbată şi mi-ai luat 
scama... Ce vrei! îmi părea rău că domnul Pâ- 
clcanu era şi cavaler fetelor de cismar...

Aurelia ‘o ascultase, privind-o ţintă, arzător, 
dar întunecos..

—De ce nu ’mi-ai spus şi mic? I se răsti, 
ridicând u-se.

—Am avut intenţiimea. ’Mi-a fost teamă ca1 
nu mă vei crede şi că vei luă lucrul ca o .pâră 
a mea. înţelegi ce greu ’mi-nr fi venit...

—A! obraznicul! neruşinatul!... Şi ’i-a dat.., 
bani; am văzut bine că ’i-a dat bani. Şi mâna 
cu care a strâns-o jie a mea, strângea mâna 
cusatoresei! a unei fete de rând!.. Şi când?... 
După ce s’a declarat pentru mine!...

Bălă cu mânie din picior, avii un gest do
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îngrozii si se făcu ghem pc canapea isbucniiid 
în plâns...

Ceci! iei i se făcu milă şi ui La pentru mo
ment rivalitatea: se apropia si-i strecură un braţ 
pe după mijloc...

Era să-i vorbiască, dar impetuoasa fată se 
ridică parcă mai liniştită, insă 'foarte dişpre-. 
ţuiloare.

— Xu. asta nu-i voiu ierLa-o niciodată.!..
Se plimbă prin odaie cugetând, apoi, fără să 

ceară voie Cecil iei. sună şi când se arătă fe
ciorul. ii dădu ordin să se ducă şi să chicme 
pe fata cismarului.

—Ce vrei să faci? îi şopti Cecilia.
- Du-te, ordonă din nou feciorului, pc carc-l 

vedea că nu se .mişca.
Acesta, făcui un pas spre ieşire, dar se opri, 

şi cu sfio.şie prefăcută:
—Domnişoară Aurico, şi d-v., doîmnişoară ,.Se- 

siLo*\ era să vă rog să vă spuiu ceva...
-Să ne spui ceva nouă? Ce? întrebă Cecilia 

cu mirare.
— Fala asta a cismarului, să mă iertaţi, nu-i 

ca sa intre în casa d-v....
—De ce? întrebă Aurelia repede.
—Apoi... îmi c cam muşine să vă spuiu...
—Ei. lasă Tudore. nu niai spune... îi zise Ce

cilia. c’un sentiment de pudoare lesne dc în
ţeles.

—Ei şi Iu, Cecil io !... Lasă-1 să spuie... Spune 
Tudore. ordonă Aurelia...

Cecilia se apropia de fereastră, «ca spre a fi unai
departe.

Tudor, încuragiat, rosti :
' E-o fată, cum să zic... necinstită... vin a- 
morezaţii dânsei până şi în casa lată-său şi: 
mamă si...

Aurelia se îngălbeni. Ea lua in alt chip spusa
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feciorului, ca aluziune mai mull la Pàcleanu. 
Şi jiu mai era taina nici pcnlru servitorii-amân- 
duror caselor, apropiata ci logodnă rcu Pâ-t 
clean u.

, — Asia nu ne priveşte, avii ea bunul simţ să 
zică. Du-te, Tudore, si, lasă. n o mai chicniă...

Tudor ieşi. Se răsbunasc. Georgina nu avea să 
mai intre în casă. Cecilia voi să tragă folos 
şi din întâmplarea aceasla, cu toate că nu ca 
o încuviinţase.

—Vezi, Aurice? Până şi servitorii au luai) 
seama.

Aurelia nu răspunse. Cu capul în jos, ener
vai ă, medita.

—Dar de ce voiai să cliiemi pe Georgina? 
întrebă Cecilia, ca să mai aţâţe focul.

—De ce?... răspunse Aurelia, privind-o în
cruntată... Ca să mă încredinţez mai bine...

—Ai fi fost imprudentă să te pui faţă în faţă 
cu fata cismaruTui ca rivală... Cu creşterea lor, 
de rând, ţi-ar fi răspuns vfo obrăznicie şi... 
şi nu cred că te-ai fi pus la ceartă cu ea...

Aurelia cătă în pământ.
—Ai dreptate Cecilio... Trebuie să fie şi <?/. 

un om de rând, cu toată aparenţa lui de om dis
tins... A! adaose cu mânie iarăşi... ce-am să-i 
fac domnişorului!... Am să-i trimit azi chiar o 
scrisoare după cum merită... La revedere, Ce
cilio...

Şi fără să-i dea mâna, ieşi, iar Cecilia o auzi 
cum trânteşte uşile după ea...

Rămase zăpăcită. Cum? era cu putinţă adecă1 
să ia capăt aşa de degrabă lucrul acesta pe care-1 
începuse cu teamă? Şi teamă parcă o cuprinse 
şi acum la ideia că putea în adevăr să se strice 
logodna proiectată...

Bine că intervenţiunea neaşteptată a lui Tu-
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dor pusese capăt cel puţin unei neplăcute scene 
cu Geoçgina! O! dar ce ijine prinsese inlcrvcn- 
ţiunea aceasta!... Ea liotărîse şi mai cu lejnciu, 
şi mai repede pe svăpăiala Aurelia să scrie lui 
Pâcleanu.

Dar oare îi va seri? Până acasă 1111-şi va fi 
schimbat mânia in indulgenţă şi indulgenţa in 
iertare?

Şi rămase într.o stare de nelinişte îngrozitoare, 
în care mumă-sa o surprinse după câteva mo
mente.

— Ce? ori le-ai certat cu Aurelia cumva? o 
întrebă d-na Ruslovici îngrijată. Ce este între 
voi de un limp încoace?

—Nu, mamă dragă, nu m’am certat; însă 
Aurelia nu ştiu ce avea că era foc de supă
rată... Furtună ini-a venit, furtună s’a dus...

—Şi nu ţi-a spus de ce? o întrebă, cu pă
trundere, aţintind ochii la ca.

Cecilia avu puterea să rabde acea privire.
—Nu, nu nii-a spus, cretie-niă, rosti ea cu 

tărie de adevăr.

XIX

Abia ieşise Ruslovici delà Clement. II îndem
nase să se ducă împreună cu Râuţiânu la Igliţa 
şi de-acolo la Turnu să facă o vizită Prefec
tului, apoi la Alexandria, la Roşiori şi la Zim-« 
nicea şi pe acolo pe unde va mai fi fost tre-î 
buinţă spre a se arăta. Ii spusese apdî că întâl
nise pe Ministrul Lucrărilor^ Publice şi-l asi
gurase că vorbise Prefectului "cu stăruinţă. Ast
fel, în punctele mai puţin sigure delegaţii aveau 
să fie „aleşi;t după ordinul secret al Prefecţii 
lui. în favoarea candidatului lui.

Clement promisese să se ducă la Râuţiânu in 
ncea seară chiar.



167

Era h doua zi de scena petrecută între cele 
două vere. înainte de prânz.

După plecarea lui Kustovici Clement începu 
n-şi desface corespondenţa si ziarele.

O scrisoare, al căreia plic avea o scriere mă
runtă şi subţire, îi lovi luarea aminte. Plicul 
era lila cu iniţiala ,.‘AW întipărită.

—Scrisoare femeiuşcă... murmură el... Care-şi 
va mai li adus aminte de mine, cu loale că am 
părăsii scena „galanteriilor?*'...

Tăia plicul a-Icnc, fără curiozitate, eTin cu- 
lilas. şi căută semnătura... Un „A44 şi nimic mai 
mult.

începu a cili.
..Domnule*4,
„E nenorocire pentru domnişoarele oneste că 

nu cunosc ce poate fi în vieaţa acelora ce li 
sc prezintă ca pretendenţi... E lipsă de prevcj 
dere, ca să nu zic altfel, la aceşti pretendenţi,, 
că nu caută să ascundă.cel puţin, anume legături, 
care nu ar trebui să le mai aibă, odnlă ce sinul 
hotărîl pentru viaţa de familie44...

—Ce însemnează asta? sc întrebă Clement cu 
mirare. Se pare a fi delà viitoarea mea logod
nică. „A*4—„Aurelia4*... Dar de care legătură va 
Fi auzit? Prea îndelungate şi mai ales pasionate 
n’am avut, după cât ştiu...

Ridica din umeri, după o clipă de gândire 
şi citi mai departe:

..Cecace am văzut însă-mi mă face să-ţi re
trag odată pentru totdeauna cuvântul meu şi 
orice simpatie cu care înă grăbisem* şi, fii în
credinţat că nici o scuză, că nici o mijlocire nu 
mă vçi întoarce, domniile, delà hotărîrea mea,

„A4*.
—Ei, asta-i bună! strigă Clement, ridicându-se. 

Dar ce-a văzut? şi încă „ca însăşi44?... Şi ce tăiş 
ascuţit în fraza din urmă! Eaca una care ar fi
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deslogat chestia nodului Gordian Loi ca Alexandru 
Cel Mare!

Clement râse,-—cam nervos.—dar râse şi puse 
scrisoarea în buzunar. Toi era să se ducă pe 
seară la Râulianu. avea să-i arate si această 
..proză năbădăioasă".

Prea In serios nu lua el lucrul. II refuza? 
Mare pagiibă!... Avea pe ’Cecilia... Xu ar fi voit 
nici ea—cine ştie,—spre a nu se arăta lovită 
în persoana verei sale? alta atunci!... Unul ca 
el nu putea să rămână neînsurat...

Şi „Providenţa familiei", supt chipul doamnei 
Arinăşleaini, ii trecu pe dinainte.

In prescura acestei zile. o scenă ciudată fusese 
în casa hii Râuţianu.

Aurelia, sul) cuvânt că era foarte indispusă, 
nu voise a veni la masă. 'Oricât o întrebase 
mumă-sa ce are,—şi dacă c bolnavă să aducă 
doctor,—ea nu voise altceva decâ.t... să i se dea
pace.

Obişnuită cu asemenea schimbări, fără mo
tive, adese ori, cu asemenea toane, ale fic-si 
d-na Râuţianu o lăsă în odaia ei.

Firea aceasta prea supărăcioasă oricât cău
tase a i-o îndreptă, nu izbutise. Atât doar că o 
putuse ascunde de ochii altora, de-ai Iui Râu
ţianu chiar.

—Ce sunt indispoziţiunile astea prea dese la 
Aurelia? întrebă Râuţianu ca şi altă dală... Insă 
fiindcă era acum vorbii de măritişul ei, adaose: 
ar trebui să consultăm un medic. Iulio. Xu eşti 
dc părere?

—De ce dragă?
—Odată ce i-am hotărît logodna, trebue să 

ne dării scama dacă fala e cu lotul sănătoasă...
—0! şi tu. ce ideie ! Dar n’are nimic fala.
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dragă Petre. Sunt numai nişte indispoziţiuni tre
cătoare... Ic asigur...

Pe timpul mesei se mărginiseră aci cu vorba, 
în privinţa Aureliei.

Alăturea cu sala de mâncare era o odaie, zisă 
„turcească4* din cauza orânduirii sale anumite. 
Aci îi plăcea în told ca una lui liant, ia nu să bea 
cafeaua şi să fumeze, să citiască ziarele si să 
mai stea de vorbă cu solia şi cu fiica.

Abia trecuseră, el şi Iu lia, în încăperea aceasta 
şi apucaseră câte un ziar, când Aurelia se ivi, 
plânsă, cu obrajii aprinşi, cu capul în neorân
duială.

Părinţii săriră deodată.
' —Dar ce ai. pentru Dumnezeu? strigă Iulia, 
luându-i mâinile. Arzi... şi chipul ’ţi-e aprins...

—Ce s’a întâmplat? întrebă şi Râuţianu, iar 
cu privirea îi spuse luliei: vezi că nu c numai 
indispoziţiunc, aşa. oricum?

—Xu mai voiu să iau pe Pâcleanu ! răspunse 
Aurelia cu tărie.

—Cum? de ce? exclamă Râuţianu, uimit.
— Dar asta ce mai este! zise lulia.
—Ia stai colea, Aurico... începu tatălcu 

blândeţe, şi dă-mi voie să-ţi spun ub lucru: 
chipul jii care tc-ai holărît pentru căsătoria cu 
Pâcleanu, în afară Vie orice sfăluire de mai 
înainte cu noi, părinţii tăi, m’a impresionat nu 
tocmai bine, dar am trecut cu vederea. Xu ’(i-am 
adresat nici o imputare... Era însă .drept, măcar 
ca un fel de condescendenţă către noi, să ne fi 
cerul părerea ; mai ales era cuviincios să mă 
laşi pe mine să vorbesc cu Pâcleanu. chiar 
dacă simpatia voastră reciprocă adusese o înţe
legere tăgulă între voi... Cum ’[i-am mai spus. 
trec şi acum cu vederea procedarea la. Xu în
ţeleg însă înloarecea-ţi delà hotărîrea luată, — 
căci, dragă Aurico, un proiect de căsătorie e re
zultatul unui simţimânt, în orice caz. rezultatul
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unei chibzuinţi maliire. — şi Ia ‘line, du-mi voit? 
să-ţi spun, pare a ii io si mai mult un capriţiu... 
Aşa chiar de-ar li privita, şi lotuşi nu poate 
iipsi motivul părăsirii proiectului. Te rog dar,, 
să ne spui acest motiv, cu toată sinceritatea... 
(îaiideştc-le apoi că Pâclennu nu este prclen- 
dent obicinuit. cu poziţiune modestă convenabilă, 
pe care părinţii o poate primi cu oarecare codire; 
Pâclcanu c:..

—O! tată. lasă... I'] un mizerabil î.strigă Au
relia, cu pornire, ridicându-se. Şi de unde as
cultase pe lală-său, cu o cuviinţă oarecare, acum 
privirile ei scânlciau de indignare, pieptul i se 
sălta puternic, mâinile ei frământau batista cu 
nervozitate.

Părinţii ,se priviră cu înîmărmurire...
—Cu atât mai midi, motivul! strigă Râuţianu, 

cu glas mânios.
După mişcarea ce făcu Aurelia, era să spuie... 

Se opri însă părând că se ruşinează... şi plecă 
ochii.

— îţi va spune. mama... Te rog mamă, vino.
In timp ce Râuţianu rămânea să se plimbe 

prin odaie, necăjii, muma şi fata trecură repede 
în camera acesteia.

Aci, într'un torent de cuvinte aprinse, Aurelia 
spuse vina lui Clement, spre adânca imn armii rire 
a d-nei Râuţianu, care, nu cuteza s’o Întrerupă, 
mai ales că. de urmărirea fetei cismarului 'şi 
aducea şi ea aminte că vorbise cu Zoe Hus- 
lovici, când îl văzuse pe Pâclcanu trecând repede 
după Georgina.

—Vezi. dar marnă, că nu mai c cu putinţă 
să iau pc domnul acesta care vine cu amorurile 
d-sale până în coasta casei noastre! Nu, nu-1 
mai iau, ori ce-ar zice tata, orice ar fi să se 
întâmple!...

Ce să-i răspundă muma? Ea cunoştea acum
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viata şi falalilalee aceasta ca tinerii, la o e- 
lale încă nu în dcajuns Je coaptă, să umble 
după cuceriri. Baiului cc-1 avea ia Paris, îi dă
duse triste dovezi, mâhniloarc pentru inima ci 
de mamă. Kra un cuvâni însă de a îndreptăţi 
în ochii copilei sale pe Pâcleanu, de a-i arăta 
faptul necuviincios, ca fiind dacă nu permis dar 
trecut cu vederea şi clasat între năravuri ce nu 
se mărturisesc ?

Cum de s'a ajuns la asemenea timpurie stri
căciune a băieţilor'? Cinc-i îndeamnă, când în 
casă nimic nu văd care să le deştepte simţurile?

Toate acestea le cugeta repede. în adevăr, dar 
i se păru că tăcuse prea îndelungat şi Aurelia 
aştepta un răspuns, o mângâiere, o încuviinţare.

—Xu le vei fi înşelai. \urcIio? îi spuse ea 
ceeace-i veni mai de grabă în minte.

—Dar e de înşelat, mamă, ce vezi cu ochii? 
strigă fala.

—Poate e rudă cu familia aceasta... zise muma, 
muljămilă că a aflat un motiv. Pâcleanu se a- 
rătase imprudent, dar aceasta mi putea fi un 
cuvânt să nu se facă căsătoria.

—Rndă? rudă cu asemenea oameni? esclamă 
Aurelia cu mândrie... Dar din ce familie e alunei 
donnuil acesta? Xu mă mărit după un om, prin 
care să am onoare de a fi în rând cu cismarul 
Pâclca...

Se făcu o clipă tăcere. Iulia sta încurcată.
—Ah! mamă... dragă mamă... zise deodată Au-

Cismanilui îi 
Pâcleanu..

relia... De sigur e din familie., 
zice. Pâclca şi domnului îi zk

—Ascullă dragă Aurelio, nu trebuie să luăm 
lucrurile după unele aparente, — una. — şi 
alta: nu treime să fim prea mândri de numele 
şi de starea noastră... Să avem numai mândria 
de a fi corecţi în raporturile cir societatea şi 
de a nu ne cunoaşte nici o vină... Să ne închid
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puim că d-iiul Paclcami c înrudit cu această 
familie... E o notă. hună pentru el că, în poziţiu- 
nea iui socială fiind, nu-şi uită rudele rămase 
mai jos... şi că vine să le ajiite... Căci acum mă 
gândesc bine: dacă a dai hani Georginci, ’i-a dat 
ca ajutor pentru casă... Pe urină. la altceva tre
ime să cugeti, copilă dragă. Un bărbat care se 
ridică de jos. are un merit mai mult. Ştii cc 
impresiune ne-a făcut Păclcanu : bine crescut, 
instruit, perfect cavaler, ursit să ajungă departe, 
la demnităţi în Stat şi in consiclerajiunea so
cietăţii noastre...

—Oricum ar fi mamă, nu-1 mai voiesc... Simt 
că-1 urăsc... pe căi ’mi-e de urâtă şi familia de 
alături, oameni nesuferiţi şi de d-v. de altmin
trelea.

— Eu zic să le mai gândeşti. Aurico...
— De fel! de fel!... strigă ea, cu enervare şi 

si ascunse faţa între mâini, ghemui ud u-se înlî’urt 
fotoliu.

Iul ia socoti că era de prisos să mai încerce 
eu ea o înţelegere, pe cât o ştia de încapă-* 
ţinală, - si ieşi.

Râuţianu o aştepia cu nerăbdare.
—Ei? ce este? Ştii că mă surprinde carac

terul fetei noastre? In adevăr că nu in’am putut 
■ocupa de aproape de creşterea ei. dar tu Iu-» 
tio ? tu ?

-—Ce să fac, dragă Petre! Pe cât am putut, 
am căutat totdeauna să-i combat mândria şi în- 
căpătinare... Văd însă cu mâhnire că n’am iz
butit. Mai ales în ocaziunea aceasta...

Şi începu a-i povesti întâmplarea.
—A! nu-1 cred pe Pâclcanu capabil de aven

turi de acestea ele rând... Mai ele grabă e cu 
•putinţă înrudirea lui cu dsmarul. Ce are a face, 
Insă? Din potrivă, cum prea bine ai observat Iu,

j **■
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dragă InIio, e dovadă clc inimă hună că-şi ajutai 
rudele sărace... Lasă că lămuresc şi împac eu 
lucrurile... Cât despre Aurelia, nu Irebuc să-i 
trecem cu vederea asemenea pornire necugetată... 
Să lăsăm să-i treacă prima furie şi apoi o voiu 
sfătui eu cu seriozitate...

—Bine, dragă, numai să nu fie în deşert... 
zise Iul ia, oftând.

—Cum? tu adecă crezi că holărîrea Aureliei...
—Dacă nu va voi, la urma urmei, ee-i vom 

putea face?
—A! ce va să zică prea multă răsfăţ!are!
—Te rog, ini-mi imputa, dragă, răspunse Iulia 

cu oarecare mândrie.
—Asta-iL. Ar trebui acum să Ic superi şi tu...
începuse a da în dc-scară. -Se auzi sunând. 

După pu|in feciorul veni să le vcsliască pe Pâ- 
cleanu.

— Poflc.şlc-1 în salon, zise repede Râutianu.
—Ei. ce vei vorbi cu el? întrebă Iulia.
—Voiu vedea. Tu fă pe Aurelia să vie în

salon.
—Ar fi o jgreşeală...
—Voiu veni cu dar s'o fac să vie .

Râuţiami îl întâmpină cu mare prietenie, ca 
de obiceiu, dar luă aminte la chipul cam ciudat 
al lui Piâcleanu.

—Inii face o deosebilă plăcere, vizita d-lalc, 
mai ales că mâine voiu pleca Ia ţară.

—Mulţumesc, de bună-voinţă, domnule Hâu- 
ţianu. Ştiam de plecare şi de aceia venisem a 
mă sfătui cu d-ta dacă nu ar fi bine, în ve
derea alegerilor, să fac, cum se zice, 
turneu44 electoral în judeţ. D-! Ruslovici mi-a 
spus că 'o vizită Prefectului, la Turnu, im ar 
strica...

—Si cu zic că irai* strica... Aecasla ini-ar
• ^ i

un ..mic
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-da oeaziunc să le însoţesc şi să ne mai upro- 
piăm umil de altul. termina el. zâmbindu-i a- 
îccluos.

Lui Pâcleauu îi păru momenlul potrivit.
K o vorbă, domnule Hàujianu, că ..omul 

propune şi Dumnezeu dispune". D-la. eii aceiaşi 
bună-voinţă. care mă onorează, doreşti a urnîa 
cu apropierea iul re noi . în vederea unor rcla- 
tiuni şi mai s Iran se. însă d-şoara Răuţianu pare 
că voioşie să dispună alt lei...

Şi, în limp ce Răuţianu cala la el, surprins, 
Pâclcanu scoase şi-i Întinse scrisoarea 'Aureliei.

—Ce este asta? întrebă lălăi, cu inima strânsă.
Recunoscu scrierea fie-si şi roşcata ii acoperi 

obrajii, făcându-sc mai puternică, cu cât citia 
mai departe.

Domiiiându-şi mânia în conLra teici. care. tăcuso 
şi mai grea întoarcerea la proicclul de căsătorie,. 
Răuţianu îndoi încet scrisoarea şi o puse în 
buzunar.

—Un act de bună-voinţă din parle-ţi ar ti s’o 
consideri ca neexistând.

—‘O! cu plăcere, numai...
—Lşli bun. te rog. să-mi spui mic. ca unui 

prieten, în ce legătură eşti cu vecinul nostru 
Păci ea ?...

Clement păru că se domireşle întru câtva îji 
zâmbi. Repede însă îşi dădu scama că numai 
faptul că putea fi din familia vecină, întorsese 
delà ci pe ciudată Aurelia.

— Domnule Râiiţianu, îmi era intenţiunea să 
vă spun origina mea. chiar de nu s’ar fi ivit 
întâmplarea aceasta. Nu mă voiu ruşina să vă 
Tac cunoscut că vecinul d-v., meseriaş onest, este 
tatăl meu.

—A! este chiar tatăl d-tale? Se înţelege, dragă 
domnule P.âclene, că nu familia d-tale esle în 
cauză, iar noi, fumuri de aristrocaţi nu avem.
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$i noi sunlcin familii de negustori: nc-am ridicat 
si noi ]>rin i!ileiii>*enin şi prin Muncă. All fapt... 
s’a părut Aureliei... cam ciudat...

Şi, slânjinit întru câlva; îi spuse lucrul. Greii 
îi venia. căci punea în vază. o parte a carac
terului fic-si, clar siluaţiiinea ce ea însăşi o 
crciase. trebuia lămurită şi asprimile ci. netezite.

Cu o delicateţă care scăpă greutatea acestei 
situaliuui. Clement răspunse:

Toiul va rămânea pentru mine, ca nein- 
lâmplal, domniile Râuţiauu şi vă rog să comu
nicaţi domnişoarei că mă voia supune ultimei 
(1-sale holărîri.

—.Mă duc să văd dacă nu cumva a ieşit cu 
mumă-sa în larg, după cum era vorba...

Clement avu un gest de mânie, după ce ră
mase singur.

- Xumai prostia Gcorgineji e cauza!... îşi zise... 
Dar şi d-şoara Aurelia!... De'n’ar fi candidatura 
la mijloc... ce frumos as de ..alir* le-aş da pe 
fală!..'.

Râuţiami se întoarse, ascunzând.supt un zâm
bet umbra cc-i pusese în priviri un acces de 
mânie, în năbuşii prea repede.

—S’au dus. Noi, dragă domniile Pâdene. să 
pornim mâine la ţară. Te rog să vii la cină la 
noi şi să plecăm de-aici la gară.

— Cu plăcere şi cu cea mai călduroasă mid
land re.

Sc despărţiră mai amical decât până atunci, 
iar după plecarea lui Clement. Râuţiami, pentru 
întâia oară fu violent cu Aurelia şi-i hotărî că va 
lua pe Pâclcanu.

Aurelia ieşi din camera mume-si plângând cu 
sughiţuri, şi mai mult decisă să nu-1 ia, să nu 
se supună voinţei altuia.
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XX

Cecilia ardea dc curiozitate să întâlniască pe 
Aurelia, dar nu cuteza să se ducă la ea. Dacă 
văzu că n a venit a doua-zi după întâmplare, se 
hotărî să se ducă ea la Aurelia.

Xu cu putină emoţiuiie, îi auzi glasul în di
mineaţa zilei a treia. Era schimbată Ia chip. 
Tristele şi seriozitate nebicinuită, în înfăţişarea 
întreagă. Ii primi sărutarea şi-i răspunse la fel, 
dar nu avu curagiul s’o întrebe asupra unei ase
menea schimbări.

—Era să viu azî pe la Line...
—Cred că le vei li mirat uiide n’aiii venit 

eu ieri...
Şezu şi stătu o clipă pe gânduri.
—Hei, când ai şti, dragă Cecilio!...
Cecilia simţi un fior. Ochii i sc făcură ar

zătoare puncte de întrebare.
Trăgănat, fără vigoare, îi povesti cum scrisese 

lui Clement şi ce se întâmplase între părinţi, 
mai ales între lală-său şi ea

—Şi nu-1 voiu lua, Cecilio, pentru nimic in 
lume. orice ar voi lata să facă... Pe feciorul 
lui Pâclca cismarul im-1 voiu .urca până la 
mine... Xu voiu să am aşa socri, nu voiu pe 
d-şoara Gergina cumnată... nu !

Cum ’i-ar fi sărit Cecilia de gât! Cum ’i-ar fi 
mulţămit!...

—Măcar tu, Cecilio, ba nu zău, ia spune, ai 
voi să intri în asemenea familie'?

— Ce să-ţi răspund, Aurieo? faniilia aceluia 
ec-aş alege de bă ’bal. nu :n*ar interesa, fiindcă, 
nu eu dansa aş trăi...

Aurelia râse cu nervozitate, batjocoritor.
—Mă miră. Apoi alintiud-o cu aprindere: %
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D-nul Pâcieauu i(i rămâne la dispoziţiitne. 
dragă Cecil io.

Aceasta se înroşi şi plecă ochii.
— Ba mi zău. ştii car avea haz. Cecil io. să-l 

las eu de- rău şi să-l iei Iu de hun ?
Basc din nou cu batjocură şi începu să se 

plimbe prin odae.
Ceciliei i se halea inima nespus de lare. O 

sfioşie mare o cuprinsese şi nu puica vorbi.
Alunei intrară amândouă mamele.
I)-na Ruslovici Începu s'o dojen iască pe Au

relia şi să încerce, că sprijin surorci sale. a o 
convinge să nu renunie la PAcleanu, mai ales că 
si în lume palrunsc.se veslea apropiatei căsă
torii.

Aurelia, cu aparenta celei mai depline indi
ferenţe. ascultă şi nu răspunse. Disentitlin' nu 
mai încăpea pentru ea.

— Eu. ce să spun. eram foarte mulţumită, 
căci Pâcleauu inii e simpatic: lot alai de mul
ţumită. ca şi cum l-ar li luat Cecilia mea...

— X’nre clecât să-l ia Cecilia. \u i-am spus-o 
adineauri ? zise Aurelia, cu seriozitate.

Surorile se-priviră. D-na Iînulianu înălţă din 
umeri şi se ridică.

— Haide. Zoo. căci nici nu-mi vine să-i mai 
vorbesc...

Aurelia se ridică şi ea.
— La revedere, Cecil io. mă duc... ca să nu 

mai văd figuri nemulţumite.
Şi cşi plină de mândrie, rece şi batjocori

toare.
— Ah’ Doamne, zise lulia, cu mâhnire, mă 

disperează încăpăţânarea .şi mândria fetei asleca.

In acea zi după amează, Zoe Ruslovici cilia: 
Andrei Ruslovici făcea nişte socoteli; Cecilia lu
cra la o faţă de masă cc avea să inlre în zes
trea ei.

12
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Lucra'Fără greş, dar era şi preocup-a lîi. Yădia 
nerăbdare pentru plecarea mai de grabă a la- 

• till ui său, către care ridica din când în când 
ochii

— Ştii, dragă Zoe, zise deodată Andrei, aş 
putea să las de acum lui nepotu-nieu prăvălia. 
Câştigul prevăzut dni-a eşil întreg pe anul acesla... 
Şi-apoi. drept să-ţi spun, am începui să obosesc 
cu negoţul. Mi-e dor să stau Ia Iară... să rămân 
numai agricultor...

— Bine, dragă Andrei... Cu nu sunt in contra... 
■Numai va trebui să stau şi eu Ia ţară, căci 
n’aş putea să te las singur acolo, cum îl lasă 
Iulia pe Râuţianu.

— Dragă Zoe, tu eşti Foarte iubitoare, o ştiu, 
şi asta a Fost cea mai mare a mea bucurie şi a-
vere...

— Un lucru însă... Până nu vom mărita pe 
Cecilia, nu crezi lu car Fi him* să am Ai lă
sarea prăvăliei? Drăguţa! treime să mai petreacă 
şi ca... să vadă lume... să-i putem găsi un băr
bat bun...

— Da. un bărbat bun... rosti Htislovici şi... 
mai ales să nu se întâmple nerozii cum s a în
tâmplat cu Aurelia.

— Ce vorbă, dragă Andrei! — Cecilia noastră 
nu arc defectele Aureliei,—mulţumesc lui Dum
nezeu !...

— Bine, Zoe... voiu mai amâna atunci...
Se ridică, îşi luă pălăria, le sărută cu drag 

şi plecă.
Urmă puţină tăcere. Emoţională, Cecilia 

lângă nnimă-sa.
— De ce să amâne lătiţa un lucru carc-i place 

şi-l mulţumeşte? zise ca cu glas puţin tremu
rător. •

—Cum? ai voi să Iasşi Capitala şi să le în
funzi cu noi la ţară?

veni
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Şi aceasta, dacă nu s ur putea... ceeacc am
în gând...

— Aşa? ai ceva în gând? o taină?... Ca şi Au
relia? Doamne, ce lele!... Şi să nu vă cunoască 
mamele gândurile voastre?

— O! Ic rolg, mamă, nu vorbi aşa. căci toc
mai voiam să-ţi spun gândul meu.

— Bine, alunei îmi retrag vorba. Ci, ia şezi 
colea;—aşa,—şi spune.

Cecilia se înroşi tare.
— Dragă mamă, d-la n ai înţeles adecă? Se 

opri deodată.
— Să înţeleg, ce?
— Că domnul Pâcleanu... îmi- era drag?
I)-na Rustovici o privi încrcmenilă.
— De aceea ajunseseşi aşa de tristă, copilă 

ce eşli... Era vorba să-l ia Aurelia, şi Iu sufe- 
riai...

— Da, mamă... Mărturisesc... Şi fiindcă nu-1 
mai ia Aurica...

— Ai voi să-l iei Iu?...
Se făcu tăcere. D-na Rustovici era încurcată...
— Dar bine. Cecil io. Aurelia poate că îva re

nunţai încă... lulia îmi spunea azi dimineaţă că 
băsbalu-său tine grozav de mult să siliască chiar, 
pe Aurelia, să-l ia...

Cecilia plecă ochii, posomorându-sc.
— Ei, Doamne, cu voi felele, zău!... Altă în

curcătură acuma... Apoi, clupă câteva clipe: 
cum, nu Iii imprudenţă, nu te grăbi... 
urmei, de ce nu l-ai lua, dacă Aurelia va ră
mânea cu încăpăţinarca ei?

— O! dragă mamă! Ce fericită aşi fi!...
— Rine, le înţeleg să ai tu un simţimânl; 

dar Pâcleanu, odată ce sc hotărâse pentm Au
relia, înseamnă că pentru tine avea mimai prie
tenie...

— Dragă njamă, cu iubirea mea îl voiţi face

ori
La urma
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sa ma iubiască şi cl... Aş fi aşa de bună eu el„ 
cum eşti d-la cai lala, că nu cred să nu-mi fie 
recunoscu lor... Şi are bun caracter, aşa îl văd, 
aşa sunt sigură că şi este...

— Să dea Dumnezeu, Ccc.ilio, să fie după do
rinţa la...

Cecilia o sărută cu mare drag.
Feciorul intră aducând un bilet delà 1111 in.
— Măluşă-la ne chiarnă pe diseară Ia masa 

acolo, căci va fi şi Pâcleanu, zise Zoe după ce 
cili biletul. Răspunde tu că venim.

Cecilia se întristă. se ridică însă şi răspunse 
cu câteva rănduri.

Când rămaseră singure:
— Dacă-i domnul Pâclcanu lâ masă, este semn 

că... nu mai e speranţă pentru mine, rosti Cecilia.
—Nu se şlie. drăguţă. Invitarea lui Pâcleanu 

vine delà unchiu-lău... Ai răbdare, şi, «scullâ- 
ma: fii prudentă... Rfcia-ţi veselia.

Aurelia nu avu cum să se nnpotriviască voin- 
ţii lui lală-său: trebui să fie la masă. Seriozi- 

. lalea ei contrasta însă mult cu vioiuciunca fi
rii sale. Era ceva silit şi neplăcut, după cum 
silită şi aproape ne la locul ei era stăruinţa lui 
Râuţianu şi a lulieide a fi mai veseli, mai vorbi
tori decât le era firea şi decât le cerea oeaziunea.

Clement, înţelegea şi greutatea sarciuei lor. 
şi, cun tact deosebii, ca şi cum nimic nu s'ar 
fi întâmplat, vorbia, discuta, adresa Aureliei din 
când în când câte un cuvânt, în chip firesc, 
fără nici o in le nţ iu ne de provocare ori de ani
mozitate.

'lot in marginea acestei tactice vorbia şi cu 
Cecilia... aşa ca, si cu privire la dânsa, nimic 
jignitor să nu pară Aureliei.

Prudenţa aceasta înrâuri în bine pe părinţi,
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dar din inima Aureliei nu îndepărtă pentru nici 
o clipă, vrăjmăşia pc IVicleana.

In cugetul lui Hău|ianu era, să aducă lucrul 
aşa încât să poală lăsa singuri, faţă în faţă, pe 
lie-sa cu Pâcleanu.

La ridicarea delà cină îşi spuse 111 Hei gândul.
Nu aş crede nemerit. Ideia mea este, bine 

înţeles dacă vei primi-o, să vă duceţi la Igliţa 
lăsând lot aşa lucrurile. Până să vă întoarceţi 
eu voiu căula să-i schimb hotărârea. Atunci nu
mai vom vedea ce rămâne de făcut.

— Bine, dragă; facă-sc voia la.
Până Ia ora plecării, Cecilia cântă la piano; 

lia încă şi Aurelia o însoţi pentru „patru mâni”.
Asupra plecării, Râiiţianu şi lulia, cşiră. Ime

diat Aurelia îşi schimbă atitudinea: se posomori, 
se făcu a căuta nu ştiu ce prin salon, şi pe urmă 
eşi aşa, par’ c’ar fi fost singură.

Pâcleanu nu-şi putu opri un zâmbet. Doamna 
Ruslovici schimbă o privire cu soţul ei; Cecilia 
crezu că c momentul, şi aţinti la Clement o cău
tătură foarte mult zicătoarca: „Aurelia nu le mai 
voeşle; dai* te voesc eu, căci îmi eşti drag!(..“

Clement îi răspunse cun zâmbet afectuos de 
înţelegere... în timp ce-şi zise în gând; „pre- 
semne lot Cecilia are să fie a meau.

O rugă să mai cânte, — căci de vorbit par că 
nu mai găsia ce,—şi după vreun pătrar de oră 
porni.

De data aceasta nici cu boii nu putu Râiiţianu 
s’o aducă pc Aurelia, cecace însemna lămurit: 
ruperea relaţiunilor, ca pc deplin hotărâtă de 
Aurelia, între ea şi Pâcleanu.

După sfatul lui Cosmin, Clement vizită numai 
pe Prefect şi mi se mai duse pc alt-undcva.

Odată ce’ şi Administraţiunea sc amesteca pe 
supt mână, ca să pună piedici candidatului oii-
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cial, îievoc nu mai era să se prezinte Clement 
în punctele principale orăşeneşti ale judeţului.

Cosmin îl pruni toi atât de prieteneşte, ca 
mai înainte, dar nu mai discută cu el nimica a- 
supra Gestiunilor ce erau viata lui.

Oameni simţi ferirea aceasta şi, ca un fel de 
răsturnare, vorbi el, surprinzând pe Cosmin,după 
cum surprinsese şi pe cumnaţi, de chipul cum 
asimila de repede şi de deplin cele ce auzise. 
Le da insă numai forma strălucită a teoriilor 
şi a oratoriei.

După ce se întoarse la Igliţa, unde lăsase pe 
cei doi cumnaţi să-şi vadă de interese, călită un 
moment potrivit şi vorbi lui Ruslovici.

— Ce zici, dragă domnule Ruslovici. de întâm
plarea cu procédai de căsătorie, rămas neîm
plinit?

— Crezi adecă în nclmplinirca lui?
— ()' da... îmi vine greu încă să o spun şi 

d-lui Râuţianu. a căruia dorinţă mă onorează, 
dar în urma refuzului d-şoarei Râuţianu...

— Nu putem zice că a refuzai cu totul...
— Intre noi rămânând vorba, cred că este în 

de-ajuns alai. Mai adăogând şi faptul că aseară, 
la plecarea noastră, nu a avut bună-voinţa să fie 
faţă. hotărârea d-şoarei Râuţianu s’a lămurit... 
0 stăruinţă din ,parte-mi ar-putea fi luată ca lipsă 
de amor propriu...

— Ah! cc rău îmi parc,., zise Ruslovici.... Ne 
deprinsesem deja cu ideea să Ic. avem în familie.

— Domnule Ruslovici, iartă-mi o mărturisire 
cc li se va părea ciudată poate: crezi în puterea 
curentului de-a duce pe cineva în o direcţii ne 
cu toiul alta decât cea voită?

Ruslovici se gândi o clipă.
— Cred, răspunse el cu nedumerire.
— Yoiu să vă amintesc de Constanţa. Am fost 

cavalerul copilelor d-v. Un început de prefe-
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rinţă. aproape dr simpatie, 1-ain avid pentru 
d-ra Cecilia... Vi sc va parca curios ca am în
clinai de partea cealaltă... Aci vine ccstinnca 
cu ren tu lui. Mi s'a părul că d-şoara Râuţiaim 
îmi purla oarecare simpatic. în timp ce copila 
d-lalc sla mai de-oparlc, şi, firesc lucru a fost 
să înclin încotro vedeam simpatia. Poale că 
im era momentul, slin eu, să mă prezint d-lalc 
aşa de degrabă ca pretendent. însă. cuvintele 
tl-lale de regret că mă depărtam de familie, 
jni-au dai cceacc sar putea numi., culezarc sau 
lipsă de cuviinţă...

Ruslovici. cu ochii în jos, cugetă puţin.
— Domnule -Pitele ne, nici una, nici alta» Ai avut 

dovadă că ţin la d-la. ca şi cu.mnatu-mcu. Ges
tiunea se face delicată numai că este Răuţianu 
încă la mijloc. Pe «urmă, treime să consuli pe Zoe 
şi mai ales pe Cecilia. Te rog să nu iei lucrul ca 
refuz; îli întind mana chiar.

Iţi mulţumesc din suflet... ,
Cu suni încă de părerea aceasla ; mire noi, 

ca bărbaţi, nu treime să ne sfiim linii faţă cu 
alţii, ci să vorbim de a dreptul. Am să deschid 
vorba cu Răuţianu. Yoe.şli. nu-i aşa?

— Fără îndocală. Situaţiunilc limpezi şi pc 
faţă mi-au plăcui în totdeauna.

— "Nu eşti însă de părere ca după ce ne vom 
întoarce la Bucureşti să limpezim ccsliunca pe 
deplin*'Ar fi parcă mai la locul ei...

— Cum nu. F de trebuinţă chiar ca d-nul 
Răutianu să se convingă şi mai mult că refuzul 
fiicei sale eră hotărâtor.

Timp de patru zile cât stătu Păclcanu în Te
leorman. Aurelia nu voi să se ducă nicăeri, nu 
primi să vadă pc Cecilia, abia schimbă câteva 
cuvinte cu imima-sa şi nici de cum în privinţa 
căsătoriei.

Dar dacă nu vorbia cu d-na Răuţianu, în sin-
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gurălalea odăci sale trecea prin ne mai spuse 
suferinţi.

Id cea că de nu-! va lua ea. îl puica lua Cecilia, 
pc Pâcleanu. o Tăcea să turbeze şi alunei îşi 
muşca mâinile, rupea balislc, aruncă din juru-i 
loi ce-i era la îndemână şi plângea c.'un necaz 
carc-i sleia puierile.

Îşi închipuia fericirea verei sale. mândria că 
îşi împlinise visul şi gelozia o rodea, şi ura pc 
Cecil ia îi era ca o olravă.

Se ridica, hotărâtă sâ revină asupra ruperei 
cu Pâiclcnnu. Un cuvânt de-avea să zică, se în
cred ini a că era în deajuns.

Aproape să se ducă să găsi as că pe miimă-sa şi 
să-i spună hotărârea.

Delà uşă se întorcea însă... Scrisese lui Pâ- 
clcanu. îi arătase disprel. Tăcuse loi ce se puica 
Tace în asemenea împrejurare, ca să rupă le
gătura. cum mai puică Ti chip de întoarcere, din 
partea ei?

încapă!inarea reîncepea să vorhiaseă în firea 
oi: se cunoştea că nu sentimentul adevărat o 
călăuzise.

De unde lăsase deoparte din cuget ideia că 
Pâelcanu era de jos. îşi aducea din nou aceasta 
ca motiv.

Totuşi, ea singură simjiâ că nu originea lui o 
mai îndepărtă de el...

Şi înlro asemenea luptă se hârtiiiă mereu 
pe sine. fără să se Ti pulul hotăra la o-schim
bare, până ce lată-său. după întoarcerea Tleia 
tară. o chiemă şi-i spuse cu supărare:

—’Ai făcui nerozia, sufere-I urmarea; le-ani 
deslegat de cuvânt faţa cu Pacleanu.

Ha nu răspunse, se încuia in odac şi plânse 
cu furie.

A doua zi mumâ-să îi dădu de ştire că Cecilia 
primise propunerea latului ei de-a luă ca pe PA- 
clpanu.
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(lu multa dominare' de sine Aurelia răspunse:
—Sa-i fie de bine...
- IV rog. ii zise muină-sa'. sa arăţi cel puţin 

iu împrejurarea aceasta Iaci şi prudenţă. Xu 
treime din cauza ta să ne răcim de Rusloviei...

— O! ic asigur că nu, dragă mamă... Vei vedea 
purtarea .mea fată cu Cecilia... şi chiar faţă cu... 
domnul Paclcanu!

Rezultatul alegerii colegiului al treilea do Te
leorman i-l lelegr iiă iui Paclcanu, însuşi Hău- 
jiami: isbulise!

în acea seară se şi logodi Cecilia cai el.
Aurelia pul 11 să sc arate voioasă chiar, ceeace 

facil pe Clement să-şi zică:
Ciudată lire*, la fala asta*!

Kra deputat, în fine: era logodit: calea, către 
o pozijiune materiaiă hună şi spre politica marc, 
îi era deschisă. v

—Ministru! îi urase d-na Ariuăşleami eu cupa 
plină, în seara logodnei.
"Ceciliei i se înroşiseră obrajii de plăcere; Au

relia sc înfiorase de. gelozie.
y.ilelc de aci trecuseră repede cu pregătirile 

de nuntă, dar vederile amămluror felelor nu mai 
avură nici un fel de sinceritate. înlăturaseră ori 
ce ocaziune dc a rămânea singure.

In scara de 10 Xocmbric se făcu şi cununia 
Iui Pâclennu. Kl şi Cecilia fură dc-o veselie nes-, 
pusă. Atitudinea lui (demoni, cure părea inna-. 
moral dc drăgălaşa-i soţie, chinui pc Aurelia cu 
atât mai mult cu cat trebuia să sc domineze.

Par după ce se văzu iu camera ci, aproape 
îşi rupse de pe dânsa găteala scumpă de min- 
lasă şi se puse pe. plâns nebun de descurajare... 
Se simţiă adânc nenorociiă. plină de ură, şi se 
linişti numai când îi dădu prin gând că Cecilia 
nu putea să fie fericită cu Clement.

Pe ce? nu căuta să-şi lămurească.
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întinsele câmpii aie TcJeonnanuliii, cu uşoare 
ridicăiuri pe ici pe colo, dormiau ,supl înve 
liloare alba. groasă, dormiau somn liniştit tU 
iarnă.

Şi mai mull părul Ic era somnul, un fel d< 
amorţire, ceeace însemnă că nu încetase vieaţ: 
sub invclitoarca albă, groasă.

Nu încetase,. vieaţa. căci bine-i pria grâului 
Încet, pe tăcute. înfrăliă din fiecare bob mic 
frunzişoare, din care aveau să răsară viiloân 
lire purtătoare de spice.

Ascunsă hărnicie, binecuvântată înmulţire 
rost bine-lăeălor al lucrurilor firii!

Iar căutătura celui pornii să admire, nepă 
trunzând in adânc, se farmecă de l’rumuşeţei 
de de naJară : ziua întâmpina scănleierea mi 
lionimilor de steluţe care par mici focuri albe 
noaptea, când este lună. un poleiu ca dinlr’iu 
amestec de aur cu argint, misterioasă văpăii 
domoală, — aproape în stingere par’că — măreşti 
în juru-i deşertul întinderii şi în minte deşerţii 
ne h o l ă râie lor gâ nd u r i.

\



187

Ziua, cil vestmânt călduros. Ic Iii bine. dârz. 
în bfitaen vântului care şl'ichiueşte urechile si 
lac faţa, de pare'ar Irage peste ea cu lire sub
ţiri şi lari.

Iţi dă viaţă frigul sănălos şi aerul 
cest loi proaspăl şi înviorător, in care soarele 
intră cu partea-sa de înrâurire veselă şi liniş
titoare.

Noaptea însă. de cum începe a-şi urzi gerul 
măeslrele flori sure. ţi-e dulce să te strângi a- 
casă, să le pătrunzi de căldura soliei care des
tinde corpul şi dă sufletului urzeală de gânduri 
îmbunăloare.

in comuna Yadu-l.uug, în celelalte comune, 
ale regiunii, şi în cătunele lor. la fiecare lo
cuinţă c lumină, şi somnul nu vine în acelas 
limp cu întunericul nopţii, odală ce întunericul 
mintii s’a risipii de câţiva ani încoace.

Familiile cu în de-âjuns dc multe suflete, îşi 
ajung lor şi împlinesc la un loc orele nopţii cu 
lucru folositor. Mâinile lucrează cu deprinderea 
hărniciei, minlea-i ageră s'asculte: unul dintre 
flăcăi, vreun băeţandru ori vreo codană de fală, 
citeşte de pe o carte ori povesteşte... Au ce citi, 
au cc povesti; şi nimica nu-i în deşert, ci spre 
învăţ.

Unde casa e mai stearpă ca lăslări. si mai 
din vecini, şi mai de depărtişor se mână unii 
spre alţii, şi aceiaşi rostire, se dă timpului cu 
aceeaşi sufletească folosinţă pentru loti.

In anume seri însă, fiindcă primăriile au câte 
o încăpere mare, se strânge satul, partea băr
bătească, şi povâ(uilorul (conferenţiari le grăe- 
şle ori din istoria Ţării, ori de feluritele şt i inii 
ce pot avea legătură cu viaţa de plugar.

Flăcăi, ori însuraţi, cari au terminal şcoala 
„dc adulţi", aleşi anume de .,povă{uitorul** pus

rece, a-
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pc* calc cinci comune, lin si ci sfat copiilor cari 
învaţă încă Ia şcoala Stalului.

Şi vin copiii la asemenea povăluiri de scara, 
din care trag lumina ce Io înlesneşte şi mai 
muli priceperea invâţulurilor (lela şcoală.

Greu le-a fosl părinţilor lor pană să se de
prindă cu hărnicia inimicii şi cu înţelesul ros
tului învăţăturii.

Acuma randuilu-li-s’a copiilor mintea, din 
chiar sânul cc-i poartă, după cum Ii se rânducşlc 
şi corpul: căci nu numai boala se (rece în sânge, 
ci şi hunele apncălnri. iar mediul sănătos, des- 
vollă pornirile sănătoase.

In casa lui Toader Bunea prind a se strânge 
vecinii şi din rude.

Uşa tindei stă deschisă. Felinarul din curte, 
in care arde ulciu de răpi [ai. face un cerc marc 
de lumină pe neaua împietrită de ger. Lumina 
delà el .străbate şi de-a lungul tindei, fără să* 
mai Fie noroc de lampă şi acolo.

Cari vine. trece în fund si intră în o încăpere 
marc cât line lăţimea casei... O lampă, In tavan, 
împrăştie lumină in de ajuns.

La un capăt, vaira eu horn larg, c plină de 
scurtături de lemne care ard. Multe limbi dc flă
cări sc ridică printre lemne, şerpnese cu vioiu- 
ciunc. plesnesc uşor şi aruncă in preajmă lumină 
galhenă-roşinlecă.

De jur împrejur dăracc, vârtelniţe pentru de
panai: pe perefi spçtczc de războia, suveici, 
roate de fire împletite în două pentru alcătuire 
dc frânghii, suluri de borangic alb şi galben, 
roate de pac, male de ric.hilă.

In celălalt capăt, două răsboac, faţă în fajă, 
pregătite pentru ţesutul pânzei de cânepă.

Vreo patru mese şi vreo două-spre-zece scaune 
de brad, văpsite cafcniu-închis, foarte bine Iu-
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craie si curai (iniile. Pc jos. aşternute sunl 
ţe in două colori, ro.ş şi verde, ţesute vărgat.

Aci cslc încăperea de lucru pe limp de iarnă: 
aci se adună, seara, obişnuiţii casei.

Neică Toader e de slalură mijlocie, voinic de 
nu mai are cum, Tără păsare de iarna ‘do-a Fără. 
Ochii lui căprii rad de mulţumire: muslala ră
suci lă în sus ii dă înfăţişare de lincreje aşezată.

Iîrâ băeţandru când Cosmin a începui in sal 
munca lui mânluiloare.

Şi s’a pus alunei cu râvnă să înţeleagă si să 
înveţe; şi a fost prinlre cei dintâi cu cari Cos- 
min a dat pilda vredniciei românului.

Lcica Ioana, mai naltă ca el. rumenă şi gră
sulie, vioaie la vorbă şi suveică la lucru, poartă 
în ochi -albaştri bunătatea Firii, şi pe mlreaga-i 
făptură bunătatea traiului pe temeinicia mancei 
cu rost.

Ştie şi ca carte, ştie. şi ea să lină socotelile 
casei; la stal cu omul ei. şl ie şi ea să puc cuvânt, 
la locul lui.

Că, de câţiva ani încoace, in casele din sat. 
aşa şi în casa lor Irăoşle bima-înţelegcre intre 
bărbat şi nevastă.

Nu îşi mai socoteşte bărbalui nevasta numai 
ca două braţe mai mult ia muncă; n'o mai duce 
după el, ca pe un lei de făptură ce se aseamănă 
slugii, dar alăturea en pe o tovarăşă bună. Nu 
mai domneşte în legătura dintre ei. teama şi su
punere, uneori în neştire, de multe ori făţar
nică, domneşte însă o pricepere a firii lor şi a 
rostului căsniciei, chibzuinţă, .dragoste şi îndemn 
la fapte bune. ;

In aproape două-zoci şi cinci (ie ani. s’a Făcut 
o schimbare în apucături, care. miră. dar si 
mulţumeşte...

Calrina, fala lor mai marc. Barbu şi Milrea. 
Înteţii gemeni de după ca. vădesc deşleptăeiime-

seoar-



15’0

cuvincioasă, ascultare cuminte. sârguinlă de 
seamă. Au văzul în casă. au văzul în preajma 
casei pildă înrâuri ton re de bine şi au crescut 
buni şi folositori.

lal'o plină. încăperea, de făpturi pline de să
nătate. curat învestmântate, cu dor de pornire pe i 
lucru şi bucuroase de glume la locul lor.

Fetele la un loc cu nevestele îşi împart lucrul: 
dărăcil. depănat, tors. alesul lirelor de cânepă.

Bărbaţii, la un loc. sfăluesc cum să rânduiască 
petrecerea serii: vor cânta, vor ceti. vor împleti 
apoi frânghii, coşuri de răchită, pălării; vor grăi, 
căci au de ce. căci multe sunt de grăit unde suni 
multe de Făcut.

— Apoi, dncă-i vorba de cântec, grăcşle neică 
Toader. să mai zicem pe cel de-alallă-seară... că 
mai mândru!...

„Ţara noastră“
Merge la inimă, neică Toadere...

— Te ia cu Fiori de bărbăţie, zice altul... B 
delà domnii, Oosmin. de când a iost întâia pe 
aci... Mai. Ghineo, rândueşle glasurile...

Ghinea. un piteociu de băcal, căruia mustaţa 
abia îi mijin. se ridică, roş la chip ca o Fală 
mare. şi ehiamă pe Fiecare după cum ştie că 
are glasul.

— Ar trebui şi soprani, zise el. Vreji şi 'din . 
voi. fetelor, să fiţi în cor?

- Cum nu. cum nu... răspunseră două-lrei, 
care cunoşteau rândueala.

— Atunci, faceţi-vă ’ncoacc...
Ixhinea dădu tonul, ridica mana în sus, cală 

la fiecare, apoi din ochi arăta care parle din 
toţi să înceapă.

i>i cântecul vitejesc prinse a se desfăşura cu 
putere, cu bună potrivire de ‘glasuri tinere vioae, 
cu căldură şi cu îndemânare.

MăjnjLe femeilor îndemnau; ochii erau la Iu-

răspunde un Fineau
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cm; auzul însă al iutii 'la cântare. inimile pline de 
avântul mu zi cei.

Fără răsunet potrivit eră încăperea; dar far
mecul trăia neştirbit în flinta lor întreagă.

Când cântecul se termină, urmă o clipă de 
tăcere, în care cei de faţă lot parcă mai ascul
tau cele din urmă vibrări.

— Negrăit de frumos e. măre băeţi! zise Ton- 
der lrecându-şi mâinile pe mustăţi.. Faea. alt
fel par’că Irăeşli după co-aseulţi aşa cântec.

— D’apoi doina, neică Toadcrc, care a alcă
tuit-o domnii Cosmin lot pentru cor.... zise (îlii- 
nca. cu pornire,.. F lot doina cum o cântăm 
din. vremuri, .şi par'că-i mai mândră cum a alcă- 
luit-o el, pe glasuri.

— Apoi. ziceţi-o, măre băeji. ziceli-o. că noap
tea-i lungă.

tîhinea raiului iar glasurile .şi o doină dulce 
.şi duioasă, începu să desmierjlc inimile.

~Fh! eh! ofta din când în când ne ion Toiler, 
oftat de mulţumire, isvorât din amintiri. înfiri
pări din tinereţea ce «burase.

După ce se potoli emoţiunea dată de doină, 
îşi împărţiră şi bărbaţii lucrul. Câteva clipe se 
auzi numai fâşâilura paclor, plesniturile răchitei, 
sgomolul dăracurilor, sfârâiala vârtelniţelor, 
telor.

— N ai mai adus cartea cu poveşti a lui Ispi- 
rescu, mă Ncagule? întrebă o fată.

— Ba* am adus o carte, da nu de poveşti, răs
punse Ncagu si scoase din sân o carte mică. 
prea groasă.

— K ceva care n’a mai fost pe la noi ? întrebă 
To ader.

— Mi-a dat-o învăţătorul, şi c.l o are (lela (1-1 
Nicii Cosmin....

— Atunci e de scamă. Dar ce grăeştc ? întrebă 
un flăcău.

iui
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Toii sc făcură luă lori ani in le.
lirăeşle pe înlclesul noslru in ce chip si 

poale dobândi nutreţul bun pcnlru vite...
Apoi s* auzim. Xeagulc... Şl ini şi noi cam h 

ce chip, dar bine este să slim si mai mult. zise 
Toader.

— Măre. cartea asta arată mai multe chipuri, 
şi mai multe teluri di* nui ret decât câte ştim 
noi... şi începu a ceti. iar după licee oprire, stă
teau unii si ailii la s!*at asupra felului uralul.J

Unora ii se părea cu pe pogoanele lor s ar fi 
potrivii ciilare fel de nuire!, şi plămiiau să în
cerce: alţii, ca unii ei* cunoşteau calitatea pă
mânturilor dnştici. puneau !n cale altfel, ca mai 
nemeril. arătau de ce. şi sffduirea mergea, vred
nică de inlercs.

Că să vedeţi, grăi Radu Ştirbii; ai nutreţ 
bun. ai vile bune. Caca. eu am adus est-limp 
inc"o vacă elveţiană, aşa că am făcut patru... Da. 
uite. nu Ic prea prieşte... Viţeii delà e!e. le sea
mănă. ca fire. dar r.u ie mai scamă na la mărime 
şi la vtnnirie. Fm socoL că nutreţul e de vină.

- A li şl nutreţul, răspunse (îligorc Mătură... 
I)a să vedeţi d-v.. este alia regulă pentru vilă. 
ca şi pentru om. Trece-i în alia tară. şi vezi-i 
după neam m ii târziu: li se cunoaşte fierul, dar 
sau dat după firea locului... Aşa boii. vacile, 
caii dc jîc Ia alic locuri străine, se .schimbă, fac 
mai bun neamul vilelor noastre, aleăluesc un 
neam nou care este insă potrivit firii larii noa- 
slre. oricât ie-am dâ dc bun mitrei.

Ai dreptate. (îligorc. 'Soi. şi par că nu mai 
suntem cei din alic vremuri, dar mi-te vilele adust 
din alic părţi! grăi Stoian Albii.

Măre, oameni si vite. după vreme, zise rou
tier. Xu vedeţi caii şi boii delà şcoala din Ari- 
ceşt i !

Aşa. zău... rostiră -câţiva ..
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— Că veni vorba de şcoala asia, doamne, 
marc băeţi, ce minune de gând avu domnul Cos- 
minî... grăi Vinlilă Arbore.

— Păcat că nu încap mai multi băeţi... zise 
Radu Ştirbu.

— Apoi, să vezi, mă Radule, prinse cuvânt 
Şcrban Dârnbu... Toii ne întoarcem după lumina 
cărţii ca ,,floarca-soarclui“ după lumina 
relui. Dar în şcoala din Ariceşti intră dintre ai 
noştri, numai cei mai mintoşi, mai ageri... Ştiţi, 
să nu ne fie cu supărare... Nu suntem loţi de 
o pricepere, oricât ne-ar Ti pc.voe să ne săltăm.

—Aşa-i, aşa-i...
—Cât să ne îndemnăm la muncă şi să fim 

fiecare stăpân pe făptura noastră, iacă este ceva 
care ne pleacă să ascultăm şi de alţii; care va 
să zică, c în firea' omului să fie şi cârmuit... Şi 
care poate să-l cârmuiască? şi delà care aştepţi 
sfat? Delà cei cărora Dumnezeu le-a dat mai 
multă agerime de minte şi oamenii învăţaţi mâi 
multă învăţătură... Vedeţi cum se leagă una cu 
alta? Ai noştri, ies din şcoala din Ariceşti şi ră
mân cârmuitorii celorlalţi... Sunt tot dc-ai noştri 
care va să zică, şi Ia un loc cu ei suntem cu toţii 
mai luminaţi, mai cu putere de muncă şi de spor.

—Aşa-i, aşa-i...
Şi mâiiilc urmau să lucreze, şi minţile urinau 

să depene fire de gânduri din propria lor vieaţă 
deşteptată să cugete şi să-şi priceapă bine ne
voile; iar noaptea înainta şi focul din vatra, 
hrănit cu alic lemne, împrăştia mereu căldură...

In casa lui Victor Cosmin, în atmosferă caldă 
de afecţiune şi de bună înţelegere. în căldura 
potrivită, a sobei, şi la lumina vie a hVmpelor /lin 
tavan şi de pe biurou, Maria Cosmin lucrează, 
cu Marcela, fetiţa cea de cinei-spre-zeee ani, la 
o faţă de pat prinsă în gherghef. Xicu Cosmin

soa-

U*
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citeşte una din şirul de alcătuiri ce s’a îndemnat 
a seri pentru săteni. Tatăl', bine cuibărit in 
fotoliul delà biurou, ascultă.

Ce tăcere este în toată cealaltă parte a casei! 
Viaţa ei întreabă pare că s’a strâns aci, şi ?n 
adevăr că tot ce cugetă, lucrează şi cârimiicşle, 
se află aici.

Tic-tactul orariului mare de părete înseamnă, 
prin acelaş sgomot al său, depanarea fiecărei se
cunde după cum fiece bătaie a [pulsului înseamnă 
firescile tresăriri ale vieţii.

'In coşul sobei urmează neîntrerupta strecu
rare a curentului de aer, mai simţită când şi 
vântul îi şuieră suflarea sa.

Dai* orariul ca şi freamătul'‘din sobă dau tă
cerii acea misterioasă viaţă, fără dc care, 7a r- 
;mecul nu i-ar fi deplin, "în înrâurirea ce are 
asupră-ne.

lai* această privelişte intimă se însufleţia, în 
chip ne mai spus de înduioşător, din zâmbetele 
amânduror părinţilor fericiţi, din privirile ce se 
îndreptau asupra băieţandrului frumos, cu 
minte şi delà sine stăruitor întru a fi folositor 
obştici rurale.

Lasă că Victor Cosmin lucrase o viaţă în
treagă fără preget şi pentru această activitate 
cc rodise bine, se simţiâ pe deplin mulţumit, 
dar mult mai tare se adância în mulţumirea lui, 
unde vedea că a format şi urmaşi din sângele 
lui, prin care opera îi va supravieţui, după ce 
va închide ochii.

Suferise altă dată, dar uitase cu totul1).
Acea Putere, etern cumpănitoarc a vieţilor. îi 

adusese delà un timp cecace nu mai sperase: 
iubirea unei soţii şi tovărăşia fonicei devolulifl 
In ‘întregime idealului lui. Prin ca sc împlinise

1) Vezi „Strein hi Ţara lui*. (Partea Il-a).
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trupeşte .şi sufleteşte, se împuternicise, şi astfel 
lupta pentru ajungerea unui scop măreţ în cu
prinderea lui, nu mai avu nici o taină pentru ei.

In privirile cu cari învăluia pe 'fiul său, 
era mândria vanităţii; era numai iubirea cu
rată ca aurul limpezii din toate amestecurile. 
In atenţiunea oe da Lucrării băielandrului. nu era 
satisfacţiunca părintească ce trece pes’le fond 
şi se încântă de părute frumuseţi ale formei. 
Era spiritul dreptei critici care ţinteşte la utili
tatea lucrărei, în care fondul serios se uneşte cu 
forma plăcută, potrivite amândouă pe înţelesul 
celora pentru cari se alcătuise lucrarea. Băiejan- 
•drul termină de citit şi aştepta în chipuf cel 
firesc cuvântul tatălui.

—Este. a treia poveste a la, începu Cosmin. 
Foarte nimerită ideie ai avut, să ici vechiul fond 
al poveştilor noastre româneşti şi să dai persoa
nelor o activitate pe tărâmul trebuinţilor vieţii 
de toate zilele, în locul faptelor răsboinice- şi 
a celorlalte isprăvi ce ţin de minune. Cu alte 
cuvinte, ai alcătuit ca pildă o societate închi
puită, după care să se ia societatea, azi în fiinţă, 
spre temeinică propăşire. Făt-Frumos nu mâi 
este visul Ilenelor Cosânzene numai pentru dorul 
de iubire. El s:a prefăcut în tânărul * care se 
duce delà o împărăţie la alta să vadă cum trăiesc 
alte popoare, să culeagă ce este bun la ele. să 
aducă şi să încetăţenească- în obiceiurile nea
mului său ce este potrivit spre a îmbunătăţi 
traiul. Iar Ileana Cosânzeana nu mai este numai 
frumuseţea deplină şi soţia viitoare, ci perfec
ţiunea morală în viaţa creştină, către care trebuc 
să tindă omenirea. Ea înţelege pe Făt-Frumos 
şi-i înlencşle paşii; apoi, când pleacă după el, ca 
soţie, o face nu numai pentru fericirea lor per
sonală, dar şi spre a lupta alăturea cu el pentru 
fericirea nouăi sale Patrii. Smeii, balaurii şi alte

mi
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lighioane eu cari se hârţuieşlc Făt-I'rumos, mr. 
mai sunt numai nişjte monştri de răutate înamo
raţi de Ileana Cosânzeana, ci ignoranţa cu în
mulţite forme, care, nu voieşte biruinţa luminii, 
adevărului şi dreptăţii. Pustnicul, Sânta Mcrcuri, 
Sântă Vineri sunt alte făpturi cari, in singurăta
tea lor, faţă în faţă cu naLura mare, au ajuns 
a-i smulge din taine: sfaturile ce dau lui Făt- 
Frumos sunt efecte ale multei gândri şi ale ob- 
servaţiunei legilor nalurci din cari curg descope
ririle ştiinţifice. Statu-Palmă-harba-col, Strâmbă- 
lemne şi Sfărâmă-piclre, rămân lot înfăţişătorii 
puterii fizice lipsită de inteligenţă... Pe aceştia 
progresul îi ia fără să-i prefacă cu totul; forţai 
supune fără să le convingă raţiunea. Ei, în ome
nirea ce trebue să se transforme, reprezintă mar
ginile cari numai târziu vor prinde ceva din lu
mină; ele, în chip fatal, nu se vor schimba 
niciodată pe deplin, şi aceasta, în puterea nestră
mutatei legi a cumpănirii întregului hunei. Ţi- 
am priceput caracterul persoanelor?

-^Da, tată.*
•—Acuma, scopul tău. Scopul îţi este îndoit. 

Să popularizezi anume părţi din ştiinţele abs
tracte, să dai poveţe care răspund trehuinţilor 
modcriic pentru individ şi pentru o societate 
porticularistă, să îndemn la muncă şi la ridica
rea prin sine, să-i arăţi pentru ce trebue să se 
emancipeze cconomiccşte; într’un cuvânt, să ins- 
truicşli şi prin citit, să dai educaţiunca, să for- 
Vnezi şi prin carte. A doua ţintă îlL este să dc- 
prinzi cu înceţiil pe om cu formele corecte ale 
limbii, în care, de însemnat este tendinţa înde
părtării slavismelor prea înrădăcinate şi prea 
urâcioase. Limba ne va rămânea, şi fără ele, 
tot în dèajuns de bogată, niai armonioasă încă, 
mai apropiată do origina ci. Prin citire, dragă 
Nicule, se formează gustul... şi acesta pătrunde
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jii deprinderi, mai greu, mai pe nesimţite, clar 
pătrunde. Marca chestiune este că. spre a putea 
să sc dea poporului acest gust. să se caute a i 
se alcătui multe cărţi pe înţelesul lui. Trebue 
prin urmare să avem mulţi scriitori.

C*a să-i avem. sc impune fiinţarea unei în
tinse tovărăşii băneşti în toată ţara, ca pentru 

•o ligă cu scopul cel mai sfânt. Scriitori 
vor lipsi când liga îi va putea susţine prin 
plata muncii loi-; gustul de citit sc va întinde 
şi sc va statornici când liga va împrăştia gra
tuit în popor scrierile lor. Până nu !sc va da scrii
torilor mijloace de trails jei nu vor putea produce 
In libertate de acţiune şi de cugetare. Până nu 
li sc va mijloci atingerea de aproape cu poporul, 
nu-i vor putea înţelege nevoile şi nu-şi vor,putea 
potrivi cugetarea pe înţelesul lui. Ştii. dragă, 
Kiculc, care este pericolul mare, la noi? Lipsa 
-de enlusiasm inléligeiit şi statornic al păturii 
zisă cultă. Aceasta nu citeşte nimic în limba 
ţării. S’a poleit cu cunoştinţa unor anume limbi 
străine, a găsit în ele o literatură formală în 
curgere de secoli şi ajunsă la culmi dc perfec
ţiune şi, mai mult ca vanitate, se .ţine la citirea 
operelor acelor literaturi. Când îşi aruncă ochii 
pc o modestă lucrare românească, o şi striveşte 
•sub greutatea comparaiiunii cu lucrări străine 
dc acelaş gen. In locul mândriei că s’a făcut în
ceputul şi la noi, în ochi îi strălucesc dispreţul, 
desgustul, sila. De aceea sc produce puţin şi rar 
în tânăra noastră literatură. Dc aceea, fiindcă 
nu e nimic dc sperat delà această pătură so
cială, trebue să se întoarcă grija şi activitatea 
«către pătura poporului, ca de jos în sus să se 
determine curentul însăiiătoşitor... Cceace facem 
noi, pentru Telco'rman în chip exceptional o 
facem. Izbânda noastră va fi cu încetul pildă 
tuturora, ca excepţiunea să devină regulă. La

nu
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urina urmei, lu lucrezi deocamdată pentru a- 
cest restrâns cerc. de oameni. Să vedem acu uni. 
intru cât ’ţi-ai ajuns scopul.

—Tocmai aceasta mai ales doresc s"o slin, 
tată. Mai înainte însă îmi dai voc sădi chem 
luarea aminte asupra unei obiecţiuni ce însu-ini 
’mi-o iac?

—Spune-o.
—Prin faptul că am schimbat caracterul per

soanelor, nu se va zice că am lovit în tra- 
ditiune, depărlându-mă de felul de a li al po- 
veşliJor noastre?

—Se va putea zice, Nicule, dar nu cu drep
tate. Tradiţiunea ştiinlei este de a fi exactă şt 
de a trăi cu termenii săi proprii. Intra cât 
n’ar mai putea fi numită ştiinţă, când s’a îm
brăcat cu forma popularizării? Povestea trăieşte 
prin anume al său caracter de închipuiri mi
nunate. Să nu poată adică a se îmbrăcă şi eh cu 
vestmânt modern, în vederea umîi scoj) folo
sitor? Tradiţiunea, în liniile sale largi, rămâne 
respectată, caracterul de povestire simplă se men
ţine; numai viaţa i se face nouă din suflarea 
unor lendinţi potrivite timpului.

—"Mi-am luat o grijă, lată; acuma, în pri
vinţa scopului, mai am una.

t—:Ţi-am arătat-că scopul tău c îndoit, ca 
încăpând forma şi fondul. Implinitu-le-ai pe a- 
mândouă deopotrivă? Ca fond. lucrările tale nu 
păcătuiesc prin nimic. Subiectul fiecăreia se des
făşoară bine şi înrâureşte. Ţii deştept interesul 
şi poveţele răsar nesilite din împrejurări şi din 
dialog. Incidentele, micile acţiuni paralele cu ac
ţiunea principală’ curg din ca în chip firesc,

. n’o. înnămolesc, ci o împlinesc şi o scot mai 
bine în ivire. Gluma le dă pe uncie treime o 
coloare foarte plăcută, necesară felului poves
tirii. Ca formă însă nu ai ajuns încă Ia deplină-
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tatc. In Formă eu cuprind apropierea, prin 
punere, de mintea cititorilor tăi şi corectitudine:; 
frazelor, ca întregul să fie alcătuire curat ro
mânească. Cu toate că vorbim în casă foarte ro
mâneşte, a rămas şi în felul tău de a-ţi aşterne 
cugetarea, pecetea gândirii străine. Ai citit multe 
cărţi în limbile franceză şi germană şi, ca toţi 
purtătorii condeiului, dai frazelor întorsături ce 
nu sunt ale limbi noastre. De acestea trebue să 
te fereşti; să te controlezi la fiecare pas după 
ce ai alcătuit o lucrare şi să faci ca geniul 
limbii româneşti să- dea gândirii tale frază ro 
mânească carată şi dreaptă. Atunci şi apropiere»' 
de mintea cititorilor tăi o vei ajunge mai cu uşu 
rinţă, căci vei alege termenii cei’ mai potriviţi, 
cei mai înţeleşi. Voiu cili singur fiecare bucată 
şi-ţi voiu însemnă lipsurile, iar tu vei avea mai 
apoi os'leneala de a cugetă asupra însemnărilor 
şi de, a te îndrepta singur.

—Mulţumesc din suflet, tată. Prin urinare, 
să urmez cu alcătuirea?

—Urmează, însă după ce vei revedeă aceste 
trei bucăţi.

După aceasta, trecură în odaia alăturată unde 
făcură lumină. Era încăperea pentru muzică.

Un piano, câteva viori, un violoncel, două 
mandoline, o harpă, două flaute, pupitre pen
tru note, poliţe încărcate cu caiete de muzică 
şi scaune, erau tot mobilierul.

Tavanul boltit anume şi dimensiunile încă
perii erau aşa potrivite ca răsunetul să fie cât 
se poate de bun în vederea executării bucăţilor 
muzicale.

Cosmin şi Maria luară câte o vioară. Xicu 
violoncelul şi Marcela se aşeza, la piano.

Pe chipul tuturora trecu din prima clipă ca 
o suflare “de armonie, iar în priviri le licări 
inspiraţiunea.

c::-
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Să-şi mulţumiască sufletul cu farmecul niu- 
zicci era o trebuinţă ca şi hrana; aceasta le-o 
cla instinctul păstrării de sine, pe cealaltă voca- 
ţiunea, înnăscută.

. După câteva momente noua compoziţiune a 
lui Cosmin „întoarcerea rând wield o i\“, începu să 
învioreze instrumentele pe rând şi apoi să le 
însoţiască într’un viguros crescendo plin de ar
monie care evoca dorul de ţară, întrerupt de o 
uşoară şi plăcută fâlfâire de aripi ce se răsfira 
pe coardele subţiri. Finalul, de-un alcgro fer
mecător, însemnă ajungerea şi preamărirea Celui 
ce le adusese cu bine. Stil, inspira) iune, o fe
ricită introducere a câtorva motive de muzică 
populară care numai cât atingeau compoziţiu- 
nea, spre a-i dă coloare mai originală, alcă
tuiau un tot ce impresiona până la cea mai 
vie însufleţire,

Muma trecu apoi la piano şi copila se aşeză 
la harpă, şi o nouă bucată muzicală le încălzi 
inimile.

Ora unsprezece îi trimise odihnei, după o zi 
bine împlinită ca totdeauna.

II.

In aceeaşi seară, la moşia Igliţa, domnul de
putat Clement Pâcleaiiu îşi pregătiâ, în biuroul 
său, luxos mobilat, discursurile cc avea să ţină 
cu ocaziunea discuţiunii budgetelor.

La discutiunile când cu răspunsul la Mesagiu. ' 
dăduse întâia dovadă a talentului său oratoric, 
şi aruncase câteva principii de guvernământ cu 
care surprinsese banca ministerială şi majori
tatea.

Aceste principii avea să le desvdlte acum, să 
le complecteze cu obserualinni personale, spre 
a face trecerea delà idei teoretice în domeniul
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faptelor concrete,' văzute, pipăite, si să ceară 
•ca guvernul să se prezinte cu un program ‘lă
murit, în sensul acesta, spre a se determină 
odată caracterul progresist al Partidului şi 
devărală înrâurire temeinică a lui în ţară...

Zambia, gândindu-se la efectul acestui dis
curs care trebuia să înfăţişeze şi să susţie vede
rile „tinerilor11 din partid.

Din înlâicle zile chiar,

o a-

ale sesiunii parlamen
tare, se grăbise a strânge în juru-i câţiva de
putaţi, între cari şi trci-palru sălcii i0 reprezen
tanţi ai colegiului Ill-lea.

După discurs, îi invitase, la el acasă. îi fer
mecase cu faimosul capitol al revendicărilor şi 
cu visul „partidului ţărănesc" viitor, şi-i hotărâse 
pentru o acţiune strânsă.

Zambia iarăşi, gândindu-se la imputările ce i 
se făcuseră la Club, chiar de către Miniştrii ce-i 
susţinuseră candidatura...

Ambiţiunea ce-L frământă, îi da în închipuire 
o izbândă foarte apropiată, fără să se aplece pu
ţin şi să înţeleagă că, révolu (iu ni le chiar, şi nu 
sunt rezultat al .unui timp scurt de pregătire.

La evoluţiune nu cugetă; el ar fi voit o re- 
voluţiunc grăbită, în partid, numai să-şi vadă cât 
mai de grabă visul cu ochii: să fie ministru!

Se îmbătâ de câteva minute de priveliştea a- 
propiatei lui măriri, în atitudinea fericitului vi
sător, când, uşa se deschise şi o râzătoare figură 
sfioasă se ivi.

—Pot să intru, dragă Clement?
El Iresări, nu prea mulţumit, dar răspunse cu 

politeţe :
—Da, draga Cecilio, intră.
Tânăra soţie dădu fuga, cu veselie de copil 

răsfăţat, îi înfăşură grumazii cu salba^braţelor 
ei calde şi plăcut mirositoare, şi-l sărută de 
câteva ori.
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—A! mi sc parc că tc-am întrerupt din lu-1 
crările laie, scumpe Clement, zise ca, oprindu-scl 
după altitudine părând însă că mai mult cereai
0 desmierdare dorită.

—In adevăr c,ă lucram, răspunse Clement,zâm
bind spre a ii în situaţiune, nu însă dispus 
să desmierde.

Cecilia plecă ochii în jos, încă în aşteptare, 
apoi, văzând că desmierdanle nu vine, îşi în nă
buşi un oftat şi se depărtă piiţin.

—Mă laşi să stau şi eu în biurou? X’am 
să fac sgomot... Am să lucrez.

—Stai, dragă... Şi începii a seri.
Cecilia apucă, nervoasă întrucâtva,, o faţă de 

masă la care broda o iniţială înflorită. După 
două-trei împunsături îşi ridică privirile şi Ie 
aţinti în chip discret, asupra lui Clement, pe 
care, ÎL adoră.

Chiar în primele zile ale însoţirii ea simţi 
deosebirea între felul ei de a iubi ji al lui Cle
ment. Ea îşi dă inima toată în desmicr'dăriie 
şi în sărutările sale; el, părea în anume momente 
mai aprins, pe urmă parcă da cu număr săru
tările. Desmierdările lui se asemănau cu capi
talul unui avar, rar pus în circulaţiunc. şi alunei 
cu dobândă mare şi cu ipoteca cea mâi sigură.

Cecilia voia să se convingă pe sine, că nu 
trebuia să ceară mai mult, că trebuia să se 
considere fericită fiindcă iubia şi luase pe omul 
iubit; totuşi nu putea să-şi aiunge din minte 
ideia că fericirea iiu-i era deplină. Un gol ciudat
1 se făcea adese ori în suflet; melancolia o cu
prindea şi avea îndemn de lacrimi ce greu şi-l 
astâmpără. Astfel singurătatea din câteva ore. 
ale zilei o împovăra şi nu putea găsi alinare 
nici în lucru.

Clement nu ştia ori nu voia să se ocupe de 
dânsa şi sufleteşte, în aşa fel ca, după plecarea
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de acasă, ca să rămână supt dulcea înrâurire ct 
fiinţii Iui.

De aceea numai când el se întorcea acasă, 
Cecilia îşi redobândiâ voioşia şi locuinţa înce
pea să se umple cu omul după care nu mai pu- 
teâ de drag.

Fără el de asemenea nu voia să se ducă ni
căieri, nici chiar la mumă-sa. Sgomolul oraşu
lui, care, ii’o impresionase altă dată, îi păruse 
că o ameţeşte când ieşise pentru întâia oară. 
fără Clement şi de aceea se hotărâse a nu se mâl 
duce fără el.

Mumă-sa veni s'o vadă, veni d-na Râuţianu 
cu Aurica. O găsiră foarte mulţumită dar de* 
neînduplecat când fu vorba să se plimbe însoţită 
de ele.

Alai ales faţă cu Aurelia trebuia să nu se 
arate cuprinsă de vreo deziluziunc. De ce să-i 
fi dat ascunsă bucurie că n’far fi fost fericită 
pe deplin?

Asupra sărbătorilor Crăciunului, după ce Ca
merele intrară în vacanţă, porni cu Clement lar 
Igliţa. II înduplecase şă petreacă retraşi câteva 
zile în singurătatea delà ţară. De anul nou apoi 
avea să primiască pe părinţi şi familia unchiu
lui său.

Dar aci, unde sperase o mai dulce şi mai 
strânsă apropiere între oa şi Clement, se lovi 
de lucrul lui de biurou, de preocupaţiunile Iui, 
şi se mulţumi numai cu plimbări scurte, cu el, 
în jurul casei. •

Aşa, se hotăra în cele de pe urmă, să pri
miască şi viaţa aceasta.

Privind acum la Clement cum lucră. îi plăcea 
că se afla cel puţin în preajma Jui...

A doua zi era să-i vie musaîirii aşteptaţi...
Ii era dor de părinţi, dar aflarea lor aici. era



204

.-să-i răpească si aceste momente mai îndelungi 

.alăturea numai cu el singur.
Ce era să facă însă? Trebuia să se deprindă. 

Poate că, la urma urmei, aşa eră viaţa în căsă
torie.

Clement, ridicând privirile, întâlni pe-ale ei, 
•pline de acel fluid al iubirii care le făcea scli
pitoare şi de anume vrajă cc-1 înrâurià uneon.

Se ridică şi trecu lângă ca.
—Eu nu-s prea vesel în viaţa de casă. nn-i 

aşa: dragă Cecilio? îi zise. luându-i mânile în- 
tr’alc lui.

—Dar de ce eşti aşa, Clement? Cum de erai 
.'mai vesel şi mai vorbitor la Constanţa? Eu nu 
pot uită zilele de atunci...

Clement tăcu o clipă.
—Atunci, dragă Cecilio, eram în afară de orice 

preocupaţiune... Şi nu în tot timpul apoi... şi 
.atunci chiar.

—De ce însă preocupâţiunilc tale de acum îţi 
iau lot timpul, şi de ce sunt atât de multe încât 
să nu le lase iubirii mele? Tu nu simţi cât 
te iubesc?

— Ba da, Cecilio, şi sunt fericit... da, sunt 
fericit. Mai presus însă de fericirea aceasta in
timă, este alta care ar trebui s’o aibă orice 
bărbat: e fericirea Ţării... Şi de aceea, fiindcă am 
intrat pe deplin în lupta pentru asemenea ideal 
ce se ajunge mai cu greu mull decât al fami
liei, îmi dau toate silinţele ca să pot răspunde 
aşteptărilor celor ce şi-au pus în minte, speranţa 
lor de ridicare. Şi tu ar trebui să fii mulţumită, 
că sunt alesul luptei acesteia. Gloria ce voiu 
dobândi-o se va restrânge şi asupră-ţi şi eu 
voiy fi mândru atunci să-ţi dau dovada aceasta 
de iubire... Şi apoi, scumpă Cecilio, nu crede 
4?ă nu le iubesc, că alăturea cu idealul depărtat
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nu am şi imaginea fiinţei laic bună, frumoasă;, 
devotată. Ştiu că mă iubeşti şi lupt cu îndoite 
puteri. Când mă întorc acasă, ştiu că mă aşteaptă 
zâmbetul tău, desmierdările tale şi ele îmi sunt 
ca o linişte cumpărată cu preţul grijilor şi al 
muncii mele.

Trccându-i brajul pe după talie, o sărută, şi 
ea, fermecată de discursul â căruia banalitate 
n’o descopcriâ, se lăsă la pieptul lui c un oftat 
adânc de mulţumire.

— Fii dar pururea acccaş, scumpă Cccilio; 
dă-nii încrederea şi iubirea ta, respectă-mi orele 
de lucru în care nu vei vedea decât înaintarea 
sigură, către triumf; aplică-lc şi tu la ocupaţiuni 
care să-ţi împliniască bine orele şi mai ales nu 
te consideră cu lotul singură, când nu sunt lângă 
line. Aibi credinţa că atunci, oricât de ocupat, 
departe, sunt şi cu gândul la drăgălaşa la fiinţă...

—O! Clement, ce bun eşti! încă nu te-am 
văzut aşa...

— Vezi că, scumpă Cecilio, rânduiala în toate 
—în simţimânt ca şi la muncă,—întăreşte şi pe 
unul şi pe cealaltă... Să fim amândoi în această 
măsură pentru viaţă, şi nu vom avea neînţele
geri, cât de părute chiar, ş'.i nu vom avea su- 
ferinţi cari să ne înăspriască.

—Adevărat, dragă Clement, aşa-i... Am să mă5 
deprind să fiu după povaţa ta...

—Apoi, dragă Cccilio, cu cât voiu înainta în 
politică, va fi nevoe să deschid casa noastră 
unei societăţi întinse: tu, atunci, va trebui să 
fii doamna de gazdă care să-mi secundezi cu 
pricepere intcnţiunile; va trebui să fii atracţiu- 
nea saloanelor tale, femeie de spirit care să 
ştie să împartă zâmbete prietenoase şi cuvinte 
măgulitoare, să iprimiascăic’imi părut interes chiar 
curteniri stăruitoare din partea acelora cc vei 
simţi că mă pot servi...

—Stai, Clement, că în adevăr par’că sunt a-
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Ineţită... Nu înţeleg rolul accsla... zise ea, pe 
jgânduri.

—Dacă-mi vei da voe, le voiu forma, scumpă* 
•Cecilio. Intre doi soţi poate fi numai simţi- 
mânt; între ei şi lumea de de’nafară însă nu 
trebue să fie decât interesul, în legătură cu a- 
nume scop. Să ştii dar cum să exploatezi slă
biciunile altora pentru întărirea poz iţi unii tale, 
este un meşteşug marc, ce-ţi dă o putere neîn
trecută prin care vei domina cu siguranţă oa
meni şi împrejurări.

—Par’că nu ştiu ce teamă mă cuprinde, dragă 
Clement, în faţa vieţii aşa cum nii-o prezinţi 
tu... Vezi că eu ştiu numai să te iubesc...

—Tţi spun că te vo'iu formă, fiindcă pe lângă 
m'ojrea ta, am nevoie şi de ajutorul tău... Yoiesc, 
cu alte cuvinte, să ăi partea ta de tovărăşie în 
lupta mea pentru mărirea şi pentru binele ţării...

Cecilia se gândi o clipă:
—Bine, dragă Clement... răspunse apoi, nu 

însă cu convingerea celui pătruns de rolul ce 1 
se urseşte.

— Şi acum, să-ţi spun câteva amănunte, dragă 
Cecilio. E puternic omül Cu totul liber. Am inten- 
ţiunea să demisionez delà catedră. Tată-tău mi-a 
promis că moşia Igliţa va fi a noastră. La timp 
vei stărui pe lângă ei să-şi ţie cuvântul. Cu ve
nitul întreg al m/oşiei, ne va fi cu putinţă nu nu
mai să părem, ca azi, dar să fim şi într’o pozi- 
ţiune materială asigurată care să ne susţic în 
lupta noastră...

— 0! cât’mi-ar plăcea dc mult atunci, dragă 
Clement, să cultivi tu moşia şi să stăm numai 
aci, şi să ducem viaţa care o duce familia Cos- 
mi n.

— A! Cosmin? nu se putu opri să nu zică cun 
dispreţ vădit. Iar în gând îşi spuse că femeea 
aceasta nu-1 va înţelege nici odaia...
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— Nu ?ţi place oare cum Irăeşte şi ce face 
•Cosmin ?...

— Dragă Cccilio, Cosmin a rămas un necunos
cut!... Cinc-i ştie numele?

— Eu mă uit Ia faptele Iui...
Clement se ridică, enervat...
— Te-am supărat? întrebă ea, şi în priviri i se 

zugrăvi părerea de rău.
— A! nu... Dar trebue să-mi urmez lucrul... 

vom mai vorbi însă...

In seara următoare familia întreagă se strân
sese în acest b iu roi». Era mare însufleţire de 
vorbă şi Clement espunea în trăsuri generale 
planul apropiatei lui campanii parlamentare.

Socrul şi unchiul păreau încântaţi: aveau in 
neam o forţă nouă cu care se măguli au, ori oât 
iiu-i atrăgea politica. Ei vedeau mai mult, ce e 
drept, în ceeacc Clement numia „polilicci“, o 
formă a luptei pentru opera de regenerare săle- 
nească, pe care ei o îmbrăţişaseră cu drag. 
Aurelia aţin lia furişe căutături ia Clement; şi, 
acum, ca şi în fiecare dată când îl mai întâlnise, 
simţia pentru el o adevărată apropiere; simţia că 
era pentru dânsa de-o atracţiune cu totul alta de 
cât cea de mai înainte. Apoi privia pe Cecilia cu 
ură p’arcă...

0 vedea cum îl soarbe de drag, cât era de fe
ricită că’l avea soţ, şi se simţia pornită s’o ia 
în râs, să-i învenineze acea adoraiiune pentru el.

După ce se schimbă felul convorbirii, Aurelia 
căută să-l apropie de ea pe Clement şi isbuli, 
Câl-va timp vorbiră mai mult amândoi, ameste
când în vorbă şi pe ceilalţi numai de formă, ca 
să se pară că ţin cu toţii firul.

Ajunseră din una în alta şi la seara ce urina, 
li 1 Lima a acelui an.
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— Treblie su primim anul nou cu „pompaff 
mai deosebită, zise Ruslo.vici. Cc ziceţiV

— Fireşte că ar trebui; răspunse Zoe.
— Dc-accea, să lărgim cercul. Eu sunt de pă

rere să invităm familia Cosmin, pe învăţătorii şi 
Comitetul Casei de economii din Yadu-Lung... 
zise Rustovici.

— A! da... Nu în deşert suntem apostolii unor 
idei mari... zise Clement, c’un zâmbet ironic... 
S.ă-i invităm...

— Atunci, cucoanelor, mâine pc lucru...
— Bucuros, zise Cecilia...
— Să te vedem, cuconiţă... rosti Aurelia cu un 

ton Urător în râs.
— Ei, par’că d-ta, domnişoară, vei sta cu mâi

nile la piept, îi răspunse Cecilia... Vei face mâine 
practica pentru când te vei mărita.

— Musafirii nu se pun la muncă... zise Aurelia.
— Atât numai că nu eşti musafir la Igliţa, ii 

răspunse tată-său.
✓

III.

Rustovici dăduse zestre fie-si două-sulc-chici- 
zeci de mii de Iei asiguraţi în moşia Igliţa, delà 
care avea să primiască venitul în două rate, so- 
colindu-se G la sută dobânda. După cinci ani 
d-na Bâcleami puică să ceară capitalul spre a-I 
pune în vreo tovărăşie sigură, în vreo ipotecă de 
întâiul rând, sau în efecte. Afară de aceasta ii 
dăduse o casă de curând clădită.

In această locuinţă se şi aşezase. In calul de* 
jos avea salonul cu câte o încăpere de-o parte şi 
de alta, sala de mâncare în fundul sălci de in
trare, şi în stânga camerile de culcare, de gă
teală şi biuroui lui Clement. Catul de sus nu-L 
mobilaseră încă, şi nici nu aveau ncvoc de el.

Rustovici făcuse lucrul din greu, căci mobi-
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Jase această locuinţă cu mult gust şi costisitor, 
aşa ca nimic să nu lipsiască, să nu pară în grabă 
făcut şi casă nouă.

După cină, în seara de două-zeci Ianuarie, sala 
de mâncare începe a se orândui ca „bufet4*: biu- 
roulîui Clement, ca încăpere pentru joc de cărţi; 
celelalte pentru danţ şi convorbire. Luminile se 
aprind şi peste lot se întinde acea scânteiere de 
curat, de bine aşezai şi de luminos, potrivită} 
unei primiri pretenţioase.

Feciori înmănuşaţi încep a-şi luă locul după 
rolul împărţit...

D-na Rustovici aruncă cele din urmă priviri, 
peste tot locul, apoi intră Ia Cecilia căreea un 
„frizer44 îi orândueşte părul. După plecarea mae
strului acesta, amândouă încep a’şi ajuta să se 
îmbrace.

Cecilia e foarte voioasă şi muma îi- adresează 
cuvinte măgulitoare isvorâte din iubirea ei a- 
dâncă.

— Crezi, mamă dragă, să vie toată lumea in
vitată? întrebă Cecilia.

— Să nu vie la petrecere? Şi mai ales la cea 
dintâi primire a unor însurăţei?... Dar de ce 
grija ta? .

— Vezi că aş voi să nu contrarieze nimica pe 
Clement...

— L’ai simţit Iu contrariat de ceva?
Cecilia zâmbi, apoi, după o clipă:
— Intru cât-va.,.. I s’au părut cam de neajuns 

încăperile ce-avein... şi de aceea n’a invitat încă 
pe câţi ar fi voit să mai invite...

— Lasă că vor fi în dc-ajuns şi atâţia. Pentru ' 
iarna viitoare vă veţi mobila şi calul de sus, şi 
atunci...

— Ba nu zău, mamă, de ce adecă n’a voit tata 
să mobileze şi sus?...

— Să nu crezi că nu i-am zis; el apoi, să nu
13
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crezi că din economie a făcut-o. I sa părut că 
vă eră prea mult pentru acum. Ţi-a arătat Cle
ment vreo nemulţumire?

Cecilia tăcu. Nu voi nici să spună adevărul, 
nici să mintă...

Clement, în chip delicat, îi imputase; dar a- 
ceasta trebuia să rămână o taină pentru părin
ţii ei.

După puţin timp, Cecilia schimbă vorba:
— A mai venit pe la dv-s. sora lui Clement?
— De de ’naintea logodnei voastre jiu a mai 

voit să vie... şi înţelegi cauza. Eu nu pricep de 
ce Clement n’o aduce în casă, cel puţin pe dânsa.

— Şi mie mi-ar fi voea. E drăguţă, curăţică', 
vioae... şi aş iubi-o... ca pe sora iui... Am alina 
[puţi arcestiunea, în treacăt; Clement mha răs
puns... că mai târziu... fiindcă are un plan şi 
pentru familia lui.

— Tată-tău vrea să propună lui Clement să 
facă loc bătrânilor la moşie şi să le cumpere lo
cul şi casa.

— Ce bine, zău... Ştii... mic îmi parc umilitor 
pentru ei să mai stea în coasta casei noastixî, în 
starea lor de astăzi... Dm*, în fine, vom vedea..,
. — Ce bine ’ţi şade, Cecilio... Ai să fii mai fru
moasă ca toate... zise mama...

— Nu am această ambiţiune, dragă mamă; să 
fie Clement mulţumit şi-mi va părea bine, 'ori 
cum aş fi...

—Foarte mult îmi mci'ge la inimă, dragă Ce- . 
cilio, că le văd iubindu-1 aşa de tare... Vei avea 
o casă cum Irebue...

— Cum a fost şi-a d-v., dragă mamă...
S’auzi o bătae în uşa camei'ei de-alături.
— Cine este? Tu, Clement?
— Da. Ţi-a venit o scrisoare delà Paris...:
— E delà Gică, de sigur... N’ai desfăcut-o? .
— Pot să intru?
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— Da, da... Mania e gala, eu nu încă.
Clement intră, şi eră frumos, elegant, cu fracul 

bine tăjal şi ca turnat pe dânsul.
— A! esclamă el... Nici ca mireasă n’ai fost 

aşa de frumoasă, Cecilio...
Ea se înroşi.
— S'ărută-mă', dacă ’ji jplac...
— Mai încape vorbă? îmi dă voe mama noas

tră cea bună?
— Mă rog... Voe la line ca la Banul Gliica...
— Ia să vedem ce scrie Gică... De ce n’ai ci- 

lil-o, Clement?
— Nu, drăguţă. Intre oameni bine crescuţi 

corespondenţa e lucru respectat...
— Dar îţi dau eu voe... mai ales că nu sunt 

încă gata...
Clement cili tare...
Tânărul Gică Rustovici făcea cunoscut surioa

rei sale că, împreună cu vărul Dinu. se va în
toarce pe la începutul lui Februarie, doctori 
amândoi, dânsul în medicină şi celait în drept, 
înşira câteva rânduri măgulitoare pentru cum
natul încă necunoscut ca persoană, dar ştiut ca 
nume, şi apoi urări, mai pe larg, pentru fe
ricirea lor casnică. In ziua căsătoriei se măr
ginise numai la o telegramă, căci fusese în focul 
susţincrci tezei.

—-E drăguţ cumnăţolul, zise Clement.
—-0! dar încă să-l cunoşti d’laproape!... ex

clamă Cecilia...
—De noi nu zice ‘nimic, suspină muma...
—De sigur că v’a scris de-o parte... Aşa! sunt 

gata şi eu.
—Orele sunt aproape nouă. Treime să înceapă 

a veni invitaţii noştri, zise’ Clement...
Eşiră cu toţii în sală...
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Pană la orele 10 jumătate, Clement şi Cecilia 
trebuiră să îndepliniască grena sarcină aproape 
a primirii fiecărui invitat când sosia, împâr- 
ţindu-sc între cei din salon şi noii-veniţi. Cle
ment voise cu lot dinadinsul să se dea tuturora 
acest semn de deosebită atenţiune.

Făcea o impresiunc ciudată, câtorva pretinşi 
boeri. portul sălencsc al celor cinci deputaţi 
săteni, iar mulţimea bărbaţilor, numai oameni 
de ai zilei, da saloanelor mai mult caracterul 
unui club politic. »

De altmintrelea politică se şi discuta în unul 
din cele Irei saloane. Guvernul avusese inten- 
ţiunea să aducă budgetele în discul iu ne, aproape 
imediat după vacanţă, şi când colo, se pomeni
seră deputaţii cu două legi modificăloare, a două 
trei articole din allé două legi în fiinţă, una 
asupra legei Patentelor şi alta a micşorării nu
mărului plăşilor şi su prefecţi lor.

—Aceste legi fără însemnătate, îşi au însem
nătatea lor politică,, zise un deputat.

— Fireşte, sunt un fel de cercare a înrâurii 
guvernului asupra minorităţii... zise altul.

—Guvernul a simţii că i se pregătesc surprin
deri, rosti Pâcleanu, zâmbind, şi a lăsat bud
getele spre a-şi lămuri bine mai întâi situaţiu- 
nea...

—La urma urmei se va putea să nu-i dăm: 
budgetele? rosti altul. Ar li „să' facem jocul*' 
opoziţiunii ; ar fi, mai mult, să părăsim pu
terea...

— Ori cum, grăi altul, o remaniare ministe
rială se impune, pentru întărirea guvernului eu 
personalităţi mai încercate în luptă şi cu deplină 
autoritate în partid...

—Sunt, sunt nemulţumiri mari în partid. Di
sidenţa sê accentuează, insinua Pâcleanu. Unde 
mai puneţi că pe lângă această disidenţă a unora
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■clin bătrâni. începe a se desena o Fracţiune care 
ar ingreuiu poziţiunea guvernului, si plimbă pri
virea în jur, spre a cerceta efectul cuvintelor 
lui.

Câţiva, acei ce începuseră a se alipi de el, 
încuviinţară, spre a da să se înţeleagă că erau 
din fracţiune...

—Eu nu pricep, frate, zise un deputat de
votat Preşedintelui Consiliului, suntem ori nu 
un partid, unul şi de nedespărţit, venit la pu
tere unit ca să serviască interesele ţării? Atunci, 
<le ce disidenţe, fracţiuni, şi câte şi mai câte 
ciudaţii? Fac rău aceia cari, pentru oarecare 
ambiţiuni nesatisfăcule, seamănă desunirea, pa
ralizează activitatea şi fac să se piardă în de
şert un timp preţios.

—Ar fi precum zici, iubite coleg, răspunse 
Pâcleanu, dacă guvernul ar veni cu un pro
gram bine hotărât al acestei activităţi. Cc-i ce
rem noi mai mult? E oare atât de greu a da un 
program ca să ştim pe ce cale lămurită mer
gem şi unde vom ajunge?

—Dar nu e program oare: înflorirea Finan
ţelor ţării, respectarea libertăţilor. îndrumarea 
spre progres a instituţiunilor? răspunse acelaş.

—Vag Lucru, vag... Un program jiu stabileşte 
numai principii, ca nişte articole din Consti
tuţie, răspunse Pâcleanu. El lămureşte în ce chip 
se vor aplica principiile îmbrăţişate de un par
tid, prin urmare prin ce legi vor fi traduse în 
fapte. Şi acest program nu se face cu uşile în
chise între câţiva cari vor să conducă orbeşte 
pe ceilalţi şi să dicteze fără discuţiune. Intr'un 
partid ce se respectă, trebue să ia parte la al
cătuirea programului şi tineretul cult spi*c a-şi 
da părerea. Dacă e vorba de progres real şl 
de o direcţiune în sensul acesta, numai bătrânii, 
oricât dc înaintaţi lc-a'm admite că sunt, nu vor
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puica da o dreaptă soluţiune tuturor ccsliuni- 
lor. Nu este vorba numai de experienţă, oricât 
le-am acorda-o, dar şi de specialitate în anume 
materii.

—Aşa-i, aşa-i... Are dreptate Pâcleanu, ziseră ! 
mai mulţi...

Atunci se ivi Ministrul Domeniilor, care as
cultase delà uşă. Întinse mâna lui Pâcleanu şi 
la doi trei mai cunoscuţi.

—Discuţiunca era aprinsă, domnilor. Şi cu 
zic că d-1 Pâcleanu, are dreptate... Un program 
însă, tocmai pentru motivele sale, nu se poate- 
da aşa de uşor. Să ne creditaţi. dar, amicilor, 
cu încrederea pe de o parte, cu bună-voinţa 
pe de altă parte, să putem cu bjne trece această 
sesiune parlamentară. Apoi, anume consfătuire 
a elementelor celor mai de seamă ale partidului, 
va pune temelia acestui program cerul. In con
siliul de Miniştri din zilele trecute, pol să vă 
spun că, s’a hotărît alcătuirea programului. Deci. 
puţină răbdare... şi mai ales... unire, termină el, 
sublimând vorba şi zâmbind.

—Bravo! bravo!.vă felicităm... sc auziră câte
va glasuri foarte călduroase.

Ministrul luă de braţ pe Pâcleanu şi cerând 
voie celorlalţi, se depărtă cu el.

—Ia spune-mi sincer, amice, pentru care cu
vânt eşti nemulţumit dc noi? ÿlii că s’a vor
bit de d-ta în consiliu,—aşa, printre...

—Printre picături? zise Clement, zâmbind.
—Nu, printre afacerile în curs dc expediare.
—Mi s’a făcut această onoare? zise ci cu 

ironie.
—Uite ce, d-ta £şli, fără îndocală, unul din 

puţinii noştri tineri.de o valoare reală... şi Ic 
poi încredinţa că vei avea distincţiuni bine me
ritate...
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— Mulţumesc dc încurajare, domnule Mi
nistru...

—De ce însă. atitudinea d-talc, care. nu ne 
. ascundem, poate fi contagioasă? Fiindcă nu te
am pus pe lista candidaţilor oficiali? Dar a 
fost o. greşeală, dc care ne căim... Pe de o parte 
să te mulţam iască vrăjmăşia unora, căci do
vedeşte încă odată valoarea d-talc...

—Dar bine, domnule Ministru, dacă valoroşii, 
după cum binc-voiti a mă recunoaşte între ei, 
— sunt îndepărtaţi prin vrăjmăşie, cum Par
tidul va putea să aibă înrâurirea morală nece
sară asupră-ne şi cum vom putea noi să-i dăm 
încrederea fără codire?

Cecilia se apropia dc ci.
—Doreşti ceva, dragă? o întrebă Clement...
—Dacă domnul Ministru permite...
—Vă rog... doamnă...
—D-na Arinăşteanu, Clement, doreşte să Le 

vadă...
—A! doamna Arinăşteanu? zise Ministrul... 

Atunci i’l cedez pe domnul Pâclcanu, deşi cu 
părere dc rău pcnlru mine...

Amândoi îi mulţumiră şi-l lăsară, spre a li 
inconujrat de câţiva cc-l pândiau. Era şi foarte 
influent, pe lângă că eră darnic cu ai săi...

D-na Arinăşteanu, cu găteală superbă dc ca
tifea ca cireaşa putredă, cu diademă de bri
liante pe păr, trona. înconjurată de un stat ma
jor dc bărbaţi şi de femei, cărora le povestia 
cu umor o întâmplare din „lumea mare".

Pâclcanu stătu dc-oparte până să termine. Se 
simţi însă apucat dc braţ. Se întoarse cu vioi
ciune şi strânse foarte afectuos mâna unui tânăr 
frumos şi foarte elegant.

—Ce plăcere, domnule VoranL. Văd că te 
ţii de cuvânt., .şi-ţi mulţumesc.

—Nu voiu sta mult, căci am dat şi în altă'
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parte cuvântul... Am ţinut insa sâ nu Ic refuz...
După câţiva paşi. Voran se opri deodată.
—Dragă domnule Pâcleanu, îmi dai voc să 

le întreb cine este domnişoara de colo?
—A! domnişoara? Nu-i aşa că e frumoasă, 

ştrengarule ?
—Mărturisesc că după doamna Pâcleanu', e cea 

mai încântătoare persoană din saloanele d-lale...
—Yocşti s’o cunoşti d*aproape?
—O! da,—căci voiu s?o danţez...
—Vino... şi vei afla cine eşle...
Aurelia Râuţianu era în adevăr seducătoare, 

în acea seară. Venise cu gând hotărât de-a în
trece pe Cecilia şi de a da lui Pâcleanu câţi vai 
fiori de regret, de erajeu ipulinţă,...

Când îl văzu că vine însoţit de tânărul căruia' 
încă nu-i luase scama, rămase .surprinsă de în
făţişarea acestuia, cu mult mai distinsă decât a 
vărului.

—Aurico, dăjmi voc să-ţi prezint pe domnui 
Emanoil Voran, deputat de Vâlcea... Cumnată- 
mea, d-şoara Aurelia Râuţianu... Şi vă las acum, 
faţă în faţă...

—încântai, d-şoară Râuţianu. de-o cunoştinţă 
ce doriam, de cum am intrat... D-v. singură ’mi- 
aţi atras atenţiunea, ca cea mai distinsă şi mai 
fermecătoare persoană...

—O! domnule... răspunse Aurelia, înroşindu-se 
de plăcere şi emoţionată întru câtva...

--îmi daţi voe?
—Poftiţi...
Se aşeză lângă ca şi urmă:
—Nu e compliment, d-şoară, ci adevărul... pe 

care-1 spun numai când simt...
Glasul ii era plăcut, armonios, privirea plină 

de văpae în ochii lui mari căprui, galeşi.
— Sunteţi deputat? întrebă ea, ca să schimbe 

acea declaraţiune atât de grăbită.
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—Pentru întâia oară am luat sarcina aceasta 
nu prea plăcută...

—De ce? Nu c plăcut să Fi i depui al?
—Visul meu este familia, — să Tiu adorat 

<le-o femeie şi s'o ador. zise cl cu căldură. Dar 
Inia s’a plictisit de politică şi a voit să-mi am 
şi eu rândul la plictiseala aceasta, care, se zice. 
ca, prinde pe un om foarte bogat...

— Dar interesele ţării, domniile Vor an, nu sunt 
legale de politică?

—A! d-$oară, vă rog, să lăsăm interesele tării, 
care nu au de-a face, sărmanele, cu politica 
searbădă a partidelor noastre... Ne-simţinclu-ml». 
în stare să lupt îpentru ele, căci nu am cu cine. 
mă mulţămesc să fiu deputat, ca să urmez unei 
traditiuni în familia noastră...

—Cu toate acestea, e frumos să fie. cineva 
în Parlament...

—Dacă vă place, o! atunci îmi vine şi mic. 
să prind gust de . mandatul meu...

Aurelia îl privi cu .s^sLS.aţiune ciudată : ade
vărat să fi fost că-1 înrâurise dinLr-o dată până 
în Ir’atât a ? Şi gândindu-se la Clement care stă
tuse indiferent faţă cn frumuseţea ci, avu un 
zâmbet de mândrie, de triumf.

Voran luă ca pentru el acel zâmbet şi se 
înfiora dc plăcere.

Semnalul unui valţ îi ridică, şi el, cu pasiune, 
ce încălzi repede şi pc Aurelia, se aruncă îu 
vârtej.

D-na Arinăşteanu vorbi a cu Clement.
Ii spusese deja/ tânguirea celor doi miniştri 

ce-l ajutaseră la Teleorman şi el îi dăduse, civ 
taină, lămurirea.

—A! va să zică, e numai tactică? zise d-na 
Arinăşteanu, zâmbind.
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—Nici vorbă, doamnă, pc lângă că' c şi plăcut 
să fii şef de grup...

—Ah! şefiile astea!... zise ca...
—Ce voeşti, doamnă, — ambiţioşii au nevoe 

şi clc-o bisericuţă a lor. Oare în templele ca
tolice nu sunt şi anume altare pentru câte un 
sfânt... fără ca templul, unul şi acelaş, să nu-şi 
piardă întregimea de sanctitate şi de arhitectură?

—Dar d-ta nu eşti catolic...
—In politică pot fi de toate religiunilc... zise 

el, zâmbind.
—Ai dreptate, ai dreptate... Eşti o putere, 

dragă Pâclenc... Complimentele mele asupra se
rii d-tale... Bine isbutită... Ei, dar cu căsnicia?

—Am o soţie care mă adorează...
—Asta nu prea înseamnă că adorezi şi d-ta, 

„politicianule", care, scâpi în toate, prin tan
gentă...

—îmi e dragă, însă nu mă pierd... O pasiune 
mare...

—Nu intră în caracterul oamenilor mari, zise 
dânsa... Hai, mergi să-mi dai un pahar cu şam
panie?

—Cu plăcere...
Şi, oferindu-i braţul, o conduse, slrecurând-o 

printre vălţuitori.
Rustovici şi Râuţianu, vorbiau de-oparte:
— Nu, jiu, cumnate, zicea Râuţianu, rău face 

Clement de umblă să alcătuiască grup... N’aş 
dori să avem în el un intrigant politic.

—Ce e drept, cumnate, altfel ne obicinuiseiri 
a-1 crede ; — oricum,, nu ca intrigă o face, dar 
ca ambiţiune... Vrea băiatul să fie Ministru...

—Prea repede vrea... prea repede. Omul să 
impune cu fapte...

—Ştiu... Ei, dar ce să-i facem?
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—Mă Lcm că am înşelat pe Cosmin cu tâ
nărul nostru.

—Va li lost fără voia noastră, cumnate, dacă; 
va cşi la urmă altul decât l’arn crezut... Ţină 
el la Cecilia şi trăiască bine cu ca ; aceasta măcar: 
mă va împăca cu el... Ia hai să tăiăm băeţiloi' 
un banc...

—Hai...
Cceilia, danţa. fericită că vedea pe Clement,, 

după înfăţişare, că era mulţ.ămit, şi se îm’părţia,' 
cu atenţiuni delicate pentru fiecare din invitaţii1 
până la care putea ajunge.

Cu Aurelia schimbase mimai la venire câteva 
cuvinte, li păruse ciudată şi nu mai voise a-i 
vorbi.

După cum Cecilia urmăria pe Clement cu pri
viri de dragoste, de îndată ce putea, aşa d-na 
Rustovici o urmăria pe dânsa, mulţămită şi sur
prinsă că ştia să împliniască cu tact datoriile" 
de gazdă.

Cei doi Miniştri, de Lucrări Publice şi de 
Justiţie, sosiră aproape în acelaş timp, şi Cle
ment, la braţ cu d-na Arinăştcanu, pe. când se 
întorceau din bufet, îi întâmpinară.

Şi iarâş polilieefi i se dădu precădere, în con
vorbirea acestor patru, până ce danţul încetă.

Aurelia se lăsă a fi dusă la bufet, de Voran, 
însă d-na Râuţianu, care nu-i pierduse din ochi,, 
ii urmă şi aşa i se prezintă tânărul.

0 impresionase şi pe dânsa înfăţişarea lui,r 
dar, ştiind-o pe Aurelia uşurate că, voi să nu-i 
prea lase în calc pe tânăr.

Voran înţelese că trebuia să se depărteze, şi 
o făcu, după ce-i ceru cadrilul.

Se simţia prins de inimă... Era fericit.
— ,N’,ai plecat?... îl întrebă Pâcleanu. Faci 

. foarte bine...
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—Nici nu mai plec... Cumnata d-Lale c prea 
încântătoare...

—Ia vezi că e de măritat, îi zise Clement, 
râzând...

Şi, luându-l la braţ. începu a-i amănunţi ca
lităţile fetei, — dându-le cu mult trandafiriu; — 
apoi trecu la politică, şi-l făcu să promită că va 
intra şi el în grupul din care se va alcătui 
viitorul ,,partid ţărănesc‘\ Apoi, legă iar vorba 
despre Aurelia, şi-l zăpăci cu totul.

Supt această presiune la „supeucc, Voran bău 
pentru viitorul ,,partid fărănesc“y cecacc sur
prinse pe cei de faţă şi nemulţumi pe Miniştri; 
iar Pâcieanu declară constituit grupul în vederea 
acelui partid care „va sgudui ţara, spre a o pune 
pe adevărata ei calec;.

Cinci-spre-zece cupe se ciocniră între ele... 
Cinci-spre-zece erau dar membrii acestui grup, 
«cecace puse pe gânduri pe cei trei Miniştri.

Petrecerea aceasta fusese dar pentru afirma
rea noului grup... în faţa chiar a. unei părţi din 
Minister...

Era o culezare a lui Pâcieanu, care avea să fie 
'Cauză a multor discuţiuni şi îndemn pentru gu
vern să caute a strânge mai de grabă rândurile, 
spre a nu cădea prin el însuşi...

Petrecerea urmă, dai' Miniştrii se făcură ne
văzuţi, ducând cu ei amărăciunea situaţiuiiei, 
după dulceaţa „gl£fselelor“ şi bunătatea şampa
niei.

JV.
Surprinzător lucru păru tuturor, — şi era de 

lallmintrelea, — cum în jurul unui începător, 
oricât de meri tos ar fi fost, să se poată strânge 
-aproape douăzeci de persoane? Şi de sigur că 
două-zeci dc voturi contra, înlr’o parte, alic câte-

A *

*4
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va din altă parle, însenina ceva şi puteau creæ 
guvernului neplăceri.

Delà prima serată a lui Păcleanu, numărul 
partizanilor lui crescuse şi ajunsese In adevăr 
la două-zeci: cinci îi adusese Voran, spre a lace 
plăcere viitorului văr.

Disidenţii, cari scoseseră şi un ziar, începu
seră a mări importanţa lui Păcleanu, aducându-i 
laude în ziarul acesta şi încercând a-l atrage 
în rândurile lor.

In „culuare44, în secţiuni, se vedea că se aş
teaptă şi cuvântul Iui când se discuta ceva în 
câte un grup, şi când el se ivia. Cuvântul era dus 
Băncei .Ministeriale şi luat în seamă ca înseni
nător al treptatei desfăşurări a activităţii lui 
Pâcleanu.

—Două-zeci de deputaţi în juru-iL. zicea unui 
Ministru, în faţa Băncei Ministeriale, linul din 
bătrânii partidului. Mă rog, ce înseamnă omul 
acesta, şi ce înseamnă aceşti două-zeci?

—Poale că este o greşeală, răspunse un Minis
tru, să aduci în Cameră băcţi prea tineri, căci 
numai „noişori" s’au strâns în juru-i...

—Da, fireşte că este o greşeală, sprijini bă
trânul, cuvintele Ministrului. Abia au eşit din 
Faulctăţi şi hai la Cameră, par’c’ar fi la bal...

—Dar şi dacă nu-i aduci, cil ce împlineşti 
numărul? Numai ca de cei „ce-au fost?44 zise alt 
Ministru...

—Pe mine mă miră că nici unul din tinerii 
din juru-i, nu este dintre „umpluturi44.:. Lăsând- 
dc-oparfc pe cei cinci ţărani, ceilalţi sunt fii de 
oameni cu avere, şi foarte deştepţi, zise Ministrul! 
Justiţiei... Asta e mai grav, pentru mine, că cci 
ce pot fi independenţi, i-au întins mâna...

—La urma urmei, ce vrea Pâcleanu, căci >i-am 
arătat în dc-ajuns .că-1 preţuim, zise Ministrul 
Lucrărilor Publice.
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Preşedintele Consiliului ce-şi luase locul în 
.T)ancă, pe nesimţite, rosti atunci:

—Vrea să fie... Ministrul...
Toţi se întoarseră, salutară pe omul cu cCa 

mai înaltă autoritate în partid, pe A-tot-puterni- 
cul, şi nu răspunseră...

Preşedintele urmă a zâmbi cu obicinuita-i 
ironie.

Şedinţa se începu.
La ordinea zilei era Legea pentru micşorarea 

plăşilor şi subprefecţilor.
La discuţiunea generală se înscrisese pe lângă 

fruntaşii din Disidenţă, Pâcleanu şi opL din gru
pul lui.

Erau mai puţini din opoziţiune, decât din ai 
partidului'; opoziţiimea sta mai de-oparte unde 
vedea discordia în acest partid, şi aştepta capă
tul lipsei de disciplină.

Din expunerea de motive a Legei cşia că par- 
tiduL cellalt înmulţise plăşile şi sub prefecţii, nu 
pentru că necesitatea ceruse aceasta, dar ca un 
lux, spre a avea mai mulţi funcţionari. Tre
buia să se facă economie în buget şi Administra- 
ţiunea nu avea să sufere. Nu mulţi funcţionari, 
ci puţini şi cu simţimântul datoriei, era ultimul 
cuvânt al „expunerii".

înscrişii să vorbiască, unii clin devotaţii gu
vernului „pentru" şi ceilalţi „contra", se măr
giniră să atace proectul de Lege în sine. Se văd ia. 
că eră ceva silit, dintr’un spirit de opoziţiune 
cu orice preţ, pentru hărţuirea membrilor guvci 
nului. Unii ajunseră la personalităţi; se ridi
cară proteslaţiuni, sgomotoase chiar.

Veni rândul lui Pâcleanu... Se întinse tăcere, 
numai de cât. Banca Ministerială deveni numai 
ochi şi urechi.

Cu siguranţă de sine, de uimit, cu talentu-i 
însemnat de a vorbi şi de a spune numai ce
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trebuia, cu minunată rânduială în desvoltarca 
argumentelor, demonstra că o micşorare ori un 
adaos dc plăşi, şi pi;in urmare o scădere ori o 
Înmulţire a funcţionarilor, nu însemna alt decât, 
cel mult, ca guvernul să poată zice că... „lu
crează". Sistemul însă? Gânditu-s'a un singur 
moment guvernul, la sistemul defectuos al Ad- 
minisLraţiunei, la lipsa de educaţiune a funcţio
narilor, cecacc totdeauna va da funcţionari nc- 
apji* serviciului lor?

Şi aşternu, cu nişte colori triste dar dc im
presionat, starea Administraţiunei de astăzi,, in 
jtoale ramurile, creată astfel de guverne, care 
vor pe funcţionari unelte oarbe pentru alegeri 
şi numai pentru alegeri. Combătu desastruoasa 
falangă cu care Partidele vin totdeauna la Putere, 
gata să înlocuiască falanga partidului căzut, îm
părţind astfel în două o întreagă mulţime de 
oameni cu aceleaşi moravuri rele, cu aceleaşi* 
pofte, cu acelaş dispreţ de adevăratul interes pu
blic. '

Apoi, cu aceiaşi putere dc colorist, trase ta- 
-bloul Administraţiunei cum ar trebui să fie, si. 
arătă falsificarea sistemului nostru Constituţio
nal «delà care au purces şi urmează a trăi loalc 
răutăţile, în moravurile politice, şi aproape în 
ţoală mişcarea vieţii sociale.

Răpiţi dc puterea adevărului care înrâureşte 
măcar câteodată, până şi pe cci mai devotaţi, 
cari nu vor să cugete şi să discute ce lac şi cum 
fac guvernele lor, — răpiţi şi de frumuseţea 
expunerii lui Pâclcami, — deputaţii^ îl întrerup
seră dc mai multe ori cu aplauze călduroase.

Ei ceru guvernului marea reformă a unei or
ganization serioase a Administraţiunei, şi atunci 
va avea dreptul să se zică iubilor de progres; 
atunci va avea dreptul la iubirea până la ado-
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raţiune a lot ce eslc luminat în partid, la recu
noştinţa şi la admiraţiunea Ţării întregi.

Declară că el şi amicii lui nu vor vota Legea, 
şi că, ea. chiar clacă va trece, nu va constitui 
pentru Partid un fapt glorios La activul său.

Tot ce,era pr.oti.vnic guvernului aplaudă cu pu
tere această declaraţiune.

Legea se luă în consideraţi une, neapărat, şi 
apoi se vota, dar cu majoritate neînsemnată, 
de voturi, ceeace produse asupra Băncei Minis
teriale un efect neaşteptat de neplăcută surprin
dere.

Ministrul Inslrucţiunei întâmpină, cu asprime 
# pe Pâcleanu, la capătul şedinţei. Acesta îi răs
punse cu oarecare îndârjire. Ministrul îl ame
ninţă cu avertisment... Atâta aştepta Pâcleanu, 
presemne, căci îi răspunse că-i va trimite demi- 
siunea.

—Nu vreţi oameni conştienţi de drepturile şi 
datoriile de cetăţeni! Sistemul mizerabil! Siste
mul mizerabil! strigă Pâcleanu cu violenţă.

Ministrul fu luat înlr’o parte, unde, Preşe
dintele Consiliului îi impută observaţiunile ce 
făcuse lui Pâcleanu.

‘Ministrul răspunse că va demisiona. Astfel 
şedinţa se termină în chip.foarte dăunător pentru 
prestigiul guvernului.

Seara Ia Club se iscă adevărată furtună, mai 
ales că ziarele opoziţiunii şi ale disidenţei ex
ploatau incidentul şi aduceau lui Pâcleanu laude 
exagerate...

A doua-zi Pâcleanu îşi înainlă demisiunea a- 
supra căreia Ministrul nu se pronunţă câteva 
zile

•Bătrânii Partidului, erau unii pentru destitui
rea lui Pâcleanu, alţii pentru primirea demişi li
nei, motivat. .Vpi.au să loviască în el cu orice 
preţ.
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Orice slăruinţi pe lângă Pâcleanu, căzură, şi 
guvernul hotărî să lupte în contra acestui „domn'*, 
aşa că începu tratativele de împăcare cu 
dintre disidenţi, ca precumpănirc.

Tinerii Râuţianu şi Kuslovici, se întoarseră 
in ţară. Râuţianu din înlaiele momente, se de
clară pentru politica lui Pâcleanu.

Ruslovici. serios şi concentrat, medic din vo- 
caţiune şi dorind să fie numai medicul, nu răs
punse îndemnului cumnatului său. Deşi in de- 
ajuns de tânăr, dar înzestrat cu pătrundere şi cu 
bun simţ. cântări repede calităţile lui Pâcleanu şi 
deocamdată se hotărî să se mărginiască faţă 
cu el numai la raporturile de înrudire.

Văzu iubirea Ceciliei faţă cu Clement, iubire 
care se mulţam ia cu propria sa viaţă fără să 
caute numai decât o de-opolrivă pornire delà 
bărbatul ei, şi Gică Rustovici respectă în Cle
ment simţimânlul surorii pe care o iubia cu 
duioşie.

Intre acestea, in timpul cel mai scurt, se făcu 
şi căsătoria Aureliei cu bogatul Kmanoil Yoran.

Tinerii plecară în străinătate, cu toată opu
nerea lui Clement: dar Yoran promise că nu va 
lipsi mai mult de-o lună, spre a putea ii ia 
votarea budgetelor, când Clement voia să dea bă
tălia cea mare.

In lipsa lor, serile dc Joi urmară regulat la 
Clement acasă, dar din ce în ce mai . puţin fre- 
qucnlatc de familii, aşa că începură să fie nu
mai nişte întruniri politice, la care veniră şi 
dintre dizidenţi.

In una din aceste seri se hotărî apariţiunca 
unui ziar pe care îl şi botezară: „Viitorul" şi se 
stabili programul luptei.

In alia scară fură aduşi câţiva ziarişti dc pro
fesiune,' în vederea alculuirii rcdacţiunii...

mm

15
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Şi fiindcă Clemen 1 voia ca ziarul să nu fie 
numai banalul polemist politic, ci organ de pro
pagandă socială în favoarea păturii lărăneŞu, 
serios şi cu greutate, sistematic orânduit, călită 
să vadă dacă acei ziarişti puteau răspunde cliie- 
mării.

Ca încercare, fixă fiecăruia partea de lucru, 
după programul alcătuit si raiul ui scrierea unei 
serii de articole care aveau să fie citite în câteva 
seri, la el acasă.

Scrise el însuşi, — şi în scris se arătă acelaş 
meşter ca şi în vorbire; — scriseră dintre depu
taţii „lui", aceia cari posedau cunoştinji. dacă 
nu în dcajuns mânuirea condeiului, şi şedinţilc. 
pentru citire începură...

In acest limp Cecilia, din ce în ce mai sin
guratică, căuta să-şi strângă gândurile şi un nou 
simţământ. în jurul viitoarei sale maternităţi. 
Avea presimţi mân tul că adevărata plăcere a căs
niciei sale era să fie copilul ce se vestise. Asupra 
lui se pregătia să reverse toată pasiunea ce-o 
încălzise pentru tatăl; visa de pe acum să facă 
dim el o fiinţă duioasă, Sentimentală, care să vadă 
singura fericire în familie, iar binelui Ţării 
să-i dea alt înţeles... Care anume? încă nu şi-l 
lămuria: dar cu timpul, venind experienţa, va 
putea să-l dobândiască ea mai întâiu. şi pe urmă 
să-l aducă în creşterea fiului său... Da, voia un 
băeţel... ’I-ar fi amintit mai bine pe Clement 
şi s’ar fi ostenii din toate puterile să nu semene 
moralmente lui Clement.

Cu durere recunoştea, în orele de gândire, 
că se înşelase asupra caracterului lui Clement. 
El se iubia numai .pe sine... Dc altfel, 5i-o spusese 
că voia gloria... li mai spusese că o voia să 
lucreze în felul ei, deodată cu el, peni ni mă
rirea aceasta. Dar nu se potrivia cu firea ci 
asemenea viaţă de sbucium, căci sbucium era,, să



227

fii totdeauna gala sa placi, să zâmbeşti, să vor
beşti... adese ori aceleaşi lucruri supt altă formă.

Aşa. se retrăgea în camera ci în al doilea cal, 
pe caro-1 mobilase acum, şi lăsa jos toate în rân- 
duială ca pentru primirile Iui Clement.

Gieă venia adese ori să petreacă cu ca o oră 
sau două, când ziua, când seara, după cum avea 
timp. Niciodată nu-i deschidea vorba de Cle- 
“1110111, pentru care avea din ce în ce mai mare 
antipatie, ci umbla să o distreze. Era pianist, 
cânta împreună cu ca sau îi vorbia de chipul 
cum trebuia să-şi ducă un medic viaţa şi ce 
spera el să facă.

Aşa trecură zilele, şi Aurelia cu solul ei se în
toarseră într’io bună dimineaţă, — ca încântată 
că avea yn bărbat delicat şi iubitor, — el îna
morat nebun de ncbunatcca fiinţă ce-i era'soţie.

întâia vizită o dădu verei sale. căreea îi po
vesti călătoria în amănunte, şi că era fericită, 
foarte fericită. Apoi o rugă să vie pe la ea ca 
să-i arate ce mobilă adusese, câte obiecte de 
artă şi mai cu seamă câte giuvaeruri alese şi 
de mare preţ îi dăruise Emanoil.

Cecilia rămase melancolică, după plecarea Au
reliei... Era iubită la nebunie, iată cc reţinuse 
din vorbăreţ ia ei. Emanoil era iubitor pasionat.

Invidia însă nu o atinse cu suflarea ei o- 
trăvitoarc...

Apariţiunea ziarului „Viitorul“ făcuse mare 
impresiunc atât între partizanii guvernului, cât 
şi în publicul din ţara întreagă.

Acest ziar se prezintă prea .bine scris şi cu 
materie care interesa agricultura, comerţul, in
dustria şi meseriile, de-opotrivă.

In partea polemicei, ataca în deajuns dc tare 
însă cu argumente, cu'comparaţi uni, cu exemple,
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nu cu vorbe injurioase. Lovia. dar a raia si calea 
îndreptării.

Ziarele Partidului avură imprudenţa să-l a- 
tace, potrivii sistemului: a insulta şi a jiu dovedi 
anume insinuări. Aceasta, mări simpatia publicu
lui pentru ziar şi personalitatea lui Pacleanu 
dobândi o nouă consacraţiune : 2. popularilă|ei.

In acest stadiu al dcsvollării îl găsi Yoran, 
la întoarcere, şi felicită pe scumpul său văr.

într una din zile, când’Yoran veni acasă, splen
didă locuinţă cu care împodobise pe Aurelia, 
ca într’un cadru minunai, îşi găsi sofia cufun
dată în citirea ii forului".

—Ei, cum îţi pare ziarul nostru? o întrebă 
c'tin zâmbet de triumf.

—De ce: „al nostru?” răspunse ea., cam pe 
gânduri...

—Dacă c al grupului în care suni...
—Vărul Clement c director?
—El, el este şi şeful nostru!... Dragă Aurico, 

ce om e vărul Clement! II admir, şi prietenia; 
mea pentru el este adevărată adorajiunc...

—Da? zise ea, şi-l privi ciudat...
Yoran nu luă seama accentului şi privirii.
—E om de geniu, Aurico, urmă el... şi sunt 

sigur, că micul nostru grup va ajunge partid 
puternic, supt apriga lui conducere...

—Fă-mă să înţeleg un lucru, Emanoile. Ce 
câştigi tu, că eşti în grupul ăsta, şi ce vei putea 
ajunge pe lângă vărul Clement, odată ce ci este 
un geniu?

Yoran o privi cu surprindere.
—Eu? ce s?ajung?... nimic-pe tărâmul politic... 

Ar.i ajuns deputat, fără voia mea... dar voitr 
urma să fiu, ca să pot, împreună cu alţii, să al
cătuiesc stat-majorul lui Pacleanu. Ideile i le 
împărtăşesc, ca şi alţii; vedem în el pe omul 
de acţiune, pe viitorul om de Stat, — şi fiecare
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clin asemenea putini luptători, arc ncvoc de in
teligente devotate...

—Ca prin ele să se ridice?...
«cu ochii în jos.

—-Şi asia, dar şi ca să poată întreprinde re
forme mari. cu ajutorul lor.

—Cu allé cuvinte ClcmcnL comandă, el c ca
pul; — voi braţe, — unelte... zise .ca c’un zâm
bet aproape dispreţuitor.

nu unelte... căci acestea presupun, lip
suri, dc ncinărlurisil... Dar să lăsăm politica» 
scumpă Aurico... Inii e în dc-ajuns Ia club, la 
ziar, la Pâcleanu...

Se apropia dc dânsa afectuos şi voi s:o sărute, 
să fie ce eră în totdeauna pentru ea: amantul 
şi solul. — omul de casă, fericii.

Surprins însă, văzu că Aurica pentru întâia 
oară rămase rece alăturea cu el, c'un zâmbet silit 
ascultându-i aceleaşi fraze de amor.

—Ce ai. dragă Aurelio? Eşti... cum nu main 
obicinuit să Ic văd.

Ea, după o clipă, păru a sc scutura de o idee 
pcrsecutătoarc. şi se sili să împace pe Emanoil.

El uită lesne, sc împăca uşor, redeveni bunul 
şi înnamoratul.

Aurelia însă rămase în suflet cu o nelinişte 
ciudată, cu o dorinţă vagă, c’.un sentiment de 
repulsiunc pentru bărbatul ei.

zise Aurelia,

—A!

V.

In Ir’o scară, Dinu Râuţianu sc întorcea acasă, 
răsucindu-şi bastonul între degete şi fluerând o 
arie de Cafenea-concert.

Deodată tresări şi făcu ochii mari: pe lângă 
ol trecu o domnişoară binişor îmbrăcată, dar, 
după mers, după îmbrăcăminte, cunoşliiU'dc sale 
particulare în anume materie, 11 făcură să o 
Miluiască drept ,,o mitilicăiC dc urmărit...
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Şi. repede după ea. O ajunse şi o saluta. Ea 
11 privi surprinsă. El rămase încântai de vioaia 
ei frumuseţe...

Era Georgina... şi fiindcă îi plăcu şi ei chipul 
tânărului, primi să intre în vorbă cu el...

La oarecare distanţă de casă, ea îi zise c'un 
râs cochet:

—Te rog... lasă-mă aci... sunt aproape de lo
cuinţă... şi ’mi înţelegi gândul...

—O! da, frumoasă şi ihteligentă fiinţă.... îi 
zise pe un ton de glumeaţă seriozitate. Tot 
spera însă plăcerea de a ne revedea ?

—Aceasta nu se ştie, îi răspunse fala. în Ir’un 
•bip care însemna: da! şi voi să se depărteze.

El stătu locului să vadă unde se opreşte : ea
itoarsc capul, când-săuintre în curtea casei acum
igrădită.
—Uite... îmi e vecină... Drace! nu prea plăcut 

lucru... dar favorabil până la un punct.
Apoi. îşi văzu şi el de drum. Acasă il aştepta 

oarecare conlrarielale: laţă-său venise delà ţară 
şi voia să stea cu el de vorbă, eeeace însemna 
o repetare a ce mai fusese între, el şi t.ălă-său.

—Ei, cum merg procesele? îl întrebă Râu- 
ţianu, cam luător în râs.

—Merg bine, pe la cei ce le au...
—Ceeace va să zică, domnule Dinu, că la 

d-la nu merg, fiindcă nu le ai.
—De, tată... Abia am căzut delà cale lungă...
—De cc nii-i şi cu văru-tău aşa?...
—Vezi că el e medic şi sunt mai multe boalc, 

fizice decât interese în ceartă...
—Xu. Dinu le, să-ţi spun cu ce este: tu mu 

eşti serios. Mă ştii cu avere .şi laşi viitorul lăir 
pe seama acestei averi...

—A! nu tată, căci nu eu am lacut-o: să mi 
mă crezi tocmai ,,fecior de bani gata‘\ Mă simt
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însă atras mai mult către magistratura, şi ca să 
ajung aci. tac politică pc lângă Clement...

— Politica lui Clement!... Nu te prea lua după 
el... căci şi de-a li să ajungă departe, el va a- 
junge numai pentru sine... Ţine minte ce-ţi spun...

—Atunci, tată, cum zici d-la să fac? Clienţii, 
la un avocat tânăr, no.ii, nu-şi prea fac vad...

—Dac’ai voi să mă asculţi, le-ai face trebuin
cios în alt chip. Ai învăţat Dreptul, ca să po
sezi şi tu anume cunoşlinţi. Eu te sfăluisem să 
înveţi o şcoală de agronomic ori de mine. .Vai 
voit; voeşte acum cel puţin, să devii agricultor 
prin practica lucrului. Aşează-te cu mine la 
moşie, mai ales că sunt acum numai cu moşia 
mea, fiindcă unchiii-lău s’a lăsat de prăvălie 
şi s’a aşezat la Igiiţa, şi pregăteşte-te să-mi ur
mezi şi să continui cu asemenea muncă fru
moasă. In condiţiunile de dcsvollare la care am 
ajuns cu moşia, şi în mediul excepţional în care 
suntem, vei avea un câmp întins de luptă- Sunt 
sigur că eşti om de inimă şi că cele cc vei afla 
la moşie şi în acest mediu, iţi vor plăcea, te vor 
înrâuri şi le vor pasiona...

—De, tată, să mă gândesc...
—Dar ârebue gândire multă? Codirea la mă 

întristează...
—Nu. lată, să nu te întristeze. Dă-mi insă o 

lună de gândii...
Fie... Insă presimt că nu voiu avea in tine 

pe fiul ce dori am...

A doua zi Dinu se înfăţişă lui Clement, a- 
casă, foarte preocupat şi-i povesti întâmplarea cu 
lală-său.

—înţelegi că nu am, dragă Clement, voca- 
ţiuiica agriculture!*. Dc aceea, ca să vadă lata 
că am de lucru, Ic rog, fă tot posibilul şi mă
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scapă: dă-mi o funcţiune: oricare, dar ceva mai 
vrednic de vărul lui Pâcleanu... înţelegi..

—Di nu le, tu şlii în ce siluaţiune mă aflu faţă 
cu guvernul. Să-i cer ceva, nii-ar da repede, 
însă ar cere în schimb capitularea mea. Şi eu 
nu pol primi o capitulare...

Dinu lăsă capul în jos cu descurajare.
Clement nu voi să-şi îndepărteze im element 

trebuincios cândva. In calitatea lui de om pen 
litic, ştia că nu Irebuc să-şi înslreineze pc ni
meni. Dinu, mai ales, cine ştie la cc-i putea 
servi...

—Ascultă, Dinule, vino după Cameră la ziar. 
Dc-acolo ne vom duce împreună la o doamna, 
Arinăşleanu. care va face tot, pentru tine, de 
hatârul meu.

Ii caracteriza în câteva cuvinte pc doamna 
„Providenţă*', cum ’i-o numi, şi-i detc toată spe
ranţa.

Dinu plecă vesel...
In acea Vineri, el şi Pâcleanu, se înfăţişară 

doamnei Arinăşleanu.
—Bine că te văd; era să-ţi scriu, îi zise ca 

cu familiaritatea ci părintească, şi după câteva 
clipe, Lăsă pe Dinu între cei câţiva musafiri 
ce mai rămăseseră la ora apropiată a mesei.

—Aveai cu mine vreo afacere?
—Da, Pâdene. Am un ziarist, un poel. 1111 

fel de notă veselă într’un cântec plângător... E 
sărac lipit şi fără ocupaţiune. Ia-1 la ziarul Iau. 
Iţi răspund dc el... Vei fi mulţumit...

—Cu plăcere. Trimete-mi-l. Am nevoe şi de 
secretar acasă...

—Mă rog, intrebuinţează-1 cum vrei. Va fi 
fericit să serviască un om ca tine, soare răsărit 
cu o cale lungă de strălucire...

—Mulţumesc. Îmi pare rău însă că venisem
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şi eu a-fi cere ceva, şi se uemereşte a fi un 
co n l r a -se rv i c iu imediat.

Apoi, îi povesti cine era şi ce voia Dinu Râu- 
Jianu.

— I se va da, îl asigură doamna Arinăşteanu. 
•Bine le-ai gfuidil la mine. ca Iu să rămâi de
parte... Lasă-mi-1 pe Dinu. E fiul Iii 1 ici, şi are 
încă odal.fi drept la sprijinul inieu.

Uşuraitec <le lire, Dinu plecă în acea seara 
târziu delà amica mume-si, ce nu o ştiuse până 
atunci. încântai, ameţii, aproape îmramorat de 
vioiciunea şi de spiritul „îndrăcit^ al cucoanei.

Acasă, supărare,—-nu prea adâncă pentru el, 
— dar măcar cu titlul de cont rar ie ta te pentru 
două, trei zile.

Servitorii erau înlriin dute-vino neobicinuit, 
mumă-sa îl întâmpină cu lacrimi în glas şi pe 
obraz: murise Rustovici la moşie, pe neaştep
tate, şi trebuia să plece cu lojii în acea noapte.

O! ce jale era în casa lui Rustovici. îu care 
vestea căzuse ca. o lovitură de trăsnet!...

Biata lui so(ic era mai moartă de durere şi 
numai mulţămită fiului ei şi Cecilici, putea sa
se simtă în puterea de a pleca.

Dinu, cu voc, fără voe, «trebui să %meargă, şi 
•el, la fgliţa.

Cum dc-i venise lui Rustovici moartea aceasta 
.atât de violentă? Spre seară se întorsese de po 
câmp. bine dispus, uitând că-i fusese cu doua 
zile înainte nu tocmai la îndemână. Cinase,— şi 
iar simţise o slăbiciune neînţeleasă,— iar câiuL 
să sc dea odihnei mai de timpuriu, căzuse lângă 
pat fără de viaţă.

După două ore Cosmin si soţia alergaseră îns
păimântaţi; nu mai era nimica do făcut, şi Icle- 
grafiaseră familiei.

■Biciul Rustovici, nu se puLusc bucura mult

• .
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timp de plăcerea linişlei la (ară, în ocupa|iimea 
ce-i eră nespus de dragă!...

înmormântarea i se făcu în mijlocul manifes
tărilor de respectuoasă durere a sătenilor şi a 
amicilor: fusese om de bine. si căli oare pol me
rita acest titlu simplu dar de midie zicălor!...

Pâcleanu rosti un discurs care străbătu adânc 
inimile şi mări pentru el simpatia acelora cc-l 
socoliau „omul lor ‘...

Politicianul ştiu să tragă şi din această oca- 
ziunc folos trebuitor.

Dar folosul după care umblă apoi. fu să lim- 
peziască cât mai de grabă situaiiunea averii.

Iii voia moşia. Doctorul Ruslovici însă îi puse 
înainte că el eră de-acum capul familiei şi că 
avea inlenţiunea de-a se aşeza la Iară.

— Cum? d-ta, medic cu viitor? îi strigă Pâ
cleanu. surprins...

— Tată-meu. regretând înlr’o zi. ca şi uncii iu
nie u pentru Dinu, că nu puteam fi agricultor, 
i-am răspuns că învăţasem medicina spre a cu
noaşte şi mai bine nevoile unei clase care ’mi 
era dragă... Dacă nu voiu fi agricultorul exce
lent, cumnate, termină el. voiu fi însă, le încre
dinţez, un binc-îăcăfeor al cui turei săteneşii... Si 
apoi, pentru a mă forma ca agricultor, voiu 
avea pe domnul Cosmin. geniul bun al sătenilor...

Cosmin. iar Cosmin şi lot Gosmin! îşi zise Pâ
cleanu cu mânie şi cu nemulţumirea că întâlnia 
şi în familie un „pretins" regenerator al tării!...

Şi în Irdevăr că, fără întârziere, medicul se 
aşeză la Igliţa cu mumă-sa, spre a-i fi mângâere, 
şi bine hotărât a se devota operei Iui Cosmin.

Adânc îndurerată de pierderea tatălui, Cecilia 
se văzu şi mai singură. Nu avea nici o mângâere 
in Clement, nu mai vedea nici pc frate-său...

Deasa venire a Aureliei pe la dânsa nu-i făcea 
nici bine, nici plăcere. In desorientarea ei, nu
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luà nici măcar seamă la Telul lungilor vorbiri 
ale Aureliei cu Clemenl...

In adevăr, era ciudată plăcerea ce simţ ia Cle
ment la asemenea întreţineri cu Aurelia...

Şi deocamdată mi frumuseţea ei părea a-I în
râuri, ci vioiuciunea, uşurinţa graiului ei de 
multe ori copilăros, simpatia ce-i arătă, măgu
lirile ce-i adresa şi credinţa ei în mărirea Iui 
apropiată. Ii vorbia de ziar, care eră una din. 
mândriile Iui. de politică, pasiunea lui, pe care 
căuta să o priceapă, şi acestea îl legau de dânsa, 
i-o făceau atrăgătoare.

Ce departe eră Cecilia, cu lipsa ei de interes 
pentru tot ce i se făcuse lui scump, pentru lot 
cc alcătuia voinţa lui dc om „superior^!...

Yen ia acasă, o găsia ocupată, acum şi cu alte 
nimicuri: cu pregătirea trebuincioaselor pentru 
moştenitorul. Par’ică numai dccăt de mâna ei 
trebuiau lucrate toate cârpăriile acelea!

Ii trimilea, nu-i vorbă, priviri de iubire, dar. 
în tăcere, ba încă însoţite adesea de câte un zâm
bet trist care-1 enerva...

Intr’o zi îi sărise dc gât cu pornire, dar după 
ce-I sărutase, începuse a plânge. De ce plângea? 
Cc erau fleacurile acestea de fcirfcc „răsfăţată?;c

Şi cc deosebire câiid trecea pragul Aureliei: 
numai lumină, numai veselie, sgomot, numai po
trivire dc idei...

Vezi ce făcuse? Aurelia, lot ca i-ar fi trebuit.
Jnlr’o zi nu se putu opri să nu-i zică:
— Eşti o criminală, dragă Aurico...
— De ce? întrebă ea, surprinsă.
— De ce? .Vai luat tu seama cum e la minei 

acasă?
Aurelia simţi ce era să fie şi voi să siliaucă pc 

Clement la o declaraţiiine, după care dôria.
— Nu; nu înţeleg cc voeşti să zici...
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— Là mine e monotonie disperătoare şi de 
ar fi politica... nu ştiu ce m’aş face...

— Monotonie? Tot nu te înţeleg... Domnule 
viitor Ministru, nu fii enigmatic... ca în i-qIuI 
viitor..

— Nu am solia, tovarăşa cc mi-ar fi -trebuit...
— Dar pentru ce sunt eu criminala, în aseme

nea stare de lucruri?
—Din cauza schimbării de neînţeles şi azi. 

pentru mine, cu care ai dat de atunci lucrurilor 
faţă din prezent.

Ea râse sgomolos, ca să-şi ascundă emoţiunca. 
Nu cumva Clement o iubise în adevăr atunci şi 
acum se întorcea la ce-a fost?

Explicaţiunea le-o întrerupse Yoran care intră 
sgomotos.

— Bine că te întâlnesc, Clement. Du-te repede 
la ziar. Prezenţa ta e necesară...

— De ce? întrebă el, surprins.
— S’a întâmplat puţină păruială între doi re

dactori ai tăi, din cauza unui articol scris de a- 
mândoi, în două feluri. Nu se înţelegeau pe care 
să-1 pue şi au ajuns la manifestări de rând...

—Ca oameni de rând... zise Clement. Dar nu ar
ticolul Irebue «să fie cauza... Adversarii îmi vâră 
-discordia în redacţiune... Am s’o curăţ...

Şi plecă, după ce schimbă;o privire cu Aurelia.
Voran nu voise a spune lui Clement adevărul, 

de faţă cu Aurelia, fiindcă era vinovat fratele 
ei, Dinu.

In redacţiunea „Viitorului" se afla şi Dorian, 
recomandatul d-nei Arinăşteanu. Poet, în loatâ 
.puterea cuvântului, artist până în vârful unghii
lor, când visător de părea dus dintre vii, când 
de-o veselie plină de spirit muşcător care se re
vărsa cu belşug şi nu erta nimic, era dc-o lipsa 
de reguLaid tale în felul lui de-a produce, că mai 
nu-l puteai prinde cu ceva scris în întregime.

nu
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Sau începuturi admirabile în proza, lăsate să se* • 
prăfuiască în odaia lui de o neorânduială vecină 
cu murdăria, sau versuri alcătuite cine ştie când 
şi pe unde, memorate şi spuse neîntrecut de 
bine, în momentele lui de revărsare, între intimi.

D-na Arinăşteami îi oferise de multe ori câte 
o sumă spre a se purta mai curat, dar afară de- 
un singur rând de haine acum învechit, cu care 
se prezintă Ia serile ei, nu’l putuse face să-şi ia 
altul.

De câteva ori lăsase în amintirea obişnuiţilor 
ei din serile de Marţi, impresiuni de neşters, cu 
epigramele şi anecdotele lui, cu pocsiile pline de 
imaginaţiune ori în care prindea câte un colţ din 
viaţa socială...

De câle-ori iarăşi nu scosese un singur cuvânt, 
ci ascultase distrat ori rămăsese ca dus departe? 
de locul în care era.

In câte un timp d-na Arinăşteami nu’l vedea 
cu lunile; pe urmă iar începea să vie. Nu’şi 
scuza neivirea după cum nu vest ia că avea să 
se facă din nou nevăzut.

Cum trăia? Era taină pentru cine nud pri- 
via dc-aproape. Trăia de pe urma articolelor li
terare ori politice pe care le scria când avea 
chef şi pe care anume ziare i le plăti au şi i le ' 
aşteptau cu plăcere; trăia din dărnicia câtorva 
prieteni cari îl invitau la masa lor delà ospătarii.
De altfel, nici un viţiu; nu bea, nu fuma, nu a- 
lerga după femei... Părea că trăeşte pentru un 
ideal ce nu i-l cunoştea nimeni.

Şi eră, în adevăr, om de ideal; însă, în me
diul în care eră aruncat, cui să vorbiască de 
acest ideal al său, când nu vedea în nimeni por
nire sinceră pentru asemenea luminoase zări?

El visa o lume pe care mulţi îndcniânaleci cu 
pun în vază, spre a exploata situaţiuni folosi
toare lor, în numele unei idei.
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Şi acea lume trăia în el cu pulcrea ele inten
sitate care-i da acele momente de adâncire, când 
uita toi ce-1 înconjura.

Pentru sine, ca om de carne şi oase. nu as
pira Ia nimic: un amor curat, învăpăetor, era 

. în visurile lui, dar pururea ca vis... ca toate vi
surile, de neîndeplinit.

Cine Par fi putut iubi pentru el, aşa cum era? 
Nici o femee.

Totuşi, i se întâmplă aproape ceva de ne-spe- 
rat şi aceasta fusese cauza că de vreo trei luni 
nu mai dăduse pe la d-na Ari năştea nu.

Intr’o după amează, binişor dispus, se avân
tase pe stradele mai de pe dclălitri ale Capitalei.

Eată prinse de veste că doi ochi de fată îl pri
vesc cu stăruinţă. De cea parte de trotuar, o 
brună frumoasă de pica, mergea în dreptul lui, 
în pasul lui, şi căută să fie băgată în seamă deci.

Aţinti privirea lui expresivă asupră-i şi o văzu 
^ că-zâmbeşte. Se înfiora ca nealtă dată şi trecu 

repede alăturea cu ea.
— D-ta vei juca un rol în viaţa mea, îi zise 

el cu seriozitate care surprinse pe copilă. Simt 
aceasta după cum îmi bate inima... Ştii (l-la că 
eu încă n’am iubit?

Ea nu râse, cum iar fi fost pornită întâi; îl 
privi, înfiorată, şi ea, apoi plecă ochii repede.

— Vrei să ne plimbăm puţin împreună;? i se 
adresă ci, de astă dată zâmbind.

Era plăcut, câixd i fse lumina chipul, deşi lip
sit de vreo frumuseţe de efect.

— Da, răspunse ea.
Şi plimbarea ţinuse vreo trei orc. Pe unde? nu 

şi-au putut da seama apoi. De-ajuns e că Geor
gina Pâdea se despărţi înamorată de „poetul'*, 
dc acest om nou pentru ca, care vorbia frumos, 
era glumeţ şi carc-i plăcuse delà întâia vedere.
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A doua zi se* întâlnise iar cu el, şi a treia zi 
-consimţise a-1 vizita acasâ.

Impresiunea însă cc-i făcuse acea odac de în
grozit, o îndemnase să plece aproape supărată.

Dorian alergase nebun s’o ajungă, dar ea se 
făcuse nevăzută. Avusese un adevărat acces de 
disperare şi apoi chibzuind, convins că Georgina 
se va întoarce la el, se aşezase pe scris cu învă- 
păerc, împrăşliase câteva articole pe Ia ziare- şi 
in aceeaşi zi se mulase, hotărât să aibă de acum 
şi spiritul rânduelii...

Georgina' i se întoarse, în adevăr, şi, timp de 
trei Imn, iii pen tru el fepoca cea mai frumoasă, de 
adevărată iubire, de bogată producţiune, de în
drumare pe un tărâm mai potrivii cu viaţa 
reală.

Georgina însă. fără să-i arate încă, începuse a 
se îndestula de* om: învăpăearca trecuse. S'ar ii 
voit la casa ci, dar c’uh bărbat care să-i satis
facă şi gustul ei de lux. I-ar fi deschis vorba lui 
Dorian, însă nu credea că cl ar fi putut să fie 
omul acesta.

Dorian, de partea lui, visa la însoţire, şi la 
mijloace de train... Dar cum să le aibă?

Aşa se gândise la d-na Arinăşleanu şi putuse 
porni pe drum mai sigur, şi începuse a se 
pregăti, in taină de Georgina, pentru o viitoare 
căsnicie, spre a-i face niai vie şi mai plăcută 
surprinderea.

Nici să-i treacă prin gând că cocheta fată în
cepuse şi ca asemenea cale, dar pe lângă all om: 
pe lângă Dinu Râiiţiami.

Să-l aprindă după ca, să nii-i cedeze, s’o ia de 
nevastă, s’o ridice la pozijiunea Iui, — iată ce 
hotărâse, —- şi afemeiatul Dinu începuse să alu
nece pe clina aceasta, fără să judece.

Georgina nu-şî da seama că înrudirea putea fi
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o piedica; Dinu încă nu cunoştea nici cine era: 
Georgina nici legătura ei cu Dorian.

Intr’o seară Georgina eşi.22 delà Dorian şi a- 
cesta o însoţia. De-odală inlorcăndu-şi capul 
văzu în urmă pe Dinu.

Vicleana fală, cum îl zări, lăsă pe Dorian fără 
nici o lămurire şi o luă repede la picior. Dorian 
surprins, rămase o clipă locului spre a-şi lămuri 
ce însemna fuga aceasta? Apoi, se luă după ea.

Dinu îşi dăduse scama că era Georgina, o vă
zuse urmărită de un individ şi grăbi din pas. ÎL 
ajunse, îl recunoscu şi trecu repede înainte fără 
să-l salule, apoi strigă pe Georgina; ca se opri, 
îi primi braţul şi cotiră pe altă stradă, lăsând pe 
Dorian înmărmurit.

Georgina îi lămuri, fireşte, lui Dinu, că un „0- 
braznic" o persecutase cu urmărirea şi cu vorba 
şi că abia scăpase de el, iar Dinu primi drept 
a d e v ă r ala l a m u r i re a.

Aşa, a doua-zi sc duse la redacţiunea 
'"toTuluD să ceară socoteală lui Dorian.

Dorian eră singur, căzut pe gânduri, căzui din 
visurile lui de casă şi de statornicire... când văzu 
pe Dinu că intră.

Acesta „o făcea*' pe redactorul, aducând şi el 
câteva, rânduri pc zi, pe care le mai piliau şi 
le mai rotunjiau ceilalţi lucrători ai redacliunii; 
discuta în chip gălăgios cruciş şi curmeziş fără 
nici o noimă. Îşi dobândise porecla de ,,secătură** 
şi eră primit cu politeţe, şi-i erau înghiţite ne
săratele discutiuni, fiindcă eră văr lui Pâcleanu.

Dorian, cu ţoale că-l văzuse luându-i pc Geor
gina, nu’l învinovăţise, nul considerase mai pu- 1 
ţin ori mai mult decât era. Pe dânsa da ţoala 
vina. căci îl subjugase, căci îl legănase cu spe
ranţe, îl lăsase să întrevadă fericirea aşa cum o 
visase el, ca să-l am’ăgiiască ş;i să-l cufunde mai 
adânc, în golul din care cşise spre a o iubi. Pra
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mâhnit dc moarte. Cu adevărat om de shnţi'mânt, 
suferia, mai ales că jiu ar fi putut să se mai în
toarcă la ea.

Se ridică şi salută pe Dinu, apoi se aşeză 
repede, cu ochii în jos la foaca de hârtie pe care 
îşi plângea durerea. El nu văzu că Dinu nu-i 
răspunsese la salut, nu văzu râsu-i obraznic şi 
provocă tor.

Dinu, se plimbă de două-trei ori prin încăpere 
cu pălăria pe ceafă, învârtind băţul printre de
gete, Nu eră lipsit de inteligenţă, nu eră prostişi 
fără bun simţ, în anume ocaziuni.

Era numai uşuratcc şi voia să facă pe ne
păsătorul. Se iu ( ia lesne şi nu căută să se do
mine decât dacă se afla în faţa acelora ce-i im
puneau respect, ori dc cari avea nevoie. Acum că 
eră funcţionar, şef dc serviciu într’un minister, 
îşi luase şi obiceiul de a fi obraznic. Nu-şi prea 
vedea de serviciu, pe care îl socotiă ca punte de 
trecere la alte demnităţi; se ştia susţinut şi a- 
buza.

Dacă îşi dădu seama că Dorian pai*’că-iuitase 
prezenţa, se hotăra să-i vorbi ască.

— Nu mai trebue nimic pentru numărul de 
azi?...

• — Nu, domnule Râuţianu... răspunse el fără
să ridice ochii.

— Mă rog, tinere, când vorbeşte subalternul 
cu şeful, ridică ochii cel* puţin, dacă nu se ri
dică în picioare.

Dorian câtă la el, surprins.
— Ştiam că în ziaristică nu se ţine seamă de 

prostiile de prin Administraţiune...
— Nu ai noţiunea bimei-cuviinţi, tinere... Se 

. şi explică pentru ce urmăreşti pe strada fetele 
de familie bună şi le sileşti la vorbă cu ori ce 
preţ... Nu ai măcar bunul simt, domnule, să- 
deosebeşti de „cocote44 de...

16
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— Ia ascultă, domnule Râuţianu, îmi cauţi 
ceartă mi se pare... Apoi nu ţi-ai găsit omul... 
Să ne vedem cu plecăciune...

Şi Dorian îşi apucă pălăria îndreplându-scs

Să faci bine, mă înţelegi, să nu mai eşi în 
calea d-şoarei Georgina...

— Dar d-ta, dacă îmi dai voc, cu ce drept iei 
apărarea acestei d-şoare şi te faci cavalerul ei ?

— Fiindcă o cunosc şi o stimez... Dar acea
sta nu te priveşte, urai auzit*?...

— Domnule, moderează-ţi tonul şi slăbeşte-măi 
cu expresiuni...

N’apuca s.ă termine, căci Dinu îl croi cu bas
tonul...

Dorian se repezi la el. Mai puternic, îl trânti 
jos, în timp ce Voran intră, iar din a doua ca
meră se arătau din redactorii ce lucrau acolo.

Voran îi despărţi şi trase pe Dinu în cealaltă 
cameră unde .’1 şi lăsă, apoi voi să mustre pc 
Dorian, însă mi-1 mai găsi : acesta plecase iritat, 
cu gândul să părăsiască ziarul.

Şi cu ce dragoste voise a lucră la acest sin
gur organ care aveâ adevărat ideali Ii trebuise 
şi mijloace de train în vederea planului lui dc 
ţstatornicirc, dar îl atrăsese şi programul „Viito
rului^.. Altfel, ar fi mijlocit la d-na Arinăş- 
teanu pentru vreo funcţiune...

Şi acuma, nu numai amăgit eră dc femeea în 
care se încrezuse, dar şi expus insultelor unui 
gogoman!

După ce rătăci puţin, se întoarse la ziar spre 
a-şi lua câteva lucrări închise în biurou, odată 
ce nu mai aveâ să deă p’acolo.

Rămase încurcat găsind pe Pâcleanu, dc vorbă 
cu Dinu. II salută; Clement îi răspunse cu prie
tenie.

uşă...
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— Dar bine, Doricne, ce s’a întâmplat între 
d-ta şi Dinu? x

— Ce s’a înlâmJplal, domnule Pâclene, mă face 
să vă rog a mă consideră demisionat din sarcina 
delà ziar şi de secretar al d-v...

—Iii, n’o lua aşa. Ia şezi colea, le rog... şi să 
nc înţelegem... Vărul Dinu ’mi-a spus cazul şi 
regret pornirca-i pripită... Nu-i aşa, Dinule?

— Da, da, mormăi acesta, ţinând mânerul bas- 
.lonuliii la gură.

— E o feinee la mijloc, şi fiindcă a cochetat: 
cu amândoi, trcbuc să vă dea măsura că este 
fenice uşurică... Pentru asemenea cochete doi 
tineri deştepţi, cu viilor, odată ce sunt în rcdac- 
ţiunea „Viitorului*4, nu trebue să se certe, fa spu- 
neţi-mi drept acuma: v’aţi folosit amândoi de 
„favorurile** acestei „vestale**?

— I)onmule Pâclene, cu am iubil-o cu serio
zitate şi pliănuiscm a inii-o face tovarăşă de viaţă...

— Dar, tu, Dinule? Tot asemenea plan urmă- 
riai? întrebă Pâclcanu cu luare în râs.

— Nu. Eu o socotiam altfel decât domnul...' 
Mărturisesc însă că eram numai la prima literă... 
din alfabet: a=amor,—amor platonic...

— Auzi, Doricne?
— Ori cc-ar fi, prima literă înseamnă că putea 

alipi allele care să alcătuiască cuvântul „tră
dare**. Nu mai pot stima, nu măi pot iubi... Fie 
Georgina ori a cui...

Pâclcanu tresări când auzi acest nume. în
cruntă puţin sprânccnilc, apoi li se adresă:

— In interesul „Vitorului** împăcaţi-vă amân
doi şi vă rog să urmaţi să fiţi pentru el cecace 
fiecare aţi fost până acum.

— Iată, cu îţi întind mâna, domnule Dorian, 
zise Dinu cu răceală.

Dorian i-o întinse şi el fără vreun cuvânt.
— Aşa! zise Pâcleanu. Curios nu sunt, dar aş 

dori să cunosc numele eroinei...
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— De ce, domnule Pâclene? H "imac necunos
cut d-lale după cum va rămânea uitat mie...

— E una, Georgina Păci ea... zise Dinu cu 
accent de dispreţ. „Gentilă** fală... dar... In fine, 
s’o Lăsăm...

Pâcleami îşi domină bine neplăcuta surprin
dere cc-i cauză numele surorii sale şi mai ales 
starea în care ajunsese, li trecu ca o remuşcarc 
peste cuget, şi se ridică nemulţumit.

Dorian observă schimbarea lui Pâcleanu şi 
stătu în nedumerire.

— Haidem, Dinule. La revedere, Doriene. Tc 
aştept discară să lucrăm.

— Voiu veni, răspunse el, scurt.
Pâcleanu plecă cu hotărârea de-a perde urma 

familiei sale din preajma casei soacrei sale, şi 
mai ales urma Gcorginei din calea lui Dinu.

Dorian rămăsese nemulţumit că promisese lui 
Pâcleanu colaborarea şi mai ideparţe... Dar... „vă
zând şi £ăcând“... Era timp să se retragă ori 
când...

VI.

Discuţiunea generală asupra budgetelor se în
cepu...

La Cameră, toţi aşteptau rândul lui Pâcleanu 
să vorbiască. Nemulţumiţii sfioşi, aşteptau cu ne
răbdare şi mai mare, căci dacă nu cutezau să 
vorbiască, îşi dădeau ocaziunea să-l aplaude spre 
a-şi arăta hi chipul acesta nemulţumirea lor 
în contra guvernului.

Conducătorii, ca unii ce cunoşteau bine starea 
spiritelor deputaţilor, aşteptau şi ci, pe de o 
parte cuvântarea adversarului eşit din propriile 
lor rânduri, şi pe de altă parte să facă adevărata 
numărătoare; a nemulţumiţilor, ca 'apoi să decidă.

Pâcleanu ocupă, ce e drept, atenţiunea Came-
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rci, în doua şcdinţi şi desvoltă un înlrcg program 
<lc activitate, cu totul înaintat, atât de bine chib
zuit, că impresiunea fu mai presus de orice aş
teptare.

De astă dală veni cu dovezi în sprijinul său, 
arătând pe larg ce se făcuse în câteva părţi din 
Teleorman, unde ..o mână de oameni practici, 
fără să fi avut geniul marilor bărbaţi de Stat41, 
au ajuns să corecteze firea săteanului şi să 1 în- 
drumeze pe adevărata cale de prosperarc.

Delà expunerea programului, trecu în chip 
agresiv Ia activitatea guvernului şi comparaţiu- 
nea eşi sdrobitoare pentru guvern. Dădu pe faţă 
nemulţumirile şi discordia din Partid, cărora 
le atribui drept cauză lipsa de prevedere şi re
cunoştinţa de adevăratele nevoi ale poporului, 
la cei din guvern, şi făcu un călduros apel la 
toate forţele pline de bun simţ şi de dor ide lucru, 
ale Partidului, să se strângă şi să ceară hotă
râtor membrilor lui conducători de-a face ra
dicala schimbare a sistemului.

Apoi, făcii dc'claraţiunea că a luat deja fiinţă 
un nou Parltid, ..Partidul Ţărunesc“ strâns in
jurii l ziarului „Viitorul4*; că acest partid numără 
peste două-zeci membri deputaţi şi cinci sena
tori, iar ca aderenţi un mare număr de per
soane din tară cari s’au înscris în regulă la biu- 
roul partidului. Ii arătă apoi însemnătataea, în
tre partidele istorice, şi termină în chip de âd- 
hiirat cu prezicerea de victorie a ideilor îmbră
ţişate de Partid. Întrucât privi à budgetul, îl 
denunţă ca rău echilibrat, prea umplut la ve- 
tniluri care vor da deficit şi arătă cauzele cu 
multă pătrundere. Atacă sistemul impozitelor pe 
temeiul cărora se alcătueşte în fiecare an un 
budget lipsit de siguranţă şi susţină impozitul 
pe venit, singurul care va putea da îndreptare 
hună finanţelor ţării. Arătă cu multă competenţă
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cum sc putea birui greutăţile pentru stabilirea* 
'acestui impozit şi cu cifre elocuente cât ar pro
duce, şi termină cu declaraţiunea că nu vor 
vota budgetul, el şi cu amicii lui.

Poale că de mult nu s’.a fost văzul în o Ca
meră, în care majoritatea eră a unui Partid, 
manifeslaţiunc mai călduroasă pentru un orator - 
contrariu guvernului şi, prin urmare, un curent 
mai ostil acelui guvern.

Şedinţa fu suspendată şi Miniştrii, uluiţi, sc 
retraseră cu grabă în o secţiune'spre a ţine con
siliu.

Care mai de care îl înconjură pe Pâcleanu şi 
din toate părţile i se întinseră mâini care să 
strângă pe ale lui... Felicitările curgeau din ţoale 
părţile de asemenea, în timp ce, în diferitele 
grupuri, sc vorbia numai de strălucitul discurs 
al lui.

— Mai îmi vine-a • crede, zicea un leader al 
Partidului, că guvernul va demisiona...

— Va ameninţa' cu demisiunea, de sigur, si 
va merge până la o remianiare, răspunse Pâ
cleanu, cu zâmbet ciudat.

In timpul acelei seri circulară în adevăr veşti 
de demisionarea Cabinetului. Edifiunilc de scară 
ale mai tuturor ziarelor vorbiau de Pâcleanu, 
discutau fiinţa noului Partid, îl atacau sau îl sus
ţineau, după interesul fiecăruia.

Ziarul dizidenţei stă în rezervă, de oarece 
prea era marc înrâurirea discursului, şi cu oca- 
ziunea aceasta capii dizidenţei sperau să tragă 
foloase.

Biurourile „Viitorului44 fură invadate de-o mul
ţime de deputaţi, în acea scară, în afară de cei 
ai noului Partid...

Intrarea lui Pâcleanu în Minister, începîi toi 
în acea seară, să circule cu stăruinţă.
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Yoran veni acasă răpit de succesul vărului 
Clement şi comunică Aureliei lot ce se petrecuse, 
ml ce se vorbia.

— Vine pe la noi Clement în astă scară? în
treba ea cu aparenţa indiferenţei.

— Nu cred. Mâine însă ţi-1 aduc...
— O! nu mă prea grăbesc să-l văd... dacă nu 

arc el graba aceasta...
— Dragă Aurico, observ cu regret că tu pari 

a avea ceva contra lui Clement. II întâmpini nu 
prea prietenos...

— Să nu mai vorbim, Emanoile, de aşa ceva. 
\u eşti mulţumit că te iubesc pe line? Ce mă' 
poate interesa succesele lui Clement? Sunt pentru 
el... şi pentru nevastă-sa.

— „Apropo44... Ce arc Cecilia, frate? Am vă
zut-o azi foarte, cum să spun... tristă... nemul
ţumită par’că...

— O! doamne, cum te interesezi tu de alţii!
— Ne sunt rude, dragă Aurico, şi apoi... sunt 

oameni foarte cum se cade...
Convorbirea, încălzită pe urmă de Aurelia, 

avă de rezultat împlinirea dorinţii ci de-a avea 
o diademă de brii an le după care miiriâ de poftă...

Guvernul dădu în dreapta, dădu în stânga cu 
mâinile pline de bunătăţi, făcu remaniarea fără' 
să se gând iască Ia Clement, şi se grăbi să în
chidă Camerilc fără să mai aducă vreun proect 
de lege.

Timpul ce avea până la noua sesiune Parla
mentară, îi eră de ajuns ca să statorniciască dis
ciplina clătinată până la sguduirc, până la per- 
derea echilibrului.

Pâcleanu, adânc rănit că fusese lăsat dc-o- 
parte, se arătă nepăsător şi privi, fără să acuze, 
retragerea din noul Partid, a vreo şase persoane.

Acum însă că rămânea singur şi numai cu
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grija redacţiunii „Viitorului44, începu sa mediteze 
alt mijloc de întreţinere a spiritului de lupta, şi 
în afară de Parlament.

Era la Voran la masă. Cecilia se dusese la 
ţară, unde, de Paşte, trebuia să se ducă şi el. Se 
află într’o veselă dispoziţiune sufletească, fiindcă 
gusta din rodul libertăţii ca pe când era neînsurat.

La întoarcerea acasă, nu mai vedea de câteva 
zile chipul melancolic al Ceciliei, pe care nici 
nu-şi mai dă de altmintrelea osteneala să-l în
senineze cu vreo vorbă bună, cu vreo dcsmicr- 
dare.

La plecarea d’acasă nu se mai ducea supt im- 
presiunea neplăcută ce-i cauza soţia, ori cât de 
trecătoare era acea iinpresune.

La Voran, găsiâ o primire afectuoasă a aces
tuia, o atitudine a Aureliei, rezervată de faţă 
cu bărbatul, ademenitoare când era singură cu el.

Singură o, aflase, la venire, şi în seara aceasta.
Din ziua când fusese aproape a-i face o decla- 

raţiune. nu mai călcase cu Aurelia pe tărâmul 
acesta.

El nu eră om de simţimânt, o ştia şi se feli
cita. Avea însă imoralitatea şi nu voia s’o judece. 
Nu se gândiă numai decât la rclaţiuni cu vreo 
femee, dar ocaziunea nu o lăsa când ocupaţiu- 
nile îl învoi au.

Pe Aurelia n’o iubia. Cum ar fi iubit-o?... N’o 
doriâ măcar, cu stăruinţa libertinului, când eră 
departe de ea. Apro:ape însă, şi fiindcă-i înţele
gea înclinarea către el, simţiâ, ca o necesitate 
trecătoare, o variaţiunc de gusturi... şi natura ei 
veselă îl impresiona.

După ce vorbiră, în seara aceasla, dc câteva 
lucruri indiferente, Aurelia îi zise de odată...

— N’am uitat, Clement, că m'ai făcut înlr’o, 
zi... criminală. Iţi aduci amnte? Şi nu le-ai lă
murit.
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— A, da... îmi amintesc...
Se uită lung la ea, îşi dădu seama că era emo

ţională, ca şi în ziua aceea, şi se apropia de ca, 
cu cutezarc, cuprinzând-o în braţe.

Ea se sbălu să
— Eată de ce... fiindcă Iu trebuia să fii în 

braţele mele, tu să-mi fii, Iu să-mi fii tovarăşă... 
şi de sigur adorată...

— Oh! lasă-mă... strigă ea, înăbuşită...
— Nu... fiindcă te iubesc... Şi-i acoperi gura 

cu sărutări...
Ea izbuti să scape din strânsoarca ce începuse 

a-i lua puterile şi se dăfdu de-oparle, cu pieptul 
în sbucium, aprinsă, însă fără revoltă...

— O! Clement. îi impută, tremurătoare...
— Iubirea nu raţionează, răspunse el, încă în

fierbântat.
— Dar nu le gândeşti... la familie?
— Mă gândesc numai la noi... Spune-mi că nu 

ină iubeşti, şi voiu căuta să mă silesc a nu mă 
mai gândi nici la;noi...

— St... tăcere... Vine el, îmi pare.
Şi, repede, uşoară ca o umbră de nor, se fu

rişă in altă cameră.
Era şi timp. Yorau intră.
— Cum? stai singur Clement? Ce va să zică 

asta? Ia să cliiăm pe Aurelia... Făcu un pas să 
iasă, apoi se întoarse. Ba nu; ia să vorbim asu
pra unei cestiuni... de familie... Măcar de-ar mai 
Întârzia Aurelia.

Clement se liniştise.
— Despre ce e vorba?... întrebă, cu oarecare 

răceală.
— Am aflat delà Dinu cauza certei lui cu Do

rian...
— O! eu o cunosc dc atunci chiar.
— Dar jiu şlii, de sigur, cine eră persoana.
Se opri o clipă. Se simţiâ stânjinil.

scape, el o reţinu...
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Pâcleanu nu răspunse, nu clipi.
— Nu te vei supăra dacă’ţi voiu aduce la cu

noştinţă că...
— Ascultă, Emanoile, îl întrerupse Clement, 

nenorociri de felul acestora se întâmplă în multe 
case, dar răspunzători nu sunt ceilalţi membri 
ai familiei lovite. Am stabilit pe părinţi în Bu- 

* zău, unde au rude, şi le-am asigurat viaţa, iar 
pc Georgina voiu mărita-o cu un funcţionai' că
ruia îi voiu fi protectorul... Omilii Pani găsit, căsă
toria am orânduit-o...

— Atunci c bine... Grozav îmi sta pe suflet 
cesliunea aceasta. Să ştii că, dacă permit i tu, le 
voiu da şi eu vreo două-zeci de mii de lei.

— Un dar se primeşte totdeauna, delà oa
meni de inimă mai ales. Iţi mulţu'niesc Ema
noile...

Nici o umbră să-i întunece conştiinţa că pre
gătise înşelarea acestui om bun şi încrezător.

Pe timpul mesei fură veseli... După ce trecură 
în fumător să bea cafeaua, când se văzură pe 
câteva momente singuri, Aurelia şi Clement se 
priviră cu aprindere...

— Cât farmec porneşte din fiinţa la! îi şopti
şi de ce te privesc şi te ascult mai mull, rămân 
mai mult convins că trebuia să ne iubim, fatal
mente!

Ea plecă ochii şi-i închise, sguduită de ultimul 
cuvânt care-i sună la auz ca o preursire, în con
tra căreia voinţa omenească nu poate nimic.

Mânat de o putere de ne-înfrânt, văzând-o bi
ruită, se aplecă spre ea.

— Află-le mâine la şosea, în cupeu... pe la zece 
ore dc dimineaţă...

— Nu... răspunse ea slab.
— O voesc... le rog...
Ordin şi rugăminte, o înfiorară... Cu o privire 

îi răspunse că vă fi...
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VII.

La Igliţa domnia acum doliul în suflete. Mu
ma. fiul şi fiica vorbiau în timpul serii de cel 
dus dintre ci şi pioase lacrimi diamantau adu
cerea aminte şi durerea lor.

Doctorul cunoscuse pe Cosimin, încă de pe 
când era copil, şi plecase în slreinătatc supt în
râurirea acelui chip impunător şi a faptelor lui.

In tini]) ce vărul Dinu se da plăcerilor fără 
frâu. şi studiului, numai ca o datorie pe care Lre- 
buia s?o împlinească, Gică Rustovici învăţa spre 
a se pătrunde do ştiinţă.

Cu voinţă de neîntrecut, se ducea să asculte 
şi alte cursuri, mai ales pe cele privitoare la 
ştiinţele sociale cărora Le Play le dăduse un a- 
vânl de seamă.

Metodul ce vedea în teorii la adepţii acestui 
savant sociolog, îl apropia degrabă de aplica
rea în fapte ce văzuse la Cosmin, şi dorul i se 
mări pentru întinderea cunoştinţelor lui pe a- 
cesl tărâm. Eră sigur că aveau să-i serviască 
la întoarcerea în ţară.

Delà aşezarea la Igliţa, în fiecare zi făcea 
drumul Ia Yadu-Lung ca să vorbiască cu acest 
Le Play al ţării, care, lucra fără preget... după 
cum şi celait lucrase.
Une ori îl însojia şi Cecilia. Şi pe când el şi 
Cosmin discutau, ca îşi împărtăşia doamnei Cos- 
nvin suferi nţ i Ic morale, şi se întorcea acasă îm
bărbătată şi pătrunsă de sfaturile acestei femei 
ce nu-şi avea părechc.

—E dureros că sunt asemenea nepotriviri de 
caracter între eci ce s’au unit pe viaţă, îi zise 
într’io zi Maria Cosmin. E negrăit de mare insă, 
în desfăşurarea ci întreagă, o calitate ce treime 
femeia să şi-o însuşiască: ab negali mica! Dacă
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ar fi o calitate universală la femei, bărbaţii ar 
deveni mai buni, căci altă virtute nu ri-ar putea 
domina mai cu marc tărie. Dacă vrei să mă as
culţi. scumpă Cecilio, în toarce-Iu în Bucureşti, şi 
fii lângă el şi cu fiinţa, pe lângă că e.şli cu 
inima şi cu gândul. Aci nu esle vorba să-ţi as
cunzi starea sufletului şi să* i te înfăţişezi zâm
bitoare fără să fii în realitate; ci c vorba, să-ţi 
supui firea, şă Le gândeşti cu seninătate La iubirea 
d-tale şi la acela căruia ’i-ai închinat-o. Oamenii 
cari nu înţeleg şi nu pot simţi iubirea, sunt ne
norociţi; mai nenorociţi, când îi chinuesc am
biţiuni şi numai absoluta grijă ele ei însuşi... 
Vezi, scumpă copilă, pe aceştia trebue să-i erţi, 
să-i îngrijeşti ca pe nişte bolnavi, să le stre
cori pc nesimţite balsamul 'mângâierii, şi va veni, 
fără dor şi poale, un timp când deşărlăciunile 
lumei îi vor obosi. Atunci vor căuta o rază de 
înviorare la dulcea tovarăşă ce le-a păstrai iu
birea şi putinţa ca ei să mai poală gusla mulţă- 
mirca. Poate fi mai mare triumf decât acesta, 
pentru femeia care n’a disperai, pentru soţia 
care şi-a sacrificai anume porniri omeneşti, în 
interesul unui finit moral? Credc-mă, Cccilio 
dragă, în felul cum e alcătuită încă societatea 
noastră uşuralecă, cincizeci la sută tot se în
torc, şi este un mare câştig... De ce n’ai socoli 
că şi Clement al d-lale va fi din aceştia? Da
toria d-lale este să o crezi şi să urmezi pe calea 
abnegaţiunei. Vei fi apoi în curând mamă... Pen
tru multe desenragiate, maternitatea este un re
fugiu şi bărbatul rămâne pentru totdeauna pa
timilor lui... Maternitatea nu trebue să fie pentru 
soţie asemenea refugiu egoist... Alăturea cu înal
tul simţimânt pentru micul om ce a veiiit in 
lume. trebue să meargă cealaltă simţire... ca mai 
târziu, să poală femeia reda copilului ei un tata
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redevenil conştient de datoria lui de părinte şi 
de simţimântul de sot...

—O! doamnă, scumpă doamnă Cosmin, cât 
adevăr, şi ce îndrumare luminoasă în sfaturile 
d-tale! Iţi mulţămesc din suflet şi le voiu 
întocmai, răspunse Cecilia, încălzită, 
transfigurată.

Alunei intrară Cosmin, doctorul Rustovici şi 
Xicu Cosmin.

—Marioară, ne ducem să vizităm spitalul nos
tru rural, de care doctorul voeşte a’şi da m'ai 
bine seama.

—Doamnă Pâcleanu, vocşti să mergi şi d-ta? 
Te-aş însoţi, întrebă Maria.

—Cu plăcere... Ca fală, tata nu mă ducea să 
văd lucruri, zicea el, pe care nu le puteam în
ţelege înc.ă...

Această zi de Martie era răcoroasă, cu cer 
însă dc-o limpezime şi de-o adâncime strălu
citoare. Numaivcăire zări îl tiviau făşioare sub
ţiri de nori albi ce se păreau de argint.

Grâul, minunat de bine înfrăţit, acoperia c un. 
verde proaspăt întinderea lanurilor, contrastând 
cu întinderile negre, unele de curând frământate 
de plug şi netezite cu grapa, altele învălurate 
de plugurile încă pe brazdă.

Un uşurel miros de primăvară, sensa^iunc plă
cută de întoarcere la viaţă, purcedea, nu-ţi dădeai, 
scama cum şi de unde, însă îţi umplea fiinţa 
de-accl drag de-a le şti că exişti, care este un 
farmec deosebit, propriu firii în largul ei.

Asupra tuturora se părea că înrâureşte de ; 
potrivă puterea aceasta ren ăs că to are, căci n iniei 

vorbia, în cele două trăsuri care-şi urmau 
calea fără zdruncin pc drumul neted.

Pc costişa revărsată a unei tqolinc se împrăş
tiau casele’ unui călim, iar o grupare simetrică-

u rina 
aproape

nu
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ale clădiri simple, albe, odihnitoare, 
dintre mănunchiuri de copaci, pe cari, undirea a- 
propiatei desfaceri a mugurilor dc frunză, sc 
arăta mai mult ca o nălucire.

Trăsurile cotiră şi se opriră la poartă.
—Am ajuns, zise Cosmin.
De-o parte a porţii, în adânc delà ea cu vre-o 

zece metri, era o clădire: locuinţa medicului; 
în faţa ci, de cealaltă parte, altă clădire: far
macia şi locuinţa farmacistului.

In cerc, la egale distanţe, şase clădiri,—pavi
lioane,—alcătuite din câte două încăperi, cu sală 
la mijloc. Intre clădiri, copaci, şi ’n faţa lor 
gradinuţe. In spate, Ioc întins de plimbare şi ici 
colo mici locuinţi ale personalului şi ale econo
miei spitalului. In fund, o capelă.

—Admirabilă înfăţişare exterioară, zise docto
rul. Şi cine a clădit acest spital, domnule Cos
min ?

răsăriau

—Sătenii: este al lor din al lor... Eu le-am 
dat locul şi o parte din material; ci, restul; 
l-au clădit şi-l Întreţin.

—Medicul este cel al plăşii?
—Nu, este un medic tânăr care s’a simţit atras 

de interesul operei şi s’a consacrat săteanului.
—Laudă lui!...
—Sătenii îl plătesc cu 250 lei pe lună şi-i dau 

toate ale hranei. Pe farmacist, cu 150 şi cu toate 
ale hranei. Medicul arc îndatorirea de-a vizita 
ş comunele regiunii, cinci-sprc-zece la număr...

—Perfectă alcătuire...
z Ralea, medicul, tânăr, înalt şi uscăţiv, dar^ cu 
chip voios, simplu, simpatic, le ieşi întru întâm
pinare.

— Câţi bolnavi ai acum, doctore? îl întrebă 
Cosmin.

— Două-jzcoi şi opt, în toate şase secţiunile, 
din. cari, nouă, sunt .femei mai mult în etate, şi
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mimai trei din regiune. Ceilalţi sunt din plasa 
vecina.

— Regiunea noastră c toarte sănătoasă din 
cauza hrănirii hune şi a curăţiri de pretutinde- 
nea, se adresă Cosmin lui Rusloviei, fără a-1 
numi doctor.

In fiecare încăpere, neasemănată îngrijire, ca 
acrare, curăţie a interiorului şi a rufărici numai 
de pânză de cânepă, simplitate dc-o înfăţişare 
plăcută.

—Felul boalelor este mai mult al urmărilor 
alcoolismului şi sifilisului, care n’.au dispărui 
încă..., lămuri doctorul. Dar din ce în ce starea 
sanitară a plăşilor megieşe se îmbunătăţeşte, de 
când toţi sătenii au dobândit încrederea în me
dic... şi în eficacitatea medicamentelor.

Doctorul Rustovici întreprinse cu el o convor
bire medicală, şi numai atunci Ralea îşi dădu 
seamă de cal il alea vizitatorului.

Farmacia, locuinţele medicului şi farmacistu
lui, până la ale personalului de serviciu, se ară
tară în aceeaşi înfăţişare de simplitate care 
plăcea.

—Mărturisesc, rosti Ralea, că sarcina îmi c 
foarte uşoară aci. Vara doar cât îmi mai vin pa
cienţi în urina unor accidente, în colo, îmi im
part timpul între comune, unde, variând felul 
de-a prezintă sătenilor lucrurile, le dau aceleaşi 
poveţe privitoare la higiena şi la hrană.

—Dar faci mult, domnule doctor... îi zise Rus
tovici. Aci chiar, şi săteanul lot arc nevoc de 
o continuă educaţiune. Pe urină, a privighia 
efectul poveţelor, c o grijă în deajuns de însem
nată...

După câtva timp încă de vorbă, vizitatorii se 
pregătiră să plece.

—îmi vei da voe să viu să te văd une-ori,
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căci m’am stabilit la Igliţa pentru totdeauna, zise 
Rustovici.

—Cu cea mai vie plăcere, domnule doctor.
—Şi d-la, când ai timp, nu lăsa din cale lo

cuinţa noastră...
Plecară cu mulţumirea aceea liniştită care-o» 

dă vederea unui lucru folositor, bine alcătuit şi 
bine cârmuit.

Câte alte lucruri se fac cu scop bun şi scopul 
nu e ajuns fiindcă lipseşte dragostea de el! 
Opera rămâne astfel nefolositoare şi ca o mân
drie deşartă a vanităţii care strigă: am făcutî

Pe drum, doctorul zise lui Cosmin:
— Sătenii regiunii au făcut cu spitalul mai 

mult o operă de bine-facere pentru alţii decât 
pentru ei..4 Este dar şi mai mare lauda ce li se 
poate aduce.

—Când l’au înfiinţat, fireşte că aveau ci mai 
mult nevoe de asemenea instituţiune. Cu încetul,, 
bună-starea materială a regiunii le-a dat sănă
tatea. dar instituţiunea a rămas, cum prea bine 
ai observat, pentru cei din alte plăşi.

—Veni vorba de plăşi... Ce zici de micşorarea 
numărului lor la patru, prin noua lege?

—Ca economie budge tară, să zicem că poate fi 
ceva; ca fel de administrafiune, plăşite alipite 
şi prin urmare mărite, nu vor avea lot aşa de 
aproape supraveghiare...ceeace este un rău. De 
altmintrelea, sub prefecţii nu şi-au bătut niciodată 
capul prea mult cu controlul şi cu Îmbunătăţirile.

—Eu cred că şi Legea Administrativă este de
fectuoasă, zise doctorul.

—Nici vorbă. Aşa cum este însă, dacă s-ar 
aplica bine, Lot ar determina un mers mai de 
seamă al lucrurilor. Dar, în toate, dragă doctore, 
trebue luate alcătuirile de-a capul...

—Cu adevărat. Mă gândiam zileLe acestea, d-le 
Cosmin, la o inovaţiune. Şi iată cu ce ocaziune.
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\cni la mine im sălean, fin al maniei, locmai 
din spre judeţul Argeş, unde a ţinut tala cu 
unchiul moşie în arenda, acum câţiva ani. S’a 
liberat din anuala, a auzit că pe la noi este 
altă viaţă ca plugar şi mi-a arătat dorinţa să se 
aşeze în comună, unde să-i dau loc de casă.

—Asemenea cereri am avut şi eu dar nu le-am 
încuragial, îndemnând pe sătenii ce mi le făceau 
să se pună şi ei pe lucru, la locurile lor...

-N’c-am lovii la gând, căci acelaş lucru am 
făcui şi cu. Am slal cu el de vorbă însă asupra 
anilor din cazarmă şi am văzut că instrucţiunea 
mimai curat militară nu era în de ajuns penlru 
sălean.

—A! îmi închipucsc unde vrei să ajungi.
—Xn-i aşa că ar răspunde mai bine stării 

săteanului, o instrucţiune împlinită cu cunoştinţi 
de agricultură cel puţin? Militarul permanent 
se desparte pe timp de trei ani de câmp. El nu-şi 
cunoaşte ca plugar datoria cum trebue' In trei 
ani se înstrăinează şi mai mult de deprinderile 
bune-rele cum le are. De aceea mulţi dintre să
teni, după ce se liberează, tind să rămână în o- / 
raşe şi să se facă orice-ar fi, numai să urmeze 
a trăi în acrul oraşelor. La cazarmă s’ar cuveni 
dar să li se dea şi o instrucţiune agricolă, şi timp 
ar fi, cred, pentru aceasta.

-—Ar fi în de-ajuns, iubite doctore, iar re
zultatul ce s’ar dobândi ar uimi. Ar urma o 
continuitate în viaţa la care trebue să se în
toarcă săteanul cu folosul că ar rămânea cu 
cunoştinţi cari să-l facă a’şi cultiva mai bine 
pământul. Te-ai (gândit la minimal lucru, doctore, 
la care nu numai odată m’/aîm gândit şi eu. Am 
vorbii cu grade superioare din armată, ori când 
s’a prez in ta t ocaziunea, dar am întâmpinat acea 
neinlădiere a firii milităreşti, încredinţată că mi- 
iilari a trebue să fie aşa cum este.,. Prea s’a dat

17



253

militarilor aşa educaţi une, încât sâ-i facă a li 
o lume cu toiul alta decâ;t cea civilă... Pentru, 
dânşii, o introducere în cazarmă a unor învă
ţături cari să fie o trăsură dc unire între ei şi 
civili, s’ar părea că este ;o în frângere a disciplinei, 
a rigurosilăţii, o slăbire a caracterului dc militar. 
Şi nu se gândesc că acei ce astăzi sunt militari, 
mâine vor redeveni plugari; că forţa aceasta ce 
se sprijină pe armă, e însăşi marea massă a po
porului. Trăsura de unire există; numai că nu 
tind să o facă reală, să o recunoască, şi astfel 
să dea săteanului mijloace de a fi militar şi plu
gar, la regiment, după cum acasă el Irebuc să 
fie plugar şi ostaş. Ştii apoi cum s’ar putea 
împlini educaţiunea aceasta agricolă? Adminis- 
traţiunen militară din fiecare oraş să ia cu a- 
rendă alâla pământ cât har putea lucra cu braţele 
de care dispune. Vezi dar îndoitul folos: j^e de 
,o parte sătenii de supt steag puşi la o muncă 
agricolă sistematică, pe de altă parte câştigul 
dobândit, alcătuind un venit care să cons- 
tituiască un fond pentru armament şi pentru 
echipare. Orice obiecţiuni s’ar face, ele vor că
dea delà sine în faţa rezultatului mai presus 
de orice aşteptare... D.acă aş găsi un singur Mi
nistru de Răsboin, pe care să-l conving, şi a- 
cesta, să poată fi în dc-ajuns de puternic încât 
să încerce, primul pas ar fi făcut... Şi, negreşit, 
ar trebui să ajungem aici, ca din toate părţile 
să se porniască activitatea pentru îmbunătăţi
rea stării săteanului.

—Nu crezi că ar fi bine să începem o cam
panie în direcţiunea aceasta? întrebă doctorul...

—S’ar putea, prin ziare, însă care s’ar ţine 
cu lemeiu dc asemenea propagandă? grăi Gos-
min.

Şi doctorul şi Cosmin se gândiră la „Viilo- 
rul“, dar nici doctorul nu-şi spuse gândul, odată
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<o nu avea credinţa în cumnatul lui, nici Cos- 
| min, odată ce pentru el, ziarul lui Pâcleanu în- 
| făţişa numai un organ pus în serviciul ambijiu- 

nei lui de a ajunge ministru.
— Vom mai vorbi de cesliunea aceasta, zise 

Cosmin, după o clipă.
Ajunseseră la Vadu-Lung şi aci se despărţiră.

Când doctorul şi Cecilia se întoarseră acas'ă, 
(l-na Ruslovici le înmiânâ o scrisoare (lela Cle
ment.

Cecilia o luă cu vie tresărire de îngrijare: 
Clement nu-i scrisese încă nici odată...

Trecu în camera ci şi o privi multe clipe în 
nehotărârca de a o desface, căci avea presim- 
jimâut rău. Clement nu-i scria să-i vestiască 
vre-o bucurie. Şi Irislcfea îi învălui privirile...

In cele de pe urmă rupse plicul, încet... Era 
lungă scrisoarea... Par’că-i păru bine... De ce 
să vaciă numai întuneric? Depărtarea'de câteva 
zile. (le-acasă, poale că determinase la Clement 
o schimbare în bine... Şi, citi :

Dragă Cecil io,

,.In epoca aceasta de neaclivilate parlamen
tară pentru ceilalţi, cu continuu lupta care îmi 
va da salisfacţiuni meritate. Locuinţa noastră 
nu mai este. ca astă-iarnă, centru de discuţiuni 

de pregătiri; dar în liniştea ce-o înfăşoară, 
urmează a fi harnic laboratoriu al ideilor care 
seamănă în afară miilţămire, pentru cei ce le-au 
îmbrăţişat, şi neodihnă celor cc. se tem de ele.

„Cuget şi dictez, când mi scriu însumi; Do
rian ascultă şi dă fiinţă gândirii mele. Am avut 
parte dc băealul acesta inteligent şi idealist, pe 
carc-1 voiu sălta...

.„Mă plimb puţin înainte de-a 'mă duce la re- 
(lacţitine; mănânc la prânz adesea la aceea ce
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mă numeşte cu mândrie: „jiul ci"; iar serile, 
de obiceiu, la vărul Voran. To,l e ceva să le vezi 
în familie../1

Cecilia se opri... Cina la Voran! Şi i se ivi 
înainte Aurelia, înLr’o atitudine pe care nu o pu
tea preciza ,dar care îi displăcea... Sau poale îi 
displăcea faptul că cina Clement la ca... Dar., 
în cele de pe urină ,ce rău era in aceasta!...

Urmă citjirea, insă cuprinsă de o vagă nemul
ţumire, de un fel de nelinişte parcă:

„Lângă adevărata familie credeam să pot veni 
cât de curând, însă „Partidul ţărărieşc11 cere o 
nouă întărire a forţelor sale... In înţelegere cu 
amidii noşlri din judeţe, şi însoţit de Voran, ani 
hoLărît o propagandă vie, de fapt. Astfel, ne 
vom duce în judeţe şi vom căuta să vorbim in
teligenţelor delà ţară...

„Când a apărut în „Viitorul” articolul care a- 
răta acest începui de organizare strânsă, au şi 
purces să ne vie la ziar numeroase scrisori in 
care hotărîrea ne eră încurajată şi lăudată.

„In acest timp, ziarele partidului ne împroşcaţi 
foarte amar cu ironii mişcătoare: îi dureau pe 
cârmuilori această veste, căci îi înţelegeau înrâu
rirea.

„MâineIsear.ă eu :şi Voran (pornim la Mehedinţi, 
căci acolo sunt semne că ne va zâmbi mai cu le- 
m'eiii prima izbândă.

„Tocmai în preziua Paşlelor ne vom vedea 
dară, la Iglifa. Dacă nu vii în Capitală^—şi nici 
nu cred că ar fi nevoie,—voiu lăsa pe Dorian 
acasă cu cei doi servitori ce-am oprit din ţoală 
ceata.

„Arată, le rog, salutări a lor noştri de-acasă 
şi primeşte partea ta cu simţirea ce ştiu că ai 
pentru Clement".

Cecilia, lăsă pe genunchi mâinile ţinând încă
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scrisoarea, şi cu privirile rătăci te înlr’un gol 
intern, stătu mult nemişcată...

„Simţirea ce ştiu că ai pentru... Clement!” 
Nimic (lela el pentru dânsa... Ce, scrisoare... Ar
ticol de ziar... Nu era soţul pentru care ea se 
pregătia să urmeze poveţclor Măriei Cos-mi n. Nu 
era soţul care caută în inimă cuvinte dulci..măr
găritare de preţ ce împodobesc şi o scrisoare... 
Era... un prieten aproape indiferent, mărginit 
la o datorie, mai mult. la nevoia de a-şi face cu
noscut lipsa d’c-acasă... Ori-curri, ccl puţin nu 
miliţia cu vorbe ce nu le putea simţi...

Se ridică şi puse bine scrisoarea, apoi după 
alic clipe de nehotărîle gânduri, se opri asupra 
sfatului care o pătrunsese...

Da, se va înfrânge în lot ce va fi pentru ea 
slăbiciune şi mâhnire, şi se va porni pe calea 
abnegaţiunii.

Se simţi după puţin uşurată şi mumă-sa o 
găsi aproape senină.

VIII.

Roşicscu, funcţionarul din serviciul exterior 
al Ministerului de Finanţe, după care se căsăto
rise Georgina, la Buzău, era lipul acelor mici 
lucrători ce nu sunt niciodată ^mulţumiţi cu pos
tul cc au şi nu vor să-şi înţeleagă datoria.

li plăcuse fata, fireşte; dar socotise zestrea 
ce i sc da: protccţiunea viitorului Ministru.

Cele cinci mii de lei delà puternicul cumnat 
şi cele douăzeci delà darnicul Voranu îi servi
seră nu ca ecou o miji, dar ca să-şi facă un inle-i 
rior vrednic de aspirat iun ile lui, iar Iui şi soţiei 
vestminte şi găteli cu care să arunce Jpraf de aur 
în ochii jmultora. ...

Vanitoasa şi cochela Georgina nu mâi puleâ 
de inulţu'mire şi Vasili Că al ci părea a-i fi drag

?
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pentru potrivirea dintre dânsa şi el, cu privire 
la viitor.

Erau primiţi în oarecare I'aniilii cu aparenţă, 
de’ însemnătate şi aceasta îi îngâmfa.

Aveau apoi apucătura de-a se ţine ţanţoşi, şi 
priviau cu oare-care dispreţ Ia alţi funcţionari 
de treapta lor.

Se simţiau măguliţi că se vedeau înconjuraţi 
de anume manifesta ţi uni ce semănau a stimă si 
par’că a temere...

Cutezanţa lor prindea.
Hoşiescu, făcuse ce făcuse şi abonase aproape 

cinci-zeci persoane la „Viitorul”, ceeace-i atră
sese mulţumiri din partea marelui său cumnat. 
Acestea preţuiau şi alcătuiau pentru el un capital 
pe care’1 da cu dobândă bună opiniunei publice.

Un mic tremur îl apucase într’o zi când' i se 
şoptise în taină ce sc vorbise la Prefectul acasă: 
acesta îl arătase „la centru11 ca „P,âclenist“ şi-i 
ceruse „mazilirea41* Prefectului i se comunicase • 
însă să nu dea importanţă acestui mic funcţio
nar; înlru cât nu i sc putea imputa abateri, era 
prudent să’l lase la locul lui.

Hoşiescu aşteptase cu oare-care grijă ce va fi 
cu el; dar dacă văzuse că nu se mişca „perse- 
cuţiunea11 prefectorală, îşi făcuse o Laudă din 
aceasta şi aproape încredinţase pe câţiva, lot 
în taină că, „sta bine11, că, „rea tare11.

Eată însă că veni rândul Buzăului să aibă o- 
rioaroa a asculta pe Pâcleami, de numele căruia 
mersese vestea' pe Ia ţară, în mai ţoale părţile.

Voran, ca de obiceiu, cu însufleţirea sinceră 
pentru idealul partidului, se ducea înainte spre 
a pregăti un fel de primire marelui luptător. 
Pentru'el, Pâcleami era tot atât de măreţ ca şi 
idealul Inii, tot atât de sincer în lupta spre a-1 
ajunge, pe dat era şi el.

Voran veni deadreplul la Roşiescu acasă, unde
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Georgina şi soţul ei îl primiră eu bucurie zgo
motoasă.

Îndată Hoşicseu vesti pe socru-său, pe meşte- 
nd Ignat care trăia ca un „rentier44 şi bea lot’ca 
un cismar. In trei zile, până să sosiască Clement, 
sc pregătise o ceată să-l primiască. „Viitorul” 
apoi, vestindu-i sosirea în Buzău, hotărî de 
riozilatc şi pe mtilji din cititori, să-l vadă pe 
Pâcleanu, aşa că, în ziua sosirii lui, peronul gă
rii era plin, iar în faţa gării ceata cetăţenilor 
mai „enlusiaşli” îl aştepta, binişor încălzită...

Prefectul era agitat, poliţia umbla forfota spre 
a preveni vreun scandal, pe care, de altmin
trelea, tocmai ea eră gala să-l provoace.

Pâcleanu, întâmpinat de Voran şi de câţiva 
profesori şi negustori, vizitaţi de el, fu primit 
cu zâmbete, cu strângeri de mână prietenoase, 
iar în faţa gării cu urale sgomotoase.

El porni pe jos, urmat c'c mulţime şi merse 
de a .dreptul la sala în care trebuia să vorbiască. 
Acolo, vorbi, însufleţind, convingând pentru mo
melii, determinând chiar, oare-care curent pen
tru idealul „partidului ţărănesc^.

Din oraş, porni la ţară, unde, un deputat din 
partid, strânsese la moşia lui un număr mărişor 
de preoţi, dc învăţători şi de săteni din mai 
mtilte sale.

Iar „Viitorul*’ cornii ni ca pc larg succesul aces
tor întruniri „mari” săteneşti, făcând mult sgo- 
mol în juru-le.

De aci Voran plecă la Focşani, iar Clement la 
Bucureşti pentru două zile.

Dc altfel, aşa făcea după fiecare întrunire. 
Şi cele două zflle lc petrecea în taină, înlr’un 
culcuş amoros, dânsul, pentru care amorul nu 
eră simţirnânt adânc.

Aurelia îl primia cu învăpăiare în locuinţa a- 
nume închiriată pentru întâlnirile acestea, şi a-

cu-
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seniejiea zile erau beţie pen Ini firea cL ceva a- . 
demenilor întrucâtva pentru Clemcnl.

Dar clacă în infima lui nu era flacără şi în eu- 
getu-i nimic hotjărît pentru viitor faţă cu astfel 
de legătură, Aurelia, pe Lângă plăcere, hrănia un 
scop, urm ari a o răsbunare.

Ea voia pe Clement să i'ie al ei cu totul şi pen
tru totdeauna; voia să lovească pe Cecilia şi s’o 
facă să sufere. i

Luând propria ei înflăcărare drept adevărata 
'are şi a sufletului lui Clement, era sigură că 
.Lunci când îi- va dcsvălui dorinţa ei. el, robit, 

i-o va primi şi se vor desface repede, unul şi 
altul de legături nepotrivite, spre a dura pe cea 
potrivă şi de nedespărţit : uimirea amândurora.

Ea nu cunoştea, — nici mi’şi dăduse osteneala 
să cunoască, pe Voran, pe omul de supt pasiunea 
pentru ea. II credea slab, supus, nevătămător în 
revolta lui; îl vedea 1 iiându-şi drumul, zdrobit 
poate, dar hotărît amărăciunii şi resemnării. II 
socotia o fire ta fel cu a Ceciliei, exaltată în fe
ricire, cu descurajare în faţa răului ce sc părea 
ceva ipreursit.

Şi se amăgia. De supt înfăţişarea lui onestă, 
încrezătoare, de inimă deschisă oricărei idei ge
neroase,— gelozia putea izbucni; mânia putea 
zdrobi; energia putea urmări, putea să pedep- 
siască o infamie. Putea să rămână în urmă des- 
curagiat şi apăsat de durere, dar în primele mo
mente cine ştie dacă nu şi-ar. fi însemnai revolta 
cu vreo faptă grea!

Spuneau prietenii lui că în prima lui tinereţe, 
abia la e.şirea din liceu, avusese o legătură care 
se finise foarte dramatic... Sc în năbuşise „afacc- 
reac; mulţumită influenţei părinteşti şi cl plecase 
în slreinătate să-şi împlini as că studiile.

Vindecat de acea rană, se întorsese în Iară ia
răşi urmărit dc visul unei iubiri statornice.
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Fatalitatea îi scosese în cale ne Aurelia.. J>i 
o iubi,—şi o iubia cu loală sinceritatea naturii 
lui clin plin înzestrată pentru Bine.

De unde, şi cum să se gând'iască, bietul I£ma- 
jioil Voran, că în timp ce lucra pentru vărul său 
care reprezintă o idee admirabilă, — acesta îl 
înşela, acesta îi fura credinţa soliei şi fericirea 
cc i-o da ea!...

A doua zi după venirea în Bucureşti, Clement 
.guşi la redactiune o scrisoare delà Georgina:

li vestia că bărbatu-său era destituit din func- 
ţiune şi înlocuit... Aceasta venia delà Prefect... 
Ce erau să se facă ei fără mijloc de existenţă? 
Şi’l chjăma in ajutorul lor.—şi-l încredinţa de 
admira fiu nea şi de credinja lui Vasil ică al ei. a- 
niintindu-i că ,,şi cei mici ipol fi cfuulua folositori 
celor mari".

Clement strâmbă din nas faţă cu asemenea 
manifestatului, dar fiindcă acea căsătorie era 
opera lui, trimese o mie de Iei Georginei şi-i 
promise că le va căută un mijloc de train...

Vizitase opt judeţe. Paşlele halea Ia uşă. Tre
buia să se ducă la Igljjn, după ultima întrunire 
delà Focşani.

In aceeaşi zi primi altă scrisoare, — (lela doc
torul RustovicD. Ii aminlia promisiunea că se va, 
ocupa de pădurea ce voia să ia cu arendă aso
cia ţi un ea regională.

„Inleresează-le dc ceşti une, căci pe aci topi 
sunt surprinşi că nu se mai publică licitat iu nea. 
Cecilia le dorcşlc. Nu vii dc Paşle?*\

Seara trebuia să plece. Se duse la Ministerul 
Domeniilor vşi intră Ia Secretarul ‘general... Acesta 
îl primi în chip foarte amical, chiar măgulitor: 
iar după ce-i ascultă es pun ere a ceşti unei cu pă
durea, porni el însuşi a se ocupa de ca.

.♦ni
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Trecu însă pe Ia Ministru şi-i spuse că Pâ- 
cleaim eră în cabinetul Iui.

"Ministrul trimise să-l invite Ia el si' 1 întâmpină 
cu nuîllă cordialii ale.

— Iţi închipui, domnule Pâcleanu, îi zise, că 
mrţi cunoşteam încă energia cu care poli urmări 
un plan?

— Vlă rog să vă lămuriţi, domnule Minislru.
— Alcătuirea partidului acela... Nu vreau să-ţi 

iau iluziunea posibilităţii de-a dura un edificiu 
nou cu umbra unui material, ci conslal numai 
tăria d-lale în a voii să clădeşti şi cu asemenea 
material uşor... foarte uşor... de ncpipăil...

Pâcleanu zâmbi ironic..
t voi este a \pulea“... răspunse el... Si apoi, 

nu prea vă sprijiniţi pe credinţa uşurătăţii ma
terialului meu, domnule Minislru,.. Deziluziunea 
va,.fi cu d-v... şi pentru mine un triumf mai mult...

— Să admitem că va fi aşa: cc va eşi clin fl
ee a stă clădire?

— Eu, domnule Minislru, lucrez nu penlru 
mine, ci pentru Partidul cel mare,—al nostru,— 
care va fi înviorat de puterea partidului ţără
nesc... Aceasta v’o pol mărturisi în taină, de 
oarece vă văd binevoitor în fond, cu ţoală apa
renţa dc ridicol ce aruncaţi peste clădirea mea...

— Ori cum, domnule Pâcleanu, cam ciudat 
fel de-a lucra penlru noi, prin o combatere ..ul
traj slă‘\ a sistemului nostru...

— Vă combat ca să-i vedeţi boala de care su
fere; voesc Partidul nostru pus pe o calc cu a- 
devărat progresistă... Numai aceasta îl va scăpa. 
Permiteţi-mi să-mi arăt surprinderea dureroasă 
cum nu înţelegeţi că o schimbare indicată de 
mine,— de nevoile moderne, — este în interesul 
nostru al tuturora.

— Va să zică ne eşti prieten cu adevărat? 
zâmbi Ministrul.
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— Vă voiţi arăla,—şi, repet, va fi încă un 
triumf pentru mine.

— Mă autorizezi să comunic colegilor mei de
ci «arai iun ea d-late?

w—O! da, cu plăcere... I)c Partid nu în’ani des
părţit! Când va fi momentul, se va vedea aceasta, 
si sunt pe deplin sigur că Partidul îmi va mul
ţumi...

Secretarul general intră, vorbi Ministrului de
oparte, şi acesta se adresă lui Clement:

— Pădurea va fi scoasă în I ici laţ iu ne, domnule 
deputat... S’a dat cuvenitul ordin. Vezi că ţinem 
a le îndatora?...

— V:ă mulţumesc*. In ce chip sătenii din Te
leorman ar putea s’o ia în condjiţiuni mai favo
rabile?—aci e grija mea. Concurenţa ar putea 
să urce preţul arendei şi...

— înţeleg, zâmbi Ministrul. Yoiu căuta să văcC 
ce s’ar putea face, fără să trecem peste lege, si... 
te voiu înştiinţa... Ii strânse mâna foarte amical 
şi’l conduse până la uşă.

— Treime să nfl întoarcem, zise Ministrul că
tre Secretar... E un clement de care avem ncvoe...

Cum eşi, Clement îşii aminti că'nu era î*ău să se 
plângă de zelul Prefectului de Buzău... Xu se 
mai întoarse Ia Ministru însă, căci ar fi fost să 
se prea arate grăbii a cerc favorul... care de 
altmintrelea nu-l interesau de aproape.

IX.

In casa^ ci din Bucureşti Cecilia văzuse do
mnite ori pe vară-sa stând de vorbă cu Clement.

Acum, la Igliţa, unde se strânsese de Paşte fa
milia întreagă, Cecilia părea surprinsă dc atitu
dinea lor în timpul vorbei... Luase seama, fără 
voea ei, că atât Clement cât şi Aurelia căutau 
anume p’arcă să se isoleze în mijlocul tuturor,
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•spre a l'i numai între ci, ori că plimbările ’şi-le 
făceau mai numai împreună...

Aceasta o intrigă,—însă bunătatea firii sale 
pornită pe urma sfaturilor Măriei Cosmin, nu putea 
să-şi înclripuiască, nici măcar c’o umbră de cu
get, realitatea necurată.

A treia zî de Paşte se văzu înlr’un rând sin
gură cu Aurelia.

Când ridică ochii, în privirea verei sale apăru 
un fel de Înfruntare pentru dânsa, iar în trim 
zâmbet, sarcasmul...

— Eşti geloasă, Cecilio, te văd cu, de familia
ri la tea mea cu Clement... zise ca, cutezător.

— Geloasă? — nu. Căci de ce-aşi fi? nu tc-ai 
întrebat, înainte de-a vorbi? răspunse Cecilia cu 
blândeţe.

înfăţişarea ei de încredere fără nici un gând 
ascuns, o irita pe Aurelia. Ea voia narea cu 
dinadinsul să-i deschidă miăcar cât dc (puţin ochii 
asupra situaţi unii î n fiinţă.

— Geloasă^ ca şi înainte... de căsătoria ta. 
Atât numai, că ştii să ascunzi minunat dc bine... 
îi mai zise.

—Dragă Aurelio, poale c’am fosl, alunei, când 
doriam să fie Clement al meu. Astăzi... ne cu
noaştem fiecare datoria şi fiecare suniein feri
ciţi în felul nostru, zise cu{ linişte şi cu seriozi
tate...

Aurelia îşi muşcă buzele, dc necaz. In vorbele 
ei era numai o pregătire pentru cc avea să fie : 
nu voia scandalul dintr’odată,—şi vedea ca Ce
cilia se înconjura cu zid tare.

---E foarte dc spirit —precum de altmintrelea 
îl ştii,—şi ’mi-c drag să-l ascult vorbind, cală 
cauza, zise Aurelia. »

— Mai mult decât pe Enianoil? întrebă, fără 
să dea vreo deosebită intonaţiune frazei.

— Pe Enianoil îmi place să-l ascult când îmi
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vorbeşte de iubirea Lui... Nu-i aşa că c o dife
renţă? râse Aurelia.

Hohotul acesta nu plăcu Cecilei. Părea o luare 
în râs a simţiinânlului lui Voran pentru ca. Dc- 
aoeea, o privi o clipiă pătrunzător. In mintea ei 
rămânea in ten ţi uni şi cuvinte de care avea şă-şi 
dea seama mai târziu. Ele i se orânduiau, în a- 
fără de ştirea ei.

Aurelia schimbă vorba. Ii păru dc-ajuns pen
tru dala aceasta.

—Cum îţi pare, C'ecilio, cutezanţa sorei iui 
Clement de-a veni Ia voi cu bărbatul ei, cu in
dividul ăsta care nu spune nimic, ci numai cască 
gura, holbează ochii şi admiră lot?...

— De ce, cutezanţă? O prinde bine,, măritată, 
şi ţine la el... întrucât îl priveşte ca inteligenţă, 
nu pot fi toţi oamenii vulturi...

— Ah ! îndurătoare mai eşti, Cecil io, cu toată 
lumea,! Mic îjmi displace părechea asta de rând,— 
iată lot...

— Ce-ar zice Clement dacă le-ar auzi!...
— Ei, par’oă Clement nu-şi cunoaşte neamul!... 

E prea superior lor, ca să nu-i vadă mici şi ri
dicoli...

— Nu acesta c caracterul adevăratei superio
rităţi, Aurelio.

— Azi eşti pe calea pildelor de filosofie şi 
rată, râse ea. Dar apoi doamna CosminL. Ah! 
ce pretenţiuni de luptătoare pentru omenire!... 
Am 'mai văzut-o şi altă dată, însă ca acuma nu 
mi s’a ivit atât de înfumurată... Cu ce,gravitate 
impunătoare î.şi leagănă personalitatea, mă rog...

— Doamna Cos'min, Aurelio...
— Şliu ce vreii să spui .zise ea, şi, se învârti 

înlr’un picior, râzând... Pentru mine este cum! 
o v.ăd eu...

Cecilia zâmbi cu tristeţe... şi tăcu.

mo-
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In o parte a curţii. Dinu Băuţianu sc plimba 
cu Georgina, iar ca o umbră de departe, îi urma 
Roşiescu.

— Nu se poale, Georgino, să nu se ţie indi
vidul^ după noi?

— Domnule Râufianu, le rog... E bărbălul 
meu... şi tiu Ia .el...

— „Parole**? Ei vezi, nu ştiam... Iţi cer cr- 
tare... Are un cap însă făcut pentru coarne... Pe 
când împodobirea cu ;cle?

Georgina se opri supărată.
— Dacă mai spui asemenea necuviinţe. Ic las...
— Ciunîm’ai lăsat odată, „infiidclo**... „Apropo**. 

Ştie bărbătelul de anume „aventură” a d-şoarei 
Georgina?...

— Eu nu ştiu ce plăcere ai să-mi vorbeşti 
nişte lucruri...

—Cat le-am iubit!... Pe legea mea dacă nu 
mă înfior şi acuma....

—Să ştii, domnule Răuţianu, că nu mă voiu 
mai plimba singură cu d-la...

— Bine, să admitem ppsib iii lalea cazului...
iubit şi d-ta, Georgino?...Spune drept însă, m’ai

—La ce ’ţi-ar folosi?...
—Dar erai să mă iei pe mine...
—Era... A fost...
—Intre acestea, de ce n’ar încăpea 

„va fi?”...
Ea îl privi batjocoritor.
— Ce înseamnă deprinderea de vagabond.... 

iartă-mi expresiunea... N’ai cu cine „flirla“ cum 
se zice îii limba d-v. hicfJi-life, şi te ai apucat să 
mă depeni... în dorul celor delà Bucureşti...

începu a râde....
—Ce e drept, ’mi-ar fi plăcut o dulce îmbră

ţişare a d-tale...
—Eşti un obraznic...

„csle“,

â
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Strigă pe Roşiescu şi se îndreptă spre el, lă
sând pe Râu ţi anu cam Încremenit...

—Uite! uite! uite!... morinoi, călândiw 
unuia... Ştii că are Iiaz când o face pe 
virtuoasă ?

In salonul în care Cosmin, soţia, fiul şi fiica, 
Râuţiami-tatăl şi doctorul Gică Rustovici, cl-na( 
Râuţianu şi d-na Rustovici, convorbiau în chip 
vcsci şi plăcut, privirile doctorului se opriau a- 
dcsc ori asupra tinerei Marcela, copila mai mare 
a lui Cosmin..j

II impresiona,—şi îşi da seama,—gingăşia ci 
nespusă, o frumuseţe cu trăsuri fine şi armo
nioase. atitudinea ei modestă şi simplitatea în
vestmânta rii, glasul ei cu timbrul plăcui, dar mai 
ales privirea dreaptă, senină, galeşă din ochii ei 
!mari albaştri.

Eată cum îşi visase idealul viitoarei iubiri, în 
orele de singurătate studioasă Ia Paris, şi eată că 
acest ideal se întrupa acum în faţa lui, şi era 
cu mult niai frumos decât în visul care i-l pre- 
zintase cu forme confuze, mai mult gândite ca 
pline de farmec.

Aci era realitatea în vis... Oare va putea să 
o ajungă? Va putea fi iubit de această copilă 
nespus de graţioasă, bună şi bine-crescută?

Po,alc... Era încă prea tânără, era timp dar. 
Ţinea'de el să ştie a se face iubit... Copila îl vai 
.vedea mereu şi simpatia se va naşte, iar părinţn 
ci cu însuşirile ce le cunoştea, puteau fără teamă 
să-l statornicească în familie...

Alăturea cu munca începută, alăturea cu du
rerea nemicşorată a mumei, alăturea cu dezilu- 
ziunile surorii sale, iubirea aceasta ’i-ar fi fost 
îndemn mâi mare pentru ajungerea idealului 
lui Cosmin, Ţ-ar fi fost o mângâiere faţă cu 
neajunsurile familiei lui; într’un cuvânt, ’i-ar

din 
dama"
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fi fost fericirea, care, ar fi zâmbii mamei şi 
surorii lui.

— Dar pe ce gânduri ai purces, doctore, îl 
întrebă Cosmin. Delà un limp taci...

—E visător, prea visător, pentru un doctor, 
zise Râuţianu cu bunătate.

El tresări, chiar se înroşi.
—De multe ori cugetarea adiâncă e un vis... 

răspunse el...
—Şi câte nu poate visa un om de caracter! 

zise Cosmin.
—Să vedem însă ce va pune în lucru un doc

tor de caracter, zise Râuţianu.
—Tilmpul va arăta, răspunse Ruslovici, zâm

bind...
—Suntem pururea elevi şi viaţa pururea o 

şcoală, zise Cosmin.
Uşa se deschise. P.âcleanu apăruse cu Cecilia 

la braţ, după Aurelia.
—Domnul Ministru al... anunţă Aurelia, cu 

râsul pe buze.
—Mereu mă faceţi Ministru, răspunse el, îna

intând singur. Ce mai „corvadă” îmi ursiţi!...
—Poate al „Instrucţiunei Publice^, zise Râu

ţianu râzând, fiindcă prezicerea de „aninistru*4 
s’a potrivit cu vorba d-lui Cosmin „şcoală”...

—A! era vorba de şcoală? De care anume? 
Poate tot de cea din Ariceşti? întrebă el cu 
ironie.

—Nu, domnule deputat, zise Cosmin. Vor
bi am de o şcoală mai mare, de aceia a vieţii...

—La care ar avea de învăţat multe poate, 
chiar deputaţii... râse Aurelia. Nu-i aşa lată?...

—Ce ăi cu v.ărul-tău, Aurelio? îi impută tatăl... 
Tot pe picior de răsboiu eşti cu 'el?

—Are dreptate, verişoara, unchiule, răspunse 
Clement. Sunt mulţi deputaţi ne-la locul lor în 
Parlament... Nu-i aşa, domnule Cosmin?
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—Voeşli să discutăm cestiunea?
—Dc ce nu? D-la ai totdeauna 

ginale şi pline de învăţătură. s
Ori cât îi era dc serios răspunsul, accentul 

uşor de luare în râs străbătca prin seriozitate.
—l)-la, domnule Pâcleanu, ai spus adineauri 

un adevăr, 'mai grav poate decât ’ţi l-ai închipui... 
Ce este un Parlament? O adunare de oameni 
aleşi, „aleşii* nu în înţelesul electivităţji, cari ar. 
trebui să reprezinte interesële diferitelor profe
siuni ale unei ţări... Nu-i aşa?

—întocmai.
—„Să cercetăm însă dacă lucrurile se înfăţi

şează astfel1), căci, dacă există ceeace se vede, 
există 'mlai ales ce.eacc nu se vede şi aceasta este 
necesar să se caute. Ceeace nu se vede, dom-' 
nule Pâcleanu, de oarece nu are manifesta) iune 
optică, sunt categoriile sociale, din care se recru
tează membrii Adunărilor; es'te proporţiunea în 
care se află reprezintate, în Parlament, diferi
tele profesiuni. Este dc nc-îndoit, că omid dobân
deşte de pe urma profesiunii ce exercită, idei, 
aplecări speciale şi anume fel de a vedea şi de 
a concepe lucrurile. Agricultorul, industriaşul, 
comerciantul, medicul, avocatul, militarul, profe
sorul au fiecare, formaţiune deosebită. Deci, nu 
supt acelaş unghiu va considera fiecare, acelaş: 
lucru, după cum nu va reprezintă aceleaşi inte
rese. Apoi, interesele acestea nu au nici ele a- 
ceea.şi însemnătate din punctul de vedere al func
ţionării sociale, nu joacă acelaş rol, ci dimpo
trivă, roluri ou totul diferite şi chiar contrarii”.

—Foarte adevărat, şi urmează de aci că ele
mentele Adunărilor legiuitoare vor putea varia 
în largi proporţiuni, după starea socială a unei 
ţări, după cum cutare ori cutare profesiuni vor 
fi mai în vază, vor avea mai multă trecere sau 
mai multă putere proprie.

3) La Supériorité de la Race Anglo-Saxone, de Ed. Demolins 
(capitolul despre parlament).
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— „Tocmai. Şi mai urm caz a că, înseşi Adu
nările acestea, în asemenea caz. vor gândi şi 
vor lucra cu lotul deosebit, după cum cutare ori 
cutare profesiuni vor predomni în alcătuirea! 
lor. Tc-ai gândit vreo dată, domnule Pâcleanu, 
să faci statistica celor două corpuri Legiuitoare, 
după aceste profesiuni?”

— Ce e drept, nu.
— .Pentru un studiu al meu asupra „Decăde

rii rasei latineam urmărit de zece ani încoace 
alcătuirea Camerelor noastre, după profesiuni 
şi. ştii care din toate, a dobândit pe fiecare an 
un număr mai mare de deputaţi?

— Avocaţii, de sigur, zise Rânţianu, râzând.
— „Nemerită observaţiune, răspunse Cosmin. 

'Avocaţii, da. Încolo, înlre celelalte profesiuni, 
iam mici diferenţe de număr. Comparativ cu A- 
dunările legislative ale ţărilor de neant latin,— 
jdin punctul de vedere de dc’nfară' al alcătuirii, 
—ale noastre se aseamănă. Nu pot intra aci in 
ialmăinintul pentru ce şi asemenea alcătuire a 
Camerelor, este unul din efectele decăderii rasei: 
voiu numai să vă arăt cum sunt, în ale noastre, 
reprezintate profesiunile, apoi vo'ni frage în- 
cheerile:\ Domnule Rustovici. fii bun le rog şi 
’mi dă o coală de hârtie....

După ce doctorul îi aduse cele trebuincioase. 
Cosmin alcătui din memorie următorul tablou 
pentru Camera deputaţilor numai :

•2Guver-
namon- Tolal 

o general
a RezumaiiProfesiunile

tali ê
28 { 38Proprietari rutali 

Agricultori. . . . 
Industriaşi . . . 
Comercianţi . . 
Profesori . . .
Medici..................
Ingineri ....
Ziarişti................
Avocaţi . . . . 
Fără profesiune

523 Agricult.
Industria
Comerciul

3 107
33 3
55 5

624
IU9 1 Profesiuni

liberale1361 54
2 2

106 7 113
Fără prof.33 3

185
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Acuma, să le orânduim accsle profesiuni în 
forma unei clădiri. Care este temelia soeială- 
economică a ţării noastre? Agricultura, nu este 
aşa? Ea va fi dedesubtul noului tablou, iar pe 
măsura ulililăţci economice, voi* veni d’asupra ci 
celelalte profesiuni:

Kara profesiune

Profesiu ni liberale

I | Comerţul
j Industria j

A gric u 1 tur n

Diformă clădire, nu-i aşa?
— Ciudat! murmură Pâclcanu, uimit de o rea

litate de care jui-şi dăduse scama...
—Nu se poale să nu se prăbuşiască odată şi 

odată, asemenea clădire, pe care, aş pulea-o nu
mi... monstruoasă, zise doctorul...

• — „Să facem puţină analiză acum, urmă Cos- 
îiiin: agricultura, industria şi comercial, trei pro
fesiuni uzuale, reprezintă munca esenţială, aceea 
care dă păi nea zilnică; cel el al le munci vin nu
mai să sc aşeze d’asupra ci. Când cele trei su
feră. loi corpul social suferă; când clc scad, slă
besc. lot corpul social scade, slăbeşte. Aşa se în
tâmplă corpului omenesc când jiu se poale hrăni 
cum Irebuo. O sociclale (poale trăi. fără avocaţi, 
fără ziarişti, chiar fără medici ; dar nu poale trăi 
fără agricultorii cari dau materia primă a hra
nei; tjiră fabricanţii cari alcătuiesc obiectele ne
cesare traiului; fără comercianţii cari lc împart 
pretulindenea după căutare. La noi, urmă Cos- 
min după o clipă, agricultura este cea măi maro 
putere de producţiune; ea c stabilitatea, temelia 
puternică a naţionalităţii noastre;- ea alcătueştc
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acel substrat al poporului cu toiul legal de pă- 
jmântul naţional şi de tradiţiiunilc fărci. Din po
por se ia elementele celui mai in a 11 grad de or
dine şi de trăinicie.: armata. Şi tocmai acest sub
strat nu se află în Cameră în proporţiunea în
semnătăţii lui sociale. Câţi agricultori avem în 
tabloul nostru ? Abia 38. şi încă din aceştia, 2S 
sunt numai proprietari, cari nu se ocupă, ei, 
cu agricultura. Dumnealor stau la oraş, se mul
ţumesc a’şi primi veniturile şi a se plânge... de 
criză agricolă... Reprezintă ei în Cameră adevă
ratele interese ale agricullurci ? Dau ci sfaturi 
pentru anume legi folositoare agriculturei? De 
unde? Ei nu înţeleg valoarea reală a exploatării 
agricole, nu cunosc metodele cele mai bune agri
cole... Sunt la Cameră dar, numai pentru politica 
în sensul egoist al acestei corupătoare de mora
vuri. Industria la noi, este încă în stare de prun
cie, e adevărat; mişcarea s’a început. Ea însă 
numără aşa dc puţini reprezintă n ţi, pe de o parte 
fiindcă industriaşii noştri sunt cei mai mulţi, 
străini, iar românii nu vor să facă politică, nu 
vor să-şi piardă timpul scump, tu Cameră.... 
Nu mai stăruesc asupra cruzimii aceslei cx- 
preşiuni din urmă. Cu conierciul, dc şi mai des- 
voltat, se petrece acelas lucru. Comercianţii cari 
vin deputaţi, vin numai din ambiţiunea de a fi 
la Cameră, mai ales când s’au îngroşat la pungă 
şi nu ’şi mai văd atâta de aproape de interesa

— Dar bine! situaţiunea este nespus dc întune
coasă! zise Râu ţi a nu.

— „Va fi şi mai întunecoasă când ne vom da 
sealna de cine, la urma urmei, suntem repre-. 
zintaţi în cel mai mare număr? De-asupra celor, 
trei profesiuni uzuale, priviţi, pe al doilea ta
blou. o enormă umflătură în lături. Profesiunile 
liberale dau do trei ori, de palm ori aproape* 
mai mulţi deputaţi decât câte trele celelalte eseu-
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ţialc. Medicii suni lot câţi agricultorii propriu 
zişi şi mai numeroşi decât industriaşii cu comer
cianţii la un loc. Sâ fi desvolLând profesiunea de 
3nedic aplecări deosebite spre a îngriji corpul 
social? Mi se parc câ nu se vede legătura dintre 
tlicrâpeutica medicală şi cea socială*...

—Xu-i de fel, murmură doctorul.
—„Profesiunea medicală ţine de mizeriile fi

zice ale firii omeneşti iar nu de bună rânduială 
socială. Chemaţi a se ocupa de sănătatea indi
vizilor, cum se vor îngriji de ea fiind şi depu
taţi? Prin urmare, locul lor in Parlament se 
poate explica aproape la fel cu al industriaşilor 
şi comercianţilor ce s’au cuprins şi fac... apo
litică”. Să lăsăm pe ingineri şi pe ziarişti, cari 
simt puţini, şi să trecem Ia marele număr al a- 
vocaţilor: 113! Nici o'societate, în trecut, ifa pro
dus atâţia oameni dc legi ca secolul acesta, nu 
numai la noi, dar şi în celelalte ţări. Nici o pro
fesiune ir a pus mâna în chica mecanismului par
lamentar, ca avocaţii! Şi cum n’ar fi numeroşi? 
Baroul este o profesiune pe care o poţi lăsa când 
vrei, pe care o poli luă când ’ţi-abate. O laşi. 
nu pui în suferinţă nici un capital industrial. 
Toată aşezarea avocatului sc mărgineşte la biu- 
roul lui cuprins în casa cc locuieşte. Să fie depu
tat este pentru advocat un mijloc de rechinul: îşi 
pune în vază Latentul oratoric. Dar dacă ba
roul este foarte potrivit să înlesniască trecerea 
în Parlament, să fi pregătind lot atât dc bine pe 
avocaţi pentru conducerea şi pentru rezolvarea 
intereselor ţării? Reaua'stare a jaf acer il or-publice _ 
nu turbura avocatura ca pe cele trei profesiuni 
esenţiale. Din contra, avocatura parc că trage 
foloase din ea. Ea trăcşle din procese şi pro
cesele se înmulţesc pe măsura pericolelor care 
cad asupra celor trei profesiuni uzuale*4.

— Mă rog, lini dai voe, domnule Cosmin? zise



278

Pâclcanu. Xu suni avocat. însă mi sc parc că a- 
voeafii, prin obicinuinţa tic a discuta legile, pol 
ii apţi să ic si iacă.

—-■ „Aşa ar fi, întru câtva. Profesiunea ii pune 
să cunoască lungul şir al legilor si sistemele nu
meroase ce-au curs clin interpretările dale de ci. 
Numai din punctul acesta de vedere pot fi in 
Cameră un element trebuincios. Din nenorocire 
însă, ei 'ajung să facă a predomni numai teoria 
asupra intereselor pozitive pe care nu le căr- 
muesc de a dreptul. Trăcsc totdeauna în mijlocul 
textelor de legi şi sunt porniţi a crede în efica
citatea lor suverană care nu există de fapt. So
cietăţile omeneşti se conduc numai prin legi. 
soeot ei, şi astfel micşorează însemnătatea for
ţelor spontanee ale vieţii private şi ale artelor 
uzuale. In trecut, ei au lost uneltele cele 'mai har
nice ale absolutismului monarhic în contra drep
turilor şi în .contra libertăţilor particularilor şi 
ale localităţilor. Astăzi ci sunt nebosiţii agenţi ai 
ecnlralizaţiunei politice. Ei au făcui să cadă pre- 
lutindenea mâna grea a Statului asupra oricărei 
mişcări şi lot ei ridică s,us glasurile când mâna a- 
ceasla este de partea adversarilor lor politici. 
Ei aduc discreditul, în mare parte, al regimului 
parlamentar, căci, deprinşi cu improvizările, lun
gesc discuţiunilc strălucite dar deşarte, în locul 
desbaterilor utile şi practice çarc cer cunoştinţei 
speciale... Ca să termin cu avocaţii, pot fi folosi
tori ca specialişti în materie de legi, dar numărul 
prea marc, în disproporţii ne cu însemnătatea 
lor socială, îi fac domni ai Camerei căreca ii 
pun pecetea unei direcţiuni rău-făcăloarc. Jn- 
checrca este că' nu avem reprezinlanţi fireşti, 
precum au Anglia şi Stalele-Unile; că amândouă 
adunările noastre nu răspund menirii lor; că 
adcsc-ori par mai mult nişte bfurouri de înregis
trare. dacă dăm deoparte discuţiunilc pro şi
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contra care nu luminează şi nu schimba felul 
de-a vedea şi de-a lucra, al Guvernelor, în legile 
ce prezintă. Pulciii tot atât de bine lăsa de-oparte? 
şi disproporţiunca prea In’arc dintre guverna- 
menlali şi opozanţi, de oarece sistemul alegeri
lor îl cunoaştem, după cum ştim şi puterea cole
giilor în a’şi da scama de dreptul şi de datoria de 
a legă lor”.

Pac! ea nu rămase câteva clipe pe gânduri, îri 
faţa privclişlei ce i se Închipui, din cele spuse 
de Cosmin. Cunoşti o siluajiune şi nu vocşli a’fi 
da seama do realitatea ce se cuprinde în ea; 
ţi-o aşterne altul cu tărie de nespus: te înspăi- • 
mantă şi par’că te apasă greulalca adevărului., 
Pentru un moment vezi ca un haos înainlc’ţi şi 
nu ştii ce să zici.

Ca Pâcleanu, şi ceilalţi stătură în aceeaşi a- 
li luci ine, cu ochii aţintiţi Ia adâncul cunoscător, 
al tuturor lucrurilor...

— In ce anume remediu vezi cl-la dar, dom
nule Cosmin, îndreptarea, pe adevărata lui calc, 
a'Parlamentarismului ? întrebă apoi Pâcleanu.

— Revin la ce-am mai vorbit» amândoi, dom
nule Pâcleanu şi-ţi amintesc că: şcoala şi numai 
şcoala, pusă pe adevărata temelie, va reface viafaj 
noastră întreagă. Cu profesorii de azi, dar cu 
programul şi cu metodul potrivite necesităţii 
timpului, vom puLeâ dobândi câteva serii dej 
elevi cari să înceapă a vedea şi a cumpăni cum 
se cade viaţa şi cc trebue s’aşteple delà ea. Ei 
vor da o seric de profesori 'mai potriviţi siste
mului nou şi aşa îmbunătăţirea sc va urma In
tel dar sigur. Nu reformăm şcoala?—orice în
cercări, vor rămânea iluzorii!...-

Voran intră în acel moment aducând in triumf 
o scrisoare.

— O „recomandată44 şi e din Suceava, Cle
ment, zise cl, înmânându-i-o.
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— Vreo invitare, de sigur, pentru vreo întru
nire... îmi daţi voe să o citesc în auzul d-v. al 
tuturora?

—Fireşte că’ţi dăm voe... dacă nu va li cu
prinzând taine politice...

— A!... cât despre asta...
— Clement, lasă-mă să o citesc eu. zise Au

relia. şi înainte de a avea răspuns, i-o şi smulse 
din mână.

— Mă rog. poftim, verişoară,—răspunse el, râ
zând...

Cecilia avu o licărire de necaz în priviri. În
tâlni căutătura doamnei Cosmin şi cobora ochii.

Aurelia dădu citire:
„Iubite şi mare prieten,
„Ideea de „partid ţărănesc£C şi ducerea d-Udc 

prin cele nonă judeţe, au răsunet în Suceava 
noastră mai mult decât îţi poţi închipui. Acum 
că învăţătorii sunt în vacanţă şi fiindcă ci cu 
preoţii sunt sufletul mişcării lăsată aci, ca o 
sămânţă binefăcătoare, de un mare apostol so
cial, de Victor Cosinin,—este timpul să vii să ne 
vorbeşti, să ne spui pe larg ce va fi Partidul 
acesta al viitorului. Telegrat'iază pe numele meu 
dacă poţi veni şi când.

„Entiisiaste salutări şi urări de bună sosire. 
Paveliu, deputata

— In adevăr că Paveliu a răspuns cel dinlâiu 
apelului meu, şi cu ocaziunea aceea ’mi-a spus. 
în treacăt, că în mare parte a judeţului este 
un progres surprinzător... zise cl, calând la Vic
tor Cosinin... Eată acum că întâlnesc cu plăcere 
iarăşi numele d-lale...

Cosmin se făcu a nu lua aminte graiul cam 
tăios al viitorului om mare şi răspunse:
; — M’aş prinde că întrunirea va fi la Măineşli- 
Plopilor... Vei avea ocaziunea să vezi pe socrii 
mei cărora le vei fi oaspe: vei putea să admiri
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Inca odaia, la all capiii al tării, înţelepciunea şi 
rigurozitatea ţăranului.

— Un motiv mai mult ca să fiu mulţumii, răs
punse el aproape cu răceală.

— îmi permiţi însă un sfal?
— O! mai rămâne vorbă? Delà domnul Cos- 

.min, lotul...
— Cunosc puterea elocuenţci d-lale. Insă la 

Suceava, înlocueşle, le rog, obişnuilcle frazî de 
efect oratoric, prin o l)iină şi lămurită precizare 
a mişcării viitorului Partid...

Clement pricepu adâncimea observaţi im ii şi’şi 
muşcă buzele, răspunzând c’un uşor accent i- 
ronic:

— înţeleg câl de departe au ajuns pe acolo să
tenii.. ,.dumilalc;\...

Şi-i aţinti o privire de desfidere; privirea lui 
Cosmin rămase senină şi blândă: nu răspundea 
obrăsnicici lui Clement.

— Va să zică, Em'anoile, va trebui să pleci 
înaintea lui Clement, la Suceava? zise Aurelia.

— De ce? întrebă acesta, surprins.
— Ştiu oă.aşa eră obiceiul...
— A! nu cred să fie ncvoc, de data asta, răs

punse Clement.
O privire mult zi căi oare, a Aureliei, scurtă, pe 

furiş, îi dădu a înţelege lui Clement rostul inlcr- 
venirii ei. ’ %

— Dacă socoteşti însă. Clement, pot să plec, 
zise Yoran, gata să-şi împliniască eecncc luase 
asupră-i ca o datorie.

— X’ar fi rău... sc grăbi el să răspundă. Pa
vel iu stă în Fălticeni ai puica pleca astă-seară 
de-aei şi mâine-seară din Bucureşti, după ce-i 
vei telegrafia...

Aurelia avii un zâmbet de mulţumire, pe care. 
Cecilia i’l surpriuse. Nu -şi-l explică, dar îi ră-
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maso în memorie, lângă celelalte observaţiuni: 
mărunte de felul acesta. •

— Bine, zise Yoran. Voiu pleca. Mă şi duc 
chiar să mă pregătesc.

D-na Cosmin se apropia de el :
— Domnule Yoran, când vei fi la Măineşti- 

Plopilor, zise ea cu emoţiimc, le rog să vizitezi 
un mormânt modest: c al mamei socului meu,—

' mama noastră,—a căreea amintire ne este sfântă 
şi de neşters1).

Aceeaşi emojiune se ivi la Cosmin în lacrimi 
tăinuite care, îi învăluiră privirea.

— Y a fi o pioasă datorie, doamnă, şi voiu în
deplini-o (cu <1 iiioşic, căci .am avut şi eu p*c mama, 
bună şi iubitoare, răspunse el, mişcat.

Cosmin se ridică pentru plecare.
—1 Mâine, după promisiune, veţi fi oaspeţii 

noştri, zise el. Apoi, înlorcâ,ndu-se către Yoran: 
ce rău îmi pare că nu voi fi între noi... şi-i în
tinse mana'cu simpatic.

— Părere de rău este şi clin parte’mi, dar ’mi 
ani creat o datorie şi-o împlinesc cu tragere de 
inimă ..

Cosmin* nu putu înţelege datoria aceasta de-a 
pregăti primiri pentru Pâcleanu, din partea lui, 
pc care-1 aprecia ca inteligent, de inimă şi cult.

Cum de se înşelă Yoran asupra adevăratului 
‘caracter al lui Pâcleanu şi asupra ţintei lui 
reale?

Pe când ceilalţi petreceau Ia familia Cosmin, 
Aurelia dădu fuga după Yoran, chip să-i ajute 
cu drag la pregătirile de plecare.

Pâcleanu se întoarse în biuroul lui. nemulţu
mii. De ce nu i se adresase doamna Cosmin în 
ccstiunca vizitei la mormântul bătrânei Cos-

*) Vezi „Strein în Ţara luiu.
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min? Lucrul îşi avea însemnătatea,'ori cât de 
mic erà: dovcdiă că familia Cosmin îl preţuia 
puţin şi dcsconsiderajiuuea aceasta îl jignia. 
Vrăjmăşia ce dc atâtea ori o simţise In contra lui 
Victor, se întinse şi asupra soţiei lui. Nesuferită 
familie!...

X.

Roşiesdi avea obiceiu să se scoale dis-de 
.dimineaţă. Lui şi Gcorginci Ii se dăduse o ca
meră din rândul de jos, aproape în faţa camerei 
Aureliei.

După plecarea lui Voran, Răuţianu şi soţia 
voiră să se întoarcă Ia Lupăceni şi să ia şi pe 
Aurelia.

Ea însă, cu ciudată stăruinţă, căută să-i în
credinţeze că erà mai bine să rămână cu toţii 
la Igliţa, decât s,ă mai vie a doua zi iar, spire 
a se duce Ia Vadu-Lung, şi ei să hotărâ'ră să 
rămână.

Cum se lumină uşor dc ziuă. Roşiescu lăsă pe 
Georgina să mai doarmă, şi îmbrăcându-se re- 

1 pede, vru să dea în marca sală rotundă, ca să 
treacă în curte şi să se plimbe... L

Abia deschise uşa însă şi auzi în camera din 
faţă un sărutat în dc-ajuns de răsunător.

Surprins, intră înapoi, dar ţinu uşa puţin în
tredeschisa, şi înmărmurit, văzu pe •Clement înv 
brăcat ca dc noapte, ivindu-se, pe Aurelia pe
trecând u-T şi trimiţând ivi un simulat cu mâna.

Aşteptă până ce Clement se depărta repede, 
dar păşind foarte uşor, ca de pază, şi urcând 
scara... Un scârţăit dc uşă în încunoşliinţă că 
Clement intrase în odaia lui.

Roşiescu sta tot încremenit, învârtind şi su
cind în minle-i o idee care-l îngroziâ, pe el,_ 
omul nu tocmai împăcat cu moralitatea.
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'Georgina sc deşteptă speriată...
— Cine-i acolo?...
Visase pe Dinu şi văzând în somnoroşia ci pc 

cineva, la uşă, se temu să nu fie el...
— Sunt eu... St !.. Şi se apropiă de ca.
— Dar par’că te duseseşi, îi şopti.
— Era să mă duc... răspunse şi se opri. Su

lf le tu-i era lot sbuciumat.
— Da ce ai? întrebă ca, Iuându-i bine scama. 
Vasile se aşeză pc marginea palului şi se a-

plecă în chip de taină, către dânsa.
— Când ai şti Gcorgino... şi-i spuse ce i se 

arătase ochilor...
Georgina sări şi începu a râde.
— Mi se pare că ai visat, Vasil ica.
— Xu, zău, nu râde... Nu sunt lucruri curate 

pe aici... zău nu...
Georgina rămase câteva clipe pe gânduri, se

rioasă, apoi privi la Vasile al ei şi-şi zise:
— Şi eu nu m’ain ţinut de Dinu, fiindcă ve

deam înrudire la mijloc....
Vasile se pornise şi el pe gânduri, acum hotă

râte însă: oare nu era chip de tras vr’un folos 
de pc urma secretului cumnatului său? Să-i îm- ( 
părtaşiască şi Georgiiiei asemenea plan? Nu a- 
cuma, cel puţin...

Gândul Georginei era: dacă fratc-mcu nu (inc 
la înrudire, ele ce-aş ţine eu? Şi imaginea lui 
Dinu i se înfăţişă supusă, dar stăruitoare...

Compară pe Vasile, om ce nu se va ridica 
de loc prin el şi se va sălta puţin prin alţii, cu 
Dinu, bogat şi cu viitor...

Oftă şi închise ochii, apoi după puţin se as
cunse sub plapomă. N

— Ei, ce zici, Georgino? o întrebă el.
— Lasă-mă şi du-Le! îi ordonă cu asprime. 
Vasile eşi şi se duse în curte, foarte chinuit 

c secretul ce surprinsese; şi începu a chibzui
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cum şi ce ici sa scoală ele pe urma lui cerat 
sigur şi elăiuuilor.

Pc la orele 10 trăsurile curţii îi duceau pe 
toţi la Vadu-Lung.

Aurelia şi Clement ţinuseră să fie la un loc şi 
luaseră cu ei pc Dinu.

— Iei seama lui frate-lău, Georgino? îi şopti 
Roşiescu.

Amândoi, înlr'o brişcă, veniau pe urma celor
lalte trăsuri.

— Da, văd bine acum, răspunse ea, pe gân-r 
duri.

După câteva clipe Vasile îi destăinui planul' 
Iui. Ea îl privi lung. O revoltă, deodată, ideea 
lui, dar apoi se gândi că putea şi ca să tragă 
vr un folos... După ce se va fi despărţit de .,nen 
rodul** ci, Clement nu *i-ar fi refuzat sprijinul 
şi aşa ea ar putea lua pe Dinu. Pe neaşteptate 
Vasile i se făcuse nesuferit.

Eată cum împrejurări de neprevăzut pot des- 
volta aplecările rele, care, n’âr fi încolţit fără
ele.

In cale se opriră să priviascâ. Pe bătătura 
întâiului cătun de pe moşia Vadu-Lung, erau 
strânşi toţi sătenii, cu mic cu mare.

Şi minunată se înfăţişă priveliştea veştmintelor 
curate şi sclipitoare de fluturi şi de cusături cu 
arniciu negru şi roşu, minunată priveliştea chi
purilor sănătoase şi vesele.

Cei în etate stăteau jos, de jur împrejurul bă
tăturii; în mijloc, bărbaţi tineri, fete şi neveste 
băeţandri şi copii alcătuiau ceata strânsă, dar în » 
tr’anume orânduire par’că.
' Pân’atunci povestiseră ; copiii se jucaseră de-a 
„soldaţii*1 cântând cântece de şcoală, apoi flă
căii se luptaseră, doi câte doi, cu foarte marc 
regulă; acuma se pregătiseră să cânte în cor.
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'Georgina sc deşteptă, speriată...
— Cine-i acolo?...
Visase pe Dinu şi văzând în somnoroşia ci pc 

cineva, la uşă, se temu să nu fie el...
— Sunt eu... St!.. Şi se apropiă de ea.
— Dar par’că te duseseşi, îi şopti.
— Era să mă duc... răspunse şi se opri. Su- 

fletu-i era tot sbuciumat.
— Da ce ai? întrebă ea, luându-i bine seama. 
Vasile se aşeză pe marginea patului şi se a-

plecă în chip de taină, către dânsa.
— Când ai şti Georgino... şi-i spuse ce i sc 

arătase ochilor...
Georgina sări şi începu a râde.
— Vi se pare că ai visat, Yasilică.
— Xu, zău, nu râde... Nu sunt lucruri curate 

pe aici... zău nu...
Georgina rămase câteva clipe pc gânduri, se

rioasă, apoi privi la Vasile al ci şi-şi zise:
— Şi eu nu ni’ain ţinut de Dinu, fiindcă ve

deam înrudire la mijloc....
Vasile sc pornise şi el pc gânduri, acum hotă

râte însă: oare nu era chip de tras vr’un folos 
de pe urma secretului cumnatului său? Să-i îm- f 
păr lă şi as că şi Georginei asemenea plan? Nu a- 
cuma. cel puţin...

Gândul Georginei eră: dacă frate-meu nu (inc 
la înrudire, dc ce-aş ţine eu? Şi imaginea lui 
Dinu i se înfăţişă supusă, dar stăruitoare...

Compară pe. Vasile, om ce nu se va ridica 
de loc prin el şi se va sălta puţin prin alţii, cui 
Dinu. bogat şi cu viitor...

Oftă şi închise ochii, apoi după puţin sc as
cunse suib plapomă. N

— Ei. ce zici, Georgino? o întrebă el.
— Lasă-mă şi jdu-te! îi ordonă cu asprime. 
Vasile cşi şi se duse în curte, foarte chinuit 

.de secretul ce surprinsese; şi începu a chibzui
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cum şi cc fel să scoală de pe urma lui cevai 
sigur şi dăinui lor.

Pe la orele 10 trăsurile curţii îi duceau pe 
toţi la Vadu-Lung.

Aurelia şi Clement ţinuseră să fie la un loc şi 
luaseră cu ei pe Dinu.

— Iei seama lui frate-lău, Gcorgino? li şopti 
Roşi es cu.

Amândoi, într’o brişcă, veriiau pe urma celor
lalte trăsuri.

— Da, văd bine acum, răspunse ea, pe gân-. 
duri.

După câteva clipe Yasiie îi destăinui planul 
lui. Ea îl privi lung. O revoltă, deodată, ideea 
lui, dar apoi se gândi că putea şi ea să tragă 
vr'iin folos... După ce se va fi despărţit de „nen 
rodul" ei, Clement nu ’i-ar fi refuzat sprijinul 
şi aşa ea ar putea lua pe Dinu. Pe neaşteptate 
Vasile i se făcuse nesuferit.

Eată cuni împrejurări de neprevăzut pot des- 
- volta aplecările rele, care, n’âr fi încolţit fără
ele.

In cale se opriră să priviască. Pe bătătura 
întâiului cătun de pe moşia Vadu-Lung, erau 
strânşi toţi sătenii, cu mic cu mare.

Şi minunată se înfăţişă priveliştea veştmintelor 
curate şi sclipitoare de fluturi şi de cusături cu 
arniciu negru şi roşu, minunată priveliştea chi
purilor sănătoase şi vesele.

Cei în etate stăteau jos, de jur împrejurul bă
tăturii; în mijloc, bărbaţi tineri, fele şi neveste 
băeţandri şi copii alcătuiau ceata strânsă, dar îh > 
tr’anume orânduire par’că.
' Pân’atunci povestiseră ; copiii se jucaseră de-a 
-y,soldaţii11 cântând cântece de şcoală, apoi flă
căii se luptaseră, doi câte doi, cu foarte mare 
regulă; acuma se pregătiseră să cânte în cor..
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Oprirea celor delà Igliţa nii-i însl'ioşă şi nu lc 
schimba pornirea.

Şi începură să cânte:

De pe-a vremurilor zare 
Vitejia strămoşească 
Luminoqjsă ne răsare 
Şi vedem că-i românească:

Românească după fele,
După arc şi după flintă,
După braţele semeţe 
Care nu greşiau ta ţintă...

Şi ni-i dragă vremea veche,
Dragă vitejia rară,
Strajă fără de pereche 
Ce păstră iubita ţară...

Să trăiască vitejia:
O simţim şi'n noi aprinsă...
Să trăiască România
In al nostru gând cuprinsă!

Era înălţătoare dc suflet, muzica plină de fru
museţe melodică şi chipul în care o cântă corul, 
cu însufleţirea care purcede diii adevărata dra
goste şi din priceperea deplină a si'mţimlânlului.

Cei delà Igliţa aplaudară şi sătenii răspunseră 
rid icând u-şi păl ă riile.

Trăsurile plecară, iar din urmă le ajungea la 
•ureche, după câteva clipe, răsunetul unei doine...

— Aşa petrec sătenii noştri acuma, zise Râu- 
ţianu către Clement, a cărui trăsură mergea a- 
lăturea.

— Săteni-model, răspunsp Clement râzând şi 
ordonă vizitiului să dea biciu cailor...
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înainte de a-i li sosit lui Cosmiii musafirii de 
la Ighţa, îi venise oaspe neaşteptat pentru acea 
zi, părintele Francise Tomasini, papistaş.

In un sat de curând alcătuit se aşezaseră mai 
mulţi unguri şi saşi de prin Bacău. Aceştia fu
seseră aduşi întâi ca muncitori cu braţele, de 
un arendaş grec, apoi găsiseră cu cale a nu se 
mai depărta de un Ioc în care Ic mergea bine.

Li se dăduseră loturi de pământ şi în doi ani 
salul se înjghebase. Acum clădiseră biserică şi 
şcoală, fiindcă la şcoala românească din comuna 
apropiată nu voiseră să-şi dea copiii.

Preotul Francise Tomasini, agent al ..Propa
gandei Fide", se stabilise - delà început în sat 
şi se pusese a studia mişcarea de seamă a re
giunii.
. Darea de mână a sătenilor români, starea lor 
de cultură hotărâtă pentr’o desvoltarc continuă, 
nu-i plăceau. Ele puneau în inferioritate pe păs
toriţii săi şi, cu oricâtă sârguinţă, aceştia nu pu
teau întrece un avânt aşa de mare.

Nu în asemenea situaţiime putea el semăna 
printre români sămânţa religiunii apusene.

Căzuse rău, în privinţa aceasta, într’un mediu 
format.

Cult însă, energic, răbdător, cu. însuşirile deo
sebite ale misionariLor Biscricei Romano-Catho- 
lice, el se hotăra să pip.ăiască pulsul crédinjii 
tuturor familiilor de frunte ale judeţului.

La aceasta îl îndemnă nu numai cducaţiunea 
lui, ci două sau trei isbânzi în nişte familii din 
Moldova, de care acum îşi amintia cu ^plăcere 
şi cu mândrie.

Era paroh în judeţul Neaniţu. Proprietarul a- 
vea soţie o franceză; căsnicia lor era muncită 
de gelozii reciproce. îşi făcu intrarea în casa 
proprietarului şi, ce e drept, putu să aşeze oare
care linişte în viaţa acelei case, dar din fenice
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îşi făcu un aliat şi în curând soţul primi con
vingerea că romano-catolicismul era unica rcli- 
giune pentru el şi pentru copii.

In casa lor venia arareori, când se afla în 
fără, un secretar de lega ţiu ne, român de viţă 
veche, însurat şi el cu o romano-ca’tolică. bel
giană.

In deşert se încercase soţia lui a-1 schimba dc 
pe calea cred in ţii. părm Leş li. Nu putuse să-l plece, 
cu toată iubirea lui de ea. ;

Petrecu într'o vară însă trei luni la acel pro
prietar şi părintele Francise, âjiitat de aliata sa^. 
secondaţi de însuşi proprietarul convertit, îl în
conjurară atât de bine în întreita mreajă a slă- 
ruihţii şi a pildei, că, la plecare, era abătut din 
cale.

Soţia lui împlini opera, după întoarcerea lui. 
la post şi scrise mai târziu părintelui Francise.

De această isbândă mai ales îşi amintia cu plă
cere deosebită: secretarul de iegaţiune era om 
învăţat. •

A treia isbândă o avusese cu două fete tinere* 
surori, rămase orfane de părinţi şi cu 
avere.

îşi avea parohia acum în judeţul Bacău.
.Le întâlni întâmplător, pe când copilele se în

torceau din oraş, la ţară, însoţite de o rudă, un 
bătrân surd şi slăbit de tot. i

Se interesă de acesta şi se propuse a-i reda 
auzul prin anume îngrijiri; astfel, îşi făcu in
trarea în casa bietelor fete, .pe care, în singu
rătatea vieţii lor, le putu converti, ba încă ic 
convinse a se căsători cu .germani, aşa că le 
perdu cu totul delà dalinele româneşti.

„Când nu poţi ataca de jos, poţi ataca de susT 
cu isbândă“, era una din maximele sale, pe care 
căuta s’o aplice şi aci.

De aceea, mai cu seamă pe Victor Cosmin îl

ceva
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vizitase adeseori şi era mulţumit, cu atâta cel 
puţin, că întâlnise în această fiinţă extraordinară 
pe omul care să ştie să discute cu adâncă' pri
cepere, cu cuviinţă, dacă nu ca un dogmatic, 
dar de sigur ca uii filosof, ca un convins, ca un 
erudit.

Pe Cosmin să fi isbutit dar a-1 converti, ar fi 
fost opera cea mai grea dar şi cea mai de seamă 
a vieţii lui.

Sar fi putut însă?
Iritr'o zi Cosmin îi zise cu seriozitatea obici

nuită :
— Încred in ţează-mă părinte Francise, că decât 

ortodoxismul este mai bun şi mai folositor su
fletului romano-catolicisnnd, pentru care al căl
dura apostolatului, şi eu voiu crede.

Aceasta fusese pentru Pater Francise o spe
ranţă.

Oricât de deştept, nu înţelese ce simţiniânt 
dictase lui Cosmin cuvintele acelea.

Doritor de a pătrunde în toate tainele, voise a 
cunoaşte ide aproape în ce stă {neobosita activitate 
a misionarilor şi care sunt speranţele Bisericei 
Apusene în ce privia Ţara noastră.

Pater Francise, in zelul său de a cuceri o 
conştiinţă superioară, nu fusese în deâjuns de 
îndemâna tec şi de ferit...

Pe măsură ce Cosmin îl lăsase a crede că eţ 
slăbia în credinţele sale, Pater Francise înce
puse a-i da de cunoscut parte din tainele Bise- 
ricci cuceritoare.

Astfel CQsmin ajunsese a şti ce pericol în
conjură ţara şi de partea „propagandei Fide“.

La masă, pater Francise îşi avii locul între 
Pâcleanu şi doctorul Rustovici.

La Pâcleanu, în privinţa simţiniântului reli-
19
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gios, prcoLul găsi o judecată superficială asupra 
Irebuinţii de-a crede... iar ca ulii ma rafi.o:

— Religiunea.e bună pentru mulţimea de jos... 
Pentru ea voesc să se păstreze ortodoxismul.

- La doctorul Rustovici nu găsi cunoştinţi dog
matice, cmn eră de aşteptat de altmintrelea, dar 
află bun simţ şi credinţa menţinută prin ecluca- 
ţiune. El lega naţionalitatea de ortodoxism.

In biuroul lui Cosmin, pater Francise, care, 
mâncase şi băuse bine.—spre lauda Domnului,— 
deschise vorba pe larg asupra Religiunii, cău
tând de astădală a se adresa mai mult femeilor, 
însinuător, dulce, 'ca unora pe care Propaganda 
le socoteşte drept elementul cel mai uşor de 
convertit. Ele apoi, cu tenacitatea proprie firii 
lor, devin propagandistele cele mai aprige, 

întâlni însă tu surprindere vădită, în Maria şi 
_ Cecilia, nişte adversare vrednice de luat în seamă. 

'Aurelia îl lua în râs, cu spirit dc altfel; (l-na 
Râuţlanu şi d-na Rustovici, îl ihărginiau. întru 
cât le privia, la „aşa am apucai delà părinţi", 
cu cuviinţă dar cu energie.

La urma urmei, Pâcleanu. se enervă intru 
.câtva şi puse capăt zelului acestui apostol:

— Nu cum-va, iubite părinte, v’aţi pus în cu
get să ne convertiţi?

Preotul, cătă la el lung, stânjinil dc lovitura 
prea de-a dreptul:

— Dumnezeului celui drc'pl, răspunse el, ii 
place să se facă văzut preţul iudeu ea!

— înţeleg prea bine această graţie a lui Dum
nezeu, dai' nu înţeleg aproape de' loc pentru ce 
Dumnezeu ar fi mai bun şi mai .îndurător, în 

* revelaţimiea sa prin Papa delà Roma, decât 
Dumnezeu care ne dă harurile sale prin Pre
laţii ortodoxi? Dumnezeu e unul şi acelaş; Bi
serica sa ar trebui să fie una şi aceeaşi. Dar 
fiindcă oamenii au găsit de cuviinţă să-l adoreze
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în Biserici deosebite ca cult, pentru ce servitorii 
culturilor ar căuta să smulgă pentru cultul lor 
pe cei de alt cult? Nu vi se pare, părinte Fran
cise, că asemenea tendinţă ar însemna un lei de 
semânţă de discordie aruncată între 
trebui să se considere fraţi?

— Ceeace spuneţi, domnule Deputat, ar în
semnă un fel de... apostasie... Şi sălbatecii au 
cult, dar pentru lucruri neînsufleţite ori pentru 
elemente. In faza primă a creştinismului, mai 
loji ne-am asemănat sălbatecilor... Biserica creş
tină este una şi aceeaşi delà întemeierea sa şi 
aceea este cea Romano-Caţolică. Oamenii \şi-au 
dai alte biserici în adevăr, dar despărţindu-se 
de Mama cerească adevărată... Prin urmare, 
Dumnezeu urmează a se revelă uca'murilor prin 
singurul său reprezentant în lume, singur care 
nu greşeşte şi care nu caută să înstrăineze, ci se 
strădueşte să adune în jurul singurului taber
nacol al credinţii, pe oile rătăcite in culturi trase 
din Marea şi Sânta Biserica a Universului. Di
feriţi ambiţioşi lumeşti au voit să fie şi ei capi 
de religiune şi au găsit şovăitori pe cari să-i 
strângă în juru-le... întrucât aceasta a micşorat 
fala şi puterea mântuitoare a Mărci Biserici Ro
man o-Calolioe? Repet: Ea a rămas una şi a- 
eeeaşi; celelalte, nu din vina Ei au ajuns eretice, 
căiitând să schimbe divinul înţeles etern al me
nirii sale. De ce dar să însemne semânţă a dis
cordiei ceeace seamănă cu mâna sa bine-făcă
toare, cu glasul său. îndurător care zice cu blân- 

• deţe şi cu dragoste: în to arce ţi-vă la adevărata 
formă evangelică a luminii, la adevărata cauză 
primă a adevărului: Dumnezeu şi Biserica sa 
amică...

—, -Foarte călduros discurs, părinte Francise, 
răspunse Pâcleanu cu jiuanţă de ironic pe fon- 
dul seriozităţii. Nu. uitaţi însă, vă rog, că dacă

cei ce ar
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l aş parafraza, aş ajunge să demonstrez că unica 
şi aceeaşi Biserică este şi rămâne cea Ortodoxă, 
ceeace ri’ar lămuri de loc cesliunea. ‘Pentru niine 
discuţiunile religioase, din punctul de vedere al 
întâietăţii Bisericilor, este... cel puţin... deşeartă. 
Ştiu atâta că Biserica Ortodoxă nu s a amestecat 
nici odată în Puterea de dominatiune lumească 
a Statelor, că/na avut o inchiziţiunc îngrozitoare,

’ în num'elo Domnului; că n a făcuL din oamenii 
de ştiinţă victime şi din adversarii săi, pribegi 
prigoniţi şi excomunicaţi; că n a voit pentru sine 
purpura de suverană a tuturor suveranilor, mul- 
tumindu-se cu jmrpura vestmântului de patimi a 
Mântuitorului. Biserica Ortodoxă jiu a alergat 
la compromisuri cu alte religiuni, inventând o 
„monstruozitate religioasă'*.—dacă mi se permite 
termenul,—cum este Biserica Uni/ă, ai câreea 
adepţi nu sunt nici catolici curaţi, nici orlodoxi 
curaţi. Ea nu şi-a călcat nici odată demnitatea 
de instituţiune divină, senină şi cu adevărat pla
nând peste patimile omeneşti...

—: Mă rog, mă rog.;,escIamă părintele Frau- 
- cisd, £are se.făcuse roş, şi în ai căruia ochi scli- 

piau licăririle -sălbatece ale fanatismului lovit.
Clic.gest.Aproape impunător, Pâcleanu îl opri 

şi urmă :
— Credinţa, părinte Francise, este, la urma 

urmei, toiul, pentru cine o are. E feincit acela 
care crede în adevăr şi care îşi zideşte din Reli- 
giunea sa, clădirea sufletului pentru fapte bune, 
fără să caute a schimba credinţa altuia.

Şi se ridică spre a curma discuţiuuea.
Pater Francise rămase locului, cu ochii în jos, 

spre a-şi domina mânia care-i încinsese.
Pâcleanu, mirat el însuşi că luase cuvântul şi 

că găsise ce să spună, şi în asemenea cest iun i cc-i 
erau foarte indiferente, căuta în ochii Ini Cosmia 
impresiunea ce produsese.
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Acesta, mirul şi ci de buna întorsătură întru 
câtva ce Pâcleanu dăduse discujmnii,—ori cât 
do pe de-asupra o răfuise^ — îi făcu semn de 
încuviinţare, de care el se simţi foarte măgulit.

De-aceca se despărţi de Cosmin cu mai multă 
cordialitate.

Când Pater Francise se despărţi şi ci de Cos- 
min, îi zise:

— D nul deputat a polemizat, dar nu a dove
dit... Ne rămâne nouă să discutăm serios punc
tele atinse de domiiia-sa...

— Când vei voi^ părinte... Când vei' voi...

Părintele Francise porni cu zâmbetul de umi
linţă a jezuitului, în timp ce tot mai clocolia 
fur tipia necazului şi a urii, în adâncul sunetu
lui său...

La poartă întâlni pe Nicu Cosmin şi îl învălui 
cu privire de dragoste cerească...

— Mai vino pe la mine, scump copil. îi zise. 
strângăndu-i mâinile cu bunătate şi cu căldură... 
Intre noi a rămas deschisă discuţiunea asupra 
unei cestiuni însemnate... Şi ’mi este Toarte drag 
să vorbesc cu cl-ta, scuin'p şi învăţat copil... La 
revedere...

In adevăr, pater-Francisc îşi pusese bine ochii 
şi pc tânărul fiu al lui Cosmin, spre a^l converti. 
Faţă cu tinereţea lui, lua calea măgulirii supt 
felurite înfăţişări, fără să-şi dea seama că avea 
înainte-i o inteligentă formată pe deplin ca şi 
inima; fără să caute a pătrunde adânc în firea 
tânărului de-ale căruia credinţi bine stabilite 
s’ar fi înspăimântat...

Pater Francise se mulţumia cu ideia că Nicu 
■era încă copil, iar acest copil eră în de-ajuns de 
bărbat spre a înţelege pe jezuit şi a’L Lăsa în 
aluziunea lui. Ca şi tatăl, voia să facă pe preot 
a-şi desviăiui toată intenţiunea, arătându-i-se că 
s’ar pleca îndemnului convertitor.
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Puţin după plecarea musafirilor, intră la Cos- 
min un tânăr modest tic înfăţişare, nalt şi voinic 
dc statură şi.de corp. sătean după port.

— A! binc-ai venii, Dunărene, îl întâmpină 
Cosmin cu dragoste. Nu le-am văzut de uruit...

— Am cutreerat, domnule Cosmin, toată plasa 
dinspre Argeş şi Olt...

— Nu arăţi tocmai mulţumit parcă.
—Este adevărat! Sătenii (le-acolo nu prea sunt

plecaţi sa înţeleagă bunăvslarca a-lor noştri dc 
p’aici.

— Ei. cu încetul, Dunărene, .cu încetul. Tre
ime neîncetat propoycduirc, poveţe şi iar, po
veţe. Ce-au zis cu privire la împrumuturile care 
le-ar putea da Casa Vadului-Lung?

— Aceasta ic-a m;ai mlădiat puţin încremenirea. 
—Esle dar speranţă şi n’ar trebui să fii aşa de 

nemulţumit.
— Am găsit însă altă cauză dc nemulţumire, 

domnule Cosmin... Preotul Francise, din salul 
papisLăşesc, a dat pe-acolo cu binecuvântarea... 

— A! ce spui? In ce fel?
— Să povestesc un caz. Fiindcă s’apropia Pas

tele. sătenii din Dobreni au cerut preot delà 
Sfânta Mitropolie, fiindcă Ie-a murit al lor dc 
câtva timp. Prcscmne că mai ceruseră şi nu li 
se împlinise voca: dc-aceea, ştiţi cc-au pus în pe- 
tiţiunea lor dc-acum trei săptămâni, dc pc care 
v'aduc copie? Că: dacă nu li sc dă preot şi vor 
fi fără păstor sufletesc de Paşte, vor găsi ci cine 
să le dea: vor trece la catolicism... Cil iţi copia, 
vă rog...

Cosmin o citi, cu încruntare din ce în cc mai 
strânsă a sprâncenelor... apoi grăi...

— Da, urma propagandei catolice sc vădeşte... 
Că săteanul să ajungă la asemenea deci ara ţi une, 
înseamnă că a fost momit dc puternice sfăluiri 
străine....
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— Co o ele făcut, Domnule Cosmiu, ca să pre
cumpănim înrâurirea vicleană a papistaşuhii?

— Să ne ascujim hărnicia. Dunărene. D-ta ai 
deschis calea; vâ trebui să ai ajutoare care să 
slăruiască şi să hotărască curentul mântuitor. 
Te rog să le duci şi să chemi pe părintele Zam
fir. Voiu să-l sfătuesoa cerc chiar azi Sfintei Mi
tropolii, mutarea sa în comuna Dobreni, şi voiu 
seri negreşit Ia Sfânta Mitropolie ca să spriji- 
nesc cererea preotului...

— Ca totdeauna, idcca d-v. c minunată... Eacă' 
mă duc...

— încă un cuvânt, Dunărene. Treci, te rog, şi 
chiamă pe Oncscu şi pe Tranea. A patra zi de 
Paşte va trebui să plecaţi pc-acolo ca să adunaţi 
cererile de împrumut, iar odată cit sarcina a- 
ceasta să începeţi a (inc conferinţi asupra cre- 
cliuţii spre a întări sufletele... înţelegi?

— Cum nu! Lasă pe noi... răspunse cu însu
fleţire tânărul. Apoi eşi.

XI.

Doctorul Ruslovici judecase de câtva timp fi
rea bărbatului surorii sale: il drămui se ea am
biţios. ca egoist fără frâu, ca nevrednic de-a 
alcălui o familie.

Totuşi, nu şi-l putuse închipui desfrânai, ba 
încă până la deplina lipsă de ruşine.

Se plimba între două mănuchiiiri de arbori ai 
curţii, supt înrâurirea plăcută a pelrecerii delà' 
Yadu-Lung, când putuse să se afle în apropierea 
drăgălaşei copile a lui Cos'min.

Paşii Iui uşori, ca de om adâncit în gânduri 
trandafirii, nu alrăscseră se vede luarea aminte 
a două persoane care vorbiau, după colţul casei, 
aproape dc el.

Xici cl apoi nu luase aminte' la vecinătatea
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iaceasta şi s’ar fi depărtat fără a-şi da scama cine 
erau; dai' pronunţarea a două nume, unul după 
altul, îl făcură să stea locului şi Să asculte.

— Iţi spun, Georgino, zicea un glas dc bărbat, 
ca Aurelia şi Clement nu ne vor lăsa, acuma 
când vor şti că le cunoaştem taina.

— Bine, recunosc; dar îţi vine ţie să-i spui în 
faţă, lui Clement: eşti amantul Aureliei; dă-mi 
sprijinul d-tale, ori te denunţ? Ia gândeşte-tc...

— De, aşa e Georgino, cam greu vine lucrul... 
Insă mi vezi că fratelui tău nu-i prea pasă de 
fcnine, şi când zic de mine, înţeleg de noi amân
doi?...

Georgina se gândi o clipă.
— Ascultă, Vasilică, dă de-oparte gândul de-a 

te folosi de secretul lui Clement... II voiu sili eu 
pe altă cale să nu ne'lase în lipsă...

— Bine^ Georgino, fă cum crezi...
— Uite că vine Dinu Râuţeanu încoace; du-tc 

Şi lasă-mă să vorbesc cu el...
— In ce privinţă!? Ştii că vorbeşti cam des şi 

mult cu el?
— Asta-i acuma! Prostule ! Nu cumva îmi f aci... 

onoarea... să fii gelos?... Hai cară-te...
— Nu’s gelos, dar...
— Caut să-l interesez şi pe el... Ce? nu ştii că 

e funcţionai' superior?...*
— Ba ştiu...
— Dacă ştii, la ce mai faci pe nerodul? Hai, 

pleacă...
Doctorul se depărta, ca trăsnit de secretul ce 

aflase...
Pe urma lui se îndreptă spre casă Roşiescu, 

nemulţumit de chipul în care Georgina începuse 
a se purta faţă cu el...

Dinu Râuţianu se apropiâ de Georgina.
— L’ai depărtat pe d-1 Roşiescu al d-talc? o 

întrebă cu ironie.

V
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— Dacă începi iar pe tonul acesta, nu le mai 
ascult,... îi răspunse ea cu supărare.

— Nun nu... Eacă schimb şi ton, şi figură. ,, lot. 
Ji apucă o mână şi ’i-o săruta.

— Te-ai gândit la propunerea mea, Dinu le? 
— Mult. Aproape n’ain dormit noaptea trecută. 
— Şi ce-ai hotărât? întrebă ca părând; cuprinsă 

de emoţiune vie.
— Dragă Georgino, mărturisesc că viaţa îm

preună cu d-ta ’mi-ar fi plăcere fără margini; 
însă căsătoria cu d-ta ar întâmpina în familie... 
împotrivire mare.

Ea voi să-l întrerupă cu gest violent.
— Te rog, aşteaptă. Şi împotrivirea nu ar avea 

altă cauză decât înrudirea.... Fratele d-tale ţine 
pe vara mea primară... Eu să iau pe sora băr
batului verei inele?...

Mânia era s’o facă pc Georgina să fie impru
dentă. Cât p’aci să desvălue lui Dinu secretul su
rorii lui, ca să-i arate că înrudirea jiu însemna 
nimic... Repede însă chibzui că tocmai seci'etul 
Legăturii Lui Clement cu Aurelia, ar fi îngreuiat 
împlinirea proiectului ei. v

Se hotărî m'ai de grabă să-l amcţiască pc Dinu 
cu parfumul seducţiunii, pronii ţâind'u-i-se şi ne- 
cedându-i. Cât îl ştia de afemeiat, numai aseme
nea mijloc îi putea isbuti.

Totuşi, după jumătate oră de mrejirc,^ când 
voi să-i smulgă cuvântul, Dinu se arătă iarăşi ne
hotărât.

— Văd că voiu .plecă la Buzău tot cu ilobilo
cul meu, zise ea, oftând...

— Opreşte-te îu Bucureşti şi vom mai vorbi 
acolo, îi răspunse Dinu...

—'Nu, nu mă voiu opri. E dc prisos. D-ta nu 
mă iubeşti...

— Nu te iubesc, zici? Cât .greşeşti dc mult! 
îi strigă cu ton declamator, voind a-i cuprinde 
mâinile.
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Ea se ridică supărată.
— Ce'nebună sunt că nu văd adevărul! ii răs

punse. Simt de dorit ca amantă, nu de ales cm 
sotie! Aşa sunteţi toţi!...

'Se depărta, cu ciudă, mai să plângă, unde nu 
putea isbuli. Dinu se simţia înrâurit de farmecul 
ci, lotuşi nu mergea cu pornirea până să-şi 
piardă capul. Ii părea rău cănii putea să trăiască 
cu ea Câtva timp şi să-şi atragă invidia celor de 
o seamă cu el, pentru asemenea „bucăţică",— 
dar dacă ambiţiunea ci trecea de marginea urnii 
,.amoraşi, n’avea cum face.

Rămase multe momente pe gânduri însă, pla
nii ind în ce chip să o convingă pe „mititica" a 
nu t‘i aşa de pretenţioasă şi. măgulindu-se cu 
speranţa că-i va avea promisiunea, apucă spre 
casă.

In timpul acesta doctoruL Rnstovici se fră
mânta şi el, dar cu gânduri amare. Era sdrobit. 
Sărmana Cecilia!... Pentru cai i se rupea inima 
de jale. Lui nu-i plăcuse prietenia prea de neex
plicat dintre Piâcleanu şi Aurelia, de când ii liiiase 
seama. Ori cum însă, nu putuse bănui o legă
tură ruşinoasă... Ce fire cu totul stearpă de senli- 
meiitul moralităţii, la omul acesta! De sigur că 
M-a lipsit, de mic. orice creştere... Ea însă, cum 
de putuse aluneca atât dc rău? Ii cunoştea creş
terea; fusese ca şi a surorii lui... Cum de se 
schiîiibasc atât de tare? Nil este de-ajuns bună
tatea sămânţei ce se seamănă; trebuie tărâmul 
bun. Era poate şi amestecul eredităţii. Dar leo- 
ria aceasta, dusă la exces, nimiceşte cu lotul nece
sitatea, pentru societate, a răspunderii individului 
de faptele sale. Educaţiunea trebuie să îndreplc 
natura, să o perfecţioneze... Cum de ivo îndrep
tase pe-a Aureliei, îutr’un mediu în care nu pu
tuse'vedea abateri delà onoare şi delà datorie?
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Dureros de tris Ui siluaţiunc, în care victima 
era biata Cecilia!

Când surprinsese însă Georgina taina aceasta? 
I se ivi plecarea lui Yoran. Aurelia îl îndem

nase la plecare. II îndepărta, ca să rămână ea, 
pentru Clement. Legătura între ei ţinea dar mal 
de mult; aci se urma. Aci!... în chiar casa fa
miliei, înconjuraţi de toţi membrii ci! Era cul
mea neruşinării!...

Dar Yoran! Cum de nu prinsese el de veste? 
bietul om de inimă! Să-şi închipuiască el ase
menea nelegiuire?

Cum avea să se termine oare? Negreşit că prin
ţi*'o despărţire... Cecilia trebuia să afle. mai cu
rând oi*i mai târziu... Era de ncvoc însă nu prea 
degrabă să afle, căci în starea ei de sarcină, pu
tea să-i fie viaţa în pericol...

Dar dacă începuse a bănui? ţeastă idee îl 
înfioră şi-l Făcu să se îndrepteze către casă re
pede, plin de dragoste, de milă şi de teamă.

Cecilia dorise să rămână singură. Simţ iu din 
ce în ce mai mult greutatea sarcinci. dar mai 
ales era supt povara unui gând care se urma de 
câtva timp cu stăruinţă.

La şirul amănuntelor strânse cu privire Ia fa- 
miliarilalea.dintre Clement şi Aurelia, sc adăo- 
gascră, de cu noapte, altele.

Cecilia simţise eşirca, pe furiş -par că, a Iui 
Clement, din odaia alăturată în care el voise să 
doarmă.

După câleva clipe deschisese uşa şi privise în 
odaia Ini. Nu fusese numai o părere: toi eşisc.

Aşteptase acolo câtva timp şi clacă văzuse că 
nu sc întoarce, trecuse iarăşi la ea, lot cu gâncluL 
să-i adaste întoarcerea. 0 furase somnul însă. 

Aproape se lumina de ziuă, când. tresări... O
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deşteptase scârţâitul uşii. Ce fel? acuma sc în
torcea? Unde să sc fi dus dacă nu în biuroul 
lui? Dar era cu putinţă să fi stat atâta timp şi să 
se fi ocupat să scrie? Ce Însemna asia?

Se ridicase deodată supt imboldul ide-a se duce 
la el, dar sc oprise.

— Să nu creadă că-1 spionez, Îşi zisese.
Pe drum la V adu-Lung, în tot timpul petre

cerii La Cosmin, când cu discuţiunile religioase, 
ea fusese distrată. O chinuise nedumerirea ace
lei lipse a lui Clement şi nu-i tihnise nimica.

Acum se întreba de" ce Clement fusese în a- 
ceeaşi trăsură cu Aurelia şi la ducere şi la în
toarcere? De ce, în timpul mesei, sc nemcrisc a 
fi alăturea şi o duseseră într’o vorbă continuă şi 
într’un schimb nelipsit de atenţiuni delicate?

0 înţelegea întru cât-va pe Aurelia: ea o făcea 
din vrăjmăşia pentru dânsa, spre a-i cauza necaz 
:şi neodihnă. Dai' el? Par’c’ar fi fost în înţele
gere cu ea pentru acelaş scop. Şi de ce? Cu ce-i 
igpeşise lui?

La toate întrebările acestea nu ’şi da un răs
puns, de îndată ce era Clement în cauză.

Nu putea aujnge la bănuială uricioasă, ori o 
întrevedeâ şi-i eră teamă să precizeze?

De ajuns că suferiă şi sc frământă într’un ne
astâmpăr dureros.-

1 se păreă că avea să vie cineva şi să-i aducă 
o veste care să-i dea o lovitură zguduitoare.

Aştepta cu nerăbdare şi privia în juru-i cu 
spaimă...

Când auzi paşi, tresări şi se ridică, plină de 
sudoare rece. Temerea ei păr,că că ave à să se îm- 
pliniască...

Doctorul se speria când o văzu aşa de agitată 
şi dădii fuga de-i luă mâinile într’ale lui.

Ea par’că se mai linişti, Idar gălbenirea feţei îi 
rămase. *
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—Ce ai tu, dragă Cècilio? o întrebă el cu în- 
grijare şi cu* duioşie.

Ea se sili să zîmbiască, apoi după câteva cliper 
după ce şczu, răspunse:

— Ale sarcinei, dragă Gică.'
El o privi adânc şi-i cercetă pulsul...
— Ai friguri par’că...
Cecilia clătină din cap.
— Nu, dragă Gică... Apoi, după o clipă: nu 

crezi tu, ca medic, că ar trebui să schimb a- 
erul?

— Dar unde vei găsi aer mai cttrat şi mai în
tremător decât la noi? Iar în gând îşi zise: bă- 
nucşte şi vrea să fie în Bucureşti lângă el.

— Dragă Gică, îi zise ea, aş voi să-mi mai văd: 
casa delà Bucureşti... Cred că ’mi-ar face bine 
schimbarea aceasta.

— Dar nu te împiedecă nimeni delà dorul a- 
Cesta, dragă Cecilio... In asemenea caz însă te 
voiu însoţi, dacă vei voi...

— O! fireşte că aş voi... Iţi mulţumesc Gică...
Ce bun eşti! răspunse ea cu bucurie şi chipul 
i se însenină.

— Vrei să plecăm odată cu ceilalţi, nii-i aşa?
— Cum îmi ghiceşti de bine gândul! Da, să 

plecăm astă-seară cu toţii... Mă duc chiar să vor
besc cu mama; ponte s'o hotărăsc şi pe dânsa să 
meargă cu noi...

Doctorul se gândi însă că erà mai nemerit să 
rămână Cecilia la moşie. î m

In Bucureşti ar fi luat prea degrabă seama pur
tării lui Clement şi de sigur că pentru aceasta 
voia să se ducă ea în Capitală. Bănuia, băuţii a! 
Trebuia s’o împiedice dar...

—Nu, Cecilio, lasă te rog să mă duc să vor
besc eu cu mama... Tu odihneşte-te, mai bine.
Te va vedea palidă şi se. va îngrija.

Ea îl privi acum adânc, dar. nu răspunse, nu-L 
opri.
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Iul acea seară plecară Râufenii, Clement, Geor
gina cu Roşiescu .şi Aurelia, iar Cecilia, rămase; 
o convinsese d-na Rustovici că. în starea ci. era 
mai bine să stea pe loc. Insă cât de nemulţumită 
răni ase!

XII.

La ora unu după am cază Voran coborî în gara 
Fălticeni. II aşteptau, în afară de Pavcliu, Alihai 
Ropniţă, senator, şi Dănăriciu, marc proprie
tar1).

—Doi prieteni ai lui Cosmin, adaose Pavc
liu. după ce i-î prezintă.

—Doi convertiţi la. ideile lui, doi admiratori, 
zise Dănăriciu cu căldură... Vii din preajma lui 
şi ni se pare că-1 vedem pe el... Gât ne. e dor 
de dânsul!... Cât de mult l-am fi voit Lot în 
mijlocuL nostru!

$i, în ochii lui Dănăriciu, adânc emoţionat, 
străluciră nestematele unui puternic şi neschim
bat simţ imani.

Mihaiu Ropniţă păstră o atitudine care să nu 
l'Le/ln desacord cu cele spuse de Dănăriciu. Un 

> biui observator ar fi simţit însă, că acest frumos 
bărbat, aproape ernatic, nu era tocmai atât de 
însufleţit pentru Cosmin...

Voran strânse mâinile lui Dănăriciu cu mai 
multă pornire de prieteşug.

—Alaltăieri chiar am lost la o laită cu loţii... 
zise Voran.

>— Cum e? a mai îmbătrânit? E sănătos? în
trebă Dănăriciu.

—îşi poartă anii cu vigoare şi nu conteneşte o 
zi cu munca pentru idealul lui,—azi devenit şi 
al nostru....

l) Vezi-i pe aceştia. în „Strein in Ţara lui*.
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—Dar doamna Cosinin. întrebă Ropniţă cu 
politeţă rece, care, acoperia de astă dată un sim- 
iiîmjânt...

—Dedată cu lotul creşterii copiilor ei şi pu
rurea luminată de-o iubire tânără pentru marele 
ci soţ...

Ropniţă încrută uşor din sprîncene.
—Tot no uiţi, Ropniţă? îi zise Dănăriciu, 

cun zâmbet, prieteneşte luălor în râs... Inchipue- 
şle-|i, domnule Voran, tcă jdomnul Ropniţă a jucat 
lin oarecare rol în vieaţa marelui nostru amic.

—Ei, Lasă Dănăriciule, te rog...
—Eşti văduv acum şi nu e nici un pericol să 

se ştie că ai fost înamorat de d-şoara Avenian. 
azi doamna Cosmin...

Ajunseră la Dănăriciu unde îi aştepta masa. 
care fu voioasă: par’că se cunoscuseră cu noul 
venit şi acesta cu ei, de când lumea.

—Cum se face, domnule Dănăriciu, zise Voran, 
că îiu Le-ai dus niciodată la Vadu-Lurjg, să vezi 
progresele de acolo'şi pe Cosmin?

—Pe Victor l’ain mai întâlnit când a venit el. 
pe la Măin eşti-Plopi Lor. Eu insă nu imam învred
nicit să mă duc la el, din cauza necurmatei o- 
cupaţiuni cu moşiile şi cu educaţiunea sătenilor 
de pe ele... Un.marc principiu al progresului a- 
gricol este permanenţa reşedinţii rurale... şi am 
putut isbuli să conving şi pe soţia mea... Căci, 
piedica cea mare pentru împlinirea acestui prin
cipiu este femeia; ca cii greu se poate despărţi 
de deşertăciunile oraşului, de legăturile de lume; 
ea sileşte adese ori pe bărbat să nu-şi facă da
toria pe deplin...

—E adevărat, domnule Dănăriciu, zise Voran, 
mai ales când îţi iubeşti prea mult soţia... zise 
el, gândindu-se La amoral Lui pentru Aurelia.

—Marea virtute a. soţiei ar fi să nu abuseze 
de siiuţimântul prea aprins al soţului. Dar şi da-

1
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toria calre sine, a bărbatului, este să aibă acea, ! 
iubire inteligentă prin care să convingă pe soţie I 
că datorează respect activităţii culcare dânsul 
trebuo să-şi umple viata. Energia pe lângă iu
bire nu este semn că simţimănlul se micşorează, 
zise Dănăriciu.

Era o lecţiune pentru Y or an şi-i făcu o ini- 
presiune adâncă: era ceva nou pentru el.

—Dar bine, am început a face filosofic, zise 
Ropniţă, şi am pus prea mult timp până să în
trebăm' pe domnul Yoran de acela pe care-1 aş
teptăm...

—Aşa, zise Paveliu. Şi doar amicul meu Pâ- 
cleanu a purces pe calea gloriei...

—Cer ertare d-lui Voran: eu sunt cauza, zise 
Dănăriciu. Ca să conceapă cineva planul înfiin
ţării unui mare partid ţărănesc, înseamnă că este 
de-o. putere vrednică de toată lauda. De-accea îl 
aşteptăm cu dor pe d-nul Pâcleanu şi-l vom se
cunda cu toată inima.

—Pâcleanu s’a inspirat din opera d-lui Cos- 
min delà Vadu-Lung.
, —Nici nu se putea să nu se îrâuriască: dar 
asta dovedeşte calităţile mari ale d-lui Pâcleanu. 
De altfel „Viitorul", ziarul său, ni-1 zugrăveşte 
pe deplin.... răspunse Dănăriciu.

—Şi opera d-lui Cosmin a-început de aici... 
zise Paveliu.

—Ba nu, zise Ropniţă, s’a continuat aci şi sa 
lărgit; tot delà Vadu-Lung a început-o însă. Mo
şia aceea a fost a răposatei mole soţii şi ştiu de 
la dânsa. / '

—Când vei merge la Măineşti, nu vei mai fi 
atât de surprins, zise Dănăriciu, odată ce vii de 

. la Vadu-Lung. Totuşi te vei convinge că opera 
să urmează. De când a plecat Cosmin, aproape 
toată Suceava s’a pătruns de binefacerile ei. Pro
prietarii în mare parte s’au stabilit la moşiile lor
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şi luptă contra curentelor osiile ce tot mai tră- 
esc, de partea slreinilor... Acesta e vrăjmaşul 
neînduplecat ; însă a pornit şi el, iară voe, pe 
calea trasă.

—Vom avea o adunare însemnată a sătenilor ? 
întrebă Voran.

—Foarte mare, pentru ziua de Dumineca To
nici,. la Măincştii-Plopilor... Când soseşte d-nuL 
Pâcleanu ?

—Aşteaptă telegrama mea.
— Dă-'i-o azi, ca mâine chiar să fie aci. Sâm

bătă, să-i lămurim starea lucrurilor de aci. şi 
să şi pornim la Măineşti...

Intre frumoasele dealuri înverzite de jgrâne şi 
de păduri, cu drumuri umbrite de copaci, soa
rele ca de vară, aruncă lumină sclipitoare şi căl
dură, după ploaie îmbielşugată.

Măineştii-Plopilor, mare comună de peste p:atru 
mii de suflete, de unde cu douăzeci de ani in 
urmă, număra patru sute şi ceva de familii, zâm
beşte dintre mulţimea copacilor prin toate fe
restrele caselor sale frumuşele, şi alcătue o. pri
velişte eare îţi bucură sufletul şi-ţi desmiârdă 
privirile. Iazul e acum între case, atât s’a întins 
de mult satul pe vale. In locul rateşului de odi
nioară, se înalţă a doua biserică, ce-şi oglindeşte 
cele trei turnuri în apa limpede uşor în văl urată.

Do jur împrejurul iazului sunt trei rânduri de 
pomi roditori despărţiţi prin drumuri înguste, 
pietruite.

La celait colţ al iazului, se ridică o clădire 
mare: este întrepozitul de grâne-al comunei.

Şcoala clădită de Cosmin s’a mărit şi s’a com
pletat după modelul celei delà Vadu-Lung.
. O fabrică de postav, proprietate a tovărăşiei 
Măineştenilor, dă comunei un caracter industrial 
mai pronunţat, împreună cu fabrica de făinărie.

?o
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Dc Sâmbătă seara, sătenii din depărtările ju
deţului încep a sosi la Măinc.şl i, iar din zori, în 
ziua Duinimcci, drumurile înlăjişează o mişcare 
de uimit.

Unde vor puica să încapă al Alea mii de oa
meni? Noroc că c timpul Jrumos şi că locuri 
umbroase sunt în deajuns.

Pâclcanu. Dănăriciu şi Paveliu sosiră de-cu- 
seară şi traseră la Avenian. R opui | fi şi all ii,aveau 
să vie a-doua-zi.

Clement fu surprins de înfăţişarea impună
toare a salului şi dc mulţimea ce-i aştepta so
sirea.

Aceasta îl măgulise. Xu-şi dădu seama că să
tenii îl ştiau ca „omul4, lui Cosmin. şi că de- 
aceea alergaseră. Era să le vorbiască de-o al
cătuire nouă' şi sufletul lor deprins acum cu 
hărnicia, era însetat să afle ce-a mai urzit dra
gul lor Cosmin...

Intre cei bătrâni acum* Cosmin trăia ca o a- 
mintire pururea vie şi scumpă; între cei tineri 
ce nu apucaseră a-1 cunoaşte la chip, era ca o 
legendă care înfrumuseţează trecutul şi dă emo- 
ţiuni prezentului prin faptele ce nu pol muri.

Iacob Avenian, bătrân încărcai de ani,''înce
puse a pierde din tăria corpului, dar pe a spiri
tului o păstra cu uimi Lo a re întregime. Barba-i 
cu totul albă, îi da înfăţişare dc adâncă blân
deţe,- pe care o măria privirca-i plină de bună
tate.

D-na Avenian, albită şi ea. dar încă în pu
tere, împlinia cu frumuseţea ci de bătrână, ală
turea cu soţul ci/tabLoul unei perechi biblice care 
insuflă respectul cel mai adânc şi dă despre 
familie cea mai înaltă idee care merge până la 
idealizare. ;v I. | |

In locuinţa lor de-o curăţie şi de-o simpli-
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talc nespusă, tabloul deveni a şi niai atrăgător; 
socotiţi în mijlocul activităţii satului şi pană de
parte uncie i se întindea înrâurirea, se iviau ea 
un simbol viu şi nepieritor, cu loalc că esenţa' 
vieţii lor firea lucrurilor lumii o făcea pieri- 
loarc.

Bătrânii primiră cu dulce cordialitate pe a- 
micul ginerelui lor şi primele lor întrebări fură 
pentru Marioara, pentru el şi pentru copii.

Depărtaţi de această întreită dragoste marc a 
lor, rămâneau legaţi de dânsa în spaţiu şi în 
timp, prinlr’un fir nevăzut, şi erau bucuroşi că 
trăiau cu amintirea lor, ca şi cum viaţa Ii so 
îndelunga din viaţa acelor fiinţi nemuritor dej 
scumpe.

Pâclcanu ordonă nervilor lui şi se arătă afec
tuos chiar pentru Cosmin şi pentru bătrâni.

îşi tăia în carne, ca să poată lăuda pe marele 
Cosmin şi pe sofia Iui şi isbuti să-şi sune la 
auzul bătrânilor frumoase şi sonore cuvinte cu 
care-i desmierdâ şi prin care şi-i făcu prieteni 
dc suflet.

A doua zi, nu ştiu de ce, P.âcleanu se simţi 
uşor îngrijat. după deşteptare...

Cătase afară şi zărise acel furnicar dc săteni 
vânjoşi. cbipoşi. veseli, ce mişunau pe loate li
niile, pe ţoale locurile ce-1 puteau cuprinde, şj 
multe momente privise cu uimire la âtâta gloată 
cât nu văzuse încă la ţară.

Pe unde mai fusese, abia şasc-zeci până la o 
sulă de inşi, primitori mai mult din firea ospita
liera a românului, mâi mult curioşi, oare-cum 
stângaci în faţa unei idei j)C care o înţelegeau 
cu greutate.

Dar aci... Mulţimea cea mare par’că-l însfioşa. 
Ce va Ti când'îi va vorbi? Cum îl va primi? 
După manifestaţiimca din ajun. la inlrarcà în
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sat, era sigur de-o deşte plăci une cultivată, poale 
în de-ajuns de mult... Ce va fi când îi va cles- 
volla ideia cea 'mare?

II înfiora plăcut că va fi eroul acestei mul
ţimi inteligentă, sinceră în avântul ci...

Dar iarăşi acea nelinişte ciudată îl cuprindea, 
ciini nu avusese în Cameră, cum nu avusese la 
nici o mare întrunire orăşenească.

Veni un fecior .şi-l pofti să se ducă la bi
serică cu boierii. Atunci îşi aminti că era săr
bătoare şi că trebuia să-şi ia atitudine de cre
dincios.

Străbătură cu toţii printre şiruri de săteni... 
Un freamăt ca de frunziş suflat de-o adiere, ii 
întâmpină... El era ^privit şi salutat cu respec
tuoasă bucurie...

Ca şi la Vadu-Lung se vedea arătat din pri
viri.

Nu-1 niai impresiona serviciul divin, armonia 
corului de-o negrăită frumuseţe care ui mia. Era 
cu gândul la acea mulţime care i se lipise parcă 
de ochi... Dai’, ciudată stare a sufletului, nu-şi 
putea apuca ideile care-i fluturau în minte ca 
nehotărâte, ca bucăţi ce nu voiau să se rându
iască şi să-i dea un şir...

Aceleaşi lucruri, doar cu fraze schimbate, avea 
să le rostiască aci^ după cum le scrisese de a- 
tâlea ori, după cum le vorbise în alte judeţe; 
totuşi, par’că-i scăpa lui însuşi înţelesul lor.

Ce însemna asemenea întunecare a facultăţilor 
lui, cum încă nu mai avusese?

In fine, serviciul se termină şi el se întoarse 
la Curte pentru o mică gustare; apoi, el şi toţi 
cei ce mai veniseră, se îndreptară spre „şcoala- 
model11, de unde avea să vorbiască valului săte- 
nesc.

Se descoperi. Tăcer-c sc făcu îndată şi rându
rile se strânseră cât se putu mai mult, c’un uşor
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zgomot din atingerea corpurilor, din mişcarea 
pe Joc a picioarelor.

G l eşu l lui puternic începu să răsune şi să se 
audă până la marginea mulţimii cuprinsă între 
şcoală, biserică şi Casa de bancă.

Xu mai fusese loc, şi altă mulţime sta până 
jos la iaz, la care ajungeau numai frânturi de 
cuvinte.

Nu vorbi nimic de Yadu-Lung şi de Cosmin. 
sc atinse nici măcar în treacăt de imprcsiu- 

nea cc-i făcuse Măineşlii.
Făcu politică numai, vorbind de rolul unui 

guvern, de însemnătatea Camerelor, de tăria le
gilor şi de respectul ce li se cuvine; arătă că 
adevăratul progres care poale ţine, în desvolla- 
rea lui, este cel consfinţit tie guvern şi de re
prezentanţii naţiunii; puse în lumină puternică 

c şi iniţiativa particulară, dar supt controlul şi cu 
ajutorul Statului...Apoi legă cele spuse cu planul 
său de a alcătui acest mare „partid ţărănesc” 
în vederea întinderii sigure a propăşirii întregii 
ţări. Prin înfiinţarea acelui partid nu înţelegea 
o alcătuire ostilă guvernului, spre a-1 ,Line pe 
loc şi a-1 împiedeca delà activitatea sa politică 
şi socială; ci a-i fi la îndemână şi a-1 lumina; 
când trebuinţa, va cere, pentru treptata desvol- 
tarc a tuturor intereselor obşteşti.

Ca niciodată se iviră contradicţiuni în cuvân
tarea lui; nu slabilia un sistem, nu pornia de 
la fapte văzute şi pipăite, nu avea legătura 
strânsă a ideilor.

Era foarte vioiu, avea fraze strălucite, unele 
fericit găsite, dar totul păcătuia prin lipsa flă
cării ce-o dă credinţa într’un ideal.

In alte judeţe se supraveghiase apoi ca să 
se coboare până la priceperea ascultătorilor; 
aci, ca şi cum s’ar fi aflat la Cameră, ori la; 
vre-o întrunire de oameni presupuşi ca deprinşi

nu
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cu înalta oratorie, l'u vorbitor ales clar nu pe 
deplin priceput de ascultători.

In cele de pe urmă simţi lipsa de însufleţire 
a mulţimii şi se opri o clipă...

Îşi aminti degrabă că nu vorbise de el, adecă 
de progresul local şi de Cosmin şi o apucă pe 
drumul acesta.

Mulţimea îi dărui câteva aplauze, însă nu-şi 
îndepărtă impresiunca că „ăsta” nu era Cosmin... 
şi pace!

lntorcându-se pe urmă la ideia de partid, pro
puse şi aci alcătuirea unui comitet şi strângerea 
de cotizaţiuni. Lămuri ce înseamnă membrii ac
tivi şi aderenţi dintr’un judeţ şi arătă că răs
pândirea efectivă a ziarului „Viitorul11 era un 
câştig pentru toţi cei ce şl iu a citi.

Termină, fără căldură după cum începuse, mi
rat el însuşi de acest neajuns, în mijlocul iwiei 
tăceri care-1 îngheţă. Voran şi Pavel iu doar îi 
întinseră mâna. Avenian, Ropniţă şi mai cu 
seamă Dănăriciu, nu-i adresară nici un cuvânt...

Mai rar aşa neizbândă!... Ca o datorie însă, 
aceştia statură câteva momente de vorbă cil el 
privitor la alcătuirea Comitetului, şi apoi intrară 
să viziteze şcoala-modcl.

Sătenii se priviră câteva clipe, cete, cele. în
tre ei... şi o ridicare aproape generală din umeri 
fu mai elocuentă decât orice vorbă.

—Degeaba, bre! zise un sătean; a fi el Iri- 
mis de Cosmin „al nostru,u, dar jin-i calcă pe 
urmă, cum nu calcă cioara pe urma vulturului.

—Mai aşa!... răspunseră mai mulţi.
—Da’ ciim de l’a fi găsit domnii’ Cosmin?
— L’a fi găsit el, pe domnii Cosmin, măi bre, 

râse un satean în etate...
—De altmintrelea, cc să zic, ’i-a sporovăit 

gura...
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—Moară de Larg mare, măi vere!
—Măre, văzut-aţi învârlindu-sc pe sus o sa

bie ofiţerească? Soare de mi-i, şi toi par’că scli
peşte; da oricum, Fereşti in lături fără să vrei, 
că ji-e teamă să nu te-ajungă tăişul... Eaca aşa 
a fost cu boemi ăsta... Sclipi el, clar... fereală în 
lături mai degrabă, că uite, mi-i par’că curat la 
vorbă şi limpede la gând... grăi un tânăr chi- 
pos... învăţător la Hârtoape.

—Eaca aşa-i, aşa-i...
—Atunci cu comitetul cela şi cu partidul? în

trebară câţiva.
— Poale a fi voea lui domini’ Cosmin? ziseră 

alţii.
—Măre, Tom întreba pe boemi nostru delà 

Curte... că nu de geaba-i socru lui Cosmin al 
nostru.

Valul mulţimii se făcu la vale. cel din vale 
îşi făcu loc la deal, şi vorba şe lăţi ca pârâul eşit 
din matcă: „celaa, nu călca a popă...

Când eşi Pâcleanu din .şcoală^ mulţimea, Intr’- 
un singur glas, .îl întrebă:

—Da domnii Cosmin?
—Ce face?
—E sănătos?
— L-ai văzut, boem le?
—El vrea. partidul ăsta?
Acestea fură glasurile singuratece eo-şi făcură 

rând pe urmă.
Pâcleanu se domină, însă o adevărată furtună 

i se stârni într’o clipă în suflet...
El nu era nimic, el trebuia să rămână în a- 

minlirea lor ca slabă resfrângere a strălucirii 
„celuilalt1...

Cu toate acestea Ic vorbi de Cosmin, şi fără 
voea lui fu mai firesc, mai cald...

Sătenii îl răsplătiră cu urale... Dar erau tot 
pentru „celalt“...
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XIII.

Trecură trei saptăniiâjni, în care limp „Viitorul" . 
publica în capul coloanei I-a pe membrii co
mitetului şi pe membrii activi ai „Partidului ţă
rănesc”, iar pe cele două din urmă coloane ale 
paginii IlI-a pe membrii aderenţi. Pcsle lot se 
făceau nouă mii, cu o cotizaţiune de 5 lei a- 
nu.alj cu 10 lei ca abonament la ziar pentru ţă
rani, şi cu 30 lei pentru orăşeni. In afară de a- 
ceasta se mai numărau donaţiivnile.

In red acţiune era o mulţumire ne-'niai spusă: 
iViitorul „Viitorului“ începea să fie asigurat, bă
neşte.

Alexandru Turbure, redactorul-cap al ziarului, 
cu figura lui lungăreaţă, părând şi 'mai lungă 
din cauza barbişonului, cu ochii vioi şi mult 
zicători prin sticlele ochelarilor uşor colorate fu- 
muriu, cu părul des şi v.âlvoi u, negru strălucitor, 
•înfăţişa un adevărat Lip de ziarist. Condeiul pole
mistului era pentru el tovarăşul viguros în care 
iai mai multă încredere decât în* line, când pleci 
la drum. Foarte citit, foarte pe deplin cunoscă
tor al tuturor meşteşugurilor politicei, să-l li pi
cat cu lumânarea aprinsă, nu s’ar fi abătut delà 
critica dreaptă a împrejurărilor ce determinau 
o acţiune, şi a oamenilor aşa cum îi făceau să 
fie acele împrejurări.

EJ nu avea credinţi politice anume spre a sc 
zice că ţinea de un partid; el n’alegea ziarul la 
care era tocmit să scrie, (Le-ajuns numai să fi 
fost lăsat să scrie în felul său.

De-.aceea mai toate ziarele nouă care [apăruseră 
şi voiau să-şi dea caracterul de „independente4*, 
îl avuseseră redactor, până când, plecându-se 
unui partid, —de obiceiu celui delà putere,— 
[Turbure pleca, fiindcă nu mai putea să discute
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■şi să analizeze lucrurile după cunri^dLia^el că 
trebuiau judecate.

El înţelesese delà primele cuvinte cu cine a- 
vea a face, când Pâclcanu ii propusese să vie la 
„Viitorul

Pe Turbure, p-ulin îl turbură omul j>i timpul 
cât avea să tic „Viitorul”'. Ii plăcea tărâmul de 
luptă. îi plăcea şi mia de lei pe lună. — deci. — 
la ..Viitorul”! şi venise.

Acum vedea că „Viitorul14 prindea aripi de 
vultur, iar din zările sale întinse făcea să cadă 
la Casă sume Înseninate.

Glierleteaiiu, — din Ghelerter, — cu barba roş
cată, cu nasul pislruiu şi încovoiat, cu privirea 
piezişă, c’un râs de satir, când i se şi vedeau 
dinţii laţi şi galbeni negricioşi, îţi da îndemn să 
fugi şi să nu-1 mai vezi... Lipsit de talent, dar îm
buibat de teoriile abstracte ale anticapitalişlilor 
şi de „d in am itadele“ reformatorilor sângeroşi ai 
lumei,44 era la ziar nota revoluţionară, desbină- 
toare prin intrigi, la care îl ajuta geniul distru
gător al neamului său.

Eră pururea în ceartă cu Turbure, care in 
deşert căuta să-i domol iască furia şi „turba”. 
Glielerteanu spunea însă că „stăpânul44 îl asmu
ţise şi eă-şi făcea datoria.

De ce Pâcleanu ţinea la acest element nelre- 
buincios, era o taină. Se zicea că, în prima ti
nereţe, pe când era încă pe băncile Universităţii, 
Clement avusese o „aventură” prin Du'cleşli cu
0 frumuşică Rifcă, vară cu tânărul viitor zia
rist „român44... Că, aventura era să se termine cu 
proces, şi că Glielerteanu ,— pe atunci Ghelerter,

■ — îi dăduse un mijloc viclean ca să scape...
Glielerteanu se făcuse uitat. Dar îndată ce mi

rosise apropiata măreţie a vechiului său prieten,
1 se arătă într’o zi servitor prea plecat, şi cu 
ocaziunea înfiinţării „Viitorului”, tânărul se în
fiinţa şi el „redactor44.
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Şi Ghclcrleanu se bucura grozav de iioucle fon
duri, şi începuse a visa să capele el administra
ţi unea lor, cu titlul de" Secretar al cancelariei 
Partidului ţărănesc.4'. .

Ce mai râdea în barba-i roşcată, când se gân- 
dia la invenţiunea acestui partid, care arăta 
numai geniul „patronului!“ El nu-1 lna în serios, 
cum de sigur nu-1 lua nici patronul...

in privinţa aceasta se prinsese la ceartă şi cu 
Tudoriu, al 3-lea redactor, care, avea sarcina 
citirii ziarelor şi a nota tot ce se scria do, Pa-* 
cleanu, cât şi a răspunde Ia unele din atacuri 
împreună cu Gbelcrteanu.

Tudoriu era student la drept şi avea comleiu 
distins. Atăca puternic, dar cu expresiuni alese 
şi cu logică strânsă. Rănia; dar şi când te su
păra in de-ajuns dc tare, nn-i păleai găsi vina 
că le-a insultat. Spera să rămână ziarist şi tre
cuse la „Viitorul14, delà un ziar guvernamental, 
ca şi Ghelerteanu delà Laltu;l, unde fusese corcclor.

Dorian, avea acum mai mult partea literară. 
Delà întâmplarea cu Georgina, se lăsase de lenea 
contemplatoare şi trecuse la o activitate care 
atrăsese luarea aminte a literaţilor. I se jucase o 
piesă de teatru, cu succes pentru el, ca autor, 
şi acum publica în foiţa „Viitorului44 un roman 
foarte mişcător, de domeniul. închipuirii mai 
mult.

Dorian nu-1 putea suferi pe Ghelerteanu care 
i se vâra în s\if let ; era însă politicos cil el. în
lătura orice ocaziune de discuţiunc şi dc prie
teşug cu cl, mai ales delà întâmplarea clin re
ci acţiune cu Dinu Râuţianu.

Ghelerteanu Uoriacu orice preţ să afle.„cauza*1, 
ca să se folosiască poate, la timp; însă, cu loate. 
Inăgulirile şi cu toate slăruinţile, nu putuse intra 
în taina „amicului44 sau...

Corector era Parauz, un tânăr nalt şi 'deşirat,
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cu pretenţiuni dc om de litere şi el, dar bun 
muncilor. Ghelerleanu ’şi-l putuse prinde prieten,, 
măgulindu-i slăbiciunea şi aţâţându-I cu meşte- 

' şug în contra lui Dorian, care, „nu era nimic, în* 
realitate".

Dar un lij> de adevărat băial vesel, chiar când 
spunea prostii, — şi le spunea foarte dese ori,

I — era Baneş, un oacheş măruntei şi lat în spate. 
Nimenea nu-1 văzuse trist ori îngrijat de ziua 
de imune. Ştia să se strecoare printre greutăţile 
vieţii ca şi preţutindenea de pe unde putea să cu
leagă ştiri, şi meseria de „reporter” ’şi-o îndc- 
plinia cu pricepere vrednică de laudă.

De multe ori_ Ghelertcanu şi Parauz îl luau 
peste picior, ori îi contestau însemnătatea nou
tăţilor ce aducea. De bătăi de joc nu se supăra; 
dar de conteslaţiunile lor răutăcioase sc făcea 
loc; şi, fiindcă era iute de fire de altmintrelea, 
sc întâmpla uneori să ajungă la cuţite cu cei 
doi colegi. Adevărată dragoste avea de liniştitul, 
şi merilosul Dorian, lotuşi mirându-se că acesta 
nu-i voia prietenia.

Dinu Râuţianu, ca a cincea roată la car. com
pleta redacţiunea „Viitorului", bun prieten cu 
Ghelertcanu, /Iar cam privindu-1 de sus j?i pri- 
hiind cu plăcere să fie salutat cât de jos de lingu
şitorul evreu.

Pâcleanu scrie în cabinetul său directorial, pe 
când Yoran citeşte un ziar...

,,Tribunul Poporului“ după cum F au numit 
câteva ziare, cam în batjocură, cam în serios,

. — pare agitat şi scrie cu pornire, — iar pe chip 
i se restrânge varietatea simţirilor ce intrau 
în alcătuirea articolului.

De când Prefectul de Buzău fusese certat a- 
mical de Ministrul de Interne privitor la des
tituirea cumnatului lui Pâcleanu. in ziarul ins-
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pirat de Prefect apăreau aproape zilnic atacuri 
la adresa Tribunului. Mai ales în ajun, între al
tele. înlr’un articol violent, se tăcea aluzie şi la 
...oarecare acte de imoralitate familiară" ale ^Tri
bunului4*..., ceeace îl înfuriase cumplit..,

— Tu, şi asemenea acte! îi zise Voran. Sunt 
nebuni oamenii aceştia... cât îi orbesc de tare 
o patima.

—Lasă că voiu răspunde domnului Prefect, şi 
la răspunsul acesta lucra....

După ce termină, citi lui Voran articolul din 
care reeşia incapacitatea Prefectului de-a admi
nistra judeţul şi destrăbălarea oamenilor de cari 
se înconjura, lucru constatat de el însuşi când a 
fost prin judeţ, şi cerea Ministrului o cercetare 
nepărtinitoare cât şi înlocuirea Prefectului.

—Dar par’că nu c de-ajuns, zise Voran. N’ar 
fi bine să trimiţi pe cineva la Buzău, ca să cer
ceteze în taină şi să afle anume faptele ?

—Ideea ta c bună... Am să trimit pe secre
tarul meu. pe Dorian...

Şi, imediat sună.
Cu greu putu hotăra pe Dorian la pasul acesta; 

dar îl hotăra.
Nici lui Pâcieanu nu-i trecu prin minte că în 

■Buzău locuia Georgina, nici Dorian jiu se gândi 
la aceasta, şi, fiindcă [putea să japîuce[pLecarea tre
nului, şi porni.

Puţin după aceea i se aduse lui Pâcieanu o 
scrisoare...

„M ai uitat iar, îi zicea d-na Arinăşteanu. Vino 
numai decât; ani să-ţi vorbesc lucruri de scama".

■ Voran plecă acasă; Clement alei'gă la vechea 
lui amică. In sufletul lui era nerăbdare şi grabă 
de-a- ajunge, de-a afla cecace-i trecea prin minte 

• ca posibil să fie.
—Ei, nerecunoscătorule, vei mai zice că m-
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meni nu se gândeşte mai d’aproape Ia d-la? ü în
tâmpina ea.

—Dar n’am zis niciodată asemenea monstruo
zitate, când a fost să-mi amintesc de d-ta... Şi-i 
sărută amândouă mâinile cu jperfectă' curtenie.

—Oricum, îţi aminteşti rar, de când mai ales 
cu culreerările prin judeţe... „Apropo**, ai citit 
darea de seamă a organului partidului, nu ţără
nesc, — apăsă pe cuvânt, zâmbind ironic, — o 
dare de scamă foarte pe larg a cuvântării d-ta.le 
din Suceava? Autorul articolului îşi arată mulţu
mirea că nu le-ai depărtat de Partid şi termină, 
spre a convinge, că acel discurs a fost mai mult 
o-profesiune* de credinţă... faţă de guvern..;

—Am citit, dai' nu am dat atenţiune unei a* 
semenea insinuări.

—Cu toate acestea, între noi vorbind. în discur
sul acesta ai căutat să supui avântul d-tale ultra
progresist unui mers normal al lucrurilor. X'u-i 
aşa? Ai făcut din iniţiativa guvernului un factor 
a-tot-putemic, foarte prevăzător, care s’ar putea 
lumina, numai când ar simţi trebuinţa, delà ini-” 
ţiativa particulară...Cu un cuvânt,dragă Pâclcne, 
ai spus guvernului să nu se prea teamă de vii
torul Partid, dacă îţi va îmiplini o dorinţă tainică 
a d-tale. Ei, cată că dorinţa îţi este împlinită,...

—Cum? întrebă el, repede, ridicându-se, roşu 
la chip, aproape emoţionat...

—Şezi qolea şi m*ascultă. Aseară am prins Ia 
strâmtoare pe Preşedintele Consiliului şi ’i-am 
spus curat şi lămurit: fă-i loc în Minister, căci 
altfel vă va face el vânt din Minister... Cecacc 
d-v. socotiţi că este numai o sperietoare, e a 
realitate: Partidul ţărănesc va fi o putere în cu
rând. Ii cunosc alcătuirea şi nişte oameni ener
gici o pot duce unde vor. Preşedintele s’a gândit 
o clipă şi ’mi-a spus că în Consiliul de astă-searăL
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chiar va provoca demisiunea Ministrului Lucră- 
rilor Publice... căci Loi s a făcui nesuferit cole
gilor lui... Aşa că. dragă P.âclenc, pcsle câteva 
zilţe vei li Ministru...

P.âcleanu rămase câteva momente cu ochii în 
jos, fără glas.

—O l-emani a re loi avea s’o facă. dar aproape 
de deschiderea Camerelor. Până atunci însă era 
prea mull tini]) pentru nerăbdarea d-lale... şi...

—Şi, a promis Preşedintele?
—Fireşte c'a promis...
—Iţi mulţumesc, scumpă amică, pentru părin

teasca, d-lale afecţiune...
—Acum să trecem la altă chestiune: să l'ii sin- 

' cer însă: e adevărat că între d-la şi nevasta lui 
Vor.au. s’a stabilit o legătură oarecare?

— A! doamnă, răspunse el cu siguranţa de 
sine, ştii că pentru mine amorul nu exislă...

Ea îl privi adânc în ochi...
—Isvorul acestei ştiri e cam de jos, dar une

ori se poale pune teme iu şi pe asemenea is-
voare...

—Aurelia e mai veselă de fire, una; Yoran 
îmi c Toarte simpatic şi prea legal de lupta mea. 
Eală ce m’a dns mai dese-ori în casa lor...

—Nu ai avea de ce să mă minţi, şi te cred, 
răspunse ca.

• —Nu aş avea de ce,. în adevăr...
Glasul îi era' categoric, figura serioasă..., în 

timp cc se găndia însă: de ce- adecă ascunsese 
adevărul? Nu cumva îi Jtisesc ruşine?
& ’

Dorian călătorise în acest timp spre Buzău.
In legănatul trenului, la sgoînotui monoton al 

vagoanelor, singur precum era înlr’o despărţi- 
tură, începu a-şi retrăi trecutul.

Privirile îi rătăci au pe întinderea câmpiei care 
părea că fuge: sale, păduri, lanuri cultivate, is-
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lazuri cu vile ce păşteau* cale un drumeţ ici 
colo, câte-o căruţă ce volbura în urină-i praful 
şoselei, treceau ea înlr’o panoramă ce nu se mai 
termina. Mintea lui înregistra, în afară de conş
tiinţa lui. aceste părţi de privelişte; impresiunile 
i se adunau fără să fi cerut voc sentimentului 
realităţii. HI părea că nu vede în afară ; vieaţa 
toată era în lăunlrul lui şi acolo căutau j>i pri
virile lui, îu o îndoită vecie re.

Georgina sta neclintită din acest cadru miş
cător, înconjurată de raze care păreau beteală 
de mireasă pe cap de fecioară, aci într’un semi
întuneric de zori de fciiiă în care atitudinea ei 
era de. desfrânată, alături cu nilul ce nu era el.

Inima i se batea /nai cu putere, o» căldură 
năbuşi toarc îl cufprindca, o dorinţă violentă îl. 
cutremura la'ivirea ci luminoasă, şi atunci ar fi 
dai lot de pc lume spre a se şti lângă ea pe, 
vieaţa.

Intra însă la rând cealaltă ivire a ei, şi 
avea o sfâşiere de gelozie, apoi de ură. apoi 
de desgusl...

In adevăr, deşi trecuseră aproape trei luni dc 
când o pierduse, dc când o şlia măritată, n’o ui
tase încă şi părea că n’avca s’o uite.

Prima imjxresiunc nu i se putea şterge şi a- 
ccasta făcea să trăiască în sufletul lui iubirea, 
niai mult cum o visase el. decâl anume pentru 
ifinţa ce se chinina Georgina.

Oricum, simţimântul odată avut, îl lega cu 
amintirea plăcerei gustate şi dc fiinţa aceasta, 
aşa că amorul urma să fie Georgina şi Georgina 
amorul...

Intro zi nu se putuse, opri să nu deschidă 
vorba de ea cu Dinu Riânţianu, iar el îl încredin
ţase că nu fusese nimica între amândoi: ideca 
<le înrudire îi oprise la timp.

—Vezi, domnule Dorian, nu mă fac sfânt, nu 
o cred sfântă... Dai* ce n’a fost, nu e...

Rămăsese îu Dorian, după această lămurire,
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cealaltă idee, că Georgina căutase lotuşi să-l pă- 
răsiască...

Cu încetul se şterse şi aceasta şi vina ’şi-o în
toarse asupra-i, căci întârziase cu propunerea 
de căsătorie. Ea era prea mândră să-l îndemne;, 
ba avusese poate o deziluziune că iubitul nu-i 
mai împlinia visul. De aci ideia părăsirii...

Umbla s’o desvinovăţiască pe deplin, ca să-şi 
scuze pasiunea ce încă trăia... Cine ştie, ca să-şi 
îndreplăţiasoă poate o întoarcere la dânsa... 
dacă ocaziunea s’ar ivi.

La trecerea Georginei prin Bucureşti, spre a 
se întoarce la Buzău, el o zărise cu bărbatu- 
său... şi... ea îi zâmbfse... Da, văzuse bine...

Cât îl aprinsese de tare acel zâmbet!... Fuse
seră însă numai ca o licărire de Fulger, şi zâm
betul!..., şi flacăra inimii lui.

D’atunci nu se mai gândise la dânsa şi eatâ 
acum că se ducea la Buzău pe neaşteptate.

La cine să alerge după informaţiunile dorite 
de Pâcleanu, dacă nu la Roşiescu, bărbatul ei’?

Dar de ce nu se adresase Clement cumnatului 
său?

Să-i fi scris... Oamenii mari, nu se dau cu acte 
scrise pe mâna celor mici cari ’i-ar exploata 
când le-ar veni la îndemână.

Mai degrabă alesese să;-l trimită pe el. Şi ast
fel... era s’k> vadă pe Georgina!...

Cum îl va primi? Cum era să se uite la el?
Delà vis trecu la realitate şi intră în acţiune.
Ce avea să facă el? Să se domineze ori să lase 

inima fără frâu?
In fine ajunse şi se duse de-adreptul la Ro- 

siescu, locuinţa căruia nu-i fu greu s’o găsiască..
Georgina tresări când îl văzu. Roşiescu nu ştia 

nimic din trecutul lor £i primi pe Dorian foarte 
politicos, apoi, după ce cunoscu. motivul venirii 
lui, cii prietenie chiar. I se cam plânse de Cle-
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ment că-1 ajuta puţin, că-1 lăsa mai numai să 
nu moară do foame, că abia o ducea cu meseria 
lui do samsar, dar promise lui Dorian să împli
ni ască cererea lui Clement.

—Uite ce, d-ta să nu le arăţi în oraş. Eu ştiu 
multe de-ale Prefectului şi voiu şi eu să-l ama
rase puţin, însă am1 nevoe de ziua de mâine ca 
să pot preciza cu date faptele lui. Nevasta o să 
fie aşa de bună să stea cu d-ta de vorbă ca să 
nu ţi se urască...

Dorian, însufleţit, rugă pe amicul să primească 
o hârtie de 20 lei şi să ia vin bun, ca pemtruj 
un mic chef; şi noaptea până târziu o pclrccură, 
în veselie.

Dorian fu glumeţ nevoe mare, îi făcu să râdă 
din toată inima, se aprinse la unele priviri ale 
Georginei şi parcă îi aduse şi ei aminte din 
trecut...

A doua-zi către seară Dorian porni cu micul 
dosai- al faptelor Prefectului şi cu iubirea iui, 
înviată cu putere...

După două zile, .în urma unei certe violente cu 
Roşi eseu, acesta se pomeni că Georgina s’a făcut 
nevăzută... dar pace să-i dea în gând unde şi 
la cine s’a dus.

XIV.

In fruntea primei coloane din „Viitorul44 sta 
cu litere mari ştirea: ,,Domnul deputat Clement 
Pâclmnu, Directorul nostru, în urma stăruinţii 
d-lui Preşedinte al Consiliului, a primit să intre 
în Minister şi să ia portofoliul Lucrărilor Pm 
blice, vacant prin demisiunea titularului".

Încolo, nici o lămurire asupra viitoarei atitu
dini a ziarului, nimic în privinţa „Partidului ţă
rănesc14.

21
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. Când sosi numărul acesta la Vadu-Lung, Cle
ment era în fine Ministru. Ijşi văzuse visul cu 
ochii î

Cecilia avu o licărire de mulţumire, dar apoi 
când se gândi la viaţa ce ducea, zâmbetul i se 
făcu trist şi lăsă necitil acel număr...

Doctorul intră în acel moment.
—Ei, CLement, Ministru! îi zise el.
—De unde-o ştii? ai citit „Viitorul44?
—Nu; când treceam pe la primărie, eşia pri

marul şi el ’mi-a spus vestea... Nu le duci la 
Bucureşti, Cecilio?

—Dragă Gică, eu am ajuns în ultimul timp 
la o dureroasă convingere, că nu mai însemnez 
nimica pentru Clement... Când îmi va seri că e 
Ministru, voiu şti şi eu; când îmi va seri să 
mă duc, mă voiu duce.

Era tristeţe în vorbele ci, era însă şi fermi-

DocLorul tăcu. Ce era să răspundă?
In sufletul lui începuse obişnuinţa pentru Ce

cilia dc-a o vedea, nu peste mult timp, desfăcută 
de omul acesta...

Trebuia numai ocaziunea când nenorocita te
rn ee să afle legătura lui neruşinatăveu Aurelia.

Intr’o zi doctorul se dusese la Bucureşti, şi 
ceeace toi mai era pentru el o îndoială, se fă-< 
cuse revoltătoare siguranţă.

Voise să viziteze pe Aurelia. înaintea lui Mer
gea un om care după statură şi umblet nu putea 
fi decâl P.âclea n u.

In adevăr că,Ma intrarea în curie, domnul a- 
ccla întorcâjiidu-se puţin, doctorul sc convinsese 
că eră Clement.

Tot n’ar fi fost mult; dar nu trecură câlcva 
clipe şi eşi o servitoare, cu un om după ea, pe 
spate cu un cufăr.

tale.
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Servitoarea se opri în dreptul lui, căci îl 
noscu.

— Da ce, Zinco, eşi delà Aurelia?
— Cum să nu es cuconaşule! S’a făcut 

iiiţa rca de nu mai este!
— Emanoil e acasă?
— Aşi! S*a dus nu ştiu pe unde afară.
Se opri o clipă, apoi urmă :
Hei, cuconaşule, nu sunt lucruri curate pe la

dumnealor...
— Cum? ce vrei să zici?
— Apoi, acuma că mă duc din casă, ce-ar fi 

dacă ţi-aş spune? Cuconiţa s’a dat în dragoste cu 
domnul cuconiţei Cecilia... eacă posna!...

— Taci din gură... cu vorbe de astea! îi zise 
doctorul cu asprime.

— Asta-i cruce!... Şi la adecă, treaba dum
nealor. Sărut mâna cuconaşule...

Şi se depărta, în timp ce doctorul stătu pe loc 
câteva clipe, adânc mâhnit.

— Ce mizerie! Ce nenorocire!... îşi zise apoi 
şi porni repede, plin de scârbă...

Servitoarea aceasta intrase apoi în serviciul 
d-nei Arinăşteanu...

— Mă doare, urmă Cecilia după câteva mo
mente, că trebue să fiu aşa... Dar ce să fac? Şi 
apoi, vrei să-ţi spun, dragă Cică, toată hotărârea 
mea ?

—Ei?... Şi căliâ la ea, aşteptând, îngrijat.
— Fiindcă voiu avea un copil delà el, nu m’am 

gândit şi nici nu mă voiu gândi la despărţire... 
Voiu sta însă de acum înainte numai la Igliţa şi 
mă voiu ocupa, dacă le prinzi şi tu bucuros, cu 
afacerile moşiei alăturea cu tine, şi cu creşterea 
acestui copil. Voiu să fac din el, de va fi băeal, 
iui om care să nu semene lui tată-său, şi de voiu

recii-

CUC0-
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isbuti, va fi cea niai dc scamă mândrie a vieţei 
mele.

— Bine, surioară dragă...
— Clement nu mai este de îndreptat, însă va 

urma să-mi fie drag... Dc departe voiu fi tot 
aceeaşi .pentru oii, şi 'mă va găsi, când îşi jva aduce 
aminte să mă vadă, cu zâmbetul pe buze, afec
tuoasă, liniştită... EI e numai ambiţiune... Averea 
mea susţie-i toată deşertăciunea pentru care tră- 
eşte... Poate că, fiind Ministru, se va face şi fo
lositor ţării... aceasta o sper, o doresc şi nu-i va 
fi, cred, cu neputinţă.

Doctorul o sărută cu duioşie, şi nu-şi putu as
cunde o lacrimă, care puse lacrimi şi în ochii 
Ceciliei.

Aceste două suflete se înţelegeau cu lotul.
— Dar va trebui, surioară, să pregătim şi pe 

mama...
— Dragă Gică, să nu crezi că nu ghiceşte ce 

se petrece... Dar ca să nu mă întristeze mai larCj 
nu mă întreabă.

— Mie nu ’mi-a arătat...
— Noi femeile, ne străbatem mai degrabă in 

cuget...
D-na Rustovici intră atunci cu un bilet în mână.
Ii văzu pe amândoi că nu Ie stă la îndemână 

venirea ei, dar se făcu a nu pricepe.
— Uite, copii, un bilet delà Cosmin. Ne in

vită pe deseară acolo, căci sărbătoresc cei şase- 
spre-zece ani ai Marcelei.

Doctorul se înroşi şi apucă biletul cu nesaţiu, 
ca să-I citiască şi el.

Muma schimbă cu fiica o căutătură pusă pe 
raza unui zâmbet.

— Da, să mergem, zise doctorul...
— (Aşa-i, Gică-băet’e, că Marcela e ^încântătoare?' 

zise D-na Rustovici.
— O fiinţă care seamănă mume-si, şi e cel
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mai mare elogiu cei i se poate aduce, răspunse el, 
dominându-şi emojiunea.

Iji acea seară Clement făcu parte din primul 
Consiliu ce ţinură Miniştrii, după remaniare.

CI şi propusese facerea unui proecl de lege 
asupra drumurilor şi arătă/pe scurt punctele 
principale ce vor servi de. teineiu modificării 
legii în fiinţă.

Consiliul îi admise, apoi, după expediarea afa
cerilor curente, Preşedintele i se adresă cu ironie:

— Ei, şi partidul, marele „partid ţărănesc?”
— Va urma să se alcătuiască înainte până la 

forma definitivă, răspunse el cu seriozitate. La 
im moment dat însă va fi un puternic sprijin 
pentru Partid...

— Prin urmare, crezi cu adevărat în putinţa 
alcătuirii unui asemenea partid şi în trebuinţa 
existenţei lui?

— Fireşte că cred. O cere timpul şi nevoile 
clasei acesleea...

— Am urmărit, Pâclene, tot ce-ai scris, lot 
ce-ai vorbit. Am înţeles că ţi-a venit ideea, din 
fiinţa a două cazuri izolate,—Teleormanul şi Su
ceava,—iar nu din o trebuinţă a tim'pului. Nu 
înseamnă cuvintele melc că sătenii nu au nevoc 
de-o îmbunătăţire a traiului lor, dc-o deşteptare, 
a minţii lor... Dar de aci si până la un sail ca 
în acele două cazuri, e mult, şi ar trebui să re
cunoşti că natura lui procedează aşa, ci treptat. 
Dc ce nu s’a întins în două-zeci de ani mişcarea 
din aceste două judeţe, şi la celelalte? Vei zice 
că unde nu sunt în toate judeţele oameni dc fan- 
tazia d-lui Cosmin, cari să-şi risipiască averea 
pentru'«o prematură} idesv.oltare? Fireşte că nu pot 
fi, căci e în natura lucrurilor să se gândiască o- 
mul mai întâiu la sine; dar chiar dacă ani ad
mite că a,r fi, ne-arn găsi în faţa impi exces de
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îndreptare, a unei exagerate îmbuibări ă săteni
lor, a unui proletariat rural de temui, a unui 
,,partid ţărănesc" nu numai eu tendinţi do guver
nământ. dar şi de răsturnări, de schimbări vio
lentezi acestea înseamnă, în orice limbă, în orice 
ţară, nici mai mult nici mai puţin decât...anar
hia! Eu şi colegii moi Le rugăm să laşi acest 
viitor «partid... viitorului, — nici chiar ziarului 
d-lale,—şi de domnia disciplinei în partidul nos
tru să dai d-ta pildă vrednică de urmat..

Sfatul din urmă îl clădii Preşedintele cu glas 
autoritar care nu suferiă împotrivire...

Paie lean u se gândi o clipă.
— Aşi avea multe de răspuns, domnule Prim- 

Mi nistru, şi punct cu punct, dar nu stării iese nici 
să fiu ascultat, şi nici să contrazic. Din potrivă 
ascult şi voiu urma dorini ii cl-v... îmi veţi da 
voe num'ai să nu taiu de-odată firul... căci „na
tura iui procedează prin salturi

Miniştrii înţeleseră întregul gând aJ lui Pâ- 
cleanu. îşi păstra o armă la îndemână, cu toate 
că se suplinea.

Delà Consiliul de Miniştri, domnul Ministru 
P.âcleanu se duse la Vor an să slea la masă. Aci 
îl aştepta o surprindere plăcută, o măgulire a va
nităţii sate urcată pe treapta ministerială.

La Voran eră cină sărbătorească, în onoarea 
Ministrului, şi delà ea nu lipsiau (L-na Arinăş- 
teanu, d-na şi d-nu Râuţianu, deputaţii şi sena
torii din Capitală, Primarul %şi Preşedinţii Curţi
lor. amici cu Voran.

Ô impresiune urâtă avu când Iii întrebat cum 
de nu se afla şi d-na Pâiclcanir?

Dar ca trecu repede, ştearsă de toasturile ridh 
cale în onoarea lui. şi de torentul de cuvinte „bine 
simţite11 cu care mulţumi celor de faţă.

Altă impresiune urâtă, — căci presemne nici 
Miniştrii nu sunt scutiţi de asemenea umbre ce
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se lasă pe strălucirea poziţiunii lor,—o avu cândJ 
să treacă pragul curţii lui.

Sergentul pus la poartă, 11 salută foarte plecat; 
dar ceva mai departe ele el se plimba un oarecine.

Acesta se apropiă repede şi îşi luă pălăria...
— A! tu eşti Roşiesculc? îl întreba cu neplă

cere. Dar ce cauţi aci şi pe timpul acesta? Vino, 
mâine.

— Să mă ertaji, domnule Ministru, răspunse 
Roş ies cu, c nevoe ca numai decât să vorbesc 
cu d-v.

— Bine, vino înlăuntru...
Maj i-ar fi dat o palmă, pentru aşa obrasnică 

stăruinţă, însă nu voi să-şi înceapă noua demni
tate cu mânii de acest fel...

— Ei, ce este? i se răsti, când fură în biurou.
— Ce să fie, cumnate,—o luă Roşicscu pe ton 

de rudă,—sora d urni tale m’a lăsat de-o săptă
mână de zile. Unde s’a. dus. Dumnezeu ştie. Am! 
lot aşteptat să se întoarcă, dar dacă am văzut că 
nu are de gând, am venit să-ţi spun...

— Şi ce mă privesc, domnule, toate prostiile 
ce mi Ie înşiri? Pentru asta îmi turburi liniştea?

— Dar...
— Nici o vorbă! Pleacă şi mă slăbeşte cu dra

gostea d-tale.
— Dar bine...
— Am terminat...
— N'am para chioară, domn...
Clem edit scoase repede» o hârtie lajpreţul căreea 

nu se mai uită şi 'i-o aruncă....
Roşicscu, încremenit, o luă de jos, apoi se 

plecă domnului Ministru şi eşi...
Ministrul dădu ordin sergentului să Jie minte 

şi să nu mai primiască pe omul acesta.
După ce se mai desmelici, Roşicscu se opri în 

stradă... Venise delà Buzău, în acea seară, cu 
credinţa că Ministrul îi va primi bine, îl v,a de-
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■plânge şi-i va răsplăti nenorocirea cu protec
tion ë {pusă în fapte.

Când colo... primit ca un câine, 'gonit, lăsat po 
‘drumuri.;.

Mai putea să se întoarcă în Buzău, unde lipsa 
de Iprotecţiune ’i-ar fi fost mizerie întreagă, toc
mai acum când Clement era Ministru?

Se (duse să doarmă la un hotel, şi, în odaia pă
cătoasă ce i se dădii, începu a urzi o marc răz
bunare în contra d-lui Ministru, fără să poală 
preciza însă cum şi care?

A doua zi se deşteptă posomorât. Somnul nu-i 
întrempsese, prin nici un vis amăgitor, starea de 
părăsit al tuturor.

Se cobora din odaea cea mai vecină cu cerul, 
plăti unui chelner somnoros şi o porni pc calea 
Victoriei... De-odală îi trecu prin minte chipul 
lui Dorian, şi se îndreptă spre redacţiunea „Vii
torului.

Era însă prea de dimineaţă şi frumoasele în
căperi, deşarte. Se plimbă cu răbdare de nespus, 
în sus şi în jos; văzu trecând pe Ghclertcanu, 
cel întâiu, cu mutră de om important, pe Tu- 
doriu apoi. flucrând încetişor din obiceiu, preo
cupat însă adânc; după aceea pe Parauz care pă
rea că^şi potriveşte mersul pe scandarea silabelor ^ 
unui verscenu eşiala măsură. Eată încelcdcpc 
urmă Dorian şi Baneş, care, râdea, cu haz, po- 
vestia şi iar râdea. •

Rosiescu salută. Dorian se opri surprins, apoi 
cam încurcat, aşteptă...

— A! un prieten, zise Baneş. Te las. Şi intră 
în redacţiune.

— Bună dimineaţa, amice Dorian, îi zise Ro- 
şiescu şi-i întinse mâna...

— Ce mai faci? De când în Bucureşti?
— Hei, oftă el... Am dat de mare nenorocire..;
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Ji spuse că Georgina Ta lăsat’ îi spuse şi pri
mirea ce-i făcuse Clement.

-Ei. şi nu ’i-ai clat de urmă? Nu bănueşli 
mi de ponte fi? ţintrebă. Dorian cu glias cajn înecai.

— Nu!... De sigur că nici n’ain s’o inai văd.J. 
decât la tribunal, şi asta cine şlie când... Vorba, 
cc mă fac eu? iM’am gândit la d-la să-mi dai 
un sfat...

— Am să vorbesc d-lui Pâcleanu, iată cu ce 
pot să te îndatorez... După o clipă însă, adaosc: 
şlii ce, mai bine? Du-tc la moşie în Teleorman 
şi roagă pe d-na Pâcleanu să-ti vie în ajutor.

— Bună idee... Deseară chiar am să plec... La 
revedere d-le Dorian... Tot uram Fost gândit eu 
bine să viu la d-la...

După ce se depărta, Dorian răsuflă, uşurat.
— Ar fi fost stânjinitoî* să am explicatului cu 

el... îşi zise. şi intră în redacţiune.

XV.

Domnul Ministru Pâcleanu avu, timp de trei 
luni şi jumătate, plăcerea adâncă dc-a călători 
prin [ară.

Inspectă şosele, poduri, vizită pozitiuni de 
munte, îmbătându-sc de tămâia măgulirilor de tot 
felul, de primiri en tu si aste...

Nu eră numai Ministrul ci şi capul „Partidului 
ţărănesc44... Ideea se răspândi a din cc în ce mai 
mult şi dobândia putere de înfiripare.

Ciudat eră însă ca domnul Ministru încurajiă 
numai prin zâmbete continuarea alcătuirii; în 
schimb, promitea înfiinţarea dc şosele nouă. de 
poduri de fer şi de piatră, de linii ferate între 
localităţi ce o'feriau însemnătate oarecare ca 
puncte comerciale.

Şi lua note peste note, şi înscria în cacţeLul 
său sume după sume, aşa că de unde pleca mai
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departe, pleca petrecut cu urate; iar dacă ’i-ar 
ti adunat care-va sumele notate, s’ar fi speriat 
de un toi al care ar fi îngreuiat grozav budgetul.

Se repezia prin Bucureşti ca să vadă de lucră
rile curente, inspecta mereu bbirourile pe neaş
teptate şi îşi arăta nemulţumirea, cu asprime, 
pentru negligenţa în lucrări, apoi iar pleca în
soţit die câ|le u’n inginer*din serviciul Ministerului.

Turbure părăsise ziarul imediat ce văzuse noua 
linie de pair ta re a organului, guvernamentalizat.

Ghelerieami ştiuse a se impune, a se preface 
din revoluţionar, cald apărător al guvernului, şi 
din redactor ăl doilea, prim redactor.

D-nul Ministru lăsase dar, pe această uneltă 
preţioasă, toată grija ziarului. _

Pentru acasă, domnul Ministru, nici un gând. 
Scrisese .odată, de mântuire, Cecil iei pe care o 
numise „scumpă soţie“, ca mângâere, şi o vestise 
că trecând în inspecţiune, se va opri şi la Igliţa...

Nu eră dată însă când Pâcleanu veni a în ca~ 
pitală, şi Ghelerleanu să nu-i şopliască de vreo 
„al'accreu care nu puLeă să-i compromită, dar pu
tea să-i aducă foloase de însemnat...

Astfel „samsarLâcult: începuse a înflori în 
preajma d-liui Ministru, mulţumită meşţeşugosu- 
lui prim-red actor.

Din mărirea sa. domnul Ministru nici nu lua 
seama unor combi naţiuni ale lui Ghelerleanu, ce
rule de el ca favoruri, 'care însă îi aduceau buni, 
bani albi pentru zile negre.

Eră puternic, putea să acorde zelosului său su
pus mijlocirea la alte Ministere.

Mai ales ovreimoai îl exploata prin Ghelerleanu, 
şi. aşa de mbit, că începuse să se şoptiuscă de dra
gostea asta prea mare a Ministrului pentru se
minţia lui Israel.

In cele de pe urmă veni şi ziua când să so- 
siască la Igliţa. Prefectul dădu sfoara în judeţ...
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Sătenii clin regiuţnea.Vadu-Lung, cari îi datorair 
luarea pădurii Statului în condiţiuni bune pentru 
ci, îi pregătiră primire sărbătorească.

Ministrul trebuia să vie pe la Zimnioea, de- 
acolo la Alexandria, apoi la Roşiori-de-vede şi 
de aci la moşie.

Pretutindeni îl întâmpinară sătenii, călări, cu 
toate că eră toiul muncii; la trecerea în regiune 
i se ridicase un arc de triumf din spice de grâu, 
(le plăcută î nfăţi şa re rustică, şi sătenii regiunii 
îi urară „bun-venit“ cu însufleţire carc-i merse 
la inimă.

La intrarea în comuna Igliţa, alt arc de triumf 
alcătuit din obiecte şi mici modele de ţăsătifri şi 
de împletituri, cu mult gust orânduite.

Aci, domnul Ministru găsi de cuviinţă să-şi 
îmbrăţişeze şi să sărute cu marc căldură pe mem
brii familiei, în mijlocul uralelor sătenilor în
duioşaţi şi mulţumiţi.

Prânzul de familie la care luă parte Prefectul 
şi câte patru sub-prerecţii, primarul comunei şi 
preoţii bisericii, domnul Ministru fu amical, voios.

Apoi.cn adevărat reprezentant al poporului, se 
cobora în mijlocul.petrecerii iui strămoşeşti, hora 
şi chiar se prinse în ca, cceacc iscă şi mai marc 
însufleţire a mulţimii.

Aurelia lîpsia; se dusese cu bărbatul la băi, în 
străină talie; domnul Ministru putu, în acea scară, 
singur cu soţia aproape uitată, să se arate fericit 
că va fi în curând tată...

Şi Cecilia se întoarse ca dintr’o călătorie de
părtată ce ţinuse de vis, în cuprinsul plăcut şi do
rit al căsniciei, în care strânsa şi dulcea viaţă 
în doi este un mare farmec al existenţei.

Şi nu-i mai păru Ceciliei ai cercul sc desfăcea 
puţin câte puţin, că farmecul* pierdea din tărie, 
cînd Pâeleanu începu a-i vorbi de vieaţa lor din 
iama ce avea să vie.
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După ce se va fi uşurat, Cecilia trebuia să sc 
întoarcă în Capitală şi acolo să sc bucure de 
toate plăcerile poziţiunii lui înalte...

Petreceri în societatea aleasă sau acasă la el, 
erau să aibă alt caracter, acuma că el era Mi
nistru. Erau să fie alLfel înconjuraţi, el şi ea; 
şi avea să fie alt farmec pentru el s’o vaclă mul
ţumită pe deplin, şi pe dânsa, ca mamă şi ca 
sotie de Ministru.

Şi mereu dulcele cuvânt: „Ministru" intra în 
vorbirea lui înfierbântată, şi par’că în aceste 
momente nici Cecilici nu-i mai displăcea.

Cine ştie, poale că Clement era să fie altul, 
■fiindcă nu mai avea prcocupaţiunca de-a ajunge...

Şi-i eră ca o mângâere luminoasă kleea a- 
ccasta, putinţa aceasta de a-1 vedea mai iubitor, 
mai des în preajma ei...

Toate nemulţumirile de până atunci le uită, în 
legănarea nouelor iluziuni ale căsniciei viitoare.

A doua-zi farmecul dispăru însă de-odatu... 
De seara ce trecuse o despărţi par’că un timp 
îndelungat...

Domnul Ministru vizită Primăria, şcoala, mi
cile ateliere, împărţi şi pe aci promisiuni de toi 
felul, şi cât ţinu vizitarea fu grav, privi de sus, 
fu „Puterea‘c ce insuflă teamă şi respect.

Acasă, când să intre înlăuntru, zări pe Roşiescu..
— Ce cauţi aci? îl întrebă cu asprime...
— Fac treabă pe moşie, răspunse el, în servi

ciul domnului doctor...
Răspunsul Iui era al omului ce vrea să în

frunte, şi în priviri avusese o clipă licărirea 
urii...

Pâcleanu intră în casă, neplăcut impresionat şi 
<observă cumnatului său că rău făcuse de primise 
un nepricopsit în serviciu... •

Doctorul îi răspunse:
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v— Fiecare în Departamentul său, cu oamenii 
săi...

Acest neînsemnat incident îl făcu pe domnul 
Ministru să fie ursuz, şi după amează să se des
partă de toţi ai săi cu răceală...

Astfel, farmecul din ajun se risipi pentru Ce
cilia, şi mai pe deplin, iar desamă'girea îi aduse 
o tristeţe mai apăsătoare.

Domnul Ministru, la întoarcerea în Capitală, 
găsi o scrisoare delà Voran.

Erau la Mari en bad. Aurelia nu putea să pe
treacă şi el nu înţelegea de ce această continuă' 
indispoziţiune a ei. îşi amintiau amândoi adese 
ori de el şi li se măria dorul de întoarcere în 
ţară.

Cu toate acestea mai aveau să se ducă încă la 
Ostanda...

Nu putea şi el să ia concediu şi să vadă acea 
„pl a j ă“ î ncân t ă t o a re ?

— De sigur că aceasta vine delà Aurelia... 
se gândi el...

Pentru întâia oară se aşeză să cugete la legă
tura aceasla, şi nu-i află nici un farmec, nici uu 
scop... Poate că şi unde Aurelia nu eră în preaj
mă. Ori cum, de ce adecă ar fi mai urmat-o? 
Iubirea până la pasiune, nu era; nici chiar iu
birea conştientă care se face deprindere şi ia ca
racter de statornicie. Atunci dar?

— A! va trece acest capriciu pe care nu-mi 
pot da seama cum de fam avut... Dar vă trece, 
—conchise el,—şi avu un gest care nu şedea rău 
unui ministru.

Eşi d’acasă; când pe bulevardul Academiei se 
lovi’piept în piept cu o femee tânără foarte co
chetă.

Ea se opri şi voi şă-i vorbiască, ruşinată*, 
sfioasă.
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HI îi aruncă privire aspră de supărare şi trecu 
înainte...

Georgina, după câteva clipe însă, par că luă 
hotărâre energică şi se întoarse cu paşi repezi pe. 
urma Ministrului pe care îl şi ajunse.

—Voiu, să-ţi vorbesc numai decât, nene, îi zise 
ea cu tărie.

El cată în jurn-i cam cu grijă.
— Lasă că nu nc-aude nimeni... zise sora, zâm

bind cu ironie.
— Ei, şi ce vrei delà mine?...
— Puţin lucru. îmi eşti frate, măcar că eşti 

Ministru, şi treime să le gândeşti şi la poziţiunea 
mea...

Clement cugetă un moment.
— Bine, vino acasă.
Şi se depărtă repede.
Subi seară, Georgina se înfăţişă, dar sergentul 

îi ia.duse la cunoştinţă bă domnul Ministru plecase 
din Capitală, şi-i înmiână un plic.

— Domnul Ministru ’mi-a dat ordin să vă dau 
scrisoarea asta.

Ea o apucă cu nervosilatc şi se depărta su
părată.

—( M’a jucat domnul Ministru, dar nu scapă el 
de mine "aşa de uşor, ca de Roşicscu.

Se întoarse acasă şi rupse plicul cu necaz: găsi 
.o sută de lei şi... nici un cuvânt..:

— Iată înaltul ajutor al domnului Ministru, şi 
bătu din picior... Aş rupe-o, d'e n’ar ti preţul unei 
pălării...

Nu trecu mult şi la uşa camerei bătu cineva.
— A! d-ta. dragă Sotir?
Un om scurt, gras, trecut de etate dar încă 

vânjos, intră. De rând îi era înfăţişarea dar ră- 
săria pe ea, floarea acelei pasiuni ce creşte cu 
•putere, la o etate oarecare, delà care începe 
clina vieţii...
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DamnuI Solii* Anaslasopolu, fusese ani în
tregi. arendaş de moşii, şi nu avusese când să-şi 
lase şi inima caldelor avânturi ale tinereţii. Avu1 
sese grija să se îmbogăţ iască temeinic şi mediul 
îl ajutase peste speranţele lui: nu-i fuseseră să
tenii la îndemânai?

Acum începuse a visa însurătoarea, o casă îm
belşugată, o soţie frumoasă,mai ales... lînără, pe 
care s’o acopere cu lot luxul de rigoare, şi mai 
visa un loc în politică....

De când trăia în Capitală ca rentier, se în
scrisese în Club, o făcuse pe generosul dăruind 
clubului, şcoalelor, pentru binefaceri de tot felul 
şi dobândise frumosul nume de: „filantropi.

Dar pe femoea care să-l scoală din sărite nu o 
aflase încă...

Iiîtr’o după a’mează întâlnise însă pe Georgina/ 
şi eră amărâtă, mititica, din cauză că Dorian nu 
mai voia s’o ia de nevastă.

Cu divorţul terminase, odată ce Roşicscu nu 
sc prezentase la nici o înfăţişare; era liberă, era 
frumoasă... şi lotuşi Dorian nu-i împlinia visul...

Domnul Sotir îi vorbi, încremenii de marca ei 
drăgălaşi e... Iar când află că era sora unui Mi
nistru, să înnebuniască de mulţumire, alta nu.

După o săptămână îi alcătui un cuib de „tran
dafiri^, cum zicea el, şi se legă s’o ia de ne
vastă, dacă...

Eră un ,,dacă“ greu de împlinitdepartea Geor- 
ginei: să hotărască pe „dom/nil Minislruu a’L 
scoale deputat ori senator, şi fiinţă mai ferecită1, 
mai bogată ca Georgina, n’ar fi existat. Domnul 
Sotir se obligase să-i constituiască, la măritişul 
ei cu el, zestre de o sută de mii de lei...

D,e acest lucru voise Georgina să vorbiască 
domnului Ministru.

In seara aceasta ea îi povesti că Ministrul pro-
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îinisese, dar ceruse timp şi exprimase dorinţa să 
se facă unirea lor.

Domnul Sotir crezu şi hotăra Georginei că va 
începe formele de a clona-zi chiar.

Dorian eră încă odată părăsit, şi pentru tot
deauna.

Fiindcă Georgina nu ştia cum şi când să mai 
poată da ochi cu frate-său. îi aşternu o scrisoare 
foarte amănunţită şi i-o lăsă acasă.

Când o citi, Pâcleanu se necăji. Pe urmă ju
decă împrejurarea şi hotărâ că lucrul nu eră cu 
neputinţă.

Puse dar la poşta redacfiunii .„Viitorului" că: 
„domnul Anastasopolu era aşteptat în ziua de 
5 Septembrie la redacţiune".

In adevăr, bine gătit, bine ras, domnul Sotir se 
înfăţişă şi delicata ccstiune, fără punctul pe i, se 
lămuri între Ministru şi el.

Generozitatea filantropului se arătă, căci dărui 
pentru „partidul ţărănesc" care, Iui, ~îi su râdea“y 
două-zeci de mii de lei!

Aurelia se întoarse pe la 20 Septembrie, şi 
fiindcă d-na Pâcleanu din cauză binecuvântată, 
nu putea fi naşă, primi ea să fie, împreună cil 

1 Ministrul... naşa Georginei.
Astfel Georgina intră în lumea pe care o vi

sase şi pentru care îşi promitea să fie... „ade
vărată aristocrată".

>

XVI.

Către capătul lunci Septembrie, Clement sc 
duse pentru a doua oară la Igliţa şi acum, ca să 
prezinte soţiei şi familiei ei pe cumnatul Anas
tasopolu şi pe Georgina, ca soţie a acestuia.

Pace să-i dea prin gând că mai era acolo ex- 
bărbatul Georginei.
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Accsla, deja câncl auzise de noua ei căsătorie, 
se îndârjise foc împotriva ei şi mai ales împo
triva lui Pâcleanu. Fusese prefăcătorie a aces
tuia, — judeca el, — că se arătase a nu-1 interesa' 
ele loc plecarea Georginci delà dânsul; trebuia să 
ii fost o înţelegere între soră şi frate; trebuia să 
fi avut vreo, r.-evoe Anastasopolu, la d-nul Mi
nistru, şi acesta, fireşte, odată ce cunoştea planul 
Georginei, o îndemnase să fugă mai degrabă şi 
făcuse... cumetria.

Mânia îl înăbuşise timp de câteva zile şi min
tea nu-i fusese la treabă, aşa că atrăsese" luarea 
aminte a doctorului.

Când auzi însă că „domnul Ministru", d-nul 
Anastasopolu şi cucoana dumnealui au sosit la 
Igliţa, că sunt în casă, că chefuiesc la masă a- 
leasă. în timp ce el slugăria, plin de noroiu şi 
ostenit de călărie, îi veni furia oarbă să se urce 
sus şi să-i facă de două parale, pe frate şi pe 
soră, cât eră el de Ministru, cât era ea... cucoană 
mare acum!

Fără să fi fost drept, căci nu avusese şi nu' 
avea de ce, cuprinse în mânia lui .şi pe Cecilia... 
Să-i facă rău ei, nu ar fi costat pe Clement, pe 
omul fără suflet; dar să-i facă rău lui, lovia.de 
sigur şi în Cecilia, căci o ştia cât îi iubeşte de 
mult pe... mizerabilul!

Dar ca să facă rău lui Clement, mai trebuia 
să-l lovias'că şi pe Voran... căci acum i se lă- 
muri a bine în minte felul răsbimării...

Trecând apoi prin curte, o zări pe Georgina 
la fereastră, râzănd cu Anastasopolu...

Afară eră soare, un timp de o frumuseţe îmbti- 
nătoare...

Lui i se întunecă înaintea ochilor ,şi par’că T 
ridică din loc o furtună puternică, aşa fugi să' 
u’o mai vadă pe Georgina.

In dosul unei magazii însă, îşi reveni în fire;
22
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frumuseţea Georginei îi dădu dorinţa violentă so 
.strângă în braţe, s’o vadă de aproape că-i râde 
râsul ei frumos, s’o audă că-i vorbeşte cu glasul 
ei care amcţia...

Era peste putinţă însă. Cu toate că nu se prea 
.pierduse de dragoste după dânsa, când era a lui, 
începu să sufere acum nespus, mai mult de si
gur din cauza imposibilităţii de a-şi împlini acest 
dor isvorât de-odată.

Când se întoarse, spre a’şi lua calul şi să por- 
niască iar,—el şi ea i se iviră:— ea se făcu a 
nu’l băga de seamă cu toate că se schimbase pu
ţin la faţă: el, cu drept cuvânt, nu-i dăduse nici 
o atenţiune.

Mânat de o culezare vie, se apropia de ei.
—Sărut ‘mâna cuconiţă, rânji el urât... nu mă 

mai cunoşti?...
Anastasopolu se uită curios; Georgina, do'mi- 

nându-şi încurcătura din primul moment, îi răs
punse :

— In adevăr că n;u te cunosc.
Apoi Luă repede braţul bărbatului şi ’1 Iară 

după ea...
— O să mă cunoşti... lasă... îi strigă mânios.
—Ce zice ăla? întrebă Anastasopolu.
—A! e un fel de smintit... M’a văzut când 

am venit aci de Paşte, ’i-am dat atunci bacşiş 
de vreo două ori... şi, înţelegi..

—Da, sunt obraznice slugile astea!
Roşiescu plecă pe moşie, de astă dală numai 

ca să fie în libertate cif gândurile lui ,şi cel mai 
de seamă fu să plece, să-şi lase serviciul chiar 
în seara aceea.

Pâcleanu începuse a dobândi vrăjmaşi în sânul 
Partidului, din cari, predecesorul lui Ia Lucră
rile Publice, era cel mai înverşunat.

Aşa, la întoarcerea lui dela ’Tgliţa, Voran îi a-
/
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rată cloua ziare în care se spunea în deajims 
(lc vădit, că Ministrul Lucrărilor Publice înce
puse a ’şi exploata siluafiunea în partid şi ,,a 
jacc oarecari afaceri productive11. Articolele ci
tau două cazuri, nu prea bine date pc faţă, dar 
înconjurate de anume lămuriri cari le făceau 
întru câtva, slrăvăzătoare.

Clement rămase posomorit... Atacurile acestea * 
îl costau cu alâjt mai mult cu cât mi-şi amintia 
să fi făcut nici „o afacere".

—Ce minciuni! exclamă el cu mânie...
—E mizerabil lucru să se întrebuinţeze ase

menea arme în contra unui vrăjmaş politic, zise 
Voran.

—Apoi la noi, dragă Emanoile, acestea sunt 
clcrnnele învinuiri ce 'se aruncă în spatele oa
menilor politici de seaniă: că fură, ori că tră
dează la străini interesele Patriei! Ce ţară! Ce 
moravuri !

—Ascultă, Clement, poale că ai făcut cuiva 
vreun hatâr, din prietenie, şi vrăjmaşii întorc 
altfel ccsliunca.

Clement se gândi o clipă.
—De cât- lui Ghelcrleanu, câteva „mici“ ce

reri ce i le-am împlinit, nu ştiu să îi acordat 
nimănuia vreo favoare.

—Ghelerteami! De!... zise Voran...
—Cum? ce vrei să spui?
—Dragă Clement, nu uita că Ghelerleanu e 

evreu... şi că ’i-ai lăsat pe mână prea multe... 
Prim-redactor, secrelar-casier al Partidului ţă
rănesc. secretar particular al lău de când nu 
ai pc Dorian... Prea multe...

—Ei, asta-i, şi tu acuma Emanoile. Parcă c- 
vreu cinstit nu se a;flă...

—Intre ei, poale; faţă cu românii, faţă cu orice 
alt neam în mijlocul căruia sunt. evreii au nu-
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mai dispreţ şi numai grija de a conrupc, de a 
compromite... L ain observat eu pe Ghelerleanu. 
al tău. şi tine minte ee-Ji spun... vom avea nepLă- 
ceri de pe urma lui...

—Te rog. Emanoilc, să lăsam omul în pace.
—Bine, să-l lăsăm... Ce vei face însă faţă cu 

învinuirile? Vei răspunde?
—De sigur. Să răspund e rău; dar să tac esle 

şi mai rău.
—Eu te-aş sfătui să cercetezi cam ce suni asie 

două cazuri, aste două întreprinderi de lucrări 
publice din care se zice că te-ai folosii cu bani.

—Yoiu cerceta, nici vorbă.
Aurelia, foarte cochet gătită de casă^ intră.
—Emanoilc, ia vezi, te rog, ce voeşte un indi

vid? I s’a spus că nu eşti acasă, dar a răspuns 
că nu se mişcă din curte până ce nu 'ţi va vorbi.

—Aşa? răspunse el, râzând. Să vedem ce vrea 
acest stăruitor... Şi ieşi.

Imediat Aurelia; i se aruncă lui Clement de gât
—Ah! ce mult timp este Clement dragă, dc 

când duc dorul îmbrăţişărilor laie! Şi avem apoi 
de vorbit lucruri serioase noi amândoi.

—Ce spui? Serioase?
—Ah! lasă, nu mai zâmbi aşa de ironic, că 

’mi faci rău... Zău dacă nu-mi pari foarte schim
bat de când 'eşti... Ministru!

—In adevăr că numai îţi pare.
—Atunci dacă este a.şa, mâine, la ora obici

nuită la cuibul nostru.
—Mâine, da...
—Nu mă săruţi? •
—Nu..., căci nu e timpul nici locul...
—Eşti un urâcios Ministru!...
Şi se depărtă de el, înciudată... Răceala ce o- 

simţia la Clement^ o enerva, nu doar că o făcea 
nenorocită...

Curioasă legătură, la care nodul nu era iubirea.
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Siinţiniântul, dacă nu iartă imoralitatea siluaţiu 
nii, pare a o îndreptăţi cel puţin.

—InChipueşte-ţi, zise Voran întorcându-se. Era 
Roşiescu, fostul tău cumnat, Clement.

—Iar el! strigă Ministrul’ mânios. Ei. ce tot 
vrea, imbecilul, de nu ne mai slăbeşte cu pre
zenţa lui.

—Ce să vrea! ’Mi-a spus că în urma mijloci
rii tale, Georgina t’a lăsat, că în urma mijlocirii 
laie l’â dat doctorul Rustovici afară delà Igliţa 
unde găsise o bucăţică de pâine.

—Ce înseamnă să ai imbecili în familie! zise 
Ministrul cu dcsgust...

—Şi a venit la mine să mă roage să-i găsesc 
un loc... să nu-1 las să moară de foame... '

—Eu... şi persecutorul Lui... Imbecilul! mur
mură Clement, iritat. Şi ce ’i-ai răspuns?

—Că nu pot să-i fac nimic, fireşte, i-am dat 
doar câţiva lei... şi închipucşte-ţi, cutezare, mi 
’i-a aruncat şi a plecat, ameninfându-mă...

—Poftim! Eată siguranţa cetăţeanului onest la 
casa lui... Voiu vorbi cu" Prefectul Poliţiei, uite 
chiar acum.

îşi luă pălăria, cu enervare, şi ieşi, fără să 
răspundă privirii furişe a Aureliei.

—Nu ’ţi pare, dragă Aurelio. îi vorbi Ema- 
noil, că Clement e mai nervos," mai susceptibil 
acum?...

Ea ridică din umeri şi răspunse apoi, zâmbind 
batjocoritor.

—Mie mi s’a părut ciudat omul acesta, de 
când l’ani cunoscut.* Dar tu. cu dragostea de el, 
aproape mi l’ai impus în casă... şi, fireşte, îl 
sufăr...
, —Ei, tu te duci prea departe... dragă Aurelio.)..' 

Li se vesti d-na Arinăşteanu.
—Viu pentru câteva momente numai, ca să
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vă invit Ia mine pe seara de două Octobre... 
le zise ea de cum intră.

—Va să zică, foarte regulat, casa d-lalc bine
cuvântată, se deschide în Octobre, îi răspunse 
Yoran.

—Cc să Tac? Îmi sunt urâte o prea îndelungă 
singurătate şi o lipsă deplină de noutăţi politice 
intime.

—Deprinderea e mare lucru, zise Aurelia, ca 
să zică ceva. Gândul ei era la Clement, era la 
planul ei.

—O noutate politică de seamă pol să-ţi dau 
eu... rosti Voran...

—Care? spune-o degrabă.
—Remaniarea cea mare, cea serioasă, în ve

derea redeschiderii Camerelor, ca să nu mai lie 
nemulţumiţi, — una, 
schimbare prefectorală întinsă...

—Atunci Pâcleanu de sigur că va trece la In
terne sau la Domenii, zise d-na Arinăşteanu.

—Dl ţine pentru Interne, asigură Voran.
—Cred şi eu că ţine la Interne. Şi le va avea, 

fiindcă astăzi este mai necesar ca oricând Par
tidului. Arc calităţi de om de Stat... aro...

Aurelia asculta cu nesaţ iu... Personalitatea lui 
Clement, din ce în-ce mai afirmată^ îi aprindea 
şi mai cu putere închipuirea după el.

Şi, în acest timp se uita la Voran, neînsem
nat, şters ca om politic; bogat şi neştiind să facă 
sgomot măcar cu un lux orbitor!...

O licărire de dispreţ îi scânteia în ochi şi se 
ridică, enervată.

—Dar Cecilia lui ce face? N’are de gând să 
se mai arate în Bucureşti? Ce c starea aceasta 
care înseamnă aproape o. despărţire? întrebă- 
d-na Arinăşteanu şi pândi un semn oarecare pe 
chipul Aureliei.

Ea rămase rece.

şi apoi, ca urmare, o
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—Are încă două luni până să-i dea. un moş- 
lenilor lui Clement; după aceea va veni în Bu
cureşti, răspunse Voran.

— Bună şi drăgălaşă Tonice! rosti Arinăşleanca- 
cu ochii la Aurelia.

—A! da... da, nici vorbă... zise Voran.
Aurelia îşi muşcă buzele...
D-na Ari năşteau u plecă încredinţată că Aurelia 

detesta pe vară-sa... Tot erau dar adevărate li
nele şoapte... privitoare la legătura ei cu Cle
ment... *

Tot erau adevărate cele ce-i spusese fosta ser
vitoare a Aureliei, şi cărora nu prea le dăduse 
mare crezămănt!

Dar atunci de ce-o minţise Clement?

XVII.

A doua zi după prima seară sărbătorească a 
doamnei Arinăşteanu, Voran ieşi de-acasă mai 
dc dimineaţă ca de obiceiu.

Trecu pe la redacţiunca „Viitorului41 unde găsi 
pe Clement, deja în biroul lui. I se păru con
trariat că-l vede, dar nu dădu multă atenţiune.

îşi închipui că avea de scris şi-l lăsă... tre
când dincolo. Atunci sosi Ghclcrleanu. Voran îi 
ceru lămuriri cum merge cu încasarea cotizaţiu- 
nilor Partidului ţărănesc.

—Slab, răspunse Ghclerteanu. S’ar părea că 
însufleţirea membrilor scade...

— Nu cred. Se va Lămuri însă situaţi un ea 
după deschiderea Camerelor. Ai pus în efecte cei 
20.000 dc lei delà Anastasopolu?

— Da, da, răspunse Ghclerteanu, cam încur
cat...

Voran cată la el, pe furiş, bănuitor. 
—Toată siluaţidnea casei este lim'pede...
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— In cea dintâi şedinţă a comitetului vom 
verifica-o.
^—Cu ce ton ziceţi aceasta, domnule Yoran. în

tâmpină Glielerteanu, cu râs silii. în atitudine 
de umilii.

—Cu nici un ton, domnule, care să-ţi pară 
ne-la-Locul lui.

Pâcleanu deschise puţin uşa, văzu că Yoran nu 
se dusese, şi închise repede uşa la loc.

Lui Yoran îi păru că figura Ministrului era 
cam necăjită.

—Ce are oare? se gândi.1.. Apoi îşi luă pal aria 
şi plecă să se plimbe.

întâlni, nu departe, pe Dorian.
—Ei, ce-ai devenii, domnule Dorian? Xu te 

mai vedem de un timp.
—Scriu acum la .„Yocea Ţării“ unde a trecut 

şi Turbure.
—A-ha... v’aţi făcut „disidenţi^?... Atunci poţi 

să-mi Lămureşti, dacă ai bună-voinţră, dragă dom
nule Dorian, la ce „afaceri necurate" ale lui Pâ
cleanu vă referiţi, de faceţi atâta gălăgie cu ele?

—Nu eu, oricum, fac gălăgia. In contra d-lui 
Pâcleanu n’aş seri nici un rând vreodată. Cât 
priveşte afacerile în. cestiune, ar trebui mai de
grabă să luaţi informaţiuni delàmaestrul" Ghe- 
lerteanu...

—Ce spui?
—El e cu „afacerile necurate“ ^şi Ministrul, ca 

unul ce nu s’a uitat d’aproape, pate ruşinea de 
pe urma secretarului său particular... La reve
dere, domnule Yoran...

—La revedere. Aş dori să te mai văd. De 
çe nu vii şi pe la mine?

—Am Lăsat orice vizite şi petreceri... Lucrez 
la o dramă şi la un roman.

.Yoran stătu câteva clipe locului. Cele ce el 
spusese lui Clement, mai mult dintrun preş im-



315

jimânl, Dorian1 i le da ca reale, ca pornind în 
adevăr delà primul-redac.tor al .Viitorului".

Îşi luă dar liotărîrea să dea bine pe faţă pe 
„maestrul". % ' i

Luând-o apoi pe jos, pe calea Victoriei, se 
îndreptă spre şosea.

Aproape de Ministerul Finanţelor se întâlni cu 
un prieten, marc admirator al cucoanelor fru
moase...

—Dc sigur că vii delà şosea, ştrengarule Loin- 
nalec, îi zise Voran.

—Azi însă. nimica vrednic de luat în seamă... 
afară,, bine înţeles, dc doamna ta, care nu poale, 
intra în categoria „profesionistelor" noastre. 

—A! nevastă-mca era la şosea?...
—Da, şi acum chiar am lăsat-o să se plimbe 

cu vărul vostru, Ministrul Pâeleanu.
Fără voca lui, Voran tresări... şi se' simţi ne

mulţumit...
—Te duci şi tu, ca s’o ici acasă, de sigur? 
—Da, nici vorbă, şi se despărţi de amic, foarte 

în rău impresionat.
Aurelia hu-i spusese- că avea să iasă dc-acasă 

în dimineaţa aceasta.
Octobre era prea 'frumos, dar nici de cuhi 

potrivit pentru plimbări dc dimineaţă la şosea.
Pe când înainta, supt înrâurirea unor sensa- 

ţiuni ciudate, pe care nu timpul minunat, i- le lela, 
nu ştiu cum, făcu o legătură între plimbarea 
aceasta a Aureliei şi par*că nerăbdarea lui Cle
ment că nu-l mai vedea, pe el, plecând din re
fl acţiune...

—Curios! murmură Voran. Se opri 
clipe în loc şi se gândi dacă să se mai ducă 
La şosea...

Un început de gelozie sc prinse de sufletul 

—A! iată ce mă turbură acuma... Nimic alt

câteva

Hui.
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mi-i decât o potrivire, că s’au întâlnit... După 
puţin îşi zise însă: cu toate acestea, Pâclcanu, şi 
la sosea!... El, şl să se plimbe, când avea alic 
preocupaţiuni... Ce e cu asta, îşi adaosc apoi... 
Eu n’airi simţit nevoia de-a mă plimba şi dc-a 
mă duce la şosea?

Se întoarse, şi, posomorât întru câtva, opri o 
trăsură şi apucă drumul casei.

— Oricum. îşi zise, după ce inlrâ în biurou, 
am să lac : să vedem, îmi va spune că a lost la 
plimbare? A! nu, să nu mă mai gândesc la aşa 
ceva. E urât lucru... Şi apoi... e prea marc anti
patia ei pentru Pâclcanu...

Ii veniseră ziarele şi se puse să ciliască; dar, 
în afară de atenţiunea lui pentru ele, lucra un 
gând stăruitor în direcţiunea deja apucată.

Evoluţiunea sufletească este una şi aebeaşi 
când bămieala prinde tărâm, când simţi mântui, 
lovit, dă întâiul semnal al deşteptării.

Se face mai încet ori mai repede şi cu pu
tere lămuritoare mai mare ori mai mică, după 
temperament, după inteligenţă şi mai cu seamă 
după cum deplina încredere, această lumină în 
care iubirea stă ca într’un cadru proteguitor, e 
mai adânc înrădăcinată în firea noastră.

Atmosfera de dinafară în care s’au petrecut 
împrejurări cărora mî le-am dat atenţiune, dar 
care s’au rânduit în minte, găsind, după primul 
semnal, un loc pe unde să pătrundă în suflet, în
lătură aerul cald în care se mişcă rotăria senti
mental flăţii; curentul se stabileşte şi se întreţine 
căci locul nu se mai poale închide. Şi chiar dacă 
se închide uneori, rămâne o mică vătămare in
ternă, făcută de fatalul curent.

Ca şi Cecilia, în singurătatea ci delà Igliţa, 
Voran acum, în singurătatea casei sale în care 
nimeni şi nimic nu părea că se mişcă, începu a 
vedea, a apropia, a pătrunde....

„Aurelia era să ia, dânsa întâi, pe Clement",.
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se ivi deodată în mijlocul câtorva 
duiiasc.... Nu-i spusese ca aceasta ; o prinsese din 
o aluzie a d-nei Arinăştegjru.

Atunci n.u-i dăduse însemnătate; acum voia să 
afle toată împrejurarea.

îşi aminti că; fiind la Igliţa, Aurelia îl îndem
nase să se ducă la Măineşti, în Suceava, înainle- 
mergălor lui Clement.

Se gândi că, în timp ce el umbla neîntrerupt 
prin judeţe pentru planul lui Clement, acesta se 
repezia în Capitală...

Nu trăgea încă nici o încheerc... îşi aminlia 
numai.

Era ca o pipăire, inconştientă încă, a împre
jurărilor...

Să fi fost numai o tactică antipatia ce Aurelia 
arăta pentru Clement, de faţă cu el?

L'ar fi sguduit acest semn; însă încrederea se- 
ridică, puternică şi impunătoare...

Aruncă ziarul şi începu să se plimbe. Căută la 
orariu: unsprezece şi jumătate... Ce mult în
târziase!...

Atunci intră feciorul :
—Cuconiţa întreabă dacă sunteţi acasă...
El tresări şi privi lung la fecior...
— Ce? s’a întors cuconiţa?
— Nu slin, cuconaşule, dacă s’a dus undeva...
A sunat acuma şi m’a întrebat.
Şi răspunsul feciorului nu i se păru neade

vărat.
— Bine, mă duc... z

Roşiescu, umbla pe calea Victoriei, cât um
blă. fără nici o ţintă, apoi apucă pe strada Ro
mană... Voia să-şi amintiască unde sta un prie
ten, funcţionar la serviciul vămilor din Ministe
rul de' Finanţe.

De-odată zări în o trăsură cu cojul ridicai, pe 
Pâcleanu, ghemuit în fund, şi alăturea.cu el o. 
femee. cu văl des pe faţă....

semne ce a-
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w Ii şl. trecu prin minte că era cu Aurelia... şi, 
fără întârziere, se arunca în o trăsură clin cele 
două ce staţionau la câţiva paşi.

— După trăsura care trecu... Iute... ordonă el...
Pâcleanu se opri, în faţa unei căsuţe curăţică, 

cu. trei intrări în aceeaşi curte, descuia repede 
uşa părţii clin spre stradă' şi lăsă pe Aurelia să 
intre, apoi plăti birjarului şi .intra şi el în casă.

Roşicscu se apropia de birjar, după ce acesta 
întoarse.

— De uncie ai luat pe boerii ăştia? îl întreba.
Birjarul îl măsura cu privire nu tocmai prie

tenească -şi, fără să-i răspundă, clădii bieiu cailor.
Roşicscu se necăji de lipsa de cuviinţă a bir

jarului, clar n*avii ce face. Plăti pe al lui, şi 
clupă ce acesta plecă. începii să se plimbe în 
preajma casei.

De sigur că Aurelia era cu „domnul Ministru4:, 
şi răzbunarea lui se iviâ gata, mai ales că şi 
asupra iui Voran îşi întindea mânia lui, în urma 
primirii ce-i făcuse şi „domnul deputat44.

Lasă că-i va „regula44 el, pe aceşti „oameni 
mari41 cari ’şi bătuseră joc de cl în aşa chip 
„infam44!...

îşi notă numărul casei şi numele stradei şi 
voi apoi să plece: să aştepte pe „cei doi fericiţi44, 
nu era nevoie. Dacă Pâcleanu ar fi dat ochi cu 
el, ar 'îi luat masuri de ferire.

Atunci eşi un copil de vr’o opt ani, cu o far
furie în mână.

— Bună ziua, drăguţă... îl întâmpină el. Caut 
pe cineva... Poţi să-mi spui cine şade aci?

— Mama, domnule, eu şi fraţii mei...
— Mai mari ca d-ta?
— Mai mici... Tata a murit...
— Şi cum îi zice mamei d-tale?
— Milana Vasilescu, domnule...
— A! nu e dumneaei... Dar nu mai stă ni

meni în casă, decât d-v?
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— Ba stă şi domini Dumitrescu... dar numai 
când vine o cucoană...

—Aşa? Apoi pe d-1 Dumitrescu îl cătam...
^-Atunci, poftim domnule, că tocmai a venit 

adineauri. Vrei să sun la uşă?
— Nu, micule, mulţumesc.
Ii dădii un ban şi copilul se depărta.
—Va să zică ştie să se feriască, murmură 

Roşiescu. Fireşte: don7 Ministru!...
îşi frecă mâinile cu bucurie: aflase amănunte 

folositoare... Apoi, îşi luă repede drumul.
Erau simplu mobilate cele două încăperi cu 

sală la mijloc, ce închiriase,//07?7/?u/ Dumilrescuc: ' 
pentru întâlnirile sale. Se dăduse dreot flăcău, 
funcţionar cu serviciul mai mult .,afara“A plătise 
chiria pe un an aşa încât îşi asigurase gazda; 
putea să se creadă la adăpostul ori cărei cu
riozităţi.

Aurelia îi vorbiţi cu aprindere:
— Nu voiesc să mă mai ştiu despărţită de tine 

prin Cecilia, prin Voran, prin convenienţele so
ciale. Te rog dar, dragă Clement, fă ce-ţi cer,, 
căci este cu putinţă.

Lui Clement îi trecuse deja un nor pe chip. 
La o schimbare a situaţiunii nu se gândise nici 
de cum.

— De ce stai pe gânduri? îl întrebă ca, cu 
nelinişte. Ţi se pare greu să intri în divorţ?’

— Mărturisesc că da, scumpă Aurelio. Inchi- 
pueştc-ţi că sunt Ministru... că s’ar putea ex
ploata în contra carierei mele politice, divorţul 
acesta ; s’ar căuta cauzele şi...

— Cauzele! dar lasă să se vadă cauza: nepo
trivirea de caracter, neposibilitatea traiului mai 
departe cu soţia ta...

— Am zis: cauzele... Paralel cu divorţul meu 
ar fi al tău, şi lumea ar face sgomot... apro- 
piând amândouă acţiunile... Pe urmă, n^i le-ai

1
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jgândit, dragă Aurelio, că lu eşli faţă cu Voran 
într’o siLuaţiune cu lotul alia? El nu ar primi cm 
nici un chip să sc despartă, căci Ic iubeşte...

— Crezi? chiar când l-aşi face să vadă lucrul 
•cum este? Şi avu un zâmbet crud.

— Chiar. Unii oameni pot să ierte o rătăcire...
— Va să zică tu o numeşti „rătăcire?;c. A! Cle

ment!... Şi mai să plângă.
— Am întrebuinţat termenul propriu siluaţiu- 

nilor de felul acesteea. Nu te supăra, drăguţă. 
Prin urmare, ori că tu vei hotărî imposibilitatea 
traiului tău cu eh fără a-i da adevărata cauză, 
ori că ’i-o vei da, criza de care mă tem va is- 
bucnl şi eu voiu pierde... ca Ministru.

Aurelia, cu ochii în pământ, cuprinsă de Iris- • 
teţe şi de necaz, începu a-şi chinui dantela bo
gatului capod.

Ea îl voia şi fiindcă devenise Ministru, şi loc- 
mai poziţiunea aceasta i-l făcea acum de ne- 
a j uns !

Era adevărul însă, că el putea fi lovit în 
cariera de om politic? Ori se înşelase încă o- 
dală asupra iubirii lui pe cât timp el rămâneaj 
tot nesimţitorul.... Dar atunci, de ce sc apropiase 
de ea?

Nu voia să-şi mărturisească faptul că eâ îl 
provocase, în Irecut ca şi acum?

Era de bună credinţă când îşi lua şi ea ambi
ţiunea drept iubire?

Clement, văzând-o adâncită jpc gânduri, se ri
dicase şi acum îşi privia orarul.

— Dragă Aurelio, dă-mi voie să-ţi amintesc că 
orele sunt aproape unsprezece, ‘îi rosti el.

— Aii! da... bine zici... Şi prin urmare, ase
menea întâlniri nu Irebuc să ia prefacerea sta
tornică, de aşezare familiară, ca să mă bucur 
de tine, liberă şi nesupărată, ca să mă mândresc 

• cu tine şi ca să te iubesc însutit de mult în faţa 
lumei? O! dragă, scumpe Clement! Dar de ce? 
•de ce?

\
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Şi-i înconjura grumazii cu braţele, în o por
nire pasionata, în care vibrau mai degrabă ne
cazul. desamăgirea, suferinţa mândriei şi va
nităţii sale.

— Dar dacă aş aştepta cu răbdare să încep şi 
să termini tu întâi, divorţul tău? Sau nu... Vrei 
poale să încep eu? Uite, să ştii că-ţi voiu da do
vada aceasta de iubire...

El o sărută cu răceală şi o grăbi să se prc- 
gătiască de plecare...

Aurelia oftă, se pregăti, cu. nervii iritaţi, şi 
când termină: ~

— Cuvântul tău dar?...
— Să mai aşteptăm, dragă Aurelio...
— Bine, să mai aşteptăm. Tot este o speranţă... 

Tu însă, nu mă iubeşti, Clement, pe cât le iu
besc.

El zâmbi şi nu răspunse.

Yoran intră în camera Aureliei. 0 găsi îmbră
cată ca de casă.

— Inchipueşte-ţi că jiu ştiu când le-ai întors, 
Emanoile, îi zise ca cu linişte.

El o privi, neplăcut surprins... Cc? voia să 
ascundă că fusese la plimbare?

— Tu n’ai eşit, azi, Aurico? o întrebă el, fără 
să o priviască. Glasul îi tremura.

— N’am avut la ce eşi azi...
Ceva par’că se scufundă alăturea cu Votau şi-i 

dclc dmpresiunea unui pas greşit care te face 
să cazi în o groapă.

0 sudoare rece i se ivi pe la tâmple...
Aurelia luă seama schimbării dintr’o clipă a 

chipului lui Voran, şi-l privi ciudat.
Atunci, ridicând şi el ochii, căutăturile lor se 

ciocniră, se măsurară,—ale ei voind să pătrundă 
în o situaţiunc neobişnuită,—ale lui să lăniu- 
riască o situaţiunc bănuită.

— Cc ai? cuteză ea să-l întrebe, apropiiiulu-se.
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El n’avii curagiul să-i arale cti-l minţisc... să-i 
spuc chinul care începuse a-1 săjDa.

—Nimic... Xici eu n’am eşit il’acasă... Nu ma 
simţiam bine...

— Ciudat, răspunse ea. străpungându-l cu o 
privire adâncă... Ca niciodată, să fim acasă şi să 
nu ştim.

Iar în gând îşi zise:
— Nu cumva a prins ceva de veste? In ade

văr să fi fost acasă? Şi tare, rosti: par’că îmi 
spusese feciorul că te duseseşi....

—Nu... Ani fost în birou...
— Ştie dar că am eşit. se gândi Aurelia. Am tă

cut rău de-am minţit... Ce ocaziune bună, ca să 
fi început deja cu el!...

— Da, este ceva... se gândi şi Em noii.
Şi o mâhnire grea' i se abătii pe suflet. Fur

tuna putea să isbucniască în curând.

La masă Voran abia se atinse de bucate...
—In adevăr că nu ’ţi-e bine, Emanoile? îl în

trebă Aurelia...
— Nu-mi este, în adevăr... Am să mă culc pu

ţin, în odaea turcească... Tu dacă vrei, poţi să 
eşi dragă Aurico...

— Da, am să mă duc la mama...
— Yoiu veni să te iau...
— N’am să stau mult...
— Atunci... întoarce-le singură...
Ea trecii în camerele ei, foarte frământată: ce 

ştia? ce-şi închipuise din faptul că-i ascunsese 
eşirea ei *?

Emanoil trecù în camera de lângă birou, îşî 
aprinse o ţigară .şi se lungi pe otomană...

Eată-i viaţa otrăvită de bănueli urâcioase.^ 
Ii ascunsese plimbarea, şi fusese văzută cu Pâ- 
cleanu. Să se poală oare o vinovată legătură 
între ei?

De data aceasta întrebarea era limpede: üi-

\
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conjurata fiind de micile împrejurări ce a- N 
dtinaso de dimineaţă, putinţa unei trădări i se 
descoperi ca fulgerul de după un nor ce nu 
părea de furtună...

Se ridică învăpăeat, durerea dădea rând mâ
niei....

— A! dac’ar fi! scrişni el, strângând pumnii...
Xu-i era însă .ursită o frământare mai Înde

lungată, în aşteptarea deplinei desvăluiri a ade 
vărului îngrozitor.

Feciorul intră şi puse, în linişte, pe birou, 
corespondenţa şi câteva ziare.

Se apropiă numai decât de birou, par’că ’i-ar 
fi suflat o şoaptă la ureche, că poşta îi aducea 
holărirea soartei...

Trecîi repede cu vederea peste trei scrisori, 
din care cunoscu că una era delà moşie.

Pe cea d’a patra o apucă, o învârti de câteva 
ori şi nu-i veni să o lase, cum nu-ţi vine să te 
depărtezi de ce e scris să fie... •

Scrisoarea era din oraş, cu scriere aproape 
caligrafică, curat trasă pe plicul ordinar.

Emanoiî o tăiă încet, încet,—par’c’ar fi voit 
să înLârzie,—şi totuşi o desfăcu în de ajuns de 
repede spre a-şi afla nenorocirea.

i

Domnule Voran,
Dumneata nu eşti om tocmai bun la inimă, 

dar şi cei mai ai dracului, tot nu ar trebui să 
paid ce păţi d-ta... Ia fă-te numai cu te duci în 
strada Cometa No. 9S, la casa cucoanei Mitana 
Vasil eseu şi întreabă de domnul Dumitrescu ia 
care vine o cucoană... care, grozav seamănă cu 
cucoana d-tale... Atâta numai îţi spun, şi ce-a

capul pe olnuişă 
.„Un prieten.“

Voran, începuse a tremura delà primele cu- , 
vinte; acum se simţi uşurat... „Mitana Vasi-

mai fi... de! a fi..- O să scoţi 
cum îi socoti.

23
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7escu...C£, „Dumilrescii“..., ce mime erau aces
tea? Pentru el nu aveau însemnătate. Era un 
denunţ infam... operă a cine ştie cărui nenoro
cit... Rupse scrisoarea şi o aruncă în coş, apoi, 
cu linişte, cili cealaltă corespondenţă. Pe urmă, 
se întinse iar jpe otomană...

.,Milana Vasilescu...“, „Dumilrcscu...” „Strada 
Cometa No. 98.nume şi dale îi rămăseseră 
însă în minte... şi acestea începură a7l persecută 
continuu....

..Dumitrescu...“. Acest nume mai cu seamă îl 
repeta mintea lui, şi-n amorţeala momentului, 
—jumătate somn. jumătate deşteptare,—numele 
se alipia de un chip care se lămuria din ce în 
zc: ca din trim adânc întunecos de prăpastie, la 
gura ei bătuta de lumina zilei.

Şi-i era cunoscut chipul... Semăna cu al lui 
Bâcle an u dar era diavolesc ca privire, ca zâm
bet, ca alcătuire...

Şji i se năluci apoi chipul „cucoanei” cc venia 
la el... Era în adevăr al Aureliei, aprins de pa
siune cum nu-1 văzuse pentru el. încântător cum 
nu voise niciodată să se facă pentru el.

Gura i se uscase, pieptul îi ardea, o apăsare 
grea i se pusese pe inimă; se ridică deodată şi 
cu privirea întâmpină o oglindă ; se speria: era 
palid.-cu ochii turburi şi înroşiţi...

— Sunt un nerod. îşli zise....
Nume şi date îi reveniră însă stăruitoare.... 

'Atunci sc hotărî să iasă...
După câtva Limp dc umblet sc văzu, aproape 

cu surprindere, în strada Cometa. Se opri în iaţa 
casei cu No. 98...

La încăperea dinspre stradă o fenice scutura... 
Fără voc se apropia...

— Mă rog, domnul Dumilrcscu?
Femeea se aplecă puţin asupra ferestrei. în 

'arară, şi privi curios la dânsul.
— Nu c acasă.-.. Domnul Dumilrcscu vine nu

mai când.... arc afaceri.
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Râsul ci udai al fonicei îl supără....
— Afaceri.... de inimă ştiu. avii curagiul să 

zică Dar când Paşi putea găsi?...
— Nu şliu, domnule. N’am văzut să-l caute 

nimeni pân’acmna.
El o salută cu uşoară înclinare din cap, şi 

porni, urmărit de privirea nedumerită a fcmcci. 
■care era însăşi gazda...

Emanoil se gândia:
Dacă e adevărat denunţul, în ce priveşte pe 

Aurelia,—şi se înfiora^—de ce Dumilrcscu acesta, 
care nu vine decât când are ,,-afaccri“. n’ar fi... 
Pâcleanu ?

Inima! i se sgudui. Da. Pâcleanu! se ascundea 
. supt all nume... ca să nu-şi compromită posiţiu- 

nea... A! dc-ar li adevărat!
Sângele i îse urcă la cap, şi. par’eă stătu să' 

cadă sul) înrâurirea puternicei mâhniri ce-i clo
coti în silf Jet.

Nimic încă în contra Aureliei... Inima lui o 
lăsa par’că ncrăspunzăloare. pe fcincca cc-i era 
dragă până Ia înnebunire. Toată ura pe el ; tot 
dispreţul, asuprăd ; toată pornirea de răzbunare, 
în contra lui, căci el 6 sedusese, fără doar şi 
poate... îşi lăsase soţia la ţară, înlro părăsire 
deplină şi... se aruncase în calea Aureliei car.e-i 
plăcuse dintâi... Era Ministru; avea calităţi ex
terioare de înrâurit : apoi, cu stăruinţa mişeilor 
desfrânaţi... ajunsese s'o depărteze de bărbat şi 
de datorii.

Acum îşi da el seama că Aurelia nu-1 iubise 
niciodată; şi lotuşi simţia o învăpăiarc pentru 
ca, care aproape să-i sdrobiască inima...

Ce să facă? Cum să se încredinţeze mai bine? 
Să pând iască, să se domineze. să aştepte, şi...'de 
va vedea cu ochii, să pedcpsiaşcă la moment...

Pe amândoi?
s Se opri locului, cu violentă durere in suflet... 
La ideea de a o vedea şi pe ea moartă, ochii i
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se umplură de lacrimi... Moartea ei ar Ti fost şi 
a lui... Xu! Să nu moară ea... ci numai el... mişe
lul! Poate că în urma dispariţhmei lui. Aurelia 
s’ar fi căit şi...

Nu! situaţiimeâ era teribilă şi aşa... Cum s’ar. 
mai fi uitat la ea? Cum i-ar mai fi lui, între 
ideea că ea a fost a altuia şi ideea că ca era să-l 
priviască. drept ucigaş?

Doamne, eată-i viaţa sdrobită, de astă data 
mai crud decât în trecut... Atunci fusese greşeala 
lui ; acum nu era vinovat cu nimic... In prima, 
lui tinereţe, cu toate că iubise pe feme ea ce-i'. 
fusese aproape soţie, căutase plăceri şi în altă. 
parte. Acuma se devotase acestei unice iubiri...

Şi se întoarse acasă, atât de nenorocit, că în 
biroul lui începù să plângă: slab de fire şi 
violent la mânie, plângea pentru soarta lui şi 
medita răsbunarea pentru seducător.

XVIII.

Domnul Ministru gândindu-se la întărirea si- 
tuaţiunii lui politice în Partid, prin trecerea lui 
Interne, dugă cum i rse dasc a înţelege, îşi vedea 
cu nepăsare de afacerile în curs ale Departa
mentului său.

De altmintrelea nu avusese delà început nici 
o tragere de inimă pentru ele, care-i erau prea 
străine.

A fi Ministru fusese grija lui. Unde? Nu-1 in
teresase. Lucraseră şi lucrau Secretarul general 
şi ceilalţi funcţionari, mai ales aceştia.

Cu alcătuirea „Partidului Ţărănesc", o lăsase 
cu'totul pe tânjală. De altmintrelea şi din pro
vincie nu mai răsufla nimic. Se 'făcuse jjar’că o 
linişte de mormânt în jurul ideei...

„Viitorul“ devenise cu totul neinteresant, ca 
orice ziar de partid în care nu se mai discută
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principii de tradus în fapte... Dezorientai „vii
tor !“.

Do aceea.—i se .şi spusese de altfel Ministru
lui,—abonamentele scăzuseră, vânzarea 
mărul scăzuse.

Pentru susţinere, începuse a se ataca fondul 
„partidului ţărănesc4*, spre a nu fi silit Ministrul 
:sâ dea din pungă.

Când va fi Irebuinjă, se va alerga şi la vr’o 
.subyenţhme binevoitoare a guvernului.

Ca să-l lase să dispară, nu era nici o clipă in- 
tenţiunea lui Pâcleanu. „Viitorul"' trebuia să-i 
fie armă... Ia îndemână, pentru ocaziuni nepre
văzute cc puteau răsări cândva.

Politica are surprinderi neaşteptate şi neplă-

eu mi

cuţe...
Lucra cu Secretarul General când intră apro

dul. Acesta îi puse, în tăcere, pe birou, o scri
soare, apoi eşi.

Clement nu-i dădii atenţiune; pe urmă, în
tâmplător aruncându-şi privirea, cunoscu scrie
rea şi, ridicându-sc, o citi mai de-oparte.

Dragă Clement

Ministrului îi este învoit să uite o aïacere de 
Stat, dar niciodată, iubitului, că o inimă doreşte 
după el şi că-l aşteaptă. Mâine după amează. la 
orele trei, acolo. Te roagă,

„Aurelia44.

Pâcleanu, fără să dea vrun semn de neplăcere 
ori de bucurie, puse scrisoarea în buzunar şi 
urmă, foarte cu Jinişte, să lucreze.

De trei zile pu dase pe la Yoran, nici nu-l vă
zuse pe acesta venind pe la redacţiune.

Nu se întrebase de ce,—nici nu avea cum;— 
nu se întrebase ce putea crede Aurelia. In inima 
Iui sc făcuse .curat, par’că măturase cine ^tie ce
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îngrijitor conştient de datoria Iui. Xici îngrijarey 
nici reinuşcări, nici măcar vreun cuget anume, 
pentru viitor, cu privire la legătură lui.

Acum că Aurelia il chian.ù, nu hotăra să nu 
se duca . avea să se ducă însă ca la o datorie de 
conveninţă, cu indiferenţă, dar cu anume deli
cateţă ce o cerea împrejurarea.

Cât despre visul Aureliei,' credea că-i arătase 
in de-ajuns neputinţa de a se împlini ; astfel, nici 
la asemenea :,rătăcire“ nu mai cugeta.

Dar Aurelia cugeta însă, cu atât mai mult, că 
luase scama iniei schimbări însemnate la Yoran.

Emanoil părea liniştit, .şi era în adevăr. Avea 
însă liniştea aceea de îngrozit a unui gând bine 
chibzuit şi holărit.

Nimic desmerdălor, pentru soţia lui, dar o 
purtare bine Studiată de politeţă, în raporturile 
zilnice

Şi totuşi Aurelia, obişnuită cu desmerdările 
lui, deşi nu-l avea la inimă, prinsese deosebirea 
şi voin să spuie lui Păcleanu, că terenul se fă
cuse propriu ca ea să înceapă experimentarea.

In această zi de Duminecă Yoran urma să li]>- 
siască toată ziua; spusese Aureliei că se duce la 
vînătoare. Şi dis-de dimineaţă, In adevăr, plecase.

Bietul Emanoil, scrisese o parte din noapte, 
îşi orânduise toate hârtiile ce aveau un preţ cu 
privire la averea lui.., plin de durerea că pă- 
răsia poale pentru totdeauna locuinţa aceasta, 
plecase.

Dar locul lui de vânătoare era în strada Co
meta la No. 98...

De a doua zi după ducerea lui în^ această 
stradă, se înfăţişase cucoanei de gazdă.

— Doamnă, l-am întâlnit pe domnul Dumi- 
trescu şi mi-a spus că aţi putea să-mi închiriaţi 
o cameră vecină cu el. De aceea am venit să o 
văd.

.-—Scuzaţi, domnule... Am o cameră, dar nu
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şliu dacă face pcnlru d-v. răspunse ea, niăşu- 
rându-1 de sus până jos.

— Nu v’a vorbit domnul Dumilrescu?
— D’apoi că rar dăm ochi împreună, şi, de 

cri n a mai venit p’acasă... Dar fiindcă v’a spus... 
uite, e odaia asta, pe care a ţinut-o un student.. 
Fiindcă nu ştiu dacă a mai veni, aş putea să v’o 
dau.

Yoran o privi cu atenţiune, chip ca să-i vadă 
mobila, în realitate spre a vedea clacă se potrivia 
planului lui. '

— Mă rog, garderoba asta, nu se poate schimba 
d’aci? întrebă el.

— S’ar putea. însă după ea este uşa care dă 
in odaea d-Iui Dumilrescu.

— Apoi, e foarte bine atunci. Asta voiam şi 
eu, ca să pol fi mai uşor împreună cu amicul 
meu, când sc va ncmeri să fim amândoi acasă.

— De asta, cum o să vă împăcaţi, domnule.
— Şi uite, te rog, să pui azi chiar să mute 

garderoba şi să astupe uşa aslăhdtă, fiindcă 
m ain învoit cu Dumilrescu să cs pe la el... De 
aceea să pui să facă şi altă chec pe care s’o am 
cu mine...

Gazda sc gândi o clipă..
— Y’aţi înţeles aşa, domnule?
— Dar cc interes aş avea să le mint şi să tur

bur pe chiriaşul d-taie?
— De asta, aşa-i, ce să zic?
— Acuma s punch le rog, cc chirie ceri?

— Studentul plătia patruzeci de lei.
— Eu dau şasezeci, şi poftim pe o lună îna

inte. Mâine- dimineaţă viu, să ştii. Să găsesc 
elicea gata...

Iu ziua .următoare găsise orânduit cum voisfc 
şi.stătuse în acea cameră şi în celelalte două, 
dat gândurilor celor mai dureroase.

— N’aduceţi lucrurile d-v. domnule? îl între
base j*azda, cu curiozitate. I se părea ceva nu 
tocmai obişnuit, nu prea la loc.
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— Ba da, le voiu aduce: nu mi-au sosit încă;, 
răspunse fără a se lămuri mai mult.

Sâmbătă, când vestise pe Aurelia că pleacă la 
vânătoare, petrecuse o bună parte din zi in ca
merele acestea.

Duminecă in zori, veni pe jos şi intră fără 
igomot, apoi Lăsă perdelele şi se aruncă pe pat, 
unde începu să plângă.

In această odae petrecu toată dimineaţa, Iară 
grijă de mâncare, într’o nerăbdare şi într'o a- 
prindere de sânge ca la friguri.

In această odae, ca un condamnai la moarte, 
în anume celulă, îşi făcu bilanţul existenţei, măr- 
turisindu-şi fătră nici o ascundere păcatele şi 
binefacerile, şi ajunse la încheeyiea că nu me
rita, în cele de pe urmă, asemenea soartă.

Un o rai* de (părete din camera alăturată îl deş
teptă din amorţeala ca‘re-1 încremenise în ir un 
fotoliu: erau două ore după amează.

Puţin după aceea auzi voci în curte, ale gazdei 
şi ale copiilor... Ridică un colţ al perdelei: se 
duceau... La un interval scurt după ei plecă şi 
îemeea ce le servia de bucătăreasă şi ’n casă.

II împresură o tăcere care începu să-i facă 
rău. Un sentiment nedefinit, par’că de teamă, 
par’că de înglrijare, îi cuprinse... Aiizia lic-lacul 
orarului de buzunar şi anume plesnituri ale 
mobilelor sau ale scândurilor podelei şi acestea 
îl făceaii să se înfioare.

Incepii să se plimbe... Ce tare i se părţi că-i 
răsună paşii! Astfel, preferi să se gh emu iască 
iarăşi în fotoliu.

Dar dacă nu vor veni aci? Dacă întâlnirea o 
vor avea în chiar casa lui?

Se ridică sugrumat de-o grabnică năvălire de 
sânge şi înnaintea ochilor văzii stele roşii... Era 
fioros în atitudinea lui sălbatecă. A doua parte 
a firii lui îşi lua predominatoare tărie.

Orarul bătii două şi jumătate, apoi trei fără 
un pătrar. * |
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Se opri deodată şi ascultă, in timp ce inima 
ii svăcnia cu putere prea marc: auzise un du- 
ruil de trăsură... Se apropia, se apropia... în
cetă...

Emanoil ridică puţin perdeaua... Ii strânse 
nervos colţul între degete şi geniu de mânie, 
îimăbuşil: era Păcleanu... Tot el darăî... Mişelul !

II auzi cum descuia, şi trosnetul checi * în 
broască par’că-i vârî junghiuri în inimă...

Ascultă: îi auzi paşii... Se plimba... Dacă 
s’ar repezi şi l-ar trăsni cu neaşteptata lui ivire?

î>i l'ăcii câţiva paşi spre uşă... Dar se opri... 
Nu! Trebuia o lecţiunc şi necredincioasei lui: 
trebuia să-l ucidă supt ochii ei...; să-i arate mânia 
lui în toată cumplita ei desfăşurare, s’o înspăi
mânte, s?o plece căinţei...

Poale că ea, cerându-i ertarca, şi el dândui-o..., 
ar fi putut să mai fie fericit... Fericit!... Cine 
ştie... Mai spera, ori cum. în mângâierea a- 
ceasta, în o vieaţă împreună cu păeătuitoarca ce 
urma şi acum să-i fie dragă de nu mai putea!

Tresări.... şi sguduilura îi fii adânc de dure
roasă; altă trăsură se apropia... se apropia... se 
opri...

Nu avii curagiiil să se uite afa;r,ă, ci urmări 
cu auzul grăbita apropiere a paşilor, ciocăni tul 
în uşă, paşii lui Clement, descuiatul uşii:..

— Ah! Clement dragă!...
Glasul acesta, puterea de pasiune a exclamă

rii, îl înfiorară... îi trâseră lot sângele din faţă.
Uşa se încuiă... Sosise teribilul moment... Fu

rişă mâna stângă in buzunar, îşi apăsă dreapta 
pe inimă şi închise o clipă ochii...

Clement, cu /spatele la uşa ce da în sală,—in 
odaea din spre stradă,—o ţinea pe Aurelia îm
brăţişată...

— Dragă Clement... Treime să mă despart dc 
el... Trcbue. înţelegi tu? Vo.ran bănueşte ceva, 
şi aceasta voiam să...
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Aşa cum vorbia, cu faţa Ia uşa, cu oclrii iu. 
ochii Iui, ramase deodată. încremenită, gaJbenă, 
iar glasu-i înecat şucră :

— EI !...
De ne descris i'u atitudinea celor trei, în o 

clipă numai : Yoran, cu revolverul în mână gata 
d’a trage; ea, cu un braj întins spre Yoran; 
Clement, dat c’un pas înapoi, palid, mut, cu 
mintea învăluită....

— Mişclule! lună Emanoil. a căruia înfăţişare 
se făcuse spăimânlăloare... Ochii îi erau numai 
scânteieri, buzele îi tremurau, pieptul i se sbu- 
ciuma...

La mişcarea cc-şi dădu braţului, Aurelia se 
repezi .înaintea lui Volran.

— Stai... opr...
Lovitura pornise... (ilonţul îi pătrunse în gură. 

Căzu... cu faţa înainte, j)e brânci, plină de sâiige...
Yoran se desmclici Ia moment, îşi dădu scama 

de neaşteptata întorsătură a lucrurilor şi nebun 
de .durere se reipezi, îngenunchiă,*_şi o lua în braje 
pe nonorocila care horcăia.

Clement, cu silinţă supra-fjrcască asupră-şi, 
îşi dobândi prezenţa de spirit şi se strecură re
pede pe lângă Yoran, care, nici nu simţi fuga 
mişelului.

— Aurelio! scumpă Aurelio 
timp Yoran... Nu pe tine am voit să te ucid... 
Vino-ţi în fire... Aurelio... scumpa...

Deodată i se rostogoli din braţe: încetase d’a 
trăi. El, rămase încremenit, cu ochii mari peste 
măsură, în genuchi, cu braţele atâriiându-i ne
mişcate, icoană a durerii în care s’a nimicit cu
noştinţa de sine şi gândirea...

In juru-i era atunci un haos, şri părea că-n 
acel adânc ele nemăsurat, el plutia.ca un corp 
uşor, pierdut în timp şi ’n spaţiu, rătăcind fără 
ţintă.

Cine ar putea spune cât a ţinut acea stare de

striga în acest!
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deplina nimicire? IiiLr’un târziu, deşteptat de 
balaea orarului, se scutura, îşi duse mâinile la 
ochi. cală în juru-i şi se ridică...

Nimeni altul... El... şi un cadavru... In adevăr 
că murise Aurelia lui cea nespus de dragă?

Se plecă asupra-i, o pipăi... Era rece, aproape 
de lot înţepenită... cu ochii pe jumătate deschişi, 
sticloşi, cu figura contractată, cu gura însânge
rată deschisă, pe ale cărcea buze, după fatalul 
strigăt, spaimei părea că lot mai rătăceşte...

. Ii cuprinse capul în mâinile lui ce nu mai 
tremurau, îl sărută cu pasiune, apoi întoarse 
ţeava armei şi o lipi de tâmpi fu.. O detunătură 
înăbuşită urmă... apoi nenorocitul se prăvăli 
lângă corpul neînsufleţit, ca trăsnit : moartea I 
cuprinsese la moment.

XIX

Tocmai în stradă Pâclcanu se simţi Înspăi
mântai de cele-petrecute atât de repede... Par’că 
nii-i venia să creadă... O dramă, în vieaţa Iui 
lipsită de pasiune!...

Privi în juru-i... tăcere. Strada dosnică era 
deşartă... Par’că se uşură de-o greutate: scă
pase de pericol; trecuse prin teribile momente.

Ce era să se mai întâmple în casa fatală?
O răceală ca dc ghiaţă i se lăsă pe suflet, 

faţă cu moartea Aureliei. Trăia el, aci era tot.
Opri o birjă ce lrecea şi se urcă, ordonând 

să-l ducă repede în Calea Victoriei.
NTi voia să-i cunoască birjarul persona li laica 

şi avea să-l opri as că undeva, în drum.
începu să se gând iască acum la urmări. Scă

pase de moarte. .. Yoran însă nu avea să-l dea 
pe fată?

îşi încruntă spr.âncenilc.... In el voise să tragă 
•Voran... Pc el dar îl ura; de răsbunarea lui 
trebuia să se teamă...
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Sc opri în Calea Victoriei şi dădu drumul 
.'trăsurii, apoi o luă pe jos, foarte adâncii In el. 
Nu văzu salutările, nu răspunse...

Se întreba cum de-a aflat Voran? De când? 
Nu de mult, de sigur, căci el nu era om să 
rabde... Fără îndoeală că din zilele acestea, de 
când nu-1 mai întâlnise...

Dar cum?... Ori cât îşi întinse puterea dc 
pătrundere, nu putù să afle...

Eală-i situaţiunea politică în paricol dc com
promitere...

Să fi fost cu putinţă vr’un .proces? Să aibă 
cumva a se teme din partea lui Voran dc o 
.nouă încercare să-l ucidă?

încurcată siluaţiune! Cine ’1 pusese a se pleca 
unui capriciu femcesc!... Căci numai capriciu 
fusese.... Nu el, Clement, ci omul politic cu ca
lităţi strălucitoare, atrăsese pe Aurelia... Vani
tatea ei îl voise, ambiţiunea ei aspirase acum 
să ’şi-l facă soţ legiuit...

Şi el, lipsitul de siinţiniante duioase, se lăsase 
linei momiri de câteva momente... Avusese şi 
el... un capriciu....

De unde să stea şi să se pătrundă de-aproape. 
de putinţa unor împrejurări dramatice, când 
cestiunile de inimă fuseseră totdeauna pentru 
el un mare necunoscut?

In acea noapte dormi rău. A doua-zi aştepta, 
cu încordată nelinişte, o deslegare... Până la 
prânz nu se ivi nimic.

După amează trecu pe la redacţiune... Nimic, 
ca reportagiu, asupra întâmplării din strada Co
meta No. 98.

Sc duse la Minister şi lucră... cu gândul aiu
rea...

Când fu întrebat de Secretar dacă nu se simte 
bine, se sili, cu puterea-i de voinţă, şi isbuti 

: să-şi astâmpere neliniştea.
In .ziua următoare, nimic iarăş. Ce putea fi?
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De-odată îi trecu prin gând putinţa sinucide
rii lui Voran...

Şi ideea se înrădăcina cu atâta piiterc în el7 
încât nu se mâi îndoi...

O! dar asemenea lucru îl scăpa pe deplin!... 
El şi ea vor li găsiţi morţi... Gazda nu va şti 

să-şi explice întâmplarea şi cum să lăniu- 
riască altora pe „Dumitrescu‘c...

Taina legăturii Iui n’o cunoştea altul decât 
•Yoran... şi el nu mai putea vorbi...

I se aduse o trăsură şi porni la Voran.
II întâmpină doamna Râuţîanu, foarte îngri- 

jală, şi-i spuse că de Duminecă nici Aurelia- 
nici Voran nu se mai întorseseră acasă...

— El a plecat la vânătoare, dânsa după a- 
mcază,-să se plimbe... Doamne! ce să se fi în
tâmplat? Ce crezi d-ta, Clement?

El îşi alcătui o înfăţişare anume.
— Mă surprinde aceasta. Pe Voran şi pe vc- 

rişoara nu ’i-am mai văzut de câteva zile...Mirat 
că nu-1 întâlnesc pe la redacţiunc, veniam a- 
cum să-l văd...

—E o nenorocire, de sigur, zise muma. cu 
lacrimile în ochi. Dar care? Nu-mi vine ce să 
cred, ce să-mi închipuesc...

— Eu sunt de părere să vestesc pe Prefectul 
Poliţiei...

— O! Doamne! Doamne! Am luat'eu seama 
că acum în urmă nu mai era între ei vieaţa delà 
început, dar nu cutezam să o întreb pe Aure- 

Te rog, Clement, fii bun şi dă-le de urmă,, 
căci simt că mă cuprinde nebunia... la ideea 
cine ştie cărei nenorociri...

— O! linişteşte-te, mătuşică... Poate că vor fi 
plecat împreună la Dolj...

— Am telegrafiat. Mi s’a răspuns că nu:s a- 
colo.... De altmintrelea nici nu mi-aş închipui 

să plece aşa, fără să vestiască jpe nimeni, 
şi Aurelia mai ales fără niçi o pregătire. Nu,.

cum

lia...

cum
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nu. e ceva misterios'' şi pentru mine de-o îngri- 
jarc nespusă.,.. Am tclcgrafiat şi lui Uâuţinnu 
să vie....

Atunci se ivi Dinu Kăujianu. Cânii i se lămuri 
lucrul, el începu să râdă...

—Ce Dumnezeu, mamă, umbli cu drame dc 
roman?... Emanoil s’a dus la vânătoare, dar s’a 
înţeles cu Aurica s’o în lain iască şi să sc ducă... 
tinde-va, na!

— Taci că nu ştii ce spui. uşuralecule, îi zise 
muma cu asprime...

— D-ta, cum iei lucrul. Clement?
— Eu îl iau mai cu seriozitate... La revedere... 

Mă duc la Prefectura poliţiei...
P.âcleanu plecă, .şi mai uşurai: în cuget: nu-i 

mai rămânea nici o îndocală că sc întâmplase 
precum îi venise în gând: Yoran nu putuse su
pravieţui morţei Aureliei, cauzată de el... Pe el 
îl uitase ca să-şi pue >în faţă nunîai durerea şi 
dcşărtăciimea linei vieţi fără ea... Dc aceea, se 
ucisese.

Dar când vor fi găsiţi? Cum ştia el alcătuirea 
lucrului, gazda intra în odăile închiriate de cl, 
în toate zilele aproape..., cel puţin îndată după 
•o ducere a lui fp’acolo... Cum atunci dc nu se dă
duse încă dc urma lor?

Când aj.unsc la Prefectură şi intră la Prefect, 
acesta îl întâmpină cu înfăţişare de ocaziune:

— De sigur, domnule Ministru, că aţi venit 
după in formaţiuni în urma dureroasei drame.

Pâcleanu inii ;şi putu opri o tresărire. Sc do
mină repede însă...

—O dramă, zici?
— Da, d-nul Yoran şi soţia d-sale au fost gă

siţi în strada Cometa No. 98, azi dimineaţă,} 
morţi...

— MorţiV o! Doamne...
Şi rămase ca trăsnit...
— Yă înţeleg, dureroasa surprindere şi vă rog 

să primiţi condolcanţclc melc sincere...
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— Dar cum?.... Ic rog explică-’mi...
— L im mister ce-1 va lamuri Parchetul....

Proprietara casei n’a ştiut să dea informaţiuni 
însemnate.... La închinase un apartament unui 
domn Dumitrescu care, parc-sc, avea întâlniri cu 
doamna Voran. Soţul a surprins-o.... de sigur. 
Dar aci începe misterul... Acel Dumitrescu. ni- 
căcri, fără nici o urmă, pan’acum... iar soţii 
amândoi, ucişi... După părerea medicului d-nul 
•Voran s’a ucis singur. Pe d-na însă, el va lî 
ucis-o? Probabil. Va Ti lovit şi pe Dumitrescu? 
Xu se poate şti până acuma.

—Suni ca înlr’un haos, murmură Ministrul...
— La ora aceasta soţii Ircbuc să fie duşi a- 

casă... Pentru alte lămuriri vă puteţi adresa la 
Parchet...

— De o cam dală mă reped la Voran...
Ministrul cşi foarte trist... îşi jucase rolul cu 

perfecţiune.

In acea seară „Viitorul", ca şi celelalte ziare, 
vorbiau de această „dramă palpitantă", şi se 
cufundau în lot felul de comentarii.

Când Cecilia primi telegrama: „Neînţeleasă • 
nenorocire; Emanoil şi Aurelia morţi"... biata 
fenice rămase de piatră, cu ocilii ţintă la doc
torul, ce sta în picioare, încremenit ca şi sora lui.

Acelaş gând îi străbătuse, încă întunecos la 
Cecilia, fără nici o umbră la Ruslovici...

— Cică, strigă de-odată Cecilia, îngălbenin- 
du-sc mai tare..., şovăind.

—CecilioL. şi se grăbi s'o sprijin iască...
— Ah! Dumnezeule! înţeleg!... înţeleg. Şi, lă

sată încet de medic, înlr’un fotoliu, ea îşi aco
peri faţa cu mâinile...

Doctorul nu mai avii curajul să vorbiască: 
nici s’o dcsamă’giască, nici s’o mângâie...

Criza ce aştepta, isbucnia, şi cu împrejurări 
mult mai dramatice decât putuse a’-şi închipui.

Cecilia făcu o'mişcare ca să se ridice, şi ina-
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iute ca doctorul s?o poată ajuta, căzii jos fără. 
cunoştinţă...

Noapte de (groază urmă după aceea, când a- 
ceastă nenorocită femee începii să se sbuciimie- 
înlre durerile morale şi durerile prematurei 
naşteri.

Şi chinul ţinu uluit; copilul veni pe lume ca 
să însemneze o epocă fatală în vieaţa mumei şi 
să dispară apoi, ca îngrozit şi el, de siluaţiunea 
teribilă în care avusese câteva' clipe de traiu.

Sdrobit de fapte pentru care nu putea fi răs
punzător, vieaţă fragedă dală hunei înainte’de 
timp, închise ochii pentru eternitate, fără să fi 
avut timpul de-a se ghici că trăeşle.

Fulg (uşor, fusese suflat de vântul unor pa
timi şi al unor dureri prin care nu avea să 
treacă....

Dar muma rămânea, şi se bătea între vieaţă 
şi moarte: era doborâtă fiziceşte, era strivită 
sufleteşte de prăbuşirea, peste fiinţa ei întreagă',, 
a clădirii ce ridicase cu nespusă dragoste, pe 
temelia familiei.

In camera din rândul de ’sus, Ia lumina a trei 
lampe cu globuri mate, sta nemişcată pe patul 
de suferinţă, îngălbenită, cu cearcăne vinete pe 
supt pleoape, cu ochii pe jumătate deschişi. Ai 
fi socotit-o dusă din vieaţă dacă în dreptul pep- , 
tului acoperitoarea de lână nu s’ar‘fi săltat după 
răsuflare.

Doamna Rustovici, într'un fotoliu, cu părul 
deja albit în timpul din urmă, trecută delà o 
diirere liniştită la o grijă şi o suferinţă pe cât de 
neaşteptate, pe atât de chinuitoare, riu-’şi lua 
ochii obosiţi, dar foarte veghiători, delà scumpa 
bolnavă...

Doctorul, se plimba uşor, de colo, colo, se o- 
pria câte-o clipă în dreptul patului, asigura cu 
câte o privire, privirile mumei ce-'şi pusese toată 
speranţa în el, şi aştepta ora când să dea iar 
îngrijirile medicale surorii dragi.
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Jos, întro odac mică, pc o măsuţă,; cu o lu
mânare la căpâtâ!iu, mica fiinţă de câteva ore 
venită şi lot dc-atunci cufundată în întuneric, 
stă nemişcată supt o acoperire subţire...

Chipul, bine alcătuit, era vânăt, cu pleoapele 
umflate. Gura, ce dăduse numai primul ţipăt al 
existenţei, ‘micuţă şi întredeschisă, părea o roadă 
putredă.

Şi nimeni în juru-i, odată ce nu se legase prin 
iubire de inimile a-lor săi..., odată ce toată lua
rea aminte să strânsese la patul nenorocitei 
mame.

A doua zi avea să-’ş'i aibă un mic mormânt 
care era să rămână uitat, şi nici un nume de-a- 
supra : un mic necunoscut, şi atâta tot.

Se dăduse voe pentru înmormântarea soţilor 
Yoran, şi multă lume îi (petrecu până la locul 
eternului somn, tristă, dar mai mult intrigală 
de misterul ce învăluia drama trecerii lor din 
vieaţă.

Cu toate cercetările, nu se putuse da de nici 
o urmă...

Doctorul Rustovici telegrafiase lui Râuţianu 
că Cecil ia căzuse greu bolnavă şi că nimeni nu 
putea li faţă la înmormântare, dintre ei, în de- 
ajuns de îngrijaţi.

Doamna şi Domnul Râuţianu văzură numai o 
întâmplare, în boala Ceciliei ; durerea lor era 
prea marc, nedumerirea prea sdrobitoare, ca să 
fi putut găsi o legătură între drama petrecută 
cu fiica şi ginerele lor, şi boala nepoatei.

Dai’ Pâcleanu primise o scrisoare delà doctor, 
în care i se vestia ce era la Igliţa şi i se da a 
înţelege că ghidau amestecul lui în cele întâm
plate la Bucureşti. Nici o imputare, nici un în
demn spre a-1 face să vină la moşie.

El simţi de astă dală şi mai mult gravitatea 
urmărilor purtării lui şi, pentru întâia oară, se

24
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gândi că siluaţiunea puica să< i sc sdruncijic cu 
totul : Cccilia de sigur că avea să sc despartă dc 
el şi. eată-1 lăsat pentru câtva timp în propriile 
lui mijloace băneşti.

Venitul care i se mărise midi. după regula- 
rea succesiunii socrului său, îl vedea perdul 
pentru el... şi aceasta îl durea.

II mai îngrijia apoi cesliunea în sine a di
vorţului. căci lumea era poale să apropie acest 
fapt de drama din strada Cometa. Adversarii lui 
erau să-şi facă o armă foarte puternică, spre a-l 
sili să se retragă din Minister... şi apoi a-l do
bor â cu totul.

De aceea', pe urma carului funebru, cu capul 
descoperit, era în adevăr întunecat, şi loţi sc 
înrâuriau de ceeace ei luau drept tristeţea a- 
dâncă a Ministrului, ca rudă!

La întoarcerea delà cimitir, Georgina, cernită 
ca pentru împrejurare, căută şi găsi ocaziunc 
să poată vorbi fratelui său.

— E un pericol pentru d-ta. frate, la care nu 
te gândeşti, fiindcă nici nu-1 poţi bănui. Eu 
l-am îndepărtat, şi asupra lui voiu să-’ţi vorbesc.

Ei o privi pătrunzător.
— Ce vrei să zici? Ce ’ţi închipui?
— Nu-i locul aci, nene. Te rog însă. pentru 

siguranţa d-tale, vino diseară la noi acasă. Solii' 
va fi la club şi vom putea sta la sfat...

—Bine. voiu veni, răspunse el supt imboldul 
curiozităţii deşteptate.

Georgina locuia în o casă de bună înfăţişare, 
provizoriu, precum îi spuse lui Clement, până 
să găsiască Anastasopolu o casă potrivită ave
rii iui.

Cocheta fiinţă, îşi luase acum o înfăţişare dc 
seriozitate şi de cuminţie care o prindea dc alt
mintrelea.

Locuinţa şi-o împodobise apoi cu mult .gust.
.— Şi nu-1 costă mult pe Solir, luxul meu, fi-
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inclea. multe lucruri uri le fac cu. nene, şi le asi- 
.gur ca nu sunt mai prejos de gătelile croitorese- 
lor, cu reputaţiunc de maestre mari...

Pâcleanu păru că-i ascultă cu interes lim- 
buţia, păru că-i plăcea acea înfăţişare de fe
ricită, a surorii lui, şi Georgina îi mulţămi cu 
drăgălăşie.

Ei, şi acuma, Georgino, ia să vorbim de ma
rele pericol, îi zise pe un ton glumeţ

Ea se uită surprinsă la el : uite cum ia de uşor 
lucrurile şi mai ales că a cauzat o nenorocire 
în familie!

Acestei ciudate fiinji îi făcu efect ur.ât firea 
.fratelui.

— Uite ce, nene, între noi nu trebuie ocoluri, 
nu trebuie viclenie. Moartea lui Voran şi a Au
reliei se trage delà d-ta... Eu îţi cunoşteam de 
la Igliţa încă, legătura cu dânsa, şi Roşjescu ’ţi-a 
surprins taina. Ai făcut rău că, după ce l-am1 
lăsat, d-la l-ai alungat, fiindcă el a scris lui Yo- 
ran şi ’i-a arătat fapta voastră. Dacă nu-1 în- 
tâlniam pe Roşiescu, cu siguranţă te denunţa şi 
Justiţiei. Dar spre binele d-tale, l-am întâlnit, şi 
fiindcă eu am bănuit numai decât, că delà el 
pornia încurcătura, m’am oprit şi ’i-am zis să 
Vie pc la mine. Era furios pe d-ta, de ură şi de 
dor de a se răsbuna. Dar ’i-am promis căf i se va 
îmbunătăţi soarta, cu marc ce l-am liniştit şi 
am făcut pe Anaslasopolu de l-a trimes la moşia 
noastră, unde ’i-a dat ocupaţiunc bine plătită. 
Eac'ă pericolul,—şi e înlăturat pentru acum— 
însă va trebui să-i mulţumim lui Roşiescu am
biţiunea de a fi ceva....' înţelegi, că mimai d-ta 
eşti în măsură să ’i-o împlineşti...

’ Pâcleanu ascultase cu luare aminte şi cu sur
prindere că Georgina îi purta atâta interes. Ii 
întinse mâna şi ’i-o strânse cu prieteşug, apoi se 
ridică.

— Bine, Gcorgino. ’Ţi-a spus însă ce vrea ne
mernicul ?
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— O funcţiune bună ori unde a fi.
— T-o voiu da, îndată cc voiu trece Ia Interne, 

ceeace va fi în curând...
— Nu-i numai promisiune?
— Te poţi îndoi de cuvântul urnii Ministru?
— Sincer îţi spun că: da. Nu mă voi îndoi 

însă de cuvântul d-talc ca frate, şi La acest cu
vânt apelez şi pentru Sotir al meu...

— A! înţeleg... răspunse el zâmbind, însă rău 
impresionat de (sinceritatea surorii lui, de liber
tatea ci faţă cu el.

Ii spunea fără codire că erau legaţi prin taina 
cc trebuia să rămână taină pentru societate, şi 
voinţa ei devenia ordin.

— Crezi oare, nene, că Anastasopolu nu va fi 
la locul lui în Senat ori în Cameră?

— Voiu mijloci din toate puterile pe lângă 
Primul-Mi ni stru. Avem câteva scaune vacante, 
şi, la nevoe, prin o schimbare de Prefecţi putem 
face vacante alte scaune...

— Un loc vacant e chiar al lui Voran.
— Nu-mi mai aminti de numele acesta, zise 

el cu asprime şi întunecându-şi privirile.

Trecuse o lună şi jumătate.
Camerele se ^deschiseseră şi Pâcleanu se ivise- 

pentru întâia oară pe banca Ministerială.
Afară de neliniştea că nu i se mai da nimic 

de vestea delà IgîiţaK— îşi împlinia rolul de Mi
nistru,—din nou încurajat de partizanii lui.

Remaiiiarca se Tăcuse* dar luîi i se dăduse Por
tofoliul Domeniilor, cu care trebuise a se mul
ţimii la urma urmei. /

Nu se mai pronunţa numele de „Partid ţără
nesc"; grupul luase numele de: Pâclenist şi, ori. 
cum, reprezintă o forţă.

La discuţi unea răspunsului la Mesagiu, Mi
nistrul Insă fii viu atacat pe tema inconsecvenţei 
şi a lipsei de caracter; "fii rău luat în râs cu
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privire la răposatul său ultra-democratism şi la 
„pariului Ţărănesc*, curat avort politic.

El răspunse cu violentă şi „ceştimiile perso
nale'4 răpiră multe zile Camerei...

Aceasta era dovada că deja începuse în partid 
un curent în contra lui, ceea ce-1 mânia şi-i da 
.gânduri de intrigă şi de răsbunarc.

„Viitorul44 mu mai era tărâmul luptei pentru 
o idee marc, ci arenă de atacuri joase... şi Glic- 
lerteanu ascuţia pe fiecare zi condeiul : intrase 
în apele lui.

Când Pâcleauu află că însuşi Primul-Ministru 
•da pe ascuns îndemnurile de răfuială în contra 
lui, şi se înfuriăj dar sc şi îndârji mai cu putere 
pentru luptă.

De aceea chiămă la un ceaiu intim pe mem
brii grupului.

—kleea mare a „partidului ţărănesc" să nu 
credeţi că am părăsi l-o, le vorbi el cu căldură. 
Am fi oameni lipsiţi de ideal; ar fi să negăim 
evidenja faptelor care ne-au încurajat Ia acest 
pas greu; ar fi să ne îndoim de puterea noastră 
morală şi fie putinţa de a ajunge pe deplin lai 
acel ideal. Ani primit să intru în Minister nu 
.spre a sacrifica ideea şi a amăgi entusiasmul şi 
încrederea cu jcare am fost întâmpinat pretutin
deni. Am primit un Portofoliu, tocmai ca să a- 
răt că şi pe banca Ministerială poate sta demo
cratismul înaintat. Când voiu prezintă apoi Par
lamentului legile, pe cari le vom alcătui şi le 
.vom discuta aci, cu toţii, se va vedea şi mai 
.limpede, că nu' am „abjurat44 delà credinţele melc. 
De mâine chiar, ca înlâiu semnal, , Viitorul" va 
începe să anunţe principiile viitoarelor legi... Vă 
rog şi pe fcl-v. să scriţi în judeţele d-v. ca miş
carea începută să continue.

Deputaţii şi Senatorii aplaudară. „Ceaiul44 se 
urma însă în răfuiala şi cu execuţiunea celor
lalţi membrii ai Cabinetului şi ai fruntaşilor Par-
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Udului. Sc aşternu lina ţesătură a unor intrigi 
ele „culise‘; care să prindă în ea cu desbiharea 
pe adversarii lui Pa,cleanu.

A doua-zi, pe când Ministrul Domeniilor dor
in ia încă, îl trezi un du-te vino prin casă, neo
bicinuit la ora aceia şi mai ales părăsit de timp? 
îndelungat.

Sună şi întrebă ce era:
—Au venit delà ţară cuconiţa şi domnul doc

tor... i se răspunse.
Cu toată căldura în care sc afla, simţi o ră

coreai ă pe spinare...
Ea, venise fără veste!...
Tocmai îii timpul când viaţa lui politică în- 

.ccpea să treacă prin o criză, se ivia adevă
ratul pericol...

îşi sprijini capul de o mană. Penlru întâia 
oară avu o pornire de descurajare.

Auzi de-asupra lui umblet, sgomol, par’că mar* 
fi fost el acasă, el, Ministrul, omul de temut...

In tăcerea din catul de jos, sgomotul de sus: 
îi răsuna ca vestitor de rău... şi teama îl cu-* 
prinse...

Se ridică, par’că lipsit de puteri, aprinse o 
lumânare, călca pe ziarele împrăştiate la căpă- 

v laiul palului, şi foşnăitura lor îl irita.
'Ce avea să se întâîmple între el ,şi ea?
Cum era să-l întâmpine, şi ce atitudine trebuia, 

să păstreze... el?
Era greu momentul... şi de acesta ţinea vieaţa 

lui politică.
Cu toată îndârjirea adversarilor, avea mij

loace să nu-şi piardă portofoliul pe cât timp 
chiar Partidul ar fi slat la cârmă.

Dar dacă era să fie lovit şi de familie, si- 
tuaţiunea i s’ar fi sdruncinat...

Xlimai deputat şi fără stare, lupta era cu 
mult mai igrea şi până să-şi refacă o poziţiunev 
materială trebuia să treacă timp.
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Apoi, situaţiunile ce se pierd, se redobândesc 
mull mai greu pe câmpul politic, pe care'cioc
ni rile ambiţioşilor sunt numeroase şi fără ertare 
unul pentru altul.

Până se albi bine de ziuă se plimbă înlr’o, 
frământare de nespus...

Pe măsură însă ce cugeta si privia în faţă 
pericolul, omagiul i se înlregîa, prudenta i se 
deştepta şi începu astfel a se trudi să afle mij
loace spre a învinge pe Cecilia.

Cel dinlâiu mijloc era să se desbrace de răs
punderea vinei sale: Aurelia căutase a-l atrage 
în mrejele ci, spre a lovi în Cecilia: el însă; 
nn avusese nici o legătură. Dacă Yoran nu an 
fi fost gelos până la nebunia care nu mai cu
getă, ’şi-ar fi dat. seama că amândoi, Clement 
şi Aurelia, nu erau vinovaţi materialiceşte... Ce
cilia de sigur că avea să dea crezare acestei măr
turisiri, care era o mângâiere pentru ca.

Plănui apoi să puc în o lumină cât mai vred
nică de crezămânl răsbunarea lui Roşiescu, ceea 
cc pentru el fusese o neplăcută surprindere, iar 
acum ;îi devenia o împrejurare uşurătoare faţă 
cu Cecilia; sc înfierbântă închipuindu-şi înrâu
rirea cuvântării lui fierbinţi puternică şi con
vingătoare, şi începu să aştepte cu răbdare să 
dea ochi cu soţia Iui, pe care o vedea de pe 
acum învinsă şi dispusă a se întoarce la el.

îşi hotărî pe urmă faţă cu ca altă purtare, 
şi cunoştea puterea voinţii lui, — aşa că peri
colul sc ştergea ca ultimele întunecimi ale dimi
neţii în dunga de Iuniină a răsăritului, care, 
creşte, creşte şi sc face zi albă şi luminată de 
soare. _

Erau orele nouă. Feciorul intra cu cafeaua, 
precum obicinuia dc când era singur.

—Cuconiţa a întrebat dacă v’aţi sculat, şi vă 
pofteşte sus.

Un fior îl străbătu de-alungul...
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—Spune cuconiţei că voiu veni numai decât.
Bău cafeaua, cu grabă, cu noduri... O parte din 

energie îi dispăruse par’că...
Urcă treptele, turburat de-aceeaş teamă de 

mai ’nainle, şi... bătu la uşă...
—Intră... Glasul era slab... II înfnresionă slei

rea aceasta care-i închipui la moment 'pe Cecilia 
palidă, încă bolnavă... suferindă de pe urma 
lui.

Intră...
Pe o. dormitoare sta Cecilia, palidă în adevăr, 

pc chip cu întipărirea suferinţii sufleteşti care 
scurge obrajii de viaţă şi dă privirii rcscmna- 
ţiunea în durere.

Era umbra ei de altă dată. Cât de nesimţitor, 
el o privi o clipă, apoi înainta repede şi voi să 
se plece spre a-i apuca mâinile)

Cecilia îl ţintui locului cu un gest, şi-i făcu / 
semn să şadă. EI ascultă: era în faţa unui ju
decător cu hotărî rea luată.

—Am venit, începu ea cu glas stins, ca să 
termin cu o stare de lucruri îngrijitoare pentru 
familia noastră... Mamă, mătuşa şi unchiul meu 
surit tot în întuneric cu privire la împrejurările 
care au adus nenorocirea-Aureliei şi a bărbatului 
ei. Să fi prelungit şederea mea la ţară, după ce 
tm’am însănătoşat,—aci avu un zâjmbct de tristă 
ironie, — ar fi fost să-i pun a căuta cauzele.
Şi pentru nimic în luhfe, pronunţă cu aprindere, 
nenorocitele mele rude nu trebue să cunoască 
adevărul... îşi închipue că un bărbat a avut un 
rol urâcios în viaţa lor; rămână a-şi urma cre
dinţa că omul acela era strein familiei...

Se opri, înăbuşită. Clement voi să-i vorbiască. 
JUn semn al ei nu-i dădu pas.

—Ar fi pentru ei o durere cu mult mâi amară 
să cunoască cum s’a petrecut lucrul ; am suferi 
eu, mama şi doctorul, îndoit, însutit de mult, de. 
răcirea legăturii duioase ce ne-a uriit totdeauna

V
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•cu ci şi care ne-a fost scumpă. Rămână ade
vărul o laină de nedcslcgal şi eu cu dânşii sâ 
avem ocaziunea de a ne mângâia, de a ne uni 
şi mai de aproape prin iubirea ce creşte din 
împărtăşirea durerii comune.

Sei opri iar; începuse a-i curge lacrimile. Le 
rierse repede, făcu o silinţă asupră-i ca sâ pară 
mai liniştită şi urmă:

— Inţeicgi din acestea că între mine şi d-ia nu 
mai poate fi nici un sinuţimăJnl, în interiorul 
strici intim. împrejurările iac pe oamenii cei 
mai sinceri, să se prefacă, spre a împăca unele 
aparenţe. Dă-ji osteneala să răspunzi măcar a- 
ccstei aşteptări a mele. întrucât le priveşte, ca 
ambiţios, urmeazTă-ţi în linişte cariera politică, 
fără nici o grijă de mine... Dacă aş fi pulul avea 
copilul,—lacrimile i se iviră iarăşi,—aş fi avut 
o mângâiere... L’a'm pierdut, şi încă înainte de 
timp; Dumnezeu a voit astfel. \Tu învinovăţesc 
pe nimeni. Voiu şti să trăesc pentru familia 
mea...

îşi şterse lacrimile încet, încet, şi dădu să se 
ridice...

El voi să o ajute...
—Nu, nu, te rog... îi zise cu asprime şi, sil in - 

du-se, se ridică.
—Cccilio, voeşti să mă asculţi şi pe mine?
Ea îl privi lung, cu severi Late.
—Pentru ce? E de prisos. ’Ţi-mii spus ca mi 

învinovăţesc pe nimeni... Voinţa îmi'este şi mi 
va fi nestrămutată...

El nu încercă să mai vorbiască ; i se înclină 
uşor şi ieşi...

Cecilia privi pe urma lui cu durere şi isbucni 
în plâns.

Doctorul intră repede de alături.
—Cecilio, le rog|... i se adresă cu înduioşare. 

Altfel, m’ai face să cred că hotărî rea ta le costă, 
•că va fi o suferinţă şi mai mare pentru tine...



378

—Xu, Gică, să nu crezi... NTu renunţă nimeni 
însă pentru totdeauna la un trecut întreg, fără 
să nu plângă pc ruinile lui... I)ar mai toate, îu 
lume, sunt cesliunc de timp şi de deprindere., 
Nu-i aşa? Avu un zâmbet şi se sprijini de bra
ţul fratelui bun şi iubit, învăhiindu-1 cu ade
vărată privire de mamă duioasă.

Clement ieşi, trist întrucâtva faţă cu suferinţa 
Cecil iei, uşurai că putea să se bucure de avere.; 
de cariera lui politică, neîntreruptă.

De-acum... vai de adversari!

XX.

Germenii vieţii îşi germenii morţii nu trăesc 
în două lumi deosebite.

S’ar putea închipui că ei se 'mişcă unii lângă 
alţii, în adâncimea de dc-asupra noastră, pe care 
n'o putem pătrunde. Atât doar că sunt chiăinajl 
pe rând să împliniască în lumea de jos menirea 
lor nimicitoare ori dătătoare de viaţă. înrudire 
este prin urmare între ei; îşi sunt unii altora 
cauză şi efect, de oarece din viaţă curge moarte 
şi din moarte s’aprindc viaţă.

I
Primăvara anului următor se înfiripase bine- 

Din moarte s’aprinsese viaţă şi strălucitoare se 
arăta viaţa aceasta sub acopcrcmautul Tăriei. 
Ea se lăsa din adâncurile de sus prefăcută în 
lumină şi căldură, în rouă şi ploaie; ca se ridica 
din adâncurile de jos prefăcută în verdeaţă, în 
plăcerea de-a trăi şi în mulţumirea hrănită de 
speranţa că bune vor fi toate cele dăruite tre- 
huinţilor omeneşti.

In această a doua zi de Paşte, întinsele zări 
se pierd în neţărmuritul depărtărilor, ca vasta 
cugetare omenească în infinitul timpurilor pri-
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vilul în urmă, în infinitul necunoscut privind 
înainte.

Y a pac a soarelui se cerne par7 că în milionimi 
de fluturi cari se împrăştie în scânteerc liniştită 
de lumină; pe ca albastrul adâncului curat parc 
de o în Fundare şi mai adâncă.

Intre copacii răsleţi se leagănă fire albe ,ce- 
sclipesc; altele, călătoresc singure sau în tovă
răşie câte două-trei; mlădiându-se după voia a- 
dicrei. se prind cu un capăt de ramuri şi r.âlfâic...

Singur, de le afli în mijlocul câmpiei fără nici 
o îngrădire care să slânjiniască privirea, sin
gur în această pace care (i se închipue a fi uni
versală, te odihneşte, te împacă cu idcea că 
trăieşti în asemenea tot fără de începui şi fără' 
de capăt.

Satele, clădirile, pădurile, faţă cu imensitatea 
ce nu o poţi măsura, nu alcăluesc îngrădiri. 
Privirea trece peste ele, căci ele sunt linii drepte 
şi frânte ce înalţă înţelesul imensităţii.

Oricât de mică vietate, faţă cu acest toi, nu 
te bucură că poţi da acestui tot, din bunurile 
timp în tine este o viaţă, pe cât timp în viaţa 
aceasta sclipeşte, o inteligenţă şi se mişcă o 
voinţă.

Te simţi parte din acest tot, cu o menire * 
te înrâureşte eterna lui frumuseţe în varietate; 
te bucură că poţi da acestui tot, din bunurile- 
tale: între line şi fire este un schimb neîn
trerupt.

Idcea că eşti picrilor şi că firea e eternă, că 
eşti prea puţin, faţă cu infinitul ei, nu te tur
bură, odată ce domneşte armonia înrâuririlor 
reciproce între pieritor şi etern.

Singur era Victor Cosmin, bătrânul, dc câtva 
timp suferind-; singur, în o parte a moşiei 1 iii7, 
împresurat de imensitate.

Si plină de farmec era starea sufletului său în 
starea Totului. Privirea lui, ostenită de multa.
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rscaiiteerc. se strecura printre genele apropiate 
şi se înnălţa odată cu gândirea în nemărginitul 
albastru.

Era muljămit, nespus de mulţămit; chipul lui, 
subţiat de-o boala ascunsă pe care n’o luase în 
seamă, se idealiza la suflul acelei mulţăimiri.

Primăvara îi îreîntineria fiinţa; imensitatea îi 
reîntineria gândirea şi, amândouă aceste forme 
ale vieţii lui, se îmbinau ca să exprime lui 
Dumnezeu laudă şi mărire.

Două puncte se mişcau în depărtare, de câtva 
timp, chiămându-i luarea aminte. Aci se făceau 
nevăzute, aci se iviau iarăş, în o parte sau în 
alta, peste linia dreaptă a razei ochilor. Se a- 
propiau şi deveniau mai mari până ce se lămu
riră a fi nişte călăreţi...

Cosmin ghici în unul pe fiul lui... şi pe dânsul 
11 aştepta în locul acesta.

Călăreţii se opriră şi, după câteva momente, 
unul apucă în latul câmpului; celait urmă linia 
dreaptă...

Nu trecu mult şi tropot de cal vesti apropie
rea celui aşteptat.

Calul lui Cosmin păştea pe aproape. Ridică 
repede capul cu o mândră adusătură a gâtului, 
şi necheză: îşi saluta bucuros pe tovarăşul de 
esle
"Nicu Cosmin sări de pe falnicul lui fugaciu, 

şl, cu el de frâu, se opri lângă bătrân.
—Bună ziua, tată... Frumoasă zi!...
—Ca viaţa omului ce se cunoaşte pe sine şi 

vede că nu are nici o căinţă... Ai cutreerat bună 
parte din moşie?

—Bună parte, în adevăr. Pretutindeni viaţă 
nouă în rânduială deplină. Sătenii ’şi-au făcui 
datoria de plugari mintoşi. Păm'ântul râde de 
părere de bine că va da cu bielşug.

—înţelepciunea om'enească se pătrunde de a- 
dcvăr şi ajunge să vadă binele.
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—Ne întoarcem acasă, lată? Am promis Mar
celei s’o duc la Igliţa. Iubirea ei de doamna Pâ- 
cleanu este de nespus.

—Dar de înţeles: doamna Pâcleanu este fe
meie virtuoasă.

—Tată, nu ţi se parc că femeia aceasta are 
o suferinţă ascunsă?

—Dacă '’şi face din ea o taină, să ’i-o resv 
pectăm.

—Negreşit, tată...
Nicu tăcu. După cugetul ce i se restrângea 

în căutătură, se vedea însă că meditase asupra 
cauzei acelei suferinţi. Oricât de necunoscător 
al patimilor, nu-i rămăsese parcă cu totul ne
gii i cită.

Bătrânul, când să Încalece, aproape căzu îna
poi şi îşi duse repede mâna la inimă. Faţa 
îi pieri; liniştea Insă nu i se întunecă.

—Ce este, tată? întrebă tânărul, speriat.
—Nu trebue să le înspăimânte neprevăzutul,. 

Nicule, răspunse ci, şi zâmbi.
—Dumneata suferi, tată.
—Sufletul trece peste suferinţi trupeşti, când 

caută în juru-i şi se încredinţează că a împlinit 
cu sârguinţă şi cu rost tot cc-avea de făcut.

Incălecă, cu uşurinţă de astă dală, şi porni; 
Nicu îi ajunse şi i se rândui alăturea.

—Nu ’ţi ascund, tată, că am vorbit cu bunul 
meu amic, doctorul Rustovici, în privinţa dutni- 
lale.

. Cosinin întrebă numlai cu privirea: simţia o 
slăbiciune ciudată.

—Am observat pe tăcute suferinţa d-tale şi 
cerut lămuriri doctorului, grăi Nicu. Nu e 

aşa că ai palpitaţiuni puternice, slăbiciuni a- 
dese ori şi par’că trebuinţa de a nu te mai da 
hărniciei obicinuite?

—Ale bătrâneţii, dragă Nicule, răspunse el,, 
cu seninătate şi urmând a zâmbi.

am
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—Poale, lată; ar Irebui loluş să le cauţi.
—Ascultă Niculc. Căutarea este trebuincioasă 

:şi nimeni nu trebue să înlăture ori să amâne 
.ajutorul medical. Puterea omenească ajunge însă 
la o margine, la care, ajutorul şi dacă vine. 
rămâne de prisos.

Băeţandrul se uită îngrijat la bătrân. Un fior 
îi cutremură fiinţa.

—Eu simt că am ajuns aci, urmă Cosmin cu 
aceeaşi linişte şi seninătate. Bătrâneţea duce la 
•capătul existenţei; anume lupte duc mâi de tim
puriu la o bătrâneţe sleiloare de puteri. Oricum 
însă, viaţa când apune, trebue să apună fără 
frământările părerilor de rău: a venit, a hăr
nicit, ’şi-a împlinit rostul, se apleacă, se usucă, 
dispare. Seninătate şi muiţămire să-i acopere 
urma. Este firesc, este înţelept...

—O! tată...
Glasul tânărului se opri înăbuşit. I se aburiră 

•ochii...
—Ştiu, continuă bătrânul, că este dureroasă 

pentru cei ce rămân, ideea lipsei din familie a 
soţului, a tatălui... Nici durerea însă peste mar
ginile înţelepciunii să nu treacă. In ea trebue să 
intre speranţa mângâierii; ea trebue să poarte 
aducerea aminte. Şi de va urma să trăiască, în 
simţimântul nestrămutat al iubirii şi al datoriei 
să trăiască. Curagiul să nu se întunece supt 
suflarea disperării; aceasta nu este nici demnă, 
nici creştinească. Orice-ar fi, Nicule, te voesc 
bărbat, după cum le-am voit şi după cum am 
ipulţămirea de-a te vedea folositor şi înţelept.
' Bătrânul tăcu pentru câteva clipe şi căută în 
Iăuntrul său spre a pătrunde dacă apropiatul 
finit îl făcea să vorbiască aşa.

Tânărul, nu-şi putea înlătura temere şi jale, 
incă vagi, dar neliniştitoare, cu toate că era bine 
pus pe calea datoriilor lui. Marea adoraţiuno. 
pentru tată-său începea să sufere din atingerea 
'Cu un presimţiimânt ce-i era dureros.
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Cosmin îşi dădu scama, din o singură căută
tură, tic starea sufletească a băiatului, îi întinse 
dreapta .si o strânse cu adâncă iubire pe-a lui, 
.apoi. după o clipă încă de gândire, îl întrebă:

—Dc cine te-ai despărţit mai adineauri, Xi- 
cule?

—Dc părintele Francise, lată. M’a întâlnit şi 
'mi-a vorbit tie astă dată pe faţă de fericirea 
celor ce se convertesc... în adevărata Credinţă...

—XTu le întreb an ce chip Ji-ai răspuns, dragă 
Xicule Aş voi numai să-ţi dai seahia dc cestiu- 
aiea în sine, generalizata. Ortodoxia noastră re
prezintă cel mai înalt principiu creştin: înfră
ţirea pentru înfrăţire; de aci apoi, toleranţa, 
ca principiu al crtării şi al neîncălecării credin
ţei altora: blândeţea şi sinceritatea în legătură 
socială cu cei de alte confesiuni. Suntem egali, 
•ca oameni. Înaintea aceleiaşi Puteri: Dumnezei
rea. Papistaşismul este legat de ideea dominării 
timporale. înfrăţirea întru, el, e principiu al su
punerii. Capul acestei religiuni este despot, nu 
mântuitor. El nu tolerează, nu respectă: inva
dează şi se statorniceşte cuceritor. Blândeţea lui 
osie ipocrizie, sinceritatea este poate în fanatism. 
Marea idee divină a pogorît-o la bigotism pen-\ 
tru turmă, la supremaţie şi infailibilitate pentru 
el. Intre acţiunea jidovească pe tărâmul econo
mic, de-a cuceri şi a corupe prin ban şi acţiunea 
papistaşă, în numele Domnului, adunând comori 
şi cucerind prin ele, este o potrivire ce nu se 
desminte şi tendinţa tot pe atât de imorală pe 
•cât dc periculoasă. De aceea vrăjmaşul cel măre, 
răbdător dc secoli, dar stăruitor pe toată lun
gimea secolilor, este: PapistaşisnVul. Prozelitis
mul său cată să se întindă Întâi asupra claselor 
oârmuiloare din care prinde pe cëi bogaţi. Fe
meile, ca mlame, sunt toată grija lui.

Aceste renegate, trecute în centrele lui dc cul
tivare, îi dau pc agentele cele mai active. El
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Ic întoarce în ţările de pe unde au fost smulse^ 
ca să devină acolo fanatice propagandiste. Nu 
ştiu dacă ’ţi-ai dat tu seama, Nicule, de mul
ţimea şcoalclor-inlcrnate paipistăşeşti pentru fete* 
din mai toate oraşele mari din ţară. Las de-o», 
parte Arhiepiscopatul din Bucureşti şi episco
patul din Iaşi, cu seminarii papistaşe... Iţi pun. 
în vedere numai şcoalele prin care veninul con- 
vertitor pătrunde în sufletul fetelor... Vei avea 
sarcina de-a studia bine cesliunea şi dc-a porni 
luptă aprigă. Nu va trebui să ascunzi adevărul 
că aceste instituţiuni* prezintă, ca învăţământ şi 
ca educaţiune, o superioritate oarecare asupra 
şcoaielor noastre; arăfandu-1 însă, vei cerc re
forma lor, iar până atunci, vei stărui să se 
lase unor profesori români ortodoxi, laici sau 
preoţi, predarea religiunii, copilele române or
todoxe din şcoalele papistăşeşti, Aceasta trebuc 
să se primiască de conducătorii lor. odată ce 
sunt în ţara noastră ortodoxă; aceasta trebuc 
s?o impună, cârmuitorii Statului, odată ce este 
de căderea lor să supravegheze educaţiunea şi 
instrucţiunea religioasă a fetelor române, potri
vit credinţei neamului. Aceasta ar trebui să o 
ceară părinţii chiar, şi m lipsă de împlinire, să 
nu-şi mai dea copilele în acele şcoalc pericu
loase. Propaganda aceasta c curentul de sus în 
jos. Este însă un curent, de jos în sus, slăbit 
acuma, dar pe care trebue să-l cunoşti. Un or
todoxism asemănător papistăşism'ului ca mij
loace şi ca tendinţe, porneşte din Rusia şi a lu
crat asupra poporului. Intr’un timp isbutise să 
confunde în mintea sătenilor şi a clasei de jos 
de prin oraşe, ideea de creştin şi frate, cu ideea 
de Rus şi de mântuitor. Ţarul ajunsese să tră
iască în mintea lor în o lu'mină de simbol. In-, 
râurirea aceasta cuprindea dar pericolul urmă
tor: năzuinţa adevărată a Ţarilor de a ne cu
prinde pe calea potrivirii de rcligiune: ca tin-
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dea să ne răpiască naţionalitatea. După cum 
falsul ortodoxism rusesc a luptat să pătrundă' 
în sus, de jos, aşa azi papistăişis’mul făţarnic 
umblă să străbată de sus în jos \şi o dovadă 
ai în străduinţa părintelui Francise. S,ă cauţi 
urma curentului rusesc ce tot mai trăieşte; să 
cercetezi pretutindeni urma curentului cestălalt 
şi in contra .amjaaidurora să ţii atenţiunea deşteaptă 
şi să duci lupta cu bărbăţie. Se va părea că 
eşti numai tu în luptă; vor fi însă mai uluiţi, > 
cari, dacă nu vor avea cum să te urineze pe 
fată, îţi vor duce însă cuv.ânlul şi ’ţi vor mări 
cercul înrâuririi. Iţi las grea moştenire morală, 
dar sunt sigur că vei găsi în ea însăşi puterea 
de luptă şi credinţa în isbândă.

~ Cosmin se opri. Vorbirea îndelungată şi tot 
sufletul ce punea într însa, începuse a-1 obosi. 
Voia cu toate acestea să" spună tot ce avea pe 
cuget, fiului iubit, în care ştia că reînviase, mai 
ales că ’şi presimţia momentul din urmă.

-Eu am început lupta mai numai în o sin
gură direcţiune, urmă apoi. Tu vei continua-o, 
apucând şi alte direcţiuni. Singura dcslegare a 
problemei sociale este, pe cât de simplă, pe 
atâta de măreaţă şi de neschimbat: să aduci pe 
individ în starea de a se. ţine prin el însumi, de a 
se ridica prin el însuşi. Să nu te depărtezi de 
acest adevăr. Mijloacele le-ai avut .şi’ le ai supt 
ochi: să-l faci să-i placă munca, să ’i-o amănun
ţeşti în fărâm il e ce se leagă de'toate trebuinţile 
lui, ca pe fiecare s’o înţeleagă, s’o înveţe, s’o * 
prindă de .sufletul şi de braţele lui. De ’1 vei în
tovărăşi de altul, să vadă în această tovărăşie 
nu restrângerea libertăţii lui de activitate şi 
de gândire, nu lăsarea lui pe acel altul, ci un 
mijloc de-a’şi întări individualitatea, de:a’şi a- 
firina independenţa. Tot aşa va fi cu tovărăşia 
dintre un grup şi altul. Astăzi, când trebue să 
facem de toate, în acest început de ridicare,-

25
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tovărăşiile nu se pot lega numai între profesio
nişti. In viitor, pentru regiunea noaştră şi pentru 
regiunile ce se vor mai alcătui, să ai în vedere 
însă întovărăşirea între specialităţi. Aceasla este 
cea naturală şi de folos. întrucât priveşte pro
pagarea ideei, să. te fereşti de aceia ce se vor 
alipi ei, ca s’o exploateze în folosul lor egoist 
şi periculos pentru éa. S’ar putea întâmpla să 
întâlneşti oameni cari să voiască a târî lupta; 
pe câmpul politic, tărâm sterp pentru creşterea 
ideilor mari. Să-i înlături, să-i combaţi cu ener
gie, să-i arăţi ca periculoşi. Aşa zisa Politică de 
astăzi, este lupta de întâietate personală a am
biţioşilor. Ei vor să domniască peste o lu'me 
de supuşi inconştienţi cari să nu le turbure 
setea de putere şi de mărire. Adevărata politică 
este întrecerea oamenilor culţi dc-a servi cât mai 
luminat Patria, prin ridicarea obşti ei la înălţi
mea progresului, ,în libertate şi cu simţi mân tul 
datoriei. In o ţară, dragă Nicule, sunt oameni 
ai trecutului, în caid adecă trăiesc anume tra- 
diţiuni. Ei sunt întruparea vechilor idei şi sis
teme care nu se mai potrivesc cândva timpuluiv 
a căruia îuenire este să prefacă şi să îndrumeze 
la perfecţiune. Ei vor lupta dară pentru trecut, 
în marginea mulţămirii poftelor şi patimilor 
lor. Voind chiar binele ţării, îl înţeleg şi’l ţin 
înnapoiat. Sunt însă şi oameni ai viitorului : 
aceştia se hrănesc cu ideile prezentului potrivite 
tendinţilor ce întrevăd că le va avea viitorul 
şi luptă întru a pregăti ţara pentru el. labă* 
care a fost şi este fireasca origine a partidelor 
şi, numai prin aceasta, deosebirea dintre ele. De
ad principiile şi lupta pe temeiul lor.

La noi, în amândouă partidele, sunt oameni 
de amândouă felurile, din care cauză nici o 
linie de hotărnicie reală nu le desparte. De-aceea 
amândouă partidele suferă ;de lupte intestine: 
trecutul vrea să opriască viitorului pasul, vrea
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să înăbuş iasca avânturile, vrea statornicia dul
cilor deprinderi ; viitorul se revoltă, se aprinde, 
se sbuciumă, formează mici curente opuse şi mai 
adese ori ajunge sa rămână biruit Sau că numă
rul celor ce reprezintă viitorul e prea mic şi ener- 

se pierde, sau ii lipseşte această energie, 
unde nu-i In de-ajuns de încălzit de mai înainte 
de sinceritatea, de abnegaţiunea ce se cer în* 
lupta pentru ideile mari. De-accea se face prea 
puţin şi necomplect in direcţiunea trasă de elc> 
aşa că nu poate însemna o epocă în desvoltarea 
generală. Lupta noastră politică, dragă Niculc* 
este lipsită de caracter. Nu din deosebirea de 
idei se aprinde vrăjmăşia între susţinătorii a- 
mânduror partidelor, de-aceea vrăjmăşia aceasta 
este ca o lumânare de ceară falşă: ea nu lumi
nează, ci arde; apoi, ea nu călăuzeşte, ci face 
vălmăşag; (ea hu înalţă, ci dărâmă şi reduce la 
nimic activitatea. Ce-au făcut unii, răstoarnă 
alţii, în loc să se urmeze unii pe alţii şi să se 
împliniască în bine. Vrăjmăşia stearpă îi face 
să ia drept cu toiul rău fapta celorlalţi; dăună
toare vrăjmăşiei

Bătrânul se opri iarăşi, ca să răsufle. Roti pri
virea în jurii-i, în această imensitate liniştită, 
ca şi cum ar fi voit să se mâi pătrundă odată 
de farmecul ei, ca şi cum ar fi căutat o pre-- 
cumpănire faţă cu dureroasa realitate ce expu- 
sese, apoi urmă:

— Poate vei fi zicând, dragă Nicule, în cugetul’ 
tău: dacă aceste două partide sunt unul şi a- 
celaş,7 nu ar putea răsări altul, din însăşi 
trebuinţa de echilibrare, care, se arătă în toate 
manifestările naturii? Şi e drept să tc întrebi, 
mai ales că în timpul din urmă s’a^ vorbit de 
oarecare partid nou... Un .partid ţărănesc! Fru- 

nùme şi de multe zicător. Dar cine să-l alcă
tuiască? Orăşenii cari nu pricep nevoile ţără- 
nimeni? sătenii cari nu au ajuns încă la o de-

.gia
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plină evoluţiune a stării lor? Orăşenii vor li 
exploatatorii ideei; sătenii nu vor avea tăria de-a’I 
alcătui. Numai Sucevenii şi Teleormănenii, —. 
în parte şi ei,—nu vor putea determina curentul,.. 
Prin urmare, „partidul ţărănesc*4 răiiuâne o năs
cocire îndeinânatecă a unor oameni politici vi
cleni, spre ajungerea' scopului lor personal de 
ridicare. Asemenea partid, dacă va fi să răsară, 
vreodată, va cuprinde întreaga poporaţiune rurală 
a ţărei, educată prin ani îndelungaţi de evoluţiune 
normală. Atunci se vor ridica dintr’însa aleşii, 
cari, să cârmuiască în numele ei, eu înţelepciune. 
Aceştia nu vor voi puterea pentru plăcerea am
biţioasă de a domni, căci îşi vor cunoaşte pe de
plin trebuinţile şi aspiraţiunile. Condeiul tău să 
lămuriască şi aceasta sătenilor din toată ţara... 
De te vor îndemna aceştia, din iubirea pentru 
tine, sau cine ştie ce oameni politici, din anu
me chibzuinţă ale lor, să intri în Parlament, nu 
părăsi tărâmul faptelor şi al luptelor ce am 
dus eu. Acolo vei fi numai în cuprinsul vorbelor 
şi al luptelor sterpe. Singur, în aceste mari a- 
dunări, te vei rătăci, vei rămânea izolat, vei 
perde un timp preţios.

—Iţi promit, lată... O! învăţătura dumitalc cum 
îmi merge de adânc în inimă! rosti tânărul şi 
învălui pe bătrân cu acea privire, în care sim- 
ţimântul năvăleşte din suflet plin de respectuoasă 
adoraţiune.

—Acuma, să5ţi aştern în câteva cuvinte situa- 
ţiunea'ţării ca punct geografic, în jurul căruia 
se învârtesc ambiţiuni de din afară. Orice ţară, 
din atingere cu altele, suferă înrâuriri mai ales 
pe tărâmul economic. Este un schimb de export 
şi de import al produselor proprii şi cu acesta 
se dă lupte de precădere. Noi aven). prea pu
ţină industrie: suferim înrâurirea economică cu 
mult mai simţitor. Exportăm produsele agricul
turii, suferim loviturile concurenţei, dar ne ţi-
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nom şi vom isbuli să o biruim prin sistematiza
rea producţiunii plugăreşli, Paralel cu lupta şi 
cu înrâurirea streinătâţii, am avut îm'plinirea ne
voilor interne pentru care am alergat la îm
prumuturi. Pieţele Germane ne-au dat, însă ne- 
au impus condiţiuni grele. După ce nc-au văzut 
tribul area lor, economiceştc, ne-au impus şi lu- 

■ crări de cari nu aveam nevoe numai decât. Ast
fel, pe de-oparte îşi fructificau capitalurile 
cu folos, iar pe de altă parte ne siliau să le în
toarcem lot industriei germane. Câştigul lor 
îndoit, iar câştigul nostru sporia în dobânzi şi’n 
lucrări, unele aproape nefolositoare. Acest sis
tem a fost greşit, dragă Nicule, şi de pe urma 
lui ţara va trece prin crize economice, finan
ciare, de înspăimântat! Vei studia din anume 
lucrări ce am făcut, ceşti un ea aceasta, şi vei 
pune-o în adevărata ei lumină, fără patimă, fără 
să învinovăţeşti pe oamenii supuşi greşelilor. 
Te vei mărgini numai să loveşti în sistem şi să 
propui îndreptarea.

Cosmin tăcu. Vadu-Lung începea să se ivi'ască' 
presărat de luminile asfinţitului cu o pulbere 
de aur trecută prin foc.

In părţile adăpostite, umbre timpurii ale serii, 
făceau să plutească printre copaci şi între case 
un început de melancolie. închipuirea unor re-, 
grete pentru frumuseţea acelei zile. părea că 
tremură in frunzişul copacilor.
'—Ne apropiam, dragă Nicule, şi mai am să-ţi 

vorbesc, zise bătrânul. Să rărim paşii cailor. 
După familia mare la care he-am gândit, să 
luăm aminte şi la fainilor noastră cea mică, 
pe care s’o cercetăm delà purccdere. Noi sun
tem din Gorj. ’Pentru acest judeţ frumos ce 
ne-a fost leagăn, nu am făcut nimica încă. loscf 
din Făget1) îl chiăma pe bunicul tău, după cum 
ştii, şi Brăhăşeşti-Mari ne-au văzut născând. Ani 
răscumpărat proprietăţile noastre de odinioară

mai

era
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şi loam mai întins. Le administrează un tânăir 
cşit din şcoala mea, dar numai le administrează. 
Datoria ta va fi să te mu|i în Gorj şi acolo să 
dai activităţii tale Lot sborul. Aci va rămânea 
doctorul Rustovici, viitorul tău cumnat.

—Te-ai gândit la legătura aceasta cu bunuL 
meu amic doctorul ?

—M’ăîm gândit. Am luat seama începutului 
simpatiei dintre el şi Marcela noastră. Tu nu vei 
sili pornirea lor. Vei pune doar, cu prudentă 
discreţiune, supt ochii .Marcelei, calităţile docLo- 
rului, când vei prinde ocaziunile, şi vei lăsa ma
mei tale înţelepte să împliniască, la timp, (dorinţa 
doctorului şi a surorii tale.

—Tată. dar de ce asemenea orânduiri? Emo- 
ţiunea îi înnâbuşi glasul.

—Nu te înduioşeze, 'nu te îngrijiască, dragă 
Nicule, ceeace.se pare a fi orânduirea ultimelor 
voinţi. O clipă duce pe alta şi ia mult din viaţa, 
celor bătrâni... Dar... să înnaintălm mai repede.

Faţa. i se îngălbeni. O grămădire vie de sânge 
i se strânse la inimă şi ochii lui văzură întuneric 
iar manile îi tremurară.

In trapul cailor Cosmin şi fiu-său intrară în, 
curtea casei lor. Maria le eşi înainte cu zâmbetul 
pe buze, licărire de-o clipă, de îndată ce Văzu pe 
Victor galben, părând că şovăe pe când urca 
treptele.

.—Ce ai, Victore dragă? îl întrebă şi aruncă 
asupra lui Nicu privire întrebătoare.

—O slăbiciune, răspunse el cu glasul foarte 
schimbat şi căutiâ sprijin.

Maria şi Nicu Induseră de sub-subtiori până la 
marea încăpere în care se plămădiseră marile 
lui gânduri. Abia apucă însă a-i trece pragul că’şi 
apăsă repede o mjânjă pe inimă şi se clătină-

(1) vezi „Strein îu tu a Iu?,-. Edit a At. I. Xif.eanu.
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îngălbenită de o teamă adâncă, Maria arătă 
din oclii lui Nicu, canapeaua din faţa biurou- 
lui, pe caro 3i şi lăsară cu încetul.
d aminti asupră-le lungă privire plină de du

ioşie, zâmbi, şi ca prins de somn, închise pe 
urmă ochii, rămânând în nemişcare.

—Meargă la medic, Nicule, îi şopti Maria.
Nicu îngenunchiă, luă o miână a bătrânului, o, 

sărută cu adâncă pioşic şi răspunse cu liniştea 
durerii conţinute:

—Să ne rugăm, mamă. Ştia că se duce... şi 
acum s’a dus...

Maria Cosmin par’că nu înţelese în prima 
clipă Aţinti însă privirea asupra fiinţi nespus 
de scumpă, îşi dădu seama de realitatea îngrozi
toare şi isbucni într’un pl,âns sguduitor, aple
când u-şi capul pe pieptul ce nu mai tresăria 
din bătăile vieţei.

Câteva mo'mente ţinu această isbucnitoare re
vărsare a durerii- apoi, luându-i şi ea o mână* 
rămase în contemplare, pierdută ca şi Nicu, în 
lumea amarelor regrete.

Păreau că veghiază să nu turbure nimeni 
somnul odihnitor al nepreţuitei fiinţi... şi închi
puirea că în adevăr dormia, putea să amăgiască..., 
poale că-i şi amăgea.

Ceilalţi copii intrară...
Atunci mimai, deşteptarea din acel vis în care 

sufletele lor .vorbiseră cu Victor, le dădu cunoş
tinţa deplină a realităţei.

Maria se ridică, alergă de ’şi cuprinse copiii 
în braţe, şi îngenunchiând lângă ei, le strigă cu 
glas sfâşietor:* <

—Copii, copii, nu mai aveţi tată!
Viaţa toata i se topia par’că în plânsul înnă- 

buşit ce o cuprinse.
Marcela dăjdu fuga spre tatăl, dai' Întâmpinată 

de Nicu, căzu în braţele lui şi lacrimile amân
durora se .amestecară.
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Ceilalţi copai, încremeniţi In clipa dintâi. în
cepură şi ei apoi să plângă, cu sfioşie: încă mfşi 
clădeau bine semna de pierderea tăticului loi* ce 
li se părea că doarme.

Maria îi luă de mână şi se apropiă cu ci.
—Nu veţi mai avea cui să ziceţi: tată!... sa 

dus tăticul... Ne-a lăsat!...
Mititeii pricepură, şi 'ntr’un singur strigăt: 

tată! grămădiră toată durerea inimilor lor...
Iar tăticul urma să stea în nemişcarea som

nului greu din care nu se mai poate deştepta 
nimeni. Plânsele, chiălmlări duioase, sărutări ale 
iubirii, nu-1 mai puteau întoarce din calea eter
nităţii.

In comuna vestea se răspândi numai decât şi 
fu trăsnitoare, în timp ce telegraful o ducea 
mai departe, la Măineştii-Plopilor şi la Bucureşti, 
lui Pâcleanu şi familiei Râuţianu.

Cerul era senin, adânc, încărcat de pulberea 
scânteetoare a lumilor misterioase şi cernia uşor 
rouă îmbielşugată care umezi a aerul.

Către acea nemărginire se ridic adevărată şi 
mistuitoare, jàlea a sute de suflete şi rouă lacri
milor pătmiânteşti umezia mai mult decât rouă 
cerurilor.

Curtea proprietărească se umplu cu repcgiunc, 
de mulţimea tăcută, ale căreea oftări adânci 
treceau din când în când, ca un freamăt, în- 
jurul casei luminată în întregime.

Oamenii cărţii erau Intr’iin du-te vino conti
nuu, porniţi pe plâns. Nimeni nu cuteza să-i în
trebe, temători par’că să nu turbure acea maes- 
tate a morţei ce:i înr,auria.

Primarul se ivi în cele de pe urmă,.. Un fior 
trecu prin mulţime: săteanul era galben la chip, 
îndurerat, cu ochii roşiţi de lacrimi. Şi rosti tu
turora cu glas în care tremura durerea în
frânată :
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—Cosinin al nostru... s'a stins!...
lli-jnă o tăcere Înfiorătoare, de acelea când 

su H area se opreşte, când gândirea se pierde. 
Apoi, capetele se plecară şi plânsul înăbuşit al 
disperării isbucni.

—Mjâine îl vom duce la sfânta biserică, mai 
roşii primarul după un timp. Acuma, pe lucru 
fraţilor, să durăm în faţa bisericii un umbrar* 
să’l împodobim., să’l..

Plânsul îi opri vorba... şi numai după o clipă, 
termină : x

—Să’l facem... ca pentru EL... II vom’ aşeza 
acolo şi loji vor puica trece să’l vadă şi să’şi ia 
rămas bun delà... el...

Cu mâinile pe ochi, cu pieptul în sbiicium de 
plâns adânc, primarul şi lumea se scurse după 
dânsul, apă liniştită cu unde turburi de mâhnire 
şi de răvăşitoare părere de rău.

Bătrânii Avenicni răspunseră la telegramă că 
vin şi se pregătiră de plecare în aceiaşi noapte. 
Primarul din Măineştii-Plopilor şi învăţătorul 
Voiculescu vestiră prin telegraf comunele caro 
purtau pecetea activităţii lui Cosmin, cât şi pe 
Dănăriciii, Pavel iu şi Ropniţă.

In acea noapte fu priveghiu în toate acele co
mune." In loţi sătenii, icoana „Omului lor“ stătu 
vie, stălu înconjurată de acea lumină de raze 
d împrejurul capelelor sfinţilor, iar vorbă fu nu
mai din faptele lui minunate.

Fiecare îşi am in lia câte ceva, aşa că se al
cătuia, din aceste numeroase scântei, un tot în
flăcărat din care purced ea mulţămirea recunoş
tinţei, fierbinte şi de neşters.

rar din nnilţălnrire curgea apoi jalea că se per- 
dusc omul prea de grabă; curgea achâncă şi 
răpunăloare. după cum din zi curge noaptea* 
ditpă cum lângă lumină se întind Umbre.

In revărsatul zorilor intrară în Fălticeni peste 
două sute. de săteni trimeşi de sfatul comunelor 
să facă lungul drum până la Yadn-Lung.
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Nu duceau cu ei coroane; duceau lacrimi, du
rere, iubire, recunoştinţă, sincere, reale, puter
nice, supra-vieţuitoare fiinţii lor.

Dănăriciu, cu toate că era suferind, îi întâm
pină şi după ce ’şi alipi durerea, de a lor, orian- 
dui cum să 'poată cu toţii să meargă.

Suceava era cernită; Fălticenii simţiră jalea 
şi o împărtăşiră.

La ^gară cetăţenii, delà mic până la mare, se. 
adunară spre a petrece pe cei ce plecau şi a’şi 
arăta s iniţ iman tele pentru cel ce nu mai era.

Când ^>e iviră bătrânii Avenieni, cu chipul supt 
de împovărătoarea durere, capetele se descope
riră şi se plecară. Fu un moment de nedescris> 
al jalei părinteşti, faţă cu jalea unui judeţ întreg.

Voiculescu pleca şi el cu tot corul şcoalei- 
model din Măineşti, care avea să cânte pentru 
cea din urină oară marelui-învăţător.

Şi lung tren, cum nu se mai văzuse în oraş„ 
porni urnindu-se încet, încet, în timp ce lacri
mile umpleau ochii celor ce rămâneau şi pri- 
viau cum vagon cu vagon se depărta, din ce 
în ce. mai repede.

Timpul urma să fie de-o frumuseţe nespusă.
In faţa bisericii se ridicai un umbrar înalt până 

unde începea turla. Era de verdeaţă împletită 
în jurul stinghiilor de lemn ee-1 alcătuiau şi 
împodobit cu steaguri mici şi mari. Pe din
lăuntru era minunat de bine orânduit cu scoarţe 
şi cu inahrame din cele mai alese. Iar în mijloc 
se cuprindea catafalcul, care, dispărea supt mul
ţimea mănuchiurilor de flori de câlmp şi de 
grădină, printre care erau trase brâuri de ver
deaţă şi de ştergare. De-asupra, Intre ghiveciuri 
cu plante sta culcat, Cosxriin, cu manile pe piept, 
acoperit până 1a mijloc cu o faţă de pânză 
înflorată. Capul îi era puţin ridicat pe perină 
spre a putea să fie bine văzut.

1
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Lumina pâlpâitoare a marilor iaciii din sfeş
nice împărăteşti, aruncau asupra-i sclipiri roşia
tice care păreau că înviorează, cu suflări’de 
viaţă, chipul lui liniştii de bătrân frumos, a- 
dâncit în somn.

ldeea de moarte plulia pe deasupra mulţimei 
ce se mişca în tăcere şi se perdea în întunerccul 
nopţii. Totuşi, cei ce ajungeau până la Cosmin 
să’I vadă şi iarăşi să’l mai vaci-ă, însetoşaţi de-a’l 
tot vedea, nu se puteau deprinde cu gândul că. 
moartea ţintuise acolo pe marele lor frate iubit..

Celor de-deparle li se ivia umbrarul luminos, 
după care noaptea părea şi mai neagră, ca um 
altar supt bolta imensă a unei biserici fără mar
gini, în care se împlinia un serviciu de privi- 
gherc tainică, al. căreea înţeles par’că le scăpa. .

Şi nu le veni a să se împrăştie spre a căuta- 
odihnă truditului lor corp îngreuiat de obidă..

Vadu-Lungenii, săteni din toată regiunea şi 
Sucevenii necunoscuţi acelora, se amestecaseră 
înfrăţiţi întru durere şi iubire, sbuciu'maţi de 
oftări, plini de amintiri. Să se fi depărtai, li 
s’ar fi părut că’şi lasă sufletul şi că s’ar fi dus 
să se afunde în vreun ad.ânc de fprăjpastie.

Puternică privelişte a isbucnirii unui simţi- 
mânt obştesc, nespus de înrâuritoare, mâi cu 

, seamă supt acel vestmânt de taină al nopţii!
Iar lângă corpul neînsufleţit, doi preoţi ciliau 

pe rând şi pe şoptite rugăciunea morţilor, înco- 
. voiaţi de durerea proprie şi apăsaţi de marea- 

suflare a durerii obşteşti.
Şi murmurul citirii lămuria de-aproape, celor 

ce treceau J>rin faţa catafalcului, ideea inorţei; 
şi, putinţa ducerii pentru totdeauna, a omului, 
da fiori, pornia lacrimi, lăsa goluri în suflete şi 
făcea paşii şovăitori.

In marile încăperi ale casei somnul nu putea 
atinge pleoapele oaspeţilor.
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Durerea îşi pusese vălul resemnării., se aşezase 
în adâncul sui Ielelor. Ca şi Jn privigherea Suce
venilor, se vorbia numai, se vorbia cu duioşie, 
•cu căldură, de Cosmin. Măreaţa lui figură plu- 
tia pe de'nnainlea privirilor in lumina potrivită 
fiecărei amintiri de el.

Intr’o încăpere sta Maria cu iubita ei tovarăşă 
de odinioară, Vilhelmina Voiculescu; şi cu ea 
împreună îşi amintia de pe când călători au în 
străinătate, Maria 'ducând dorul d'e Cosniin şi 
credinţa că va fi a lui, Vilhelmina desmier- 
dându-i visurile cu glasul ei plin de mângâ
iere şi de iubire.

Şi qproape uitau prezentul, ca să trăiască în 
acel trecut plin de felurite emoţiuni, iar Viclor 

.Cosniin de-atunci li se ivia apoteozat de de
părtare, de speranţă şi de răsunetul faptelor 
lui care învia un judeţ pcnlru o viaţă nouă. 
D-na Avenian, cu fruntea sprijinită de-o miână, 
asculta dintr’un colţ această convorbire intimă, 
retrăind şi ea o mulţime de momente în care 
suferinţa i se împletia cu raze de bucurie.

In biroul lui Cosmin, de-oparte, erau Ave
nian, Paveliu, Dănăriciu şi Ropniţă. Ei vorbiau 
cu însufleţire de opera omului ce nu mai era 
printre ei şi ’n jurul amintirii de el fluturau 
zâmbetele lor, duioasă revărsare a iubirii ce nu 
moare, a iubirii pentru Cosmin.

Ropniţă arunca din când în când o privire în 
încăperea de-alăturea şi fot de atâtea oris îşi în- 
năbuşia un oftat: în Maria de-acum, tot fru
moasă, în Maria cernită după visul ei de feri
cire, apus, vedea pe Marioara de altă dală pe 
care o socotise logodnica lui. II primise la so
sire, cu prietenie, părând că uitase tot ce fusese 
între el şi ea; el îi arătase adânca lui părere de 
rău şi Maria îi mulţălnrise cu rouă de lacrimi în 
căutătură. Timpul ştersese trecutul, fericirea ci 
•ertase, durerea de acum' îi înfăţişa numai un
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prieten care ţinuse a’şi lua cel clin urmă rămas 
bun delà soţul ei*

De altă parte, doctorul Rustovici şi Voiculescu, 
deja împrieteniţi, terminau de cetit un articol al 
„ Viitorului

— Iată cu ce se Inchec, în Ta]a Ţării, zicea 
Rustovici, faima acestui om de bine, plecat din
tre noi: cu pagina l-a a acestui ziar, cernită,, 
şi c’un articol semnat „Ghelerteanuu... De sigur 
că marea parte de cititori, când a văzut acest 
doliu, se va fi întrebat cu mirare: cine era oare 
Cosmin acesta? Om mare, poale, fiindcă o spu
nea „Viitorul”. Dar ce făcuse? Căci, bagi de 
scamă domnule Voiculescu, autorul articolului 
face o apologie pompoasă numai din cuvinte, 
fără să arate şi laptele, după care se cunoaşte 
omul. Mjâinc-poiinaine, va citi mulţimea că un 
Ministru,*—Domnul P.âcleanu,—a ţinut la mor
mânt un discurs admirabil şi, va adăoga: apoi 
tot era ceva de acest Cosmin, dacă ’i-a ţinut dis
curs Ministrul... Fireşte, domnul P.âcleanu c om 
mare, cunoscut în ţară... Ce ironie a împrejură
rilor!

—Ironie tristă, domnule doctor, răspunse Yoi- 
culescu, oftând...

Deodată chipul lui i se lumină şi adaose:
— 11 cunoaştem noi Sucevenii, îl cunoaşteţi 

d-v., Teleormănenii : el ne-a adus regenerarea, 
şi opera mi, ca şi a lui Christ, se va u,i1nra 
prin Apostolii cari F au înţeles, l’au iubit şi 1 
vor propovădui neamului -întreg...

Se risipiseră acum de mult fiorii nopţii. Soa
rele se înălţase la amează înviorând aceeaşi fru
museţe a Firei din zilele trecute, din ziua când 
Cosmin o gustase pentru cea din urină dată.

In faţa imensităţii liniştite şi înflăcărate, se 
afla lvurn'a aceluia ce simţise pentru inima ob- 
ştiei, cu inima lui.
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Făcliile, obosite par că de veghere, aruncau 
.aciuit licăriri palide, pe chipail şi mai cuprins 
• de moarte, dar încă senin.

Cu capul puţin ridicat, Cosmin părea că nu 
şe putea opri să nu priviască, măcar printre 

.gene, cu o căutătură adâncă, ia lumea de care 
era silit să se despartă.

Pe fruntea-i largă tot mai trecea parcă ur- 
.înelc gândirilor ce-i alcătuise idealul.

Z.âjmibctul, cu care adormise, nu se stinsese 
încă de pe buzele învineţite: era parcă ultimă 
răsfrângere a mulţămirii că'şi făcuse datoria 
de om.

Pârleauu, aproape de catafalc, înconjurat de 
.o parte din amicii lui Cosmin, se pierdea în 
vcontemplarea aceslei fiinţi cu care moartea îl 
împăcase acum.

Şi ’n timp ce serviciul „prphodirii" urma, 
romul Puterii avu b închipuire, ciudată:

Corpul lui Cosînin prindea par’că să se în- 
. sufleţiască, chipul lui să i se /învioreze ca pentru 
i o uitimă cuvântare.

imensa grămădi re de oameni simţind par’că 
această înviere de câteva momente, lua şi ea 
alia înfăţişare, spre a privi mai bine, spre a 
asculta mai lămurit : din miile de fiinţi deose
bite, cu clipa ce trecea, se ridica o impună- 
.toare alcătuire unică, munte uriaş, viu, de voinţă 

: şi de simţire; forma neholărîtă i se limpezia 
apoi, cu cât creştea, până, se închipui un colos 
dc legendă, cu o singură privire, cu o singură 
putere întinsă de auz, de pricepere, dc păstrare 

.şi dc răspândire a celor cuvântate.
Şi mii de braţe ale acestui colos se îiulrcp- 

,tau spre marele învăţător, în chip de aprinsă 
rugă.

Iar el, de dragul acestuia, se săltă, se înălţă,• 
pluti ca un trimis înaripat al altor lumi, îl do
mină cu alba şi strălucitoarea lumină a unui

■ >
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vesl'mânt împletit de raze, şi începu a grăi. Far
mecul graiului de altă dată fu recunoscut şi sa
lutat c.’un strigăt unic, răsunător, de bucurie şi 
de admiraţiune, ceeace dădu fiori nemărginirii.

Şi de ce înainta cu cuvântarea, chipul i se 
făcea mai frumos pe fondul de'aur al zării; 
şi de ce grăia mal cu tărie de adevăr, colosul 
creştea mai mult: nu mai era alcătuirea sufle
tească a două judeţe, ci treptata alipire de ea 
a tuturor judeţelor ţării, care, pornia din în
demnul unei puternice voinţi misterioase.

Şi tot grăind, şi tot apropiându-se de uriaşa 
alcătuire, miile de braţe îl apucară, îl săltară 
si, eată ’1 întrun moment, în vârful acestei pi
ramide, 'măreaţă statuă de triumfător pe cel mai 
puternic piedestal, în timp ce un cântec armo
nios fără Seamăn saluta această aşezare întru 
nemurire...

'Pâcleanu se scutură şi privi în juru-i...
—<Ce ai? îl întrebă Dănăriciu.
—Nimic... in’a înfiorat frumuseţea accslei cân

tări...
Corul şcoalei 'delà Măineşti, împreună cu al 

şcoalei din Ariceşti, conduse de Voiculescu, into
nau cu uimitoare măreţie psalmul lui David: 
„adusu-îmli-am aminte de proorocul cel ce zice: 
tu eşti păirrîQnt mşi cenuşe", etc., muzică de-o ad
mirabilă' inspiraţiune Religioasă, a lui Ciprian 
Porumbcscu din Bucovina.

In toată ’mulţimea curgeau fiori de adâncă În
râurire: corpurile tremurau, sufletele vibrau, o- 
chii se înrourau. Era exaltarea tăcută dar mis
tuitoare a jalei, a iubirii şi a regretelor.

Deodată, corul tăcând, se făcu linişte, când 
toată suflarea '“par’că se suspendă...

Urcat pe-o treaptă a catafalcului, Pâcleanu în
cepu a grăi... Şi era mic omul în faţa imensei 
mulţimi.
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'Cosmin nu niai era. In curând avea sa lie a- 
dâncil în uilare: putea dar să-i înalţe virtuţile,, 
putea să-i laude activitatea, fără nici o rezervă..

Par’că ’i-ar fi stat Cosmin în calea ambiţiunii,, 
aşa îl urase de mult. Acum i se părea drumul, 
liber: putea să clădiască din cuvinte ce pier un 
monument ce s’ar fi părut nepieritor.

Şi nici odată poate nu fu mai elocuent ca a- 
cum, mai înduioşător, mai puternic în expunere. 
De altmintrelea era şi uşor, odată .ce vorbia după

fapte cunoscute, odată ce vorbele Lui întăriau. 
în mulţime frumuseţea acelor fapte.

Dacă nu se ridica într’atâta ca să acopere 
gloria mortului,. înrâuria însă adânc şi ascultă
torii îi sorbiau cu sete nespusă vorbele.

Cuvântarea lui întrupă încă odată înaintea. 
mulţimei făptura lui Cosmin, .pentru apururca 
iubitul. Iar când termină, cu obicinuitul îndemn 
de-a’şi lua 'fiecare rămas bun delà „marele băr
bat“, şentimentul realităţii crude a despărţirii 
apropiate, pentru totdeauna,* umplu ochii de* 
plâns, plecă frunţile îngreuiate de durere şi sbu- 
ciumă .piepturile de oftări sfâşietoare.

Şi cu aLât această deslănţuire era măi pu
ternică, cu cât răsuna nemuritor de tristă cân
tarea preoţilor: „Vecinica lui pomenire! Veci- 
nica lui pomenire/“.

Şi iarăşi se făcu tăcere... Puţin... şi un lung. 
fior străbătu din nou mulţimea: pe umerii câtor
va elevi ai şcoalei din Ariceşti se ridicase o largă 
înflorată, d’asupra cu sicriul: Cosmin intrase 
în îngusta locuinţă pe care o aştepta mormântul.

Preoţii se Înşirară, şi erau din toate comunele; 
apoi corul şi elevii cu sicriul ; apoi familia şi a- 
micii; apoi toată acea mulţime începu să^ se 
misce înceţi încet, ca o apă pe o albie întinsă jşi 
fără coborîş simţit...

In marea grădină a şcoaleî din Ariceşti se ran-
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duise înmormântarea^ şi spre acest loc se în
drepta lungul şir de oameni, printre copacii 
înfrunziţi ai şoselei largi.

Câţi putură străbat^ străbătură ca să fie a- 
proape de 'mormânt. Ceilalţi rămaseră să umple 
şoseaua, cu privirile duse însă către locul ulti- 
mei revărsări de jale.

Isbucnirea acesteea, vesti tuturor că sicriul se 
cobora...

Un ultim fior scutură' mulţimea, un freamăt 
puternic sgu'dui aerul.

Peste Cosînin se aşternuse pământul, mănoasă 
humă peste o humă ce fusese mănoasă'.

Fiinţă, voinţă, cugetare, putere, nemărginire, 
se adânciseră înlr’o rece şi strâmtă întunecime 
de mormânt.

in juru-i în floria însă creăţiunea geniului ace
lui om, cărcea spiritul său îi rămânea ca pro
tector.

Iar soarele urma să lumineze cu toată pute
rea sa de abi'ează.

Adâncul senin, presărat de scânteeri, era tot 
atât de frumos, tot atât de nemărginit, nepă- 
răndu-se ştirbit “prin nimica ; tot atât de nepă
sător par"că, Ţaţă cu durerea noeanâlui mu1 
ţimei.

. do

fi li,Vata,j
. ro.T,ână. /

^ pi U ^

In legătură cu acest roman, este romanul cu titlul. „M&rlft- 
8a Ogoral-, apărut tot în editura A. I. Niţeanu.
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Darea de Seamă No. 2

Astăzi, una Ianuarie 1913, subsemnatul Atanasie I. 
Niţeanu, având în vedere Darea de seamă No. 1 în
cheiată în ziua de l Ianuarie 1912, relativ la punerea 
în participare de câştig a tuturor iubitorilor de lec
tură, cari continuă de a mă încuraja in greaua mea 
întreprindere de editor, şi consecvent hotărârei ce 
singur mi-am luat în ziua de una Ianuarie *1911, cu 
prilejul aniversărei celor 15 ani de existenţă a Biuro- 
ului Universal de Editură, de a jertfi 10n/o din preţul 
brut al cărţilor editate de mine şi pe care onoraţii 
mei clienţi şi le «vor procura direct de la mine, cu 
care rabat se alcătuesc un fond spre a construi în 
Capitală o Casă Obştească, în care să aibă drept de 
a locui timp de 24 ceasuri orcine din judeţe, dacă va 
fi între cei ce cumpără de-a dreptul cărţi din editura 
mea ; — constat că am depus la Casa de Economie 
din Bucureşti sub Recipisa No. 26.995, suma de 34 
Iei, pentru destinaţia indicată mai sus şi care sumă 
represintă cei 10% clin valoarea brută a cărţilor ce 
au cumpărat delà mine în cursul acestui al doilea 
an, următorii domni :
1. D l Ştefan 1. Florescu. student. Com.

Hinţeşti-Argeş, cumpărat de .
2. » I.Sencovski Comuna Nehoiu-

Buzău cumpărat de . • ...
3. „ Alex. Ionescu. învăţător, Com. Tă-

bărăşti Bentu-Buzău, cumpărat de .
4. „ loan I. Gurgău, învăţător, Tap:

şunar - Clieor - Ceşmea - Constanţa, 
cumpărat de

5. „ H. Popescu, Gara Şcrbeşti Covur-
lui, cumpărat de................... . .

„ Ştefan S. Andrei, societ. p industria 
Cânepei în România, gara Şendrcni 
Covurlui, cumpărat de...................

7. „ George Emil Bottez, str. Vultur
colţ Traian 44. Galaţi, cumpărat de 7.75

8. „ Dim. 1. Stoica, soc. „Astra-RoinânâB,
Corn. Glodeni-Dâmboviţa, cump. de 16.35

9. „ Petre Titirigă. strada Domnul Tu
dor No. 14, Craiova cumpărat

. . 6.50 Contribuit: 0.65

. 9 10 091

2.50 0.25

0 80. 8.-

0.595.90
6.

0.757.50

0.77

1.63

12.70de 1.27
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10. D-l T. Brătulcscu, învăţ.. Com. Zaiccni
prin oficiul Mclineşti-Dolj, cumpă
rat de . -..........................................

11. „ I. Galicescu, învăţ., Galicea-Mare
prin gara Băileşti-DoJj, cump. de . 8.15

12. Părintele Glicorghe T. (.ărăuşu, Zvo-
răştea prin gara Bucecea liorohoi. 
cumpărat de......................................

13. D-l Gh. Fasolă, Factor, Vorniccni
Dorohoi, cumpărat de...................

14. „ Georges Ţimpoc, elev curs secun
dar, Dorohoi, cumpărat de . . . .

15. „ Victor Pogorelt, str. General Ma-
glieru, Târgu-Jiu, cumpărat de . . 2.15

16. „ George Niculescu, Secret Corn.
Piua-Pctri, Ialomiţa, cump. de . . 3.45

17. „ S. Horovitz, str. Elena-Doamna 32,
laşi, cumpărat de..........................

18. „ X. Ştefăncscu, student, str. Iarma
roc 84, laşi, cumpărat de . . . ■ 1.15

19. „ C. Ciobanu, str. Vasile Lupu 52, Iaşi
cumpărat de.............................. • .

20. „ Basile I Protopopescu, avocal. str.
Cometa 28, Capitală, cumpărat de . 30.—

21. „ Alcxan. Pantazi. funcţ. la Banca
Mar. Blank din Capitală, cumpărat 
de .......'..........................

22. „ C. Drancă, Directorul soc. Coope
rative w Mercur “ din Cai)itală, 
cumpărat de......................................

23. G Anghelovici. Casier la Banca Da-
cia-Traiană din Capitală, cump. de . 2.90

24. D-I G. Rădulescu, societ. petroliferă
Halo Romana, cumpărat de. . . 0.50

25. „ Melidon Melidoneanu. secretarul
sind. faliment. Trib. Ilfov, cumpă
rat de.................................................

26. „ llic C. Poj)cscu. Comuna OI)ileşti
prin gara Leliliu, cumpărat de . 15.25

27. „ Costel Dcmetrcscu. str. Mihail Vlă-
dcscu 32, CAmpu-Lung, cump. de 4.15 

28 „ loan Cruceru învăţător, comuna,
Tcsluiu-Corţişoara-Olt. cump. de 14.65

29. * Const. Nicola, învăţător, Com. Tă-
tulcşti-OIt, cump. de.......................

30. „ D. D. Scurtescu. Com. Moreni-Pra-
hova, cumpărat, de.......................

31. * Nicolae I. Tudorică şeful secţiei de
jandarmi din Comuna Ciumaţi-Pra- 
hova cumpărat de...........................

9 15 Contribuit

0.81

2.90 0.29

3.65 0.36

0.424.25

0.21

0.34

2.15 0.21

0.11

8.30 0.33

3.—

0 35 0.03

11.75 1.17

0.29

0.05

10.- 1.—

1.52

0.41

1.46

4.65 0.46

20.15 2.01

0.424.20
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Onor Casaţie sfat din Com.JBaia- 
Suceava prin D-l Mihai V. J. a Gafi- 
ţei, cumpărat de............................

33. D-l Gr. Missir, Comuna Mălini-Sucea-
va, cumpărat de...............................

34. n Mihail Alex. Pândele. Ad-tor-şef,
Domeniile Găiceana prin gara Ad- 
jud-Tecuci, cumpărat de . . . . . 16.65

n C-tin A. Iaru-Braşoveanu,secretarul 
Plăşii Găiceana-Tecuci. cumpărat de 17.10 

36. „ Oprea F. P. Călia din Turnu-Mă- 
gurele, cumpărat de . . .

„ C. Antonescu. moşia Goala, Corn. 
Meri-Goala-Teleorman, cump. de . 22.30 

38. D-a Sevasta Pralea, Alexandria-Te-
leorman, cumpărat de...................

39 D-l Alex. Zlatovici, Contab. Băncei 
Corner, din Alexandria-Teleorman, 
cumpărat de.......................................

40. „ Bratu D. Ştefan, Internatul Lice
ului „Principile Carolu Tulcea, 
cumpărat de.......................................

41. D-na Maria PorjBriu. Com. Agighiol-
Tulcea, cumpărat de...................

42. D-l Gh. Porfiriu, Comuna, Agighiol-
Tulcea. cumpărat de.......................

„ C-tin Velicescu, Corn. Cerna, prin 
oficiul Măcin-Tulcea, cump. de . . 10 90

Total . . 345.70 
Se scade diverse spese . .

Totalul sumei depuse în anul JI-lea . .34.— 
Unit cu Totalul sumei depuse în anul l-iu . . 8.—

Totalul general al depunerilor . . 42.—

32.

2.30 Contribuit: 0.2^_

0.515.15

1.66—
35.

1.71

. 10.75 1.07
37.

2.23

5.90 0.59

3.10 0.31

4.10 0.4 L
4.65 • 0.46

7.65 0.76- .
43.

1.09*
34.46
—.46

Odată cu mulţumirile ce mă cred dator să exprim 
tuturor celor de mai sus, acest act îl voiu publica 
atât în revista «Noutăţi Literare3 cât şi în cuprinsul 
oricărei cărţi ce voiu edita în cursul anului curent— 
pentruca încurajarea ce mi-au dat-o, Domnii de mai 
sus, să fie imitată şi de alţii, iar de Domniile-lor repe
tată după cum vor bine voi.

Spre credinţă am închiat acest act, care se va ataşa 
la recipisa sus arătată. .

Atanasie I. Niţeanu.



Triumful Cm oil, povestiri crcşlino de Caton, 2 Iei exemplarul. 
lt:> ii cl Ir popi» lu re şl Noun 31 of oil»» prnctlcà n comptnbllitufef
lor do Vasile N. Opriţânescu, absolvent al şcohM de finanţe, un meto
dic. şi excelent volu-n.—i leu şi 50 bani exemplarul.
Inclilforllc Knxrţd. Ibarenţn lucrnrc a eminentului scriitor american 
Georg Kenann, Un elefant volum 1 leu si 50 bnni.
Itfînvicre itdlclonHt» do V. T. Stead, directorul mnrei reviste englez© 
«Huwiew of Rewiew» ; un frumos volum 60 bani.
Memoriile unul om «le prlao», de Ivan Turgonjef, 80 bani exem
plarul.
Krone «lin vlnţn Dobrocennă de O. Tafrali, costa lei 1.50.
Slorpl Iunie, un prea frumos roman de Al. A. Buseuescu, cu bogato 
ilu'truţiuni, 2 lei volumul.

n, maro roman istoric, de Michel Zévaco, în 4 volume ilustrate, 4 
bnni.

Ito rcl 
lei bO
DrneoNte el Erolzm, volumul 1, ll şi 111 final din marele şt frumosul 
roman istoric, de Michel Zévaco, 5 lei complet, sau 2 lei volumul 1 si calo 
1 leu 50 b. ultimele doua.
ipopon l)ra-o»it'i In legătura intima cu marele şi frumosul 
Dragoste ţi Eroism de la No 28. do acolnş ntitor, 2 lei.
Pe A p/i. Una din cupo-de-opcrclo nemuritorului Gnu de Mai-.passant. 
1 leu 00 b.
Taro»» nulbn, ilustrat, celebra scriere a nemuritorului scriitor rus JVt- 
colctc Gogol, 1 leu 00 bnni.
Kltt«lln asupra cronicarilor Molilovcnl «lin noroiul nl XVII, din
punct de vedere al limitei, metodei si cugetării, do Alexandru V. Gâdei, 
Jicenţrit In litere, lucrare premiata de fncultntea de litere din Uucureşti, cu 
picnnul Ilillei do 1'00 lei.—Un singur volum 5 lei.
Kuni! ni ţărănimea roniîlnriKicti, In vremea ocupaţiunilcr ruseşti, de 
A. V. Gâdei-— Cartea 1 şi lt câte 30 bnni.
Conferinţa desnrc : Teoria «lroplurllor Imllvlilnnle, ortrnnlj.arrâ 
Mtărcl n.oelnlo şl misiunea Klnliilul român in fn|n ncentor «lr«i>- 
lurl mI orc.mUîirl, de A. I Sifeanu. un exemplar t leu- 
1 onferinja despre : Unlorin Preolulnl «Ic a şti carie *1 necesita

tea «muieri aţelor pantorale do Economul Stavrofor V. l'*redea»u, li
cenţiat în teologie şi revizor ecleziastic al Eparhiei Argeş ; 30 bani exem
plarul.
conferinţa despre: ştiinţa, Credinţa şi Pontn, idem de V.Predeantt, 
40 bnni exemtilnrul.
ISIblloteca llnivcrtalii, o prea frumoasa şi utila bibliotecă a ?5 bani 
numùrul ; a «pftrut pAnă acum Kibllotc-a No. 1 ; Monstrul de .V. Ţine, 
No. 2 : Prlelnn răzvrătirilor şl Icncnl lor do Contele Echarlshau- 
sen ; No. 3 : Năriunnul i>IouIn «le M. Eminescu ; No. 4 ş' 5 ; «> Idila 
în Kavann ■ Io Henrik Sionkievici , No. 6: Sărbătoarea «Un C«iq»»é- 
vllle dn Emilie Zoii a ; No. 7: Surorile Romiell, K1 şl Săv«irul ! 
nuvelo de Guy de Maupassant ; No. 8 şi 2 : Un dezmoştenit. al ««ta
rtei şl itomaunl umil cal, nuvele de Leon Tolstoi; No. 10: Izvoa
rele «rimelor şl ponibilil al ea d«* a Io prcîntâmplnn, de Contele 
Eckartshauscn. No. 11 : Tânăra slb«‘rlnnă, de Xavier de Maistre. 
No 12: Coliba Indiana, de Bernardin de St. Pierre. No 13: Cvmc- 
toni’ca «Sein podul artelor, dn \yilhelm Ilauff. No. 14 : Nuvele : 
Silinţele Sfântului Slllial.—Juvitcr«i»Ue.— Văduvă — Nerplrfn (vis

roman

rău). -Pe Innii.—Clrădlnn cu miÎMliul, (le Guy de Maupassant. No. 
15 şi ifl : Nuvele: Capul Iul I«rdaelil. — O petrecere fără voie — 
Copilul cerşetor.— Pârâul nlbnztru — Jucsitornl.— OrfanII'.-—în
tâmplări într’un onzlcl vecliln -I»np4 20 nul, de Mor Jokai. No. 
17, 18 şi IU : Jertfii, do X. G. flădulesct-Xigcr No- 2i) : C-Iimarn Ini 
Arlalnn, Scrisori din moira mc» : I ntoar«ierca «lela Tarate* ei 
Talun Iul mo© C'omlile, Nuvolo de Alphonse Daudet ; No. 21. l'u 
cup «lo op«»ră iirciinotoiit; Is us Christos in Elandra-; N'uvuie de. Ho
noré de Balzac; So. it. 21. 21 şi 25: WoIoeIc, dn .V. G. Rădulestu-Siger. 
No. 20. 27: Funia călăului, da Alo-vandru Pctôfi- No. 2K : Idwilc Co
lonelului. Calare. «Ine ştie? P.trlca. Coro. Sforicică, o răz
bunare. Nuvele do Gny da Maupa*sail. No. 23. 30 şi 31 : Viaţa la 
«»atc : Melilţe eu oîrbnnn. Sluga bătrânii. Lux *u lenebrla.lueet. 
A treia dr»go*to. Nuvele de II. Sienkiaioics. No. 32, 3i şi 34; ISauka



rorn.nn d«) ŢI. SienkUivic*. ^'o. 33-36 çi .37. «*«• A pit de Gn'j de Mau- 
jiassaxit. No. 38-30: UAmlnrul «Ie Anr. Cole *(o«iik iiatitrnri «Un 
Kl rutin jlorivii I. I’nrlirlul <>*nl. Puţul ţl Prudului. Hop ţl 
Croit idrTiirnl dnpro «l-I IVnMcmar PUIrn ,N>n(;ru. IluCuln- 
ţul «Io iiaiunlllludo. Nu\«le du Edgar JPfie. .'o. il); «VIA 1 or i.» 1 r% 

H»rlu. MAurlIe Ini ilollluj, AVnldrninr. Tratulu 
lirll •|,«n'lurrlrl«. CAolro. Itutcu. Muti Ik ţl l'uvollrl l>ulo»nr> 
di» Theodor Kôrncr. No. -il,-ii, 41 çi 4i: Furtună ... Trrontouro do 
A”. G. I\ădn/cecii-iYij/er. No. 40, 40, 47 : rr CIjm* revAiu ttncit
do Emile Gebhurt

3$. lilbluttei'u Miracolelor, cu o Imanii mntorio n ştiinţelor nnult* ca : 
magnetism, tiingie. medicină, spiritism, fermecătorii şi moravuri untico. 
(vestă :»0 hani.

30. n«l>»i«»!«*••»• liniile, de 32 pnjr. ru o mfilerio fonrto variata şi distractiv/!, 
20 huni exemplarul. Au apărut până acuma 12 numere.

/«•). iilbiiaiurn liaslle. Tomul 1, un eloguut volum ilustrat, având aproape 
4 ni pagini. 1 leu ft) hani.

4-1. Aliaanarhnl AilmliiUirniiv lluatrnt |>c luo3, 1 leu şi fiO bnal edi
ţie populară şi 2 lei ediţie do lux.

42- Caleiterl «Be l.lirmtnr&, Arlă şl «1«» ţtllnţn, nn elegant volum în
chinai d-lui Ion kaliiitleru, de eei mai eminenţi scriitori români, 1 leu şi 
00 hani exempt.

41 l*v«mrrlo « rimelor ■! t>n»13>llltnten de a le preintftniriaa do
Omtele E>:harl*hauaen, 50 bum.

Hi. T»H«r» HliuTlnnA, u prea frumoasă nuvelă mornlû, de Xavier de Mai- 
ttre, »U) b.

43 follb» Indînnii, o prea frumoasă nuvelă instructivă şi morală do Ber- 
tturdin de N/, l'terre, 50 bani.

4<1. «’erşet«»:irr» «Irln «*o»Iul urtelor, o prea frumoasă nuvelă ssntiTcu- 
tulit du l’ilhehn llnuff, C0 bani.

4«. .1 rrtfS. sentimentala nuvelA a eminentului scriitor N. G. Iiâduleseu- 
A'iger, t leu 'dl bani.

4>) ttcloilf, sub inia nuvelă morală şi instTuclivă u eminentului scriitor N. 
Cr Uh iiilescu-Xiger, t leu s0 hani.

*0 rnrlnn/t... Tree» to «re, de N. G. Râduleavu-Niger, 1 lou 75 bani.
00. Minimele ţl «iroaAvIile • ndiel, frumosul şi intirur.tivul loinan 

rele scriitor fram es Jules Y«»•«#, ilustrat, 2 lei 50 buni.
01. l’nnl* «AlAnlul, Inimosul roman, dc renumitul scriitor ungur Alexan

dru PetOfi. 1 leu.
02. Kurvla şl t'oveatlrl Duioase do Theodor KOrner, 50 bani.
0J. l>m»r» ee L'lj»e reviLm linen... o cnpo-rls-operă a renumitului Emile 

Gebhart din Acudcmia Franceză, 1 leu 50 bani odiţio de lux şi 1 lou 20 
lumi puo’ilurA

0V. Apnriilorn) Nălennnlul, revistă pontru stArpirea relelor de care e bân
tuită popul*ţiun-*n rurnlA, 5 lei Hbonumcutul pe an cu premii. — A apărut 
No- Hi din unul nl ll-lca.

05. Cer Drrpinir. Cea ma- curioasă afacere juridi'ă d n ţara noastră. A u- 
pfii’ut 'o. I —10 a 5 buni faai-irola.

00. Im 11 ui pul Jubileului: Evrei-Romùni fi Romùni-Evrei de Ion Tro- 
enescu, 4» bani

07. IlibllMtccu Iteanicler şl n tot felul «le «lnm», de 32 pagini, cu tot C4 
p >ulc li mai plăcui pentru popor, costă 10 bani numărul. A apărut No. 1, 
2 şi

08. ltilete «le plKrlntît, Intr’o formă literară aşa dc frumoasă, tuni n’a mai 
fost pftră acum. 0 buni coala.

00. Dlaloi; Hoţiile intre un «'nrplat şl nn TaUlat de Ilorincranu, 5 b.
CU. convorbiri l*olitl«*et revistă liniară pentru răspândirea doctrinelor po

litice, 2 lei abonament pa an ediţie populară şi ü lei ediţie de lux. A a- 
fiftiut No. 12 anul 1.

61. (llnrtii ISouiûiilcl, Moartea Macedoniei! de Atanasic I. Nileunu, 
1Ü bani

\

de ma-

Toate acestea sau parte din ele. dupâ alegere, se trimet 
prompt ; iar acei ce vor adăuga pe lângă cost şi spesele 
de transport, devin copârtaşi la Casa ObţtaasoA. Pen
tru recomandare a se. adâoga în plus 25bani; altfel sim
pla francare e pe risicul adresantului.— Contra ramburs 
se adaugă pBÜfctered» PÎCIÀl
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