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Hagi-Dumitrache laneu, nu știti pentru co pore
clit Trâmbiță, ’și-a sfîrșit lunga meserie de lipscan, 
anul trecut; a cumpărat moșie de vr’o cinci mii 
de pogoane, ’și-a făcut casă frumoasă la țară după 
ce-a dărîmat hardughia boierească de pe vremea 
ciumei; ’și-a clădit în București casă mare cu două 
caturi, — și... s’a pus pe odihnă...

Hagi-Trîmbiță a lipscănit atîta vreme cu spor, 
căci a avut parte de un frate mai mare care ’i-a 
fost slugă eu credință și care, singurul a muncit 
și-a dus greul negustoriei.

Tănase în sus, Tănase în jos, Tănase nu slă
bise prăvălia o singură zi; odată nu fusese măcar 
bolnav și. răcit, de multe ori, cu guturai și cu 
durere de cap cu tot, stătuse la teșghea, prive- 
ghease tot  și lăudase marfa, mușteriilor, cînd 
fusese nevoit să-și strice el gura.

Eacft-l pe Tănase acum agricultor, căci tot pe 
bietul de el îl puse Hagi-Trîmbiță să vadă de 
moșie  de astădată nu ca logofăt, nu ca slugă, 
dar ca tovarăș. Tănase măsurase cu cotul treizeci 
do ani din viață; dar nu făcuse o brazdă măcar 
cu plugul.

Ca om ursit, pentru muncă însă, și mai ales

INTRIGĂ AMOROASĂ
/ •• # -........ .....



4

bucurat că fratele Dimitri îl pusese tovarăș, făcu 
cq făcu și la sfîrșitul celui dinții an agricol, scoase 
treaba la bun sfîrșit-

De aci nu mai avu grijă: iera uns de bun 
plugar  și Hagi-Dumitru putea să se odihnească 
și mai în voe.

■ Dar Hagi-Dumitru n’avea toată odihna unui om 
care nu mai are ce dori; două lucruri îl puneau 
pe lungă chibzuire: un ginere pentru fie-sa Di- 
dina și un mandat de deputăție, ori de senatorlîc 
pentru cinstita sa persoană.

La hagialîc fusese tată-său, dar tată-său nu 
ajunsese protipendâ în țară; el moștenise hagiiea 
dela tată-său, putea dar să fie protipendâ și pentru 
tată său și pentru el

Cucoana Chireachița, soția sa, care fusese o 
frumusețe în vremea ei, pentru care lucru Hagi- 
Dumitru o ținuse' foarte închisă, precum crea de 
gelos din fire — cernse acuma case, lux', viață des
chisă ca să se dezdauneze de trecut-

Și apoi, altă viață dusese ca ca fată, în sărăcie 
și’n umilință; și altă viață Didina, învățată în pen
sion la Viena și acasă la părinți ținută ca pe puf.

Didina e făptură nu frnmoasă dar delicată, dis
tinsă, plină de tinerețe și de sănătate, modestă, 
pnțin vorbitoare, serioasă; ceva gingaș și așezat, 
care punea în mirare pe toți, de oarece toți se 
așteptau să vadă în fata lui Hagi-Dumitrache tipul 
obicinuit al familiilor ajunse la bogăție, care, 
maimuțăresc numai buna creștere și eleganță, sunt 
mîndjnesimțitoare, cochiete și vanitoase-

Coana Chireachița nu pricepea pe fie-sa-
In cugetul ei erea nemulțumită; o socotea pe
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Didina proastă, fricoasă, cam sălbatecă;—■ în sfîrșit 
nu după cum ar fi vrut ea; nu după cum vedea 
pe alte fete de-ale prietenelor ei.

Și cu cit înainte d’a o aduce din Viena, doria să 
vie acel timp când să deschidă și ea un salon 
bogat cunoștințelor și să vadă pe fîe-șa strălucind 
mai mult de cit policandrul ei cel cu mai multe 
becuri; cu atît acum așteptă cu grijă, cu teamă, 
seara hotărită a primului bal la care invitase 
multă lume.

Cum de nu era ca, tinără, ca fie-sa! sau, cum 
de nu avuseseră părinții ei starea lui Hagi-Du- 
mitru I

Cum ar ii fost ea 1 și atunci poale că nu ar fi 
luat pe Hagiul; și atunci de sigur că nu ar fi 
dus viață de călugăriță... cinstită, iu mănăstireasca 
ei căsnicie !.-.

Voise ca fie-sa cel puțin să fie ceeace ar fi fost 
dinsa... Și fie-sa parcă semăna c’o femee îmbătrî- 
□ită înainte de vreme...

Nu-i semăna el, ce e drept, în nimic, că nici 
frumoasă tare nu era, cum fusese dînsa în. tinerețe-.

Uite așa, cam mototol la fire fusese „dumnealui1*, 
și vezi, în partea dumnealui se aruncase fie-sa!

In vreme ce asemenea gînduri o coprindeau zilnic 
și în vreme ce se ocupa cu rochiile cele două de 

’bal ce avea să puie pe rînd în seara balului, 
— Hagi-Dumitru stăruia de foc pe lîngă două 
cunoștinți tari în partid, să mijlocească doar a 
aduce pe doui miniștri cu nevestele la balul Ini 
și pe un tînăr „ciocoi" pe care ’l ochise pentru 
fie-sa.

Croitoreasa e în salonaș în care cucoana Chiri<i-
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dulap dechita, în fata oglinzii mari de la un 
rochii, cearcă.

Materia rochiilor e scumpă, grea; garniturile 
admirabile, dar colorile și jurnalul ales nu se po
trivesc nici cu vîrsta ci, nici cu bunul gust.

Vede că n’o prind și dă vina pe croitoreasă; 
colorile si jurnalul îi plac la nebunie și moare de 
ciudă că rochiile nu’i plac-

Didina nu îndrăznește să’i spuie adevărul; la 
întrebările mă-si abia răspunde, cceace o înciu
dează și mai mult și o fac să’i arză obrajii și să’i 
sticlească ochii.

In cele din urmă vine rîndul Didinci să cerce.
Bustul ei frumos, corpul ei drept și supțirc, 

umerii bine aduși și delicat legați de gîtul potrivit 
de lung; brațele rotunde, carnea albă bătind în 
trandafiriu, se ivesc în oglindă.

Corsagiul îi vine minunat... Coloarea bine aleasă, 
jurnalul corigeat în unele locuri de gustul ei, au 
făcut o rochie prea frumoasă, simplă, elegantă, 
neîncărcată.

— Uite, pe tine cum te prinde, dac’a croit’o 
bine!..- strigă cucoana Chiriachița cu mînie...

— Coloarea o prinde așa, pe d-'șoara; dar, și 
rochia d-tră, cucoană,- e tot atît de bine croită...

— Nu cum-va nu știu s’aleg colorile? strigă, 
din nou atinsă.

— Mamă dragă, îndrăznește Didina, știi s’alegi, 
dar nu totdeauna o coloare care place, șade bine... 
Poate asta să fie pricina că nu’țî place cum au 
eșit rochiile d-tale.

— Ia să mă lăsați în pace!..■ Auzi vorbă! dacă 
se'poate să nu șadă bine, un lucru care place!
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membru într’o comisiune numită de ministerul Do
meniilor pentru parcelarea unei moșii d’a Statului...

După vr’o jumătate ceas veni Anghelache Gheor- 
ghicescu, cea mai antipatică mutră de parvenit.

fă’ți și 
că nu

Didina tăcu; nu ar fi putut-o încredința că 
bunul gust o totul; și nu ar ii îndrăznit să-i spuie 
că dînsa nu’l are de fel.'

Iacă și Hagi-Dumitru pe ușă.
— Vă cercați rochiile, hai? bine faceți; și eu 

mi am cercat norocul și ’mi a prins bine cercarea, 
fetelor. Ministrul domeniilor vine, ministrul Instruc- 
țiunei vine; Colbăescu, tînărul nostim.-, (și Hagi- 
Dumitru clipi din ochi cu șiretlic), vine-..

— Ce spui ? grăi cucoana Chiriachița, vin doi 
miniștri? Și rochiile mele, par’că’s fermecate; 
par’că’s tăiate din topor!.- Nu se poate altfel de 
cit să’mi fac altele și astea să rămîie pentru altă
dată !...

— Bine Chiriachițo, tată, bine dragă-.- 
trei altele, suflete... numai nu te supăra... 
șade bine supărarea la oameni cu dare de mînă-..

— Va să zică ’mi dai voie? întrebă Chiria
chița, înseninată.

— Da cum nu, suflete... A! păcat că nu mai 
sunt lipscan... N’ai avea de cît să te dai jos în 
prăvălie și-ar fi treaba isprăvită-

— Haide Didino mamă, fuga, îmbracă-te și 
vin’o cu mine. Vreau să mă îmbrac după cum o 
s’alegi tu colori și jurnal...

— Bine, mamă... cu plăcere.
Hagi Dumitru lancu rămase singur acasă și 

începu s’aștepte cu nerăbdare pe un fost breslaș ’ 
ca și el, intrat în politică, membru la primărie,
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nu-

eu cițiva, știi,

e

»

ăia.-, de 
ca să le

nu știi ? 
Dar balul pe cînd? Ai făcut invitațiile? Să-mi 
dai și mie vr’o cîteva pentru niște prieteni cari 
m’au rugat...

— Da sunt' oameni, știi...
— Da cum nu! D’ai partidului.

Bine- Poimîinc mi le aduce și’ți trimit. Vorba

om lingușitor și dușmănos, plecat și obraznic, în
dărătnic și viclean, ascuns, nalt la trup, fălcos, 
burtos, îmbrăcat bine dai- fără gust-

— Bună ziua, Hagiule...
—■ Bine-ai venit consilierele-.. Șezi. Ei, 

niștrii ?...
— Sigur că vin.
— Dar la club?...
— Sigur. Am vorbit chiar eu

■ cei mai groși la ceafă-..
Te-am propus membru. Vezi, cînd 'ți-o veni, 

liîrtia că ești primit și invitația ca să plătești taxele, 
du-te și dă clubului un dar de cîteva mii de lei. 
Asta o să’ț-i prinză bine pentru deputăție ori se- 
natorlîc...

Lasă că dau..- Care nu cheltuește, cînd 
vorba să fie ales? Ei, dar moșia aea pe care vreți 
s’o impărțiți țăranilor, cum merge? Ești membru 
în comisiune-

— Da, firește, ca cel mai mare proprietar de 
p'alocuri. Ce să facem? o împărțim-

— Intre voi ? întrebă Hagiul rizîud-
— Hei. dacă s’ar putea! Dar împart 

pe la minister și inginerii... știi, așa, 
pice și lor grăunțe în gușă..-

— Ce spui ?
— Ei, ăsta.-i obicei al pămîntului...
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e, ascultă consilierele, o să-mi văd eu visul cu 
ochii ?

— Dă tu balul iutii, mulțumește-i pe toți și... 
om vedea pe urmă. Apropo... o să numiască pri
măria o comisiune pentru aducerea apei în Bucu
rești... O să fac să te pue și pe tine-

— Eaca! Da de unde mă pricep en la ingi- 
nerlîc, omule?

— Nu’i nevoe să te pricepi- Par’că se pricep 
toți dintr’o comisiune? Vorba e, să eși și tu la 
iveală... să te vezi pus la gazete...

— Bine- fie... Ce-or face ăilanți, oin face și eu...

Eată’l pe Hagiu pus pe calea de a deveni om 
politic.

Intre acestea timpul trece, s’apropie ziua cea 
mult așteptată de familia Hagi-Dumitru și de mulți 
ai comerțului, că doar se spuneau minuni de casa 
nouă a fostului lipscan-

Didina Hagi-Dumitru o aștepta cu nerăbdare și 
dînsa, ca pe ziua eșirei salo în lume.

înțelesese că părinții voiau s’o mărite de iarnă 
și era curioasă să vadă p& acel tînăr Colbăescu, 
de numele căruia auzise pe. tatăl său pomenind 

-într’un chip cam ciudat...
Sigur că pe acela își puseseră dînșii ochii, și 

curiozitatea nu putea să-i lipsească.
In gîndurile ei, dar cu bunul simț ce avea, se 

doria la casa ei, de vreme ce așa era dat unei 
fete, și nu cerea norocului de cît un băiat bun, cu
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care să se poată înțelege și să ducă o viață li
niștită.

Nu se simțea atrasă către sgomot dar nici nu 
se simțea dispusă ca să-l îndepărteze cu îndărăt
nicie... Și pentru că nu știa cum se petrece în 
lume și cum se trece timpul ca femee măritată, 
lăsa pentru atunci să-și hotărască un anume fel 
de viață care să se potrivească cu temperamentul 
și cu gusturile ei, regulate dup’ale bărbatului ce 
ar avea.

Seara balului veni în sfîrșit.
Inchipuiți-vă un salon care cuprinde mai tot 

catul al doilea, în fund c’o odaie pentru bufet, la 
intrare c’o sală numai oglinzi și orînduită în formă, 
de seră; cu acoperămîntul de sticlă, și o scară ce 
duce sus, largă, bine luminată, cu treptele acope
rite cu covor lățos foarte scump.

Salonul, cu lojă anume făcută pentru muzică, e 
cât se poate de luxos îmbrăcat și chiar cu gust, 
dovadă că nu cucoana Chiriachița s’a amestecat la 
mobilarea lui... Pe de mărgini, pe niște trepte 
destul (Te largi, are scaune deja orîndnite pentru 
cotilion și care nu se mută dela locul lor, de oarece 
salonul e numai pentru bal.

Un policandru de bronz masiv cu vr’o cincizeci 
de becuri ale cărora globuri sunt în formă de roză 
desfăcută, sunt admirabile; alte două policandre, la 
extremități, sunt de cristal, foarte drăgălașe: cîte 
trei răspîndesc multă lumină.
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Cucoana Chiriaehița și Hagi-Dumitrft primesc pe 
invitați, ea în găteală foarte la locul ei acum, și 
el în frac babalîcesc, Ia început cam stîngaci pe 
urmă obicinuiți.

Didina, e stîngace și ea la început, dar foarte 
drăgălașă și atrăgînd atențiunea tuturor, o aten
țiune bine-voitoare, fără ironii și fără invidii.

Plăcu mult apoi, după ce ’și pierdu sfiala și se 
arătă față cu fetele și cu tinerii, delicată, modestă, 
cu vorba foarte la locui ei și fără nimic artificial, 
în înfățișarea ei.

Mai târziu de cit toți, după ce Didina se fami
liarizase cu sgomotul și cu mișcarea unui bal, se 
ivi tînărul domn Colbăescn.

înalt, arătos, nostim, cu mustățile foarte de 
aproape îngrijite, cu privirea îndrăzneață și cu 
ceva searbăd în modul lui de a se prezenta, vadea 
pe omul care caută să placă, care știe să se facă 
plăcut coborîndu-se la nivelul ființei ce era în 
fața sa.

Presumțios în realitate, ambițios- sărac, boer, 
căutînd o avere care, să-i dea o soție ori cum ar 
fi, iar nu o soție care să aibă o avere oarecare.

Chestiunea neamului nu’l preocupa, de oarece el 
privea bine numai pe acei cc-i știa bogați. Averea 
pentru dînsul era mîna Dumnezeiască ce ‘ trebuia 
să-l scape din naufragiul unei vieți încărcată cu 
datorii, cu expediente, chiar necinstite, cu care se 
silea să-și ție... rangul...

De alt-fel, nu era prost, avea diplomă și știa 
chiar puțină carte.

Didina tresări de cum auzi pronunțîndu-i-se nu
mele... Privi la el, îl urmări chiar cu privirea cîtva
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singura ei

timp, din grupul în care se afla, — și impresiunea 
ultimă fu defavorabilă tînărului.

Dar iată un domn se îndreptă curînd cu Col- 
băescu în spre dînsa.,. și prezentarea se făcu...

In chipul cum fusese impresionată, Didina se 
arătă așa, fără voea ei. în cît Colbăescu socoti 
c’a și cunoscut-o pe deplin dela întîia vedere: o 
proastă,, o fată de negustor, mîndră că o să Ge 
soția lui, timidă din prostie, și treacă-meargă ca 
frumusețe...

In timpul balului a danțat-o de cîteva ori și 
i-a vorbit.

Ceva neînțeles o opria pe Didina d’a se arăta 
și față cu tînărul acesta, cum se arătase față cu 
jei-l’alți cărora le produsese o bună impresiune.

Așa, cînd un prieten, doi, complimentă pe Col
băescu de căsătoria ce avea să facă și de persoana 
Didinei:

— Ași! „moncher“ răspundea el., 
calitate e că are un milion zestre

Și în adevăr, că se și șoptea prin salon că 
balul avusese drept adevărat scop prezentarea lui 
Colbăescu ca viitor logodnic al Didinei Hagi-Du- 
mitru; iar Hagiul, întrebat în chip tainic, răs
pundea nu destul de tainic, că așa avea să se 
întîmple

Hagiul se .învîrtea de altfel numai pe lingă per
soanele ilustre ale miniștrilor puțin iluștri, și toastul 
ministrului Domeniilor, dela „$upeu“, îi merse la 
inimă și îi rămase ca pildă în vorbă:

„In sănătatea d-lui Hagi-Dumitru, romîn de 
inimă, pe care în curînd am dori să-l vedem 
la demnitatea ce i se cuvine de înțelept sfătuitor 
al guvernului în Senatul țărei...“
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Alexandrina Hacji-Dumi- 
trache-lancu

Ernesl Colbăescu
Fidantaji

Cui nu trimetea, fericitul Hagi-Dumitru, biletul 
acesta ? Fericire într’adevăr, căci se scăpa de unul 
din gîndurile cele mai împovărătoare, și pe urmă 
dobindea un ginere de neam care avusese pe unul 
din străbunii lui, Vodă în țara Moldovei !...

Numai un lucru nu-i intră lui în cap, pentr 
ce Didina nu era tocmai destul de veselă, așa cur 
își închipuia el să Ce fetele logodite, și mai ales 
cînd, ca fata Ini, avea un așa logodnic-

încalțe cucoana CUiriachița era și mai nedume
rită, ba într’o zi îi și zise Didinei, cu supărare 
chiar:

— Ce D-zeu ești așa de rece cu logodnicul, un 
băet care numai rîde, glumește și te soarbe .din 
ochi.

— El, ca bărbat, poate fi așa, mamă; eu tre
buie să fiu mai rezervată- Și apoi... așa ’mi-e 
felul...

— Vezi, după cununie să fii cel puțin mai 
altfel.

— Poate, mamă
In adevăr, cum îl vedea Didina pe Colbăescu,
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simțea că par'că i se răcește inima și totuși Vedea 
bine că n’are nimic în contra lui. ■

Dimpotrivă, Ernest se arăta familiar, galantoni; 
cheltuia mult pe buchete, pe giuvaeruri chiar.... și 
multă vorbă. Cînd rămînea cu dînsa îi sărata 
mina..., ba într’o zi... o cuprinse drept în brațe și 
o sărntă drept în gură-

Se înroși atunci  și tot sîngele i se strinse la 
inimă  Buzele însă nu i se mișcară: rămase rece 
cu ochii în jos și nici încercă să se desfacă din 
strînsura lui.

Ernest o lăsă singur.....
— Ce ai, domnișoară Didino?.- ..Omagiile1' de 

logodnic par a nu te impresiona de fel, îi zise 
cJun ton de imputare prefăcută, dar în care pă
trundea o nedumerire firească.

— Te înșeli, domnule Colbăescu-.- răspunse Di- 
dina, cătînd la el cu sfioșie.-

— Atunci  de ce sfiala aceasta, pe care ași 
putea-o asemăna c’o răceală rău ascunsă?

— Sfială, cred, -și e firească, domnnle Ernest; 
dar răceală nu, răspunse ea, zîmbind ușor.

— împrejurarea a adus, domnișoară, ca să avem 
așa de puțin timp a ne cunoaște înainte de a ne 
lega viața  Aceasta nu însemnează însă, nu-i așa, 
că n’o să ne iubim ?

Cînd ne vom cunoaște bine, cînd ne vom obișnui 
unul cu altul, o să fim mulțumiți de întîmplarea 
care ne-a pus în cale pe amîndoi și iubirea o să 
vie dela sine,- te asigur, fără sguduirea iubirilor 
din romane, dar mult mai trainică și fără încercări 
îngrijitoare  Iți mărturisesc o satisfacțiune a mo
mentului care’mî garantează de viitor: îmi placi
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și mă simt fericit că nu m’ai refuzat- zicînd îi 
sărută mina cu deplinătatea unui curtezan iscusit-

Didina se simți par’că mai altfel dispusă pentru 
el, după aceste cuvinte, și din ziua aceea începu 
să simță că i se duce încetul cu încetul acea- 
neexplicabilă răceală-

Cam pe cînd rămăseseră vr’o două săptămîni 
pină la nuntă și Hagi-Dumitru era și mai vesel, 
căci vedea și pe fie-sa schimbată în line, față cu 
logodnicul, — Colbăescu sosește și-l roagă fără multă 
stinjeneală să treacă în biurou, căci are ceva grav 
și serios a-i spune-

Lui Hagi-Dumitru îi trecu un fior prin spate ș. 
cu grabă pofti pe ginere în biurou.

— Ei, ce, e, întrebă el cu neliniște.
— Ce să fie, dacă nu o întîmplare la care nu 

m’am așteptat- Gheorghicescu era însărcinat de 
mine, ca înainte de logodnă să ți facă cunoscute 
oarecare condițiuni ale mele, și azi, cu surprindere 
aflu că el nici nu ți-a pomenit de ele...

Am așteptat pînă azi, din delicateță, socotind 
că d-ta ° să deschizi vorba, și’ți spun drept că 
mă și supărasem puțin pe d-ta. Dar am întâlnit pe 
Gheorghicescu și l’am întrebat dacă nu cumva a 
uitat să se înțeleagă cu d-ta... Dobitocul, — iartă’mi 
expresiunea, — a uitat și, zău nu era lucru de 
uitat

Cam uluit, Hagi Dumitru răspunse:
— Ce este? Spune’mi mie—
— Fără ocol, iată ce este. Eu nu am avere.
— O știu asta.
— Te rog; dă-mi voie: n’am avere, dar da 

torii cam multe
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— Datorii multe, ce spui ? făcu Hagi-Dumitru, 
holbînd o pereche de ochi mirați, cit două bucăți 
de cinci lei.

— De aceea’ți spun că a făcut cea mai mare 
greșeală amicul d-tale că nu te-a pregătit la timp. 
Eu astîmpărasem pe creditori — spunîndu-le că 
după logodnă o să-i achit- An început să mă su
pere și...-. înțelegi că — aceasta turbură rău o epocă 
în care omul cată să fie foarte mulțumit- liniștit... 
înțelegi

— Ei, și cam la cît se urcă datoriile acestea? 
întrebă Hagi-Dumitru, mușeîndu-și mustățile.

■— Cam la vr’o patru sute de mii de franci  
Hagi-Dumitrn sări în sus: Ernest rămase foarte 
liniștit la locul lui.

— Ce? glumești, domnule? întrebă Hagiul, în
grijorat-

— Ba nici de cum, Domnule  și’ți spun curat, 
cu toată mîh'nirea că, neînvoindu-te cu mine asupra 
acestui punct  căsătoria rămînc..:.. de oarecș ră- 
inîne de rușine și cnvîntul meu de onoare dat 
creditorilor.

— Mă rog, nu s’ar putea să-mi trimiți mie pe 
creditorii d-tale ca să mă înțeleg eu cu- ei ?

— Asta ar putea-o face un copil sub tutelă, 
domnule Hagi-Dumitru, iar nu un om liber și care, 
însurîndu-sc, dorește să rămîie stăpîn pe sine în 
casa lui...

Hagi-Dumitru nu mai lua seama la ce-i mai 
îndruga scula de ginere; pe el îl uluiseră cele 
400.000, care jucau polca pe de’naintea ochilor 
lui, cu fuste roșii, albe, negre-

Să Ie dea ? micșorează venitul fetei și apoi.»..
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V
In aceeași zi alergii Hagiul la avocatul Casei 

și se puse la sfat cu el, apoi dete fuga la Ghcor- 
ghicescn și-, eu zîmbetul pe buze, dar cu afuri -

cum rămîneâ cu foaia de zestre în care se regula 
numai venitul sumei de un milion, dat în mîna 
ginerelui, cu termene de 8f. Gheorghe și Sf. Du
mitru ?

Și apoi.. ce garanție ii da asemenea om care 
făcuse datorii atit dc mari? Afurisitul do Gheor- 
ghicescu! Dc cc nu-i spusese! 8’ar fi mai gîndit 
atunci!

Să nu dea? se strică nunta, rămîneâ de rîs in 
ochii lumei... Adio senatdrlîc! Adio miniștri, la 
balurile lui!... Adio toasturi așa de frumoase la 
„snpeuu !...

Ori cum.- trebuiau măsuri...
— Dragul meu, nu dau Turcii. Lucrnrih 

se regulează cu zilele, nu în cîteva tuinm 
rog, așteaptă două zile măcar și o să te înștiiuț. 
eu cînd și cum o să facem, — grăi Hagi-Dumitrn

— Bine, domnule, aștept aceste două zile, în 
care timp însă n:o să mă pot prezintă logodnicei 
mele_. O să-i par preocupat, cum o să și fiuAn 
realitate, și asta o s’o indispue- răspunse Ernest, 
foarte nemulțumit de rezultatul ce Var fi voit la 
moment.

— Două zile nu-i o vecie - Și apoi și logodnica 
d-tale e ocupată aste două zile cu rochiile de nuntă 
,și cu „trussoul"-. răspunse și Hagiul care înțelese 
pe ginere că e cam- nemulțumit.
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seni a în suflet, îl certă prietenește că nu ’i-a spus 
ce sculă de boier îi colăcea.

— Bine, dator, dator... O sută de mii bre 1 două, 
bre, prea peste cap... și plătite pe îndelete, — dar 
nu 400.000 și dintr’o dată!

—■ Ei, las’ că e de neam, zîmbi Gheorghicescu, 
și o să fie băiat bun apoi, c’o fată ca a dumitale...

— Mă tem al dracului să nu dau de bocluc, 
mai tîrziu... că, cine bea, de băut se ține...

— Nu, nu, răsp.und eu Hagiule... și pe urmă 
gîndeste-te la sprijinul ce-o să capeți pentru sena- 
torlîc

— Da să-l ia dracu de senatorlic: 400.000 de 
1 cuți nu face cu ginere cu tot- cînd te’i gindi 
serios...

— Ei, și cum ai regulat cu darea banilor?
— Apoi, să-mi treacă mie toate polițile credi

torilor- Cu alte cuvinte le cumpăr, le adun eu, 
le țin eu... pînă la răfuiro- D-zeu știe cînd...

— Lasă nu te mai văeta, că n’ai de cît un 
copil... Hagiule-.-
-Tare mă te^n să nu plîng păcatele copilului 

ăstuia singur... Cum dracu de nu ’mi-ai spus dela 
început?-

' — Iar vorba asta... N’ai de cît să strici...
— Ași face-o eu, n’ai grijă, dar ’mi-e rușine 

de oameni... și pe urmă, tocmai s’a deprins și fata 
cu el... De ! vine greu 1 In sfîrșit, bine, rău, înainte 
cu D-zeu. /

— O vorbă, mai stăi. N’o să primiască în felul 
ăsta să-i aduni d-ta polițele...

— Ei, apoi prea-i’s mari poftele, prietine-Vezi 
pe urmă să nn-i zic: sluga d tale-,
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— Ascultă-mă Hagiule, nu fii cap tare mă, și 
înțelege: pune’l să’ți subscrie patru polițe de cîte 
100-000 lei fîe-care, cu termene, și o să-l ții destul 
în respect eu patru săbii d’asupra capului, n’ai 
grijă- Ce tot umbli cu strînsul polițelor lui !-. 
Nu-i apoi tot una, Ia urma urmei, — acelea sau 
cele date ție ?

— Da de unde știu cu că-i trebuiesc numai de 
cit 400.000 și nu-i trebuește mai puțin cum-va? 
Dar așa, adunîndu-i cu polițele, mă încredințez de 
sumă-

— Asta-i: neîncredere! Dacă n’ai încredere, e 
altă socoteală, și atunci n’ai de cît să strici cu 
el- Că așa, cum vrei tu, c epitropie și n’o să 
primească-

Mă Ghcorghicesculc in marc cumpănă m’ai 
băgat tu. Să ne vedem sănătoși- Oiu mai chibzui 
piuă poimîinc când l’oiu chema pe d-1 ginere- de 
neam, să-i dau rezultatul. s

Cu plecăciune!
Iși bătu capul, se suci, se invirti și se opri 

asupra unui gînd: să întrebe pe fie sa dacă ține 
așa de mult la logodnicul ei, și de i-a spune că 
nu și că poate rupe cu el- rupere să fie 1

II durea inima cînd se gindea la 400.000 lei, 
pe care-i făcuse în atîția ani, să-i dea fără nici 
o garanție, într’un minut unui om care nu-i mai 
insufla garanție, nici el, de viitor.

La urma urmei, fie și. rușinea față cu lumea, 
de cil altă rușine mai târziu, cine știe care, și cu 
copila lui legată de el și nenorocită-

A doua zi intră în salonaș, după cafea, și găsi 
pe Didina citind liniștită.
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E numai o cer
nite cum s’a îngălbenit, fata- Va să zică

e dimi-

Oopila căii repede, înroșindu-se, erezînd că e 
Ernesb

— Ai crezut că e logodnicul tău, drăguță? o 
întrebă Hagi-Dumitru, sărutind-o.

— Da, tată, și ași 6 fost mirată, căci 
neață încă-

— O să-l Vezi peste vr’o două zile, drăguță, 
căci are niște daraveri, știi, ca la așa întîmplare--

— Ce întîmplare? făcu ea, îngrijită deodată.
— Nu te teme, nu e rea; întîmplarea nunței... 

de! nu-i o întîmplare? In sfîrșit, cum îți pare 
ție? Te-ai deprins cu el? Iți place?.-

Didina cobori ochii înroșindu-se iarăș.
— Ei lasă, nu te rușina acuma- Eu te întreb 

’.erios, căci vreau să știu dacă ’ți face, plăcere că 
o dau după el-

— Da tată, îmi place, răspunse ea cu sfială- 
£ băiat bun- cum se pare-

— Dar dacă s’ar întîmpla să rămîie nunta asta, 
de-o pildă, știi, nu zic numai de cît c’o să rămlic. 
— te-ar costa mult, ia spune ?

— Cum, tată, e vorba să ?_.
— Nu te teme, nu te teme- 

care.
ai și prins dragoste de el?

— Ce să zic, tată dragă, poate că nu c numai 
de cît dragoste, dar- judecă și d-ta ce ar zice 
lumea! Aș fi în gura tutulor, m’ar rîde cele- 
l’alte fete-

De-odată se opri; — par’că-i veni îu minte ceva 
nou.,, și grăi repede :

Afară numai dacă ai fi aliat că nn e om bun, 
lucru care Par ști lumea; atuncea tată, nn eu ași
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VI

Gheorghicescu locuește o casă de mică și d< 
modestă înfățișare, dar înnăuntru are grămădit 
tot soirii de mobile în stiluri din diferite epoee 
obiecte de artă, tablouri.

Ici, lîngă ceva de valoare, ceva bătător la ochi 
dar ordinar și ca stil și ca material, — ceeace do
vedește că proprietarul lor are fanfaronada de-a 
alege, nici decnm cunoștința valorii lucrurilor alese.

Vecinie Gheorghicescu îți va vorbi de cutare și 
cutare lucru al său și va exagera prețul ce a dat, 
ca să arate cu aceasta cît cheltueșto pentru artă-., 
de care e foarte departe s’o poată pricepe-

Acest fost lipscan, becher, acum proprietar rural 
și foarte gros la pungă, jucător de cărți pasionat, 
a făcut cunoștință cu tînărul Ernest Colbăescu 
într’o clipă de grea cumpănă pentru dînsul: juca, 
dar știa să piardă numai. In schimbul unui îm
prumut de bani... cu termen nelimitat, Colbăescu 
l’a învățat pe Gheorghicescu să joace fără să risce 
așa do mult, să cîștige mai mult de cît să piardă.

Iată de ce fostul lipscan purta atîta interes

fi în gura tutulor, ci el... și cununia rămasă nu 
m’ar costa-

Rațiunea aceasta impuse lui Hagi-Dumitru și’i 
dădu ideea d’a se informa de la mai mulți, mai 
d’aproapc, despre tinărul Ernest.

-Nn trebuia să lase însă în nedumerire și grijă 
pe fîe-sa și o asigură deci că a fost numai o 
cercare a lui- ca să vadă cît' de mult ține ea la 
mirele ei.
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boerănașului și norocia pe un amic cu așa giuvaer 
f ără preț...

Tocmai era asupra mesei, a doua zi, după 
vorba cu Hagi-Dumitru, cînd feciorul ’i-aduse o 
carte de vizită a lui Colbăescu.

Primirea fu amicală la extrem și invitarea la 
masă tot pe. atît de prietenească.

— Ia să ’ți'arăt Colbăescule dragă, un ceasornic 
de Boule pe care l’a avut Ludovic al XIV... Istoria 
ăstui ceasornic o lungă și o să ’ți-o spun la masă...

Era o imitație și nimic mai mult... Colbăescu se 
feri a’i spune, ca să nu lovească în amorul pro
priu de cunoscător, al îngâmfatului.

La masă, fără să-i dea timp să înceapă cu is
toria ceasornicului minunat, care costase... enorm... 
Colbăescu deschise vorba despre ce’l ardea pe el-

— Ei, întîlnit-ai pe Hagiu? întrebă Ernest.
— A venit el pe la mine, aseară- E foarte ne

căjit și a mers pînă acolo în cit să’mi spuie că o 
în stare să rupă căsătoria...

— Auzi infamul 1
— 11 ustură rău 400.000. Acu, între noi ră- 

mîie vorba, prea ai exagerat, dragă Ernest. prea 
ai exagerat. Datoriile d-tale mult, mult să se urce 
pinii la 150.000... De ce dar ai cerut atîta?-.

— De ce 1 mai întrebi și d-ta! Foarte bine ai 
nimerit: 150.000... și sunt datoriile mele... Dar 
după ce m’oi însura, ce fac cît va timp numai cu 
50.000 de lei venitul zestrei, plătit și acela în 
două cîștiuri ? Voiu să am un fond de rezervă 
pentru trebuințe neprevăzute și ca să par socrului 
om așezat cate nu mănîncă de cît venitul și pe 
acela foarte încet, foarte la timp, ba mai face eco-
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tiomii, lucru care săi afle prin fie-sa. Ii lovesc 
bine acum, ca să-l îmbunez bine pe urmă.

— Bună socoteala asta de acasă, dar nu se po
trivește cu cea din tîrg: Hagiul e om foarte practic 
și socotește de 7 ori, pînă să dea odată.

El nu-i ca mine mină spartă, om de societate, 
iubitor de artă... El a rămas tot lipscan: atît că 
’n locz de cot, poartă băț de abanos. Iți spuiu că 
mi-e teamă să nu dea înapoi...

— Crezi că ar face aceasta ?
— Ba încă cum! Nu-i prea pasă lui de lume...
— Dar cu senatorlîcul ?
— Ambițiunea, ca ambițiunea, prietene; dar 

patru sute de mii, de...
— Și d-ta încă- mă îndemnaseși...
— Socotiam că o să se treacă... Dar nu se trece. 

Te sfătuesc dar să cobori la două sute, mult pînă 
la două sute cinci-zeci de mii și să-i propui d-ta 
însu’ți a-i da trei, sau patr u polițe cu anume sca
dențe, — știi, de formă, căci n’o să te apuce el 
nici odată de ele. Insă să’l măgulești cu nădejdea 
asta că ești în mîna lui... în realitate tot d-ta o 
să faci cu el ce-i voi, numai să cauți să ții stă- 
pînire pe fie-sa, la care el ține ca la Dumnezeu.

— Bine, răspunse Ernest, după ce se gîndi 
puțin. Fiică-sa e o prosticică de n’are margini. Cu 
puțin, o s’o port cum vreau... Las’că pe bune mîni 
o să încapă Hagiul.

Gheorghicescu rîse cu poftă și găsi apoi prilej 
să povestească istoria ceasornicului minunat...

A doua zi, chemat de Hagi-Dumitru, Ernest se 
duse, sigur’ de victorie: sfaturile prietenului săn îl 

■ îmbărbătaseră,..
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Hagi Dumitru cercetase cit putuse .și pe tinde 
putuse și altceva nu i se spusese în socoteala gi
nerelui,. de cit că are datorii... ca ori ce tînăr de 
clasa lui  însă că iera bun băiat de altmintrelea.

Deci, primi pe Colbăescu cu bunătate, liotărît 
să-i plătească datoriile toate, însă treptat, treptat. 
Era ultimul mijloc ce-i mai îngăduia inima și dorul 
de fiica lui.

— Ei, te-ai mai gîndit și d-ta dragul meu, cum 
să putem împăca lucrurile? întrebă Hagi Dumitru.

Colbăescu, care și el se mai gîndise și își dase 
seama că, întinzînd prea tare coardele vioarei, le 
rupi, răspunse:

•— Apoi, dragă tată socrnle, m’am mai gîndit 
și eu, firește, și am văzut că ;(i vine și d-tale 
greu să scoți odată o sumă așa de mare. Am căutat 
atunci să mă întîlnesc cu cei mai grei dintre cre
ditorii mei, și le-am propus plata în rate unora, 
și achitarea definitivă celor cu sume mai mici. 
Așa, suma care:mi trebue neapărat acuma c două- 
sute și cinci-zeci de mii de franci. Din venitul 
zestrei apoi voi mai economisi, voiu face ce voiu 
face..; și- bun e D-zeu, o să mă scap eu odată 
de sarcini. Față cu d-ta, rămîn bun dator suma 
de două-sute și cinci-zeci de mii de franci, pentru 
care îți voiu subscri azi chiar patrn sau șase po
lițe cu termen mai depărtat- fără dobîndă însă, 
ceeace bunătatea d-tale va îngădui, de sigur...

Hagiul ascultase socotind, și văzînd că așa 
merge, întinse mîinile cu grabă ginerelui său, pe 
care acesta le strînse tot cu atita grabă.

In acea zi polițele fură regulate și Hagiul — of- 
tînd totuși în inima lui, — numără cele două-sute
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Dar în sfîrșit!... cine are copii, cată să aibă și

văzînd că în ființa ce i părea proastă,

/
cinci-zecî de miișoare, în bilete de valoare contt'â 
unor bilete- care în ochii lui n’aveau nici 
loare reală...

.4»

necazuri de multe feluri.
Și apoi... cine știe- o să se vadă și senator... 

căci doar și un ministru ’i-o ursise într’un toast...

VII.
La un an și jumătate după cele întîmplate, iată 

cele ce se petreceau în locuința d-lui și d-nei Col- 
baescu, în mijlocul luxului celui mai ales și într’o 
viață pe care toată lumea o socotea liniștită și 
dulce.

D-na Colbăe-scu, de o tristeță resemnată, fiind 
singură; serioasă, dar de o delicateță afectuoasă 
fiind cu lumea; de o veselie prefăcută, fiind cu 
jiărințîi săi-

Și în primele săptămîni după căsătorie, întrevă- 
zuse altfel de viață!

Ernest o deprinsese cu un exterior, c’un aer- 
din care i se părea că respiră iubirea și inima ei 
începuse să se deschidă, ca un boboc de roză, 
tîrziu, dar cu atît mai drăgălaș la vedere.

începuse să se facă alta și el să vadă că firea 
ci nu era rece, ci avusese o sfială ca față cu ceva 
necunoscut.

I se părea Didinei, în cele din urmă, că ’și gă
sise în Ernest perechea potrivită și că altul n’ar 
fi fost tot așa pentru dînsa.

Ernest, surprins de această transformațiune și 
văzînd că în ființa co i părea proastă, nu ora

2
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prostie, ci rezervă și sfială, se lăsă in neștîrea 
farmecului d’a se alia lingă o femcc drăgălașă care 
era a lui.

Farmecul nu ținu mult însă și, sigur că cc era 
a lui, a lui o să rămîe, și că o va găsi a lui ori 
cînd își va aduce, aminte de ea și ori cînd îl va 
atrage ceva către dînsa, începu să se lase vieței 
lui de mai înainte: club, sport, ospățuri de flăcău, 
joc de cărți cu patimă.

Inima Didinei se închise de astă-dată.
Se văzu lăsată prin saloane să petreacă ea cum 

va ști, între oameni cari îi erau indiferenți și cari 
începură curînd s’o curteniască; între femei pe care 
nu le putea înțelege și cu care nu se putea po
trivi: un salon îi părea o țară străină cu alte 
obiceiuri, cu alte orizonturi, cu altă limbă.

Se hotărî dar să nu se mai ducă în lume, de 
cît silită de împrejurarea că ar voi părinții ei, pe 
cari nu voia să-i vestească d.c felul său de viață.

Ernest fu bucuros, o înțelese și n’o mai supără: 
de alt-fel se așteptase el la așa cumințenie din 
partea nevesti-si...

Intr’o zi mumă-sa o întrebă mirată.
— Cum de nu dai și tu un bal, dragă Didino?
— Vezi ? la asta nu m’am gîndit, dragă mamă ; 

cine-va dorește sgomotul acasă la el, cînd nu mai 
are liniștea sufletească, ori cînd s’a cam plictisit 
cu viața în doi... Ce) puțin așa îmi pare mie...

— Atunci să știi c’o să dau eu... Și tu o să fii 
regina balului... căci te-ai făcut frumoasă de tot, 
puica mamei!...

— O sărută și plecă.
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Acum, cînd găsim pe d*na Colbăescu, e după ba
lul dat de mumă-sa...

Tristeța ei urmează a fi resemnată, dar un gînd 
nou c pe cale d’a se afirma în sufletul ei nemișcat 
de la o vreme ’ncoace.

A văzut la balul mă-sci două perechi de tineri,— 
case nouă, făcute odată cu a ei, — și făr’de voie 
a văzut aceste perechi, mulțumite, fericite...

Pe bărbat, danțînd cu cunoștințe, din politețe, și 
alergînd cu ncastîiupăr la soția lui, ca s’o joace și 
pe ea, ca să se atic și cu ea în vorbă, — și era 
mulțămit cînd cunoștințele n’o îndepărtau de el. 
luăndu’i-o la joc.

Pe soție, nrmărindu’și bărbatul cu dragoste, în- 
demnîndu'l să’și facă datoria către lume și aștop- 
tîndu’l cu plăcere vădită să-i dea și ea partea: 
mulțumită că partea ce i se da ei, era cea dată cu 
dragă inimă și cea mai mare.

La aceste scene mute să gîndia Didina acum și 
simți ca un fel de rosătură în inimă...

Cum ar fi voit și ea asemenea mulțumire !.•■ Era 
geloasă că nu putea fi ca acelea: dar nu le invi
dia. Le felicita, dimpotrivă, în cugetul ei.

In acea zi primi o cartă de invitare de la una din 
acele perechi, la o serată mai între intimi-

Cum să răspundă, de vreme ce Ernest nu venise 
încă acasă din ziua ce trecuse ? După puțină gîn- 
dirc, ceva neînțeles, dar stăruitor, o îndemnă să 
răspundă că va veni cu plăcere.

— Sper că n’o să mă refuze că am luat și eu 
o hotărîre fără știrea lui, își zise Didina și par’că 
simți o ușurare că o să impuie și ea ceva lui 
Ernest.
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Familia Onerescn!
De cîte ori se văznse cu d-na Onerescn ? Abia 

de trei ori; și acum o invita considerînd’o între 
intimii săi.

Ce-i drept, 'și-amintea acum, că-i adresase cîte-va 
cuvinte afectuoase...

Trebuia să aibă un suflet bun dar, d-na Onc- 
rcscu, dacă ’și amintise de ea.

Acestea gîndindu-le dar nn fără oare-care neli
niște de chipul cum o să primească Enest promi
siunea ei, dată, — aștepta întoarcerea lui cu ne
răbdare și cu teamă.

Cătră ora mesei de seară, Ernest veni.
Era foarte voios. Cîștigase la o enormă partidă 

de bacarat care ținuse- două-zeci și patru de ore, 
întrerupte numai de două gustări, — si încolo îne
cată de ceaiuri, groguri, cafele și liqucruri.

Dar înfățișarea înaintea soției sale nu mai era 
respectuoasă, ci destrăbălată ca și cum ar fi venit 
să’și petreacă seara la o curtezană.

Didina, se simți fără’de voe că se înroșește și 
par’că ceva lăuntric se revoltă într’însa și o făcu 
să’l îndepărteze cu oare-care asprime.

Văzînd’o serioasă și că e respins cam cu dcs- 
gust, Ernest își luă seama, se desmetici puțin, — 
dar atins în Tău dț*. așa asprime, se posomori și 
deveni rece.

Li se servi masa.
Nici o întrebare la el, nici o privire pentru 

dînsa.
Didina, hotărîtă de mai naintc să obție de la 

Ernest promisiunea că vor merge la Onerescn, puse
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pe masă lingă tacîmul Iui, carta de vizită cu in
vitarea.

— Ce e asta? vorbi el, fără să privească la 
Didina și luînd carta în mînă.

— O invitare pe mîne seară la d na Onerescu.
— Serată intimă, zise el- „C’est bon pour Ies 

femmes". Poți să te duci, nu te oprește nimeni.
— Eri am răspuns d-nei Onerescu c’o să mer

gem amîndoi, căci pe amîndoi ne invitase; și pe 
urmă, nu pot înțelege că așa să fie în regulele de 
salon: soția să se ducă singură la o petrecere, fie 
chiar intimă, cînd toți ceilalți, sigur că n’au să 
meargă unul fără altul...

Didina vorbi cu aprindere, — o aprindere ce ’și-o 
stăpînia, dar pe care ceva idependent de voința ei, 
o vădea și o ținea în ființă-

Emest privi la dînsa mirat- I se părea schim
bată și cu tendința d’a i se lua in seamă voința ei-

— Crezi ? — făcu el cu ironie.
Didina tăcu, dar îl privi ciudat.
— Vom merge, — răspunse el după o clipă de 

tăcere-
- — Mulțumesc, răspunse ca cu răceală,—ceea ce 
iarăși miră pe Emest.

După masă invită pe Didina iu biuroul lui, unde 
el se așeză să fumeze, iar ea jenată, așteptă să 
audă ce-o să urmeze...

Emest bine-voi să-i vorbească de club și făr’a se 
scuza direct, să ’și îndreptățească oare cum lipsa 
de-o noapte... prin suma cîștigată: două-zeci de 
mii de lei!

— Rău faci, Ernest, îi zise ea c’un ton de prie
tenească imputare... Jocul de cărți ruinează sănă
tatea...
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vin.
D-na Onerescu e o brună micuță și drăgălașă, 

cu ochii vioi, plină de-o bunătate care se răspîn- 
dește în toată înfățișarea ei lipsită de ori ce pretenție.

Onerescu, inginer-architect, e omul meseriei lui, 
bărbatul nevestei Iui, gospodarul casei lui, tatăl'

— Nu cum-va te-ai gîndit la pungă, zise cu 
ironie, aruncînd rotocoale de fum spre tavan.

— Mă judeci rău, Ernest- și poate că nu me
rit, — răspunse ea cu tristețe și blîndețe.

— E firesc cu toate astea să te gîndești și la 
pungă, care e sănătatea casei, — zise el pe același 
ton. Iți mulțumesc însă că te îngrijește sănătatea mea.

Didina tăcu. Ironia lui Ernest o rănia.
Era prima scenă de felul acesta ; pînă acum tă

cuse ; pînă acum nici Ernest nu căutase să se jus
tifice și să-i spuie unde petrece.

— Și mîine seară, zi... petrecem în cerc intim ? 
rosti el după puțină tăcere.

— Dacă voiești dumneata, Ernest; dacă nu, 
trimit răspuns d-nei Onerescu, că din împrejurări...

— A! nu : mergem. Cată să petreci și tu, sfirși 
Srnest c’o nuanță de bunătate ironică.

Și se ridică adăogînd :
— De e așa, noapte bună, Didino. Mă duc să 

mă culc de vreme, ca mîine seară să fac „bonne 
figure".

Ii sărută mîna și se înclină foarte politicos-
Didina trecu în salonașul ei unde ’și lăsase car

tea de citit și- acolo să dete gîndurilor... Nu nu
mai c’o părăsia... dar era răutăcios cu dînsa!...
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unui băețaș cărei face complectă vicața de om în
surat ce ține la nevastă Și la casă.

Lucreția Onerescu, măritată c’o lună in urma 
■ Didinei, se intîlnise cu ea în societate și prinsese 
simpatie de dînsa.

Pe urmă, cu însușirea d’a ghici, pe care o au 
unele femei, mulțumite de sunt, cum sunt- și cu ce 
au, — pătrunsese în viața intimă a Didinei fără 
să fi avut ocaziunea s!o cunoască d’aproape: o so
cotea fără prietene, fără una măcar, bună; o so
cotea nu tocmai fericită- și doria să-i fie prietena 
cea bună, și mîngăierca... și poate cine știe... o că
lăuză priincioasă.

O socotea din acele caractere bune, dar moi, care 
se supun nenorocirilor, primindu-le ca pe fatalități, 
fără să încerce să lupte, să le sdrobiască, ori cel 
puțin să le micșoreze înrîurirea. Ea voia s’o scoată 
din apatie, — și acesta fusese scopul invitării.

De cum se văzură, în seara aceasta, se simțiră 
bune prietene, își comunicară simpatia reciprocă și 
lot timpul petrecut împreună, fu prilej de restrân
gere a acestei prietenii născânde-

D-na Onerescu însă fu sdruncinată in credințele 
sale: pe Didina o văzu foarte voiasă, de și eu tră
suri de seriozitate, — care puteau fi fondul carac
terului ei: — iar pe d-nul Colbăescu, foarte rîză- 
tor, amical, afectuos cu soția lui.

Un eaprițiu al lui Ernesț, întradevăr: dar acest 
caprițiu, care surprinse pe Didina, o făcu să pe
treacă o seară veselă; iar de a doua-zi, fu pentru 
dînsa punct de purcedere al unei faze nouă cas
nice.

Cîștigă două lucruri prețioase dar : prietenia nuci
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femei drăgălașe și bună și hotărîrea d’a ’și schimba 
în bine bărbatul, cu ori ce preț.

In adevăr, poate că Ernest nu avea fond rău; 
ci, numai deprinderile unei vieți rele, care’l lua
seră în stăpînire, fără ca el, nedeprins nici odată 
să cugete mult, să le poată resista; așa primise 
viața, așa o ducea înainte, fără a se gîndi la da
torii intime ce contractase, însurîndu-se, dîndu’și 
altă pozițiune, cu alte răspunderi.

Acestea le cugeta Didina.
Ernest fusese drăguț de tot cu dînsa, o seară, 

între străini. De ce nu l’ar face să fie și să rămîe 
bun pururea cu dînsa, care, simțea bine în adîn- 
cul ei, că l’ar fi iubit; cu care, — sc vedea ea 
bine pe dînsa, — ar fi fost în stare să ducă o viață 
bună și pentru ea și pentru el...

Dar cum să’l schimbe ? prin care mijloc anume ?
Atunci, cum răsfoia cartea, în distracțiunea ei, 

căzu cu privirea peste o pagină din urmă cu cu
vintele acestea ce o impresionaseră.

„Furtuna, care poate aduce și stricăciuni, este 
bună pentru îndreptarea unei stări generale de care 
depinde Viitorul... Va strica momentan și parțial, 
dar va îndrepta tot și peste tot locul... După fur
tună, iese soarele iară-și1'..-

Didina sublimase aceste cuvinte, cum iera obici
nuită să sublinieze tot cc-i plăcea mai mult și care 
voia să-i rămîie ca învățătură apoi...

Furtuna 1 să gîndi ea... Iată mijlocul... De ce nu 
m-ași face așa de tare în casa soțului meu și a 
mea, în cit furtuna să sc isce și... după dînsa să 
iasă apoi soarele? ’
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Dar ce fel de furtună ? Ce fel de furtună ? Asta 
o chestiunea, aici e greul.

— Ori-cum, să încep să mă arăt, pe nesimțite, 
cu voință... și trebue să văd eu în timpul acesta., 
cam din ce-ar putea să isbucnească furtuna...

De-o-dată ’i trecu pe din’naintea ochilor, chipul 
deștept și bun al Lucreției Onerescu și un glas lănig- 
tric ’i șopti par’că eacă-’ți prietena .care o să te 
ajute cu sinceritate, din dragoste pentru tine.

IX.
In timp cc Didina se ducea, la prietena ei, de 

dimineață supt cuvînt că ieșise să tîrguiască și 
numai cît trecea să-i dea o bună ziua, — Hagi- 
Dumitru, acasă la el, se simțiâ liniștit, voios, gata 
să priviască lumea întreagă prin ochelarii mulțu
mirii lui.

De-odată auzi clopoțelul că suna și își aruncă 
privirea afară: cunoscu numai de cît trăsura gine
relui și avu presimțirea unui necaz.

Ernest și intră, în adevăr, eu voită înfățișare 
de stînjenire.

— Bună dimineața, tată-,. îi rosti..-
„Tată'-'!—cînd îi zicea așa, și nu „tată so- 

crule“, însemna : bani! Inima i se făcu turtă strînsă 
între nșor și ușă.

— Bine-ai venit, Ernest. Ce face Didina ? Pe 
dumneata te văd sănătos...

— Cum zici, tată, sănătos, dar nu la pungă... 
gros, glumi el, șezînd.

— Grosimea pungii e după cum o păstrezi, 
dragul meu.
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— Nici eu n’o las pe mina altuia, dragă tată, 
dar - obrazul subțire .cu cheltuială se ține...''' Trebue 
să fiu în rînd cu lumea de cari țin prin nume... 
Petrecerile costă! te duci în casele altora, trebue 
să aduci pe alții în casa ta-, înțelegi dar...

Iera să-i răspundă tata socru că nu prealera să-i răspundă tata socru ca nu prea se 
rupea ...domnul" Erncst cu politeța să dea petre
ceri în casa lui, însă nu voia să mai lungiască 
vorba cu cheltuitorul,., din punga lui de om c.u 
cumpănă- II întrebă dar cam aspru:

— Iți trebue bani, nu-i așa?
-— Ce om de aur ești, tată... îi zise cam ironic 

în exclamaț-iiinea de admirare.
— Ce pretențiune mai ai? Spune. Mă grăbesc.
— Așa merge vorba? î.și zise în gînd? Pine. 

Și cu glas tare,, rosti: G0.000 lei.
— Peste cîștinl dat o fi acum Inna ?
— Peste- Am o datorie de onoare-
— Curioasă onoare cu atîtca datorii... mormăi 

el, apoi: nn’ți pate, dragă Emest, că...
/— Te rog. tată socrulc, nu mă judeca, nu-mi 

face imputări, nn’mi da sfaturi..-
Bagi Dumitru se gîndi o clipă.
— Bine. Nu am suma în casă- Mă duc azi 

după amează să iau dela Bancă, și... în sfîrșit. o 
s’o ai pînă’n seară. Cu toate astea, lasă-mă să’ți 
spun că am cheltuit mult <;u casa dumitaie- pentru

. Didina...
Mulțumesc, mulțumesc, tată soc.rule, nu o ne

voie să mai amintești cîte ai făcut pentru fiica dn- 
mitale- ca un părinte hun ce ești- Eși acum? Te 
duc cu trăsura mea-

— Mulțumesc; mă dnc singur ca’ să trec pe la
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bancheru meu să-i zic să-ți pregătească suma, cum 
ți-am spus.

— Atunci, la revedere. Sărut mina mamei- 
soacre...

— Mulțumesc; mergi sănătos.
După ce eși ginerile, bietu Hagi-Dumitru își în

crucișa brațele și începu să fluere.
— La așa cap, așa chiulaf... mormoi el și ieși 

să se ducă la comisiunea de aducere, a apei.
Cînd se întoarse acasă către seară, găsi pe Di- 

dina vorbind cu Chiriachița.
— Dar ce ai, taică? o întrebă Hagi-Dumitru 

pe fie sa; par’că ești cam galbenă la față.
— Eu? îți par; dar d-ta nu’mi pari deloc: 

ești necăjit... răspunse Didina, palidă în adevăr.
Viața ciudată a lui Ernest începuse din nou, 

după două zile in care timp Didina crezuse într’o 
schimbare.

In ziua aceea apoi se întîmplase n scenă care 
o mîhnise rău: ceruse vr’o trei sute de lei ce avea 
de dat unei cusătorese și Ernest, turburat de noaptea 
petrecută la cărți în care pierduse, tot ce avusese 
in casă, ca bani, — îb răspunse că n’are, — să 
ceară dela tată-său că are d’ajnns, — și ieșise după 
aceste cuvinte zise cu brutalitate.

Biata Didina plînsese, pentru întîia oară în 
viața ei de femee și, din turburarea de dimineață, 
rămăsese pah’dă, cu toată silința ei d’a se arăta 
ca totdeauna față cu părinții ci. Nu găsise apoi 
nici pe doamna Onerescn acasă-

— Eu sunt necăjit, ce e drept, dar și tu ești 
așa, că par’că ai ceva... Nu cum-va bărbatu-tău îți 
face niscare-va neajunsuri ? Spune drept, „căci fru-
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liidase lucruri ani auzit' despre el- In șfîrșit, ăir. 
scăpat vorba- Nu îeram hotărît- să’ți spun, dar 
m’a luat gura pe dinainte-..

Didina se îngălbeni și mai tare-..
—■ Nu, nu’mi face nici un neajuns, șopti ea, 

cercînd să’și facă glasul sigur.
Hagi-Dumitru cată lung la ea, — și dnpă ce ri

dică din umeri, își dădu drumul mîniei.
— Nu știu, om vedea. Cît despre d. ginere-meu, 

alin că numai la club stă, întârzie nopțile pînă din 
spre ziuă une ori, și duce o viață ca pe vremea 
cînd era flăcău- Bine, tu nu le știi toate astea? 
Tu il lași să lipsească așa- de des fără să’l întrebi 
și tu odată unde se duce și ce face? Cum așa? 
Nu înțeleg- Și apoi, vrei să și tăgădnești ? poate 
săi și aperi? Ce fel de feinee ești tu, să rabzi 
toate dela un om pe care nu cred să’l fi iubind 
pînă într’atît,. în cît să’i ierți toate ștrengăriile ? 
Dacă părinților tăi nu spui necazurile tale, cui 
vrei să le spui atunci? Să le închizi în tino și 
să cazi în vr’o boală din care să nu te mai scoale 
nici un doctor? Pentru aceea te-ara măritat noi, 
ea să te știm că suferi?

Și lacrămile umplură ochii bietului Hagi-Du
mitru-

Didina, înduioșată, nu mai putu ține, și căzu la 
pieptu mă-si plîngînd...

Amîndoui părinții se spăimîntară și cu mare 
nevoie o liniștiră și o făcură să se destăinuiască lor.

Hagi-Dumitru rămase ca trăsnit; cucoana Ohi- 
riachița- începu să plîngă deoparte și furiș.

— N’am vrut. să vă spuin, tocmai pentru asta, 
i-a să nu. snleriți și d-voastră pe lîngă mine.
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Nn era un cuvînt. Dacă n’or ști părinții 
cazurile copilului lor, cine să le știe? străinii? 
Nebun ce am fost eu, da, numai euL. Și știu eu 
de ce zic asta. Iți închipni tu, Didina tati, că am 
avut slăbiciunea, numai cu gîndul ca tu să fii fe
ricită, să-i dan pîn’acum peste 300.000 de lei ca 
să’și plătească datoriile de flăcău ? Și azi, nu mai 
departe, azi la prînz, îmi cerea încă 60.000 de lei-

— Da ce ? E nebun ? Ca să le cheltuiască afară 
din casă? Strigă cucoana Chiriachița,

— Fata mea, ascultă o vorbă a lui tată-tău, 
începu cu gravitate Hagi-Dumitru:

Grecu are o vorbă: „pe nepot și pe ginere să 
„nu-i crezi mai mult de cît nepotu crede unchiului 
„și ginerile socrului; ii crezi copiii tăi... și ei sunt 
„copiii părinților lor-..“ Tu ești dar copilul meu și 
cînd e vorba să suferi la un străin de inima ta, 
suferă singură în casă la tată-tău și mă-ta- Cearcă 
și vezi dc-o să-l poți face om de treabă.., Nu ? 
.Atunci despărțire, curat așa. Și lumea pe dînsul o 
să’l învinovățească- îmi ceruse 60-000 de lei. M’am 
dus la bancher să’i iau, și bancherul !mi-a des
chis ochii și ’mi-a spus și cc-a auzit și ce-a văzut, 
ol, căci c în clubul unde e bărbatu-tău... Uite banii, 
i-ai tu și ține tu cheea visteriei... De cheltuială, 
de buzunar, cum se zice, și atît! Iar dac’a crede 
că o să mai poată face datorii și eu să i le plă
tesc, să’și mute, gîndul: venitul la zestrea ta, casa 
e a ta, mobilele sunt ale tale trecute pînă la una 
în ti'usou’... Las’că am eu ac de cojocu d-lui. Iar 
la urma urmei, cum ’ți-am spus: nu se poate 
altfel ? despărțenie! Ei! ce zici ? spune și tu cu- 
vîntul tău,..
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Colbăescu dase tot și jucase 10.000 lei, și pe 
cuvînt. Fusese o noapte teribilă de luptă și o 
„ne-șansău cum nu i se mai întâmplase-

Bine că se ridicaseră pontatorii, altfel ar ti fost 
în stare să piardă nebunește.

Vestise pe pontatori că a doua seară va ține 
banc deschis, de aceea 60.000 lei îi aștepta dela 
socrul-său ca dela D-zeu.

Cînd se întoarse seara acasă, tîrziu, găsi pe Di- 
dina neculcată și mirîndu-se, intră la ea, îi dădu 
bună seara și o sărută-

Didina nu răspunse de cît la salut și puse ochii 
pe carte, cu răceală.

Ernest făcu cîți-va pași prin cameră, în timp 
ce Didina îl observa printre gene-

— Așa de tîrziu citești, Didino? întrebă el, 
trînțindu-se pe o dormitoare.

— Da, dragă Ernest, m’a cuprins și pe mine 
pasiunea cărților... — răspunse ea cu bucurie as
cunsă, c’a găsit un calambur care să’l înțepe.

Ernest încruntă din sprîncene.
— Ce spui ? — făcu el cu un ton obraznic de 

ironie.

— Tată dragă, despărțenie nu voiu, căci nu 
m’am măritat ca să mă despart, dar ca să am 
bărbat, ca să Cu în rîndul lumei, dacă așa e legea 

' aceasta omenească. Voiu cerca să’l vindec însă.
— Ții la el... Biata fată... Te plîng... Nu știu 

de ce umblă să se mai însoare derbedei ■ d’ăștia!-.
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Urmă o clipă de tăcere.
— Ași dori să beau un ceaiu cu tine, Didino, 

zise el mai apoi, căscînd.
— Să trimetem la club ? E aproape, mi se pare, 

și trebnc că fie foarte bun ceaiul acolo. La noi 
slugile s’au culcat.

— Pare-mi-se că ai aerul d’a’ți rîdc de mine, 
zise el, ridicîndn-sc: și. venind lingă ea, începu 
s’o priviască cu necaz-

— Eu ? nici decum. De ce’ți închipui ? zise Di- 
dina, ridicînd la el priviri naive-

Privirea aceasta, lumina care cădea pe figura 
ei, căldura din casă, singurătatea, oboseala sufle
tească, patul făcut, îl făcură, să se gândească la 
unele, drepturi de soț.

Didina i se păru foarte drăgălașă și se așeză 
lângă ca.

— Ce ? nu vrei tu să petrecem și noi împreună 
scară ? ,
— Ce bine determini d-ta Ernest: ai zis: și 

wnpreuvă o seară.... Fraza asta îmi aduce aminte 
câte seri nenumărate petreci cu alții !....

— E o imputare Didino?
— Oare n’ași avea dreptul să ți-o fac? Spune 

Ernest, pentru ce mă lași așa de singură, pentru 
ce nu te gândești că și eu poate doresc să petrec, 
că 'sunt tânără, și, în sfîrșit, că sunt soția ta ? 
Ți-am imputat vr’o dată până acum ? Nu, cât timp 
am crezut că numai eu știu ce viață duci și cât 
snfer eu de mult. Dar acum când a început să 
ajungă până la mine mirarea Inmei că nu mă în
țelege ce fel de femee sunt și ce fel de bărbat, 
ești tu..,,
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Ce are lumea cum trăim!.... •
— Am dreptul, mai mult pentru reputația ta 

de om de onoare, de cât pentru odihna mea per- 
dută, să te întreb de ce te porți așa, sau întru 
ce sunt cn vinovată ca să te îndepărtezi așa. de 
mine ?

Ernest rămase încurcat; la asemenea drepte ob
servări nu se așteptase, și nu’i venia să creadă că 
nevastă-sa i le face.

.— Mi se pare că nu ai dreptul, de oarece ori 
da câte ori ai vrut să mergi cn mine în societate 
am răspuns dorinței tale-

— Un bărbat care își iubește, san numai își 
respectă soția, nu găsește altă petrecere în afară 
de cercurile în care se poate duce să petreacă cn 
dînsa. Așa înțeleg eu, cel puțin, viața în doni. 
D-ta ce zici, Ernest?

Și mai surprins, Ernest cătă lung la ea; urmă 
însă tot pe teren falș:

— Viața în doui, în felul acesta, ar însemna 
condamnarea lâ monotonie vecinică; și odată ce se 
pare că știi așa de bine cum e viața în doui, tre- 
jue să fi aflat că bărbatului îi este dat să aibă și 
:easuri când să se întâlnească cu lumea caro nu 
tetrece. Un bărbat face politică cel puțin, când ca 
nine, nn are o meserie.

— Dar unui bărbat, care are o răspundere față 
u o femee ce nu l’a rugat să o ia ca s’o uite 
rtr’un colț, nu’i este îngăduit să facă acele cea
iuri, nopți întregi, și zile întregi de petreceri triste 
are înăspresc inima, slăbesc judecata și seacă 
rerea casei.
— A! mă miram eu! — strigă el, bucuros că a
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găsit un drum, ce’l socoti de scăpare, — am venit 
iar la pungă. Aici țintea oratoria ta....

— In sfârșit, da, Ernest, aici, dacă vrei tu a- 
ceasta, numai de cât, — zise Didina cu un ton de 
hotărâre și cu un aer de seriositate care opriră 
zîmbetul batjocoritor al lui Ernest- Aici să ne oprim, 
la ultimul argument ce’l pui D ta înainte ca fiind 
supremul. Eu avusesem naivitatea să puiu întăiu 
pe al datoriilor noastre reciproce, pe al dShnităței, 
pe al inimei-...

Ernest, în culmea surprinderei, rămăsese cu mâna 
pe clanța ușii și cu cealaltă în buzunar, gânditor 
și nehotărât cura să se poarte cu o soție, cum n’o 
credea el pc a lui să poată fi vre-odată-

Didina urmă:
—; Suntem căsătoriți de un an și jumătate și 

d-ta ai cheltuit o jumătate de milion aproape...
— A 1 d-nu Hagi-Dumitru ’ți-a prezentat con

tul în regulă?-, zise el cu batjocură.
— Domnul Hagi-Dumitru a făcut ca un tată 

care se îngrijește de copilul lui.... Nu știu acum 
dacă va fi meritând batjocura d-tale....

— A!.... ai ridicat nota romanței c’un semi-ton ?
Didina se înroși, dar se opri d’a ajunge la ceartă 

ordinară.
— Nu ți se impută cât ai cheltuit Ernest; nu 

Di îndărătnic în mândria d-tale, și în starea d-tale 
de independență la care nimeni nu atentează. Dar 
ți se impută și cu drept cuvînt, că risipești o avere, 
risipindu-ți sănătatea, că o risipești într’un mod 
care nu onorează activitatea celui ce a strâns’o,— 
activitatea omenească, in genere.;.. Daca-i fi pordut-o
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în vr-o întreprindere, în scopul d’a agonisi și d-la, 
d’a mări ee’ți s’a încredințat, atunci....

— Destul cu morala, Didino. Am avut datorii, 
a trebuit să le plătesc, petrec apoi cum cred 
eu că se petrece mai bine.— iar căsătoria n’am 
crezut-o nici odată ca un jug.... Alt-fel.... n’ași li 
avut azi onoarea să ascult o pledoarie de avocat, 
foarte strălucită, recunosc, dar foarte deșartă... Bună 
seara-..

Eși și trecu în camera lui de culcare, foarte 
iritat. Nu’i intra lui în cap, cum o fată care nu 
se arătă nici măcar c’o inteligență mediocră, îi 
apărea acum cu superioritatea care caută să se 
impue și eare’l încurca, la drept vorbind.

Dacă ’ și-ai- fi dat osteneala însă s’o cunoască, 
au în chip superficial cum făcuse el in vremea 
and îi făcea curtea ca o datorie impusă de con- 
eniențe, — ar li găsit in această făptură, în această 
.lima, calități cari Far fi putut face felicit, dacă ar 
i fost de atunci om care să le înțeleagă.

In casa părintească oare, abia venită, nu a și 
fost curând măritată? Avusese ea cu cine să stea 
în relațiuui de prietenie ca să i se vădiască iute 
ligența?

Avusese o mamă cu cultură, cu care să discute, 
să vorbiască, cu care să se înțeleagă alt-fel de cât 
cum se face o rochie și o pălărie ?

Cu tatăl său era să facă vorbă multă, odată ce 
deșteptăciunea lui se mărginii numai’ la tejgheaua 
de lipscan ? •

Ast-fel, se închisese în sine; dar acum când ex
periența vieții ’i da libertatea d’a înțelege și d’a 
voi, începea să se arate cu însușirile date de na-
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tură și desvoltate de creșterea serioasă a institu
tului în care fusese, de instrucțiunea de acolo, cât 
și de instrucțiunea ce ’și-o da singură în singură
tatea de care era cuprinsă,

Ingânfatul și săracul la minte boerănaș, putea 
să le judece toate acestea și să vadă de ce comoară 
de femee avusese parte ?

Nu. lată-’l de ce se plimba acum foarte iritat 
și foarte mirat de morala ce’i făcuse soția descon
siderată de el-... Cu cât începu să se gândească 
mai mult, cu atât noua ei atitudine, începu să’i 
dea grijă-

Era mai mult sec, ușor; avea mai mult fanfa
ronada curajului, de cât însuși curajul; de aceea 
nu se găsi destul în stare să înfrunte o femee ce’și 
disputa drepturile cu tărie și cu demnitate, de-o 
femee așa cum i se arăta acum Didina, — Ca s’o 
înfrunte, trebuia să fie un stricat ajuns la ultimile 
faze ale căderei morale și să se coboare la groso
lănii, de care nu se simțea capabil.

Trebuia să cedeze dar?
Îndărătnicia și înfruntarea lui nu-’i dădeau pas. 

Simția ceva în el care nu-’l lăsa-
Trebuia însă o modificare, cel puțin, în așa chip, 

în cât să nu se bage de seamă in afară, ca prie
tinii să’l rîdă, nici in lăuntru, ca soția lui să aibă 
vanitatea triumfului și credința că’l va putea mlădia 
ușor în toate-

Se lăsă pe o sofa, pusă de-a curmezișul unui 
colț al încăperii, unde se ridica piuă aproape de 
tavan, un ficus frumos-

Nu-i icra de fel la îndemină; se întorcea par’că 
din o călătorie lungă ca de becher trecut prin
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toate plăcerile, uitînd că avea o soție, și dădea 
peste sofia aceasta, cn surprindere și cu necaz.

Această ființă să-i rupă lui firul unor deprin
deri Ce-i întrupau libertatea, independența, „demni
tatea “ de bogătaș?-. A! nu!-. Nu-.

Sări, enervat...
Cu atît mai enervat, cu cit repede își aminti 

că „demnitatea de bogătaș" o datora tocmai acestei 
soții...

Iși mai veni dar în fire și 
coboare la realitate-

Soția aceasta dovedia inteligență, bun simț... iar 
acum și voință: iera deci pornită să lupte cu el.

Greși însă pentru moment, din prea multa lui 
„îngîmfare boerească", fiindcă îi atribuia și Di- 
dinei îngîmfarea de a fi ca biruitoare, fără să pă
trundă adevăratul ei țel: existența dragostei de el- 
Biruința ei ar fi fost nu pentru vanitatea întîetății 
în casă, dar pentru a și’l recuceri ca bărbat și a’l 
face să-i simtă această dragoste a ei-

Se hotărî dar să se pună pe picior de luptă cu 
Didina, rămînîndu-i să aleagă între tonul batjocurii 
și al asprimei autoritare-

Somnul din noaptea aceasta îi fu foarte tur
burat : se deșteptă de cîteva ori, amintindu-și si- 
tuațiunea, visă lucruri ciudate tot în legătură cu 
aceasta și se deșteptă obosit, nemulțumit-

Ceru cafeaua cu lapte în biuroul lui „de lucru", 
rău numit așa, — numai ca obișnuință, fiindcă tre
buia să aibă biurou.

In tot timpul cît o bău, se ghidi cu sînge rece 
că nu avea nici un ban, că „tata-socru“ nu se 
ținuse de cuvînt să-i trimită cele 60.000 de lei,—

„catadicsi" să se
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și cfi se. impunea să o hotărască pe Didina. să se 
ducă să i le ceară.

Deci, se decise pentru o atitudine de prefăcută 
duioșie conjugală și se îndreptă spre camera ei.

Bătu la ușă, ușor, zîmbind.
— Intră... o auzi rostind cu blîndețe.
O văzu că iera gata să se îmbrace ca pentru 

ieșire în oraș.
— A! mă iartă... vrei să ieși?
— Poftim... Pot să mai întîrziez. E abia nouă 

și jumătate, îi zise cu indiferență...
Și își opri descheerea rochiei, așteptîndn-1 să-i 

vorbiască.
— Doresc să prînzesc acasă, Didino.
— Eu mă gîndiam să prînzesc la mama...
— Mă rog...
— Nu, nu... Dacă ai dumneata dorința aceasta, 

amin... Mama nu mă aștepta. Voiam să-i fac o 
surprindere...

— Plăcută, nici vorbă, zise el...
Se plimbă puțin, stânjenit, apoi, se opri mai 

aproape de ca.
— Dragă Didino, începu cu intimitate, nuștiu 

dacă vom putea avea ceva mai deosebit pentru 
prânz... Iți mărturisesc sincer, că nu am nici un 
ban.... Și, înțelegi că mă simt foarte stînjenit... Să 
nu am de dat pentru coșniță....

— In adevăr, nu ai nici un ban ?
Nici măcar de buzunar?-.
— Zău nu. Și ierâ să te rog să rogi tu, pe 

tata să ne mai „avanseze" ceva in contul veni
tului....

— Tata a plecat aseară, la moșie....
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— A!... supărător lucru....
Cu necaz, că „tata-socru", îl jucase pe degete, 

nu numai netrimițîndu-i ce-i ceruse, dar și plecând 
la moșie, se plimbă puțin prin odae, tușind uscat, 
rău stăpânindu-se să nu izbucniască.

— Atunci, cum facem?... Să fim de rușinea 
slugilor că nu avem... nici pentru masa lor ?... 
rosti el enervat.

Ea îl privi rece și-i zise:
Nu te îngriji de aceasta: n’o să te snpere ni

menea pe viitor de cheltuiala casei. O s’o port eu...
— Ce spui?... Doamna are fonduri? Atunci, 

putem alerga la D-v. pentru un împrumut de 24 
ore... Pînă la întoarcerea lui tata socru?...

— Cit îți trebuie? Trei, patru sute de lei? 
Bucuros. Și se îndreptă către un secretar mic de 
lemn de trandafir încrustat.

— Nu, cuconiță. îmi trebuește suma rotundă de 
60.000 de lei...

— A! Atunci regret că nu te pot servi. Cu 
cit ’ți-am spus, adese ori... Cu cît vocști d-ta... 
nici chiar „tata socru" nu poate.

— In sfîrșit! Aci am vrut să viu. Va să zică 
e o înțelegere între d-v. ca să mă puneți la ca
rantină?... Așa vă e vorba? Bine- Las’că știu cu 
cum să fac...

— Dă-’mi voie, Ernest, să te previn, că ori ce 
datorie vei face, nu mă privește nici pe mine nici 
pe tatăl meu...

— Porți numele meu și o să te privească: ești 
fiica lui Hagi-Dumitru și o să-’l privească...

— Nu uita, Ernest, felul în care e făcută foaea 
roastră de zestre...
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XI

Abia pusese pe dînsa rochia de stradă, ca să 
iasă, și slujnica vesti Didinei pe d-na Lucreția 
Onerescu.

— Dimineață, acuma? zise Didina mirată- Pof
tește-o în salonaș.

— Nu’i așa că te vei fi mirînd, dragă Didino, 
unde mă vezi cu noaptea ’n cap la dumneata?

— Iți mărturisesc că mă miră, dar că’mi face

— Da, știu, strigă el cu batjocură și cu mînie! 
casă, mobile, tot... ale d-tale. Știu...

— E dureros pentru mine, Ernest, să aud ase
menea vorbe și să fiu silită să’ți amintesc lucruri 
ce nu ași fi voit nici odată a le aminti... Dar...

— Dar ce? întrebă el cu mînie stăpînită.
— Dar n’am ce să-’ți fac- Ai voit’o prin pur

tarea ta, dragă Ernest- Tu ’ți-ai închipuit că, luînd 
de nevastă pe fata lui Hagi-Dumitru, iei o pungă 
cu bani și o tinerețe neștiutoare, pe care o să le 
cheltuești cum îți va fi pe plac— Nu e vina mea 
dacă punga s’a întîmplat să fie cu fund și tinereța 
neștiutoare să înceapă a ști că, pe lîngă datorii, 
are și drepturi de care bărbatul său cată să ție 
socoteală. Nu voești să ții socoteală?- Atît mai 
rău pentru d-ta.

Te rog.-, dă-’mi voie- Voiu să mă îmbrac și— 
d-ta mă genezi... sfîrși Didina întorcîndu-i spatele.

Ernest, cu desăvîrșire dezarmat de atitudinea 
hotărîtă a soției lui, se temu ca Didina să nu rupă 
cu el deodată, și eși cu conștiința că era umilit.
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și plăcere fără margini. Eram foarte necăjită, dragă 
amică, și iată că te arăți tocmai în niște clipe 
grele pentru viața mea de femee măritată.

-— D-ta, cu necazuri, Didino ? Adică, la drept 
vorbind, cam bănuisem, dar din seara cînd ați fost 
la serata noastră mi se clătinase bănuiala aceasta, 
îmi dai voie să te întreb ce ai ? Ai în'țeles cît îți 
sunt de prietenă și, cine știe, poate că amîndouă 
să facem ceea ce d-ta singură nu poți așa de ușor.

— In adevăr dragă Lucrețio, simpatia ce mi-ai 
insuflat mă leagă de d-ta și dragostea ee’mi arăți 
îți dă drepturi la încrederea mea. Ara să’ți spun 
tot și am să te rog să’mi dai sfaturi și curaj. Iată 
cum stă lucrul:

Și, cu pornire sinceră, îi povesti tot, în așa 
chip, ca Ernest să nu iasă însă cu desăvîrșire vi
novat, iar ea nu atît de nenorocită, pe cît îngri- 
jată de viitor.

Lucreția înțelese din delicateța Didinei, cît de 
mare și cît de reală îi era durerea și suferința : 
îl iubia și voia să și’l dobîndească pentru tot-d’auna.

— Dragă Didino, mărturisirea ta e un nod mai 
mult la legătura ce ne unia deja, îi zise Lucreția, 
după ce Didina sfîrși- Cit timp mi-ai vorbit, m’am 
gîndit la mijlocul sigur de a ți-1 apropia fără să’l 
umilești. Cum ai început, este o luptă care poate 
și duce la un sfîrșit ce nu-1 dorești: amorul pro
priu rănit e prăpastia însăși, iar nu puntea ce 
s’aruncă peste prăpastie ca să lege la loc ce des
părțise împrejurările.

-— Atunci care e mijlocul la care te-ai gîndit?
— E unul și același, dragă Didino, vechiu de 

cînd lumea, nou cît va fi lumea și pururea sigur,
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„Ernest nu te-a cunoscut; . acuma le cunoaște, ită' 
niînc să te cucerească, de oare-cc luindirte de ne
vastă, te-ai apropiat de ol in puterea legei stupide 
care apropie corpuri, în vreme ce e prăpastie între 
caractere. In .societatea noastră căsătoria e un con- 
cubinagiu legal, crede-mă; familia e un fel de a- 
șezămînt bazat pe dreptul celui mai tare: eu, băr
batul, cu toate drepturile, — tu, soția, femeoa, fără 
nici un drept și numai cu datorii, pe care de le 
calci, comiți o crimă!.... Eu o înțeleg căsătoria ca 
o asociaținne de bună voe, pornită din simțimînt 
do iubire, de alegere după plac, cu drepturi și da
torii egale pornite din hunul simț și din onestitatea 
caracterelor potrivite, nesupuse nici unui control 
din afară fie că s’ar cinema lege, sau alt-ceva. 
Astă-zi, tocmai atît de multe legi, paragrafe, arti
cole, formalități, semne, de sclăvie deghizată sunt 
pricina atîtor mizerii. Dar în sfîrșit, pină la o 
schimbare în bine, lucru pe care no să’l apucăm, 
nici noi nici copiii noștri, ia să ne vedem de ches
tiunea noastră. Mijlocul acela nou, și vechiul, e 
d'a face pe un bărbat gelos.... căci, grozav îi pasă 
tiranului nostru să ne vadă că suntem dispuse a 
ne găsi, în afară, simpatii.

— Cura adecă? Nu înțeleg, Lucrețio-
—Cum? Prefă-te că începi a’ți căuta amanți; 

adecă, un amant....
— Primejdios joc, Lucrețio dragă. \
— Se parc; și apoi, ce nu e primejdie, în ziua 

de azi? Toate prin luptă se dobândesc, drăguță. 
Cîiul ți-ași spune că eu chiar, am avut de luptă, 
uite, cu înțeleptul meu? Am vrut eu singură să 
domnesc în inima Ini; am vrut să-i fie capul liber

a
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de ori cc durere din trecut — și... am izbutit...
— Ești sigură că ai izbutit eu totul?

— O ! foarte sigură. Didino. E prea lungă is- 
■ toria, ca să 'ți-o spun azi, cînd pe tine te preo

cupă liniștea casei și-a v.ieței tale. Altă dată îți 
voiu spune-o, ca să vezi că fenieea cînd vrea, 
poate face deplină fericirea bărbatului fără să-i 
atîrne lanțuri a cărora greutate s’o simtă cînd-va. 
Așa dar, venind la vorba noastră- prefă-tc că um
bli după dragoste străină- Bărbații vor să’și aibă 
nevasta numai a lor, în casă. — dar ci- în afară 
din casă, își învoiesc și un harem chiar, pentru 
că legile sunt făcute de ei...

— Dar dacă am face legile, noi- Lucrețio, cc 
zici ? nu ne-ain trage noi cenușa pe turtă, — zîmbi 
a rîde Didina.

— Nu, dragă Didino, cînd se va da femeiei o 
educațiune de om liber, iar nu de păpușă sclavă; 
o instrucțiune solidă- iar nu lustrul civilizațiunei 
putrede de astă zi- Ori cît de stricat și de înstră
inat de casa lui ar fi bărbatul, de îndată cc va 
simți că nevasta lui cată să sc ’mpartă, începe să 
s?apropie de casă și să se schimbe față cu nevasta, 
încearcă și tu cu domnul Ernest al tău și-o să 
vezi. Ii ațîți amorul propriu fără să i’l rănești, ți’l 
apropii fără să simtă, fără să-și dea seama.

Adevărata căsătorie este cînd caracterele celor 
doi soți sc cuceresc; încolo... c obiceiu social, în
voială, clădire fără temelie: cînd și cînd ’ți-e frică 
să nu se dărîme. încearcă, dragă Didino și vei 
vedea. Ce zici ?

Didina rămăsese pe gînduri. La întrebarea Ln-
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creției, făcută c’un ton hotărîtor, ridică repede ca- 
. pul și răspunse:

— O să cere.
— Nu așa: făgăduiește’mi.
— Zău că încerc. Dar cum să fac?.... Nu mă 

pricep.
— Mă rog-, n’ai tu pe nimenea care să’ți fi 

făcut ochi dulci, pe. cînd erai fată? Și chiar de 
n’ai, arată-te puțin mai prietenoasă cu ori-carc din 
tineri, și toți au să te socotească bună de pradă.

■■— Cum asta?
— O, da, Didino. o să vezi. N ai de cit să rîzi, 

să vorbești, ori numai să discuți ceva, — indiferent . 
ce anume; — trei seri de pildă, c’un oare-care domn, 
și acela va crede cu tot. din’adinsul că* l’ai ales 
de. iubit. Lumea va lua seama și ți i va anina de 
gît; ei își va lua asnpra-i și se va și lăuda că 
ești amanta lui. -Așa e educațiunea fiilor noștri de 
familie.

— Glumești, Lucrețio?
De aceasta, te-ar putea încredința chiar Ernest 

al tău în vr’o seară de „confidente11, după deplina 
voastră cucerire- Și. apoi, îți spun, e’o să vezi 
chiar In. Uite, azi ce c? Marți, Sîmbătă nă știi 
că dau serată. Vino cn Ernest. O să pun pe hăr- 
batn-meu să’l facă să vie. Leagă vorbă cu ori cine 

’ ți s’o părea țio; dă tu apoi serată și poftește pe. 
acel domn, — apoi pune pe mumă-ta să dea una 
și poftește’! iar pe acel „june-tînăr".. Se face odată 
de două, de trei.-., tocmai de ajuns. Și dacă nu’ți 
vei auzi vorbe-, ce-i vrea să’mi faci! Ce-o să’ți 
pese însă? Lasă pe mine apoi, să lucrez, și eu, 
pe lângă Ernest, ca să’i deschid ochii; nu te teme
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XII

fără să primejduesc prietenia noastră. Ei- ne-am 
înțeles, dragă Didino?

— Greu, Lucrețio, dar ne-am înțeles.

Ernest, am spus’or ieși foarte necăjit de la Di- 
dîna, de oare ce se simția umilit din toate punc
tele de vedere.
’ Pentru întîia dată se văzu pus .sub călcâiu și 
în așa chip, ca să nu se poată mișca de feb

Cel întîiu lucru care se împotrivi ideei de a nu 
ține în seamă pe nimeni și de a se împrumuta- 
ori ce afeși pe urmă,—fu gîndul că Didina s’ar 
putea despărți de dînsul.

Iată ce nu voia Ernest cu nici un chip.
Unde ar ihai fi găsit atîta avere?.... să ră'niîe 

iarăș singur și supus întâmplărilor de tot felul ale 
vieței de vîntură-țară?

Și pe urmă, mai da. nu fără mirare, și d’o altă 
simțire: Didina așa cum i se înfățișa ca o inteli
gență deosebită, ca o femee cu voință și cu cunoș
tință de drepturile ci, îi plăcea, i se i via ea o soție 
cum nu mulți au norocul să poseadă-

Să se despărțiască de asemenea femee, nu se 
putea....

Ce era dai- de făcut?....
In loc să iasă din casă, intră la dînsul în biu- 

rou și se puse pe chibzuit-
După plecarea Lucreției Onercscu. Didina vru 

să se. ducă la mtimă-sa, dar află că Ernest e. 
acasă încă-



53

vorbă că prin-

soția' lui prînzește în altă

h

%

— A-ha! iui se pare că doctoria mea ’și a în
ceput efectul, se gîndi ea cu bucurie-

In primul moment îi veni ideea să rămiie și să 
stea la masă cu el; dar apoi, își chemă slujnica, 
se găti și porni la mumă-sa-

Cînd feciorul pofti pe Ernest la masă, acesta ii 
zise : ai poftit și pc cuconița?

— Cuconița a ieșit și a lăsa! 
zește la mama dumneaei.-.

— Nu ’i ați spus că eu sunt acasă?
— Ba da, i-am spus chiar cu, cîud se urca în 

trăsură, și-.
— Și... ce-a răspuns?...
— A răspuns; serviți-1 pe domnul singur...
— Bine, servește-mă atunci pe mine singur.— ^
Eată’l pe domnul Ernest Colbăescu, bărbat în

surat, prînzind pentru întiia dată la el acasă.-. 
singur, în vreme ce soția' lui prînzește în altă 
parte...

— Prin urmare, își zise el, lucrurile stau cu 
adevărat rău- Trebuie îndreptare cu ori ce chip- 
și trebuie, eu să încep, căci eu sunt și autorul 
stării de astăzi...

Să’mi las deprinderile de altă-dată cu serile iri- 
tătoarc, dar pline de farmec, ale clubului; să. r.n 
mai întorc de cinci, șase ori în șir-, opt ori nonă! f<c 
Să zic adio atîtor plăceri cu atît mai dulci, eu cit ; 
știam că nu mai aveam drept să le fac fără sgo- 
mot? Uite, da, trebuie să le las toate- pentru mo
notonia casnică-. Dar cum dracu o să mă deprind 
cu asta? o să casc de o să mi se lungească ure
chile, în odaea nevestei, ori în biuronl meu cetind 
gazete, Gazete și declarații de amor nevestei!,,
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Cum o să i-le fac? N;o să mi le creadă și nici 
eu n’o să pot avea aerul sincerităței... ori cel puțin 
al prefacere! sincere... Uite, o id§e... Dac'ași în
cepe și eu ceva, că par’că simt și eu doctor în 
drept, dacă nu mă înșel... Dar ce dracu să lu
crez? Vr’o economie politică doar,- eu, care grozav 
știu ce va să zică risipa personală..• sau... de lite
ratură m’apue. In Paris, știu că făceam versuri 
cocotelor și multe din operile mele au rămas ne
muritoare în. quartierele studențești. Am să rn’apuc 
să localizez comedii, că c la modă la noi, și am 
să traduc „Ars amandi" a lui Horațiu... Dar poli
tica? Unde o las oare? La dracu! dobitoci, și prin 
politică au.ajuns mari, secături... și eu să uu-i în- 
'trec ?' V a’ să zică să resumăm: schimbăm viața;

facem ce n’am făcut, ca să ajungem ce n’am fost 
nici odată: autor de economie politică; autor dra
matic... literat... și om politic... bărbat de stal,., și • 
o să mi.ipuc de toate odată ca să ajung odată la 
nemurire !...

Iși vorbia în chip glumeț, dar cu convingerea 
că trebuia să se schimbe, că trebuia să se apuce 
do un lucru oare-care, care să-l facă să. uite pe 
opt și nouă și să-l împace cu nevasta... cu socrii, 
cu toată lumea serioasă.

Âfâră era un timp de toată frumusețea; soare, 
cald, dar înghețat pe jos.

Ninsoarea strălucea ca o întinsă pîriză do bo- 
rangic cusută cu mii de Unturi albi; copacii cu 
ramurile încărcate de promoroacă începuseră să se 
scuture. Din cînd în cînd se vedea căzînd, ici-colo 
c’un mic sgomot cîte o scuturătură, și ramură după 
ramură, rămînea desbrăcată de vestmîntul ținut do 
ceață cu gerul de noapte. '
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Emest se plimbă puțin fumînd :
— Ce timp de șosea... lac’o idee! Dac’ași face 

o plimbare cu nevastă-mea ? Ar fi un început de 
apropriere intre noi-..

Alecule!
Feciorul se ivi.
- Cuconița e. cu trăsura ori cu cupeul ?
— A fost cu trăsura și s’a întors-.
— Cum? Cuconița s’a întors?!
— Ba nu, trăsura...
— Vorbește lămurit, papugiule! Spune vizitiului 

să gătiască cupeul, să aibă hamurile puse pe cai 
și cînd voi porunci, într’o clipă să tragă la scară.

— Bine, cuconașule.,- »
— Așa! trec pe la Tata Socru... care trebuie 

să se fi întors dela moșie, de vreme ce nu s’a dus 
deloc; îmi iau nevasta... și.., începem a deveni 
bărbat așezat, după cum cere pravila... articolul 
„cutare" și următorii...

Didina stă de vorbă cu mumă-sa și Ragi-Du- 
mitru citește lista decoraților noui din „Monitorul 
Oficial".

— Da mnlți oameni mari avem noi în țară! 
exclamă Hagi-D tru.

— De ce tată? întrebă Didina.
— Apoi, nu vezi tu că la fie-care an nou, Paști, 

10 Hai".... „Monitorul" e plin cu nume de oa
meni decorați— Na! poftim— Gheorghicescu.... ca
valer al Coroanei Romîniei!

— Ei, lasă, că după ce’ți aduce apa în Bucu
rești, o să te decoreze Regele și pe tine, Dumitre, 
rosti cucoana Chiriacliița.

— Ba după ce te’i face senator, tată.
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— Știți c’o să fie în curînd dizolvare de Ca
meră și Senat ? Așa s’aude....

— Ce spui ? grăi cucoana Chiriachița. Apoi, ia 
vezi, Dumitre, aruncă-te,— că de! clubu ăla te 
pungăși de vr’o 1OOOO de lei.

— Nu-i nimic nevastă-... Am făcut donație clu
bului 10000 de lei, ca și partidul să’mi facă mie 
donație un scaun în Senat, ori în Cameră. Tocmai 
asta vorbiam ieri c’un om de aproape al Primului 
Ministru. De s’ar dizolva acuma Camerilc! sigur 
că sunt, pus pe lista guvernului în Argeș, unde 
am moșia...-

— Să dea Dumnezeu, Dumitre dragă--
— Acu, pe bărbat ii-t-ău, Didino, să’l vedem des- 

irăcat de obiceiurile lui și să’l vîrîrn și pe dinsul 
i politică..-.

— Las că’l desbăr eu, tată, li'ai grijă.
— Ce-o fi făcînd el acuma singur acasă ?
— Trebuie să s<^ fi gîiidind și el la o îndrep

tare, tată, că de altfel are' inimă- Știi- îi vine greu 
să se lase de-o dată, ea să nu pară că ne cedează.

— Să dea D-zeu, Didino dragă, rosti muma.
— Are cap fata noastră- Cliiriachițo, da cum 

socotești! strigă Hagi-Dumitru și se ridică de o 
sărută cu dragoste.

Un servitor intră.
— Ce e, Vasile ? întrebă Hagi-D-tru-

’ — Boierii cuconiți Didina e jos la scară,... 
întreabă dacă cuconița vrea să meargă cu d-lni 
la șosea....

— El ? făcu Didina surprinsă....
— A-ha!.. grăi Hagiul.... Semn bun...- A înce

put să’și ia' seama.... Dnte Didino,... Fuga fata 
tati-... fuga.-..
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Didina se găti repede și coborî singură....
— Te-ași petrece, Didino, dar eu sunt la moșie, 

grăi Hagi-Dumitru rîzînd.
— D-ta Ernest? Vrei să ne plimbăm amîndoi? 

întrebă Didino, după ce se sui în cupeu.
— Eu, dragă Didino.-. Nu vezi ce timp? M’am 

gîndit că nu e tocmai potrivit să ții de urît ma- 
me-ti pe așa timp admirabil....

— Iți mulțumesc, Ernest.
— Dar de seară cc ne facem, Didino?
— Tu cc te faci?
— Nu, amîndoui ce ne facem ?
— Nu te duci la club?
— Astă seară, cel puțin, nu....
Treceau prin fața teatrului.
— „Năzdrăvăniile1'— și mai nu știu cum... Ear 

vr’o localizare, de sigur.... ca de obicei.... Hai, 
Didino, mergi să vedem și noi cc fel de năzdră
vănii ne naționale, are teatrul nostru Național?

— Bine, mergem, dacă vrei tu.
— Firește....
— Nn iei bilet acum ?
— Nu, trimetem pe urmă- De ar fi fost vr’o 

trupă străină, sigur că nu mai găsiam bilete, spre 
scară; dar pentru că e teatru romînesc, găsim și 
mâine rămase de azi.

— De vină suntem tot noi, dragă Ernest; dac’am 
încuraja ce e național, ce c romînesc, ani vedea și 
la noi produeîndu-se mult și bun—

Pe șosea lume multă.- Didina răspunse la salutul 
unei perechi dintr’un cupeu.

— Cine era, Didino?
. — Onerescu cu nevasta.... Apropo, știi că Vi-
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Tot ce vrei tu Didino,

neri, ori Sîmbătă, ei dau o nouă serată? Suntem 
invitați verbal....

— Așa? Mergem....
— Ce zici, dragă Ernest, n’ar fi bine ca după 

ei, să dăm. și noi una? Deja am fost invitați în 
mai multe locuri și....

— Da cum nu, bucuros.
tot ce vrei tu....

Didina avu un zâmbet ciudat.

XIII
Mercuri scara, ca să nu pară că s’a domesticit 

prea repede, Ernest vesti pe Didina că se duce 
la club să taie nn mic 'banc dar că vine de vreme 
înapoi acasă și o rugă să’l aștepte cu ceaiul.

Dar ceasurile 12 trecură și Didina așteptând în 
zadar, fu cuprinsă de moleșală și adormi cu cartea 
în m'îni. '

Erau trei, cînd se deșteptă la bătaia ceasorni
cului, și se culcă nemulțumită,

— Cum l’a prins jocul, a uitat de făgăduială, 
de toate-. Nu știu zău cnm o să se îndrepteze 
omul acesta....

A doua zi dimineață, Ernest intra în v n-ful de
getelor în odaea Diurnei, se apropia încet de patul 
ei și o sărută pe gură.

Didina se deșteptă repede, speriată.
— Nu te speria drăguță, sunt. eu.... Mă ierți 

că te’oi n făcut s’aștepți cine știe cit ? Inchipu-• 
iește’ți c’aiu puntat în'ăi, așa, știi, în gluma, cu 
bani împrumut de la Gheorghiceseu. Am luat, 
într’un ceas, trei spre-zece mii de lei.... Dac’am
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XIV
In seara acestei zile, după masă- Ernest plecă 

la club numai ca să ia cele două zeci de mii de

văzut că am carte, m’ain așezat pe la 10 la banc 
și ’i-aiu scuturat pe toți, dragă Didino!... pe toți!

— Uite, — (și-i arătă portofoliul plin) geme de 
bilete-- Ia ghici cit e în el? Patru-zeci miișoare 
plus două-zcci de mii ce mi au rămas câți-va, 
datori.

— Asta nu mă înveselește de fel, Ernest, — 
rosti Didina- Dacă vr’o afacere ’ți-ar fi adus banii 
aceștia, ar fi fost o adevărată serbătoare pentru 
mine-.

— Vor aduce și afacerile; căci voiu să m'apuc 
de lucru, știi tu? răspunse el punînd portofoliul 
în buzunar. Am și vorbit cu Gheorghicescu. O să 
încep cu avocatura-

— Iți mulțumesc, Ernest; asta e vestea cea 
bună pentru mine.

— Pe urmă, și alt-ceva. Dizolvarea actualelor 
camere e sigură. O să’mi pun candidatura cu spri
jinul guvernului....

— îmi făgăduești? grăi repede Didina.
— O da: cît despre asta, fii sigură. Acuma— 

s’ar putea să nu isbutesc.
— Cu sprijinul guvernului ? Crezi ? Ce ? se 

poate să nu isbutească o candidatură sprijinită de 
guvern ?

— Se poate, cînd opoziția e tare-... Și s’a cam 
întărit opoziția în unele părți. Dar nu face nimic... 
tot o să m’aleg măcar cu vr’o avocatură d’a 
Statului....
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franci ce i se datora. Nu se întoarse însă de cît 
a doua zi, Vineri, pe la ora mesei.

— A fost o noapte de masacru, Didino,—strigă 
el de la ușă, și asvîrli pe masă portofelul plin 
îndesat- Am făcut „abattage" de 17 ori in șir, 
ceea ce nu s’a mai văzut încă-. Cîștig opt-zeci și 
șase de mii șapte sute de lei.... Ei bine îmi venia 
o carte nebună! I-am speriat pe toți-.. Tocmai 
undo ’mi-am pus în gînd să mă las do club, -vena'' 
și-a pus și ea în gînd să mă congcdieze bogat— 
căci, 00,000 de-alaltă ieri și 80 mii de- ieri. .. face 
mi se pare tocmai 140,000 de leuți! Ia să i în
chidem noi, colea în casă, și— ce va fi, vom vedea-

’Mi-am luat adio dela „clubmani“- în chip stră
lucit- Pe la vr’o două îi „decavasem" pe toți... și 
ca mîngîere le-am oferit un „supeu“... admirabil, 
cu banii lor... Nu-i așa că-i „chic" ?

Didina îl asculta cu răceală. .
’ £1 se apropiă și o sărută. Ea n.u răspunse-

— Ce? urmă el, ești supărată? Ei, lasă, că 
nu mai fac- Zău, Didino, te asigur...

— Bă vedem faptele întâi- Pînă atunci, puțină 
încredere... răspunse ea serioasă.

Ernest începu să ftoere o arie din „Bărbierul 
de Sevila" și deschise casa în care începu să’și 
așeze banii.

— Așa dar, zise el, în timpul așezărei, tot tu 
urmezi să porți cheltuiala casei ?

— Da Ernest, tot eu...
— Bine, eu însă... mai ales că sunt în fon

duri ?
- — Tu... o să cheltuești pentru baiul ce 

dăm.., și... sunt at'itea de făcut într’o casă,
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sâ ai și tu pe ce cheltui- clin munca ta însă, nu 
din joc...

— „Apropo11 de bal... azi cc avem ? Vineri. 
Mîine seară va să zică mergem la al de Onerescn, 
așa-i?

— Da ; uite și invitația scrisă...
— Și noi pe cînd să dăm p’al nostru?
— Simbăta viitoare, de mîinc într’o săptămînă...
— Bine, Dino.
Seara o petrccură împreună. Cu toate silințele 

lui Ernest d’a fi glumeț, voios, prietenos, — Didina 
stătu rezervată, politicoasă, dar neprimindu-i nici 
o desmierdare prea intimă.

După ca trecu în odaea lui, în urma refuzului 
Didinei de a’l avea ca oaspe la dînsa, — se simți 
cam atins în demnitatea de soț.

— Eu vreau să mă schimb și am și început, 
se gîndi el, și dînsa mă ține tot departe... S’o fi 
supărat ea oare atît de rău, în cît să n'o mai 
pot dobîndi întreagă?

XV
La balul doamnei Onerescn Didina părea altă 

femeie: voise și se făcuse niUlt mai frumoasă: 
strălueia prin găteala ei, prin privirea ei, prin . 
familiaritatea ci, prin zîiubetul ei foarte prietenos 
și atrăgător.
■ — Te găsesc de minune, — ’i șopti Lucreția 
Onerescn. la vezi acum, începe’ți rolul. Știi pe 
cine ’ți-ași recomanda eu? Vezi pe lînărul cela 
cam frumușel dar și cam nerozel, — cela brun.,, 
uite, care tiage spre tine cu coada ochiului-
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— A! da. îl observ.
— Dela serata mea d’intăi, mi se pare că ’i-ai 

înfipt un of! în inimă... Vine des pe la bărbatu- 
raeu... Intăi a oftat după mine, sărăcuța, — dar a 
văzut că nu ’i s’a trecut și ’și-a îndreptat inima’i, 
pururea suspinătoare în deșert, către o prietenă a 
mea, Zăruleasca. Are misiunea tristă , pe acest pă- 
mînt, să ofteze după toate femeile, rînd pe rînd,
— și vezi d-ta, nenorocire, nici una să nu-1 com
pătimească!.-. A! ce rele mai suntem și noi, fe
meile, adese ori! Să lăsăm cu buzele umflate așa 
bujori de adoratori!

— Și. crezi că... trebue să încep așa de repede,
— întrebă Didina... cu sfială-

— Repede, da! și cu inimă!... Scurt și cuprin
zător. Tînărul Obideanu e potrivit pentru așa rol; 
e ușurel și nu te poate compromite..- Iți poți rîde 
de dînsul să creadă că’l iubești foc- Hai să ți’l 
recomand, căci m’a întrebat de vr’o sută de ori 
pînă acum, de tine- Și, vezi, ăfarți, cînd am fost 
la tine, nu mi-a venit în minte să’ț-i pomenesc de 
el ca de ceva gata găsit-

— Recomandă-mi-1.
Amîndouă se îndreptară către Obidineanu.
El, cum le văzu, se înroși, inima’i bătu mai 

tare și degetele mîinilor îi asudară, semn de emo- 
țiune mare la el.

— Domnule Obidinene, uite o frumoasă prietenă 
a mea, d-na Colbăescu, care de mult dorește să’ți 
facă cunoștință... Dragă Didino, d. Obid neanu.

. ;— Incîntat de cunoștință, d-le Obidineanu, răs
punse Didina cu inultă familiaritate .și’i întinse 
inîna.
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— Foarte fericit, d-nă Colbăescu; d-na Onerescn 
mă asigură că ați dorit cunoștința mea; eu vă 
jur că o doream de o mie de ori mai mult... pe 
a d-v...

Ii sărută mîna cu pornire chiar, coca ce făcu 
pe Lucreția să rîdă sub evantaliu. iar pe Didina 
să se înroșească...

Rolul ce începea îi părea greu...
— Mă chiamă Onerescn. rosti atunci Lucreția. 

lini dai voie, dragă Didino? și se depărtă.
— Inii faceți onoarea și plăcerea d-nă, să’mi 

acordați cadrilurile și cotii ionul ?... o întrebă Obi- 
dincanu, oferindu’i un scaun.

— Da, d le Obidineanu, cu plăcere... răspunse 
Didina căutînd cu ochii pe Ernest...

Atunci se dădu semnalul do valț și Ernest des
chise balul cu d-na Onerescn.

— Doamnă, o invită pe Didina, Obidineanu.
După prima pereche se avîntară ei... apoi tot 

salonul nu fu de cit un vîrtej de perechi ce se 
învîrteau fără încetare.

— Cel puțin are un bun, șopti Didina Lucre- 
ției, valțează foarte bine, Obidineanu nostru.

• — Ei cum merge? întrebă Lucreția.
— De sigur că nu cu „Fulgerul", dar promite- 

O! cred că promite, sărăcuțul de el.
După valț, Ernest se apropiă de Didina.
— Petrece drăguța mea? o întrebă el-
— A! da petrece, răspunse ea- cu răceală pre

făcută.
— îmi dai și mie cadrilul?
— ’L-am dat d-lui Obidineanu...,
— Gine-i ăla?
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cum

— Domnul de colo-
— Iacă! de unde eși maimuța aceia ?
— Ernest, te rog...... E un tînăr prea 

se cade.
— Atunci pe al douilea, ori
— Ce rău îmi pare— Date-
— Cui ? nu cum-va tot d-lui Obidineanu ?
— Nu puteam să’l refuz.
— Ce dracu 1 Le-a cerut cu vurta ?
— Nu-i nimic, îmi rămîne cotilionul...
■Didina nu răspunse. Ernest îi zîiubi și se de- 

părtă cam lovit de atîta amabilitate din partea 
nevesti-si pentru altul.

Ceva neînțeles îl îndemna mereu s’o observe pe 
Didina în mersul jocurilor ce se urmară.

— .Toacă cu mulți... cu toți... Dar acel care o 
invită mai des și cu care joacă cu plăcere vădită... 
e d-nul ăsta... Obidineanu... De cînd l’o fi cunos- 
cînd bare? Ei, asta-i și la mine! Nu cumva Col
băescu pornește pe drumul geloziei ?

După al douilea valț, o masă de joc se făcu ' 
într’un salonaș, și Colbăescu, atras ca de un magnet, 
se duse și se lipi acolo, uitînd danț, nevastă și pe 
d. Obidineanu.

In timpul acesta, Obidineanu care începea să se 
încredințeze că d-na Colbăescu îl plăcea, și că, în 
fine, zeul amorului se apleca și către el, — se 
dezghețase bine, ținea pururea aprinsă convorbirea 
cu Didina, știind s’o varieze și știind să fie in
teresant, — ceea ce mira pe Didina, de oare-ce nu 
om prost dovedea.

— Pare-mi-se că s’a înșelat Lucreția asupra 
caracterului lui Obidineanu, nu era în realitate nerod,

„lancier11...
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acesta, el, care zicea că nu șe va 
din amor, — ajunsese la al 36-lea

și’și îndrepta 
uitate.

Cu chipul 
însura de cit 
an al vieții, — și nu putea alia nici o ființă pre
dispusă să’l iubească.

Și doar avea un venit al său propriu de vr’o 
zece mii de franci,, făcea pe inginerul pe lingă 
Onerescu, de unde mai căpăta cîte 5, piuă la 6 
mii de franci pe an; și în perspectivă, o moștenire 
de vr’o sută de mii de franci de la o mătușă care 
nu avea nepot iubit de cît pe el.

Așa, voiseră ei cîți-va prieteni să’l îuibrobodiască 
cu nevastă : dar nu corespunsese nici una idealului 
ce avea el în capul lui.

Ca și în seara aceasta, față cu d-na Colbăescn,

ci un fel de nestatornic, sau mai bine un fel de 
sfios cu aparențe de nestatornicie.

Obidineanu se putea făli ca iubit pe toate fetele 
-și femeile frumoase din București. Avea cultul 

frumusețe!-
Intîlnia o, femee, sau o fată frumoasă, după 

care se pasiona și un timp oarc-care trăia cu 
această pasiune, niulțămindu-se a vedea pe femeea 
adorată, de departe, — ori, puțind să se apropie 
de dinsa, se mulțămea ,să-i arate. prin atitudinea 
lui că o adoră, fără să îndrăznească a’i spune și 

.prin vorbe-
Aceasta ținea piuă cînd i se părea lui că obiec

tul adorărei lui părea căi favorizează, și atunci 
risca o declarație puternică, in urma căreia era 
socotit ca ridicol și îndepărtat.

Atunci, trist, amărît, zăcea un timp scurt așa, 
inima nesatisfăcută către altă divi-
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cînd se afla în stare sufletească de încîntare, — 
devenea deschis, voios, glumeț., de spirit chiar— 
însă numele ’i mergea de prost, nerod.... nesuferit-

Pînă la un punct, do și curățel ca înfățișare, 
avea ceva in el, în privirea-’i sfioasă, în zîmbetu-i 
fără lipiciu, care’l făcea să pară nesărat....

Era tot un fel de caracter ca.al Didinel, la în
ceputul ivirei sale în saloane; era mai mult necu- . 
noscut și de aceea rău apreciat.

Numai o femee bună care l’ar li putut înțelege, 
ar fi făcut din el un om fericit.

Dar se găsesc așa de rar asemenea femei! Chiar 
acelea care se nemeresc a fi bune ca soții, nu au 
răbdarea d’a ’și aprofunda bine bărbații și de a 
fi providențe pentru ei- Au unele aplicări egoiste 
în ele, și se lasă lor, preferind o viață relativ 
bună, în locul vieței de deplină înțelegere morală 
și intelectuală, care ar fi adevărata apropiere, a- 
devărata căsătorie între bărbat și femee.

înainte d’a se începe cotilionul, jocul de cărți 
se sfîrși. Colbăcscu ’i scuturase pe toți și adunase 
vr’o zece mii de lei; mulțumit că și aici, într'nn 
cerc restrîns, eîștigase binișor, — alergă la Didina 
voios.

— Drăguță, ’i-am scuturat și aci.- Ce să le 
fac.... ei au voit să le fac banc 1 Așa 1 O să se . 
înceapă cotilionul va să zică.... ce bine ’mi pare că 
suntem amîndoi-..

— Cum amîndoi ? făcu Didina surprinsă.
— Nu cum-va ai dat și cotilionul ?
— Dacă am văzut că nu mai vii....
— Colbăescule, se cântă un cavaler pentr’o tî-
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avea pe-

nără domnișoară rămasă fără.- Te prezinți? Ori 
ai ,venă“.... ji rosti Onerescu.

■— Dragă Didino, ași fi dorit săi fac cu tine- 
Onerescule, la ordin—

Cum sc brodi, Colbăescu și cu perechea sa fură 
așezați lingă soția lui, la spate, și ea 
reche pe-,.. Obidineauu.

— Ei, ’și zise Colbăescu, acest Obidineauu o 
să-'mi devie nesuferit în cele din urmă...- Și pare- 
uii-se că-i place Didinei să stea la taifas cu dum
nealui... De cînd s’or fi cunoscut oare ? Indiferența 
ce’mi arată.-., hotărirea ei de a’mi tăia pofta cu 
banii lui tată-său... schimbarea ei... deșteptăciunea 
venită acuma, după măritiș.... toate astea ’mi-e 
teamă să’mi le explic.... Ea nu m’a iubit cînd m’a 
luat, și, iubirea cînd s'agață dcast-fel de carac
tere închise, apoi grozav le mai deschide!..-.

De unde sta, o observa apoi pe Didina, și fiind 
că, drept vorbind, găsia oare-care plăcere în con
vorbirea foarte la locul ei, a lui Obidineauu, — 
mulțumirea i se răsfrîugea pe figură.

Petrecea fără pi’ecugctarc in acele momente, 
fără grijă și era într’adevăr frumoasă și drăgălașă.

O găsia și el frumoasă și drăgălașă, și aceasta 
’l inghimpă la inimă... Pentru ce tocmai dînsul, 
bărbatul ei, să n’aibă parte de cotilionul ce dorise 
să-l facă cu dînsa ?  '

Afurisitul de joc de cărți îl prinsese!
Jocul de cărți' Nu el era pricina oare’ a răcirei 

Didinei față cu el ? A neglijat-o... și ea, cine știe, 
găsește cu altul plăcere de vorbă și rost de bună 
petrecere. Jocul de cărți! Trebuia să-l lase și să
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întrebă el,

XVI

'— Ei: da știi domnule Obidineanu că ai făcut 
o impresiune bună prietenei melc Didina, rosti Lu- 
creția, lui Obidineanu, cînd acesta o vizită la vr’o 
trei zile după bal.

— Cu adevărat ? Nu-i vorbă, și 
seama

— Unde mai pui că biata mea prietenă trăeșie

o fenice deș- 
putut să lege prietenie

ae apropie de casă! Dar .de cînd il va fi cunoscîud 
pe Obidineanu?

El n’a auzit piuă acum de omul ăsta... să’l mai 
fi văzut? Poate, dar nu i-a dat atențiune- >Și cine 
poate să-i dea? Se miră că Didina, 
teaptă și cu bun simț, a 
c’un așa „Chimiță"

In sfîrșit, domnișoara, perechea lui dc cotilion, 
nu cred să se fi bucurat de un cavaler așa de 
preocupat  Bine încaltea că era însurat!

— Ei, cum ai petrecut, Didino. o 
fiind în cupeu, la întoarcerea acasă-

— Bine, foarte bine, răspunse ca, distrată-
— Dar d-ta Ernest ?
— Eu ași fi petrecut și mai bine, dacă ași fi 

putut danța mai 'mult cu tine-
Didina nu răspunse.
Ernest tăcu și el, iar cînd lumina viu a unui 

felinar se resfrîngea pe chipul Didinei, ii luă seama 
pe furiș.

Didina păstra' aceiași atitudine de rezervă și dc 
preocupare.

eu am luat
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doamnă, cit

rău cu bărbatu-său... și poate chiar să se despartă... 
de el... Jjj$|

— Ce spui ?
Și bietul Obidineanu rămase pe gîndurL Unul 

din idealurile lui, era să iubească o fenice mări
tată și să fie iubit de ea, să o despartă de bărbat, 
s’o ia el și să ducă cu dînsa o viață îngerească- 
Cuvintele doamnei Onerescu il împunseră drept în 
inimă...

— Ce e dc făcut? șopti el din mijlocul gându
rilor lui...

— Viziteaz-o... curtenește-o.Fii respcctos față 
eu dînsa, dar stăruitor...

— O! Doamnă... îmi dai nădejde!
— Nădejde, nu, domnule, dar un pic de curaj.
— Iți mulțumesc doamnă. Dar vezi d-ta: nu 

’i-aiu cerut permisiunea s’o vizitez
— Nu face nimic. Mătușea d-tale nu cunoaște 

pe mama Didinei, pe d-na Hagi-Dumitru?
— Nu știu, vezi ? bună ideie... De-o va fi cu

noscând... așa-i... o să se poată-., o! 
ești de bună...

— Și tu cît ești de prost 1 se gândi Lucreția. 
De astă dată și activ, Obidineanu alergă la mă
tușă sa, care se întîmplă să cunoască pe d-na Hagi- 
Dumitru, dar nu așa ca să fie în vizită cu dînsa.

Cînd însă nepotul îi destăinui focul sufletesc' al 
lui, — bătrâna Obidineanca găsi prilej să reînoiască 
cunoștința cu d-na Hagi-Dumitru.

Vestită de aceasta, prin Lucreția, Didina găsi 
și ea prilej să se afle la mumă-sa într’o zi cînd 
d-na Obidineanu trebuia să vio, cu lucrul, acolo. 
Către seară veni lorguleț Obidineanu s’o ia-.-, și
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astfel Didina pofti la balul ei pe d-na Obidineanu 
cu nepotul.

Bietul Forguleț, crea în al noulea cer... mai ales 
că, invitată fiind la bal, trebuia ca d-na Obidi
neanu. să dea o vizită Didinei înainte de seara 
balului, aniînaț cu o săptămână.

Iera în Joia acelei săptămâni. Ernest sta de 
vorbă cu Gheorghicescu. despre alegeri, camerile 
fiind disolvate și colegiile electorale convocate deja 
pentru 1 Aprilie, peste trei luni.

Unul din miniștri îi făgăduise deja, să’l susție 
la un colegiu al treilea, încă nefixat.

Pe cînd plcca/Glieorghicescu, și el îl petrecea, 
văzu o trăsură că eșia pe poartă cu o doamnă și 
un domn... care i se păru a fi... Obidineanu.

Ohiemă pe fecior îndată după plecarea musafi
rului său.

— A fost cine-va la cuconița?
— Da, d-le, un boer și o cocoană.
— Cum le zice?
— Cocoana Obidineanu și cu uepotu-său, așa 

’mi-a spus vizitiul cocoanei...
— Acuma au venit pentru întâia oară la noi, 

așa e ?
— De cînd sunt eu la d-v., da-
Ernest trecu la Didina.
După ce îi spuse că candidatura lui era sigură 

și mai vorbi cîte ceva, îi zise:
— Ai avut vizite îmi parc-
— Una... doamna Obidineanu cu nepotu-său
— Nu cunosc.-.
— D-iui Obidineanu i-am făcut cunoștință la 

Lueteția și mătușe-si, la mama-, și fiind-că sunt
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a invitat-o cit ne»bune prietene amîndouă, mania 
potu-său la balul nostru-

— Bine, bine... Prietenii prietenilor sunt și cu 
noi prieteni. — răspunse el fără să’și arate nemul
țumirea. Icra bine să mă fi ves.tit ca să le fac și 
eii cunoștință...

— Dar ai făcut’o pe a tînărului. Nu’ți aduci 
aminte? La bal- Ți l’a recomandat Onerescu în 
timpul „supeului".

— A! da... Sunt însă unele figuri așa de ne
semnificative... ași putea zice chiar.- proaste... că 
le uiți la moment-..

De astă-dată Ernest vorbi cu un fel de ciudă 
vădită, așa că Didina simți aversiunea bărbatului 
său pentru Obidineanu; aceasta însemna începutul 
geloziei, deci, purcedem spre sfîrșitul. bun dorit 
de ea.

După plecarea lui Ernest, veni Lucreția Onerescu.
— Ei, cum stă intriga noastră? o întrebă după 

puțin.
— Bine, așa cred. Insă, nu știu' de ce dragă 

Lucrețio, ’mi pare un joc nu tocmai cinstit pentru 
două femei cu caracterele noastre... Nu crezi și tu?

— Așă-i, nu zic ba, dar lumea așa e făcută, 
dragă Didino, din crîrapeie. Pui unu mare lîngă 
unu mic și faci ce’ți trebuie. De cei proști se ser
vesc cei dcștepți, de oare ce nu pe toată lumea 
Natura a lăsat-o deopotrivă de deșteaptă-

— Ori cum, avem scuze, dar nu e cinstit lucru; 
ne jucăm cu inima unui om... Și apoi, -’ți spun 
drept, unde n’am apucături de cochetă, ’mi vine 
greu să încuragez pe bietul Obidineanu, care poate 
e sincer în dragostea și în speranța lui...
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XVII.

vedea

— fii, și tu! Cînd ne-ani ghicii la-toate greu
tățile cu de-amănuntul, nu mai facem plăcinta cu 
100 de foi... Isbutește tu să’ți asiguri fericirea... 
și l’om dezdăuna noi pe Obidineanu. N’avem de 
cît să-i găsim o fată bună- și mai tîrziu o să 
rîdă și de intriga noastră și o să ne mulțumească 
că Pani căpătuit...

— Fie, pentru c’am început- Greu o rolul de 
curtezană- Gum l’or fi jncînd alitea?

Balul dat de Colb&cscu, fu. bal întradevăr regal, 
la care luă parte floarea aristocrației; dar se. și 
petrecu bine, mulțumită lui Ernest care a fost 
țplaudat în acea scară ca spirit, în convorbiri, ca 
ănțuitor neobosit, ca gazdă împărțindu-se necurmat, 
ja ca toți să fie îndatorați de el, ca toți să se 
imtă mulțumiți, ca toți să petreacă.

Ce mic se părea lîngă dînsul bietul Obidineanu 
care nu știa de cît să’mănînce cu ochii pe Didina- 
și să se sfiască de Ernest, carc’l încărca cu toate 
atențiunile.

Didina era cu sufletul la Ernest. căci îl 
ce poate cînd voia, căci îl știa al ei.

Ar fi vrut să-i ceară Ernest. vr’un cadril, să 
danțeze și cu ca. Ernest într’adins o lăsa lîngă 
Obidineanu, și el strălucea alăturea cu toata invi
tatele lui tinere și frumoaso, ca s’o facă să vadă 
și mai bine deosebirea dintre el și acel ce părea 
plăcut do dînsa.

Momentan Didina nu-i ghici intențiunea și puse
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la inimă indiferența Ini; dar cînd ghici planul lui 
Ernest, se făcu voioasă, căci vedea în aceasta dorul 
Ini Erneșt d’a se apropia de dînsa...

După bal. rămași amînduoi, obosiți, dar zîm- 
bitori:

— Ai fost, foarte voios, Ernest, îi zise ea. *
— Neam întrecut amînduoi, Didino, ca să fim 

la înălțimea însușirilor de gazde bune- Am pe
trecut de minune, nu-i așa?

— Da, de minune- Inchipueșteți că d-na Obidi- 
neanu, cu toată vîrsta ei, e o grădină de feraee. 
M’a fermecat cu spiritul ei... cu drăgălășia ei-

— Ce spui ?
— Nu m’ara putut opri și am invitat’o să vie 

în una din zilele astea la mine cu lucrul, ca s’o 
am toată ziua...

— Foarte bine, o rdamă‘; de companie, e lucru 
prețios...

Lumina zilei se arăta.
— Bună dimineața Ernest. Tu te culci?
— .Eu tot o să cerc să dorm.
— Și eu asemenea- Odihnă bună-
— Mulțumesc...
— De altfel, e bună fată; mă vestește că o să 

aibă musafiri plăcuți,—își zise Ernest, pe cînd 
trecea în odaia lui de culcare- Nul Nu e glumă 
cu Obidineanu. Dragostea asta de mătușă, e ca 
povestea țiganului:, pînă s’ajungă la struguri, mă- 
nîncă frunze...

8c vede că n’o să fio chip de întoarcere— Și 
era așa de frumoasă și’n astă seară!-..

Tngrijat, se culcă, dar nu putu să doarmă-
La masa de dimineață s’arătă preocupat; peste

4
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tc intere-nu

zi dormîră puțin și seara stătură de vorbă și 
băură ceain. Nici o apropiere din partea lui Emest.

Săptămîna întreagă nu ieși de cît cu ea, se 
ocupă de gospodărie, plănuind să' schimbe mobila 
din salon, dînd idei peste idei cum să facă.-

La. toate acestea Didina îl. lăsa pe dînsul să se 
pronunțe, să aleagă, să hotărască.

— Bine, dragă Didino, pe tine 
sează ale casei? Tn ai gust: hotărăște, fă; eu 
arătaiu numai dorința.

— Mă interesează, Emest, răspunse ea cu ră
ceală : cum să nu mă intereseze ? să mergem și 
s’alcgem.

— Azi, vrei ?
— Nu; nu sunt dispusă să intru prin prăvălii-
— Mîine atunci?
— Mîine am pe d-na Obidineanu.
— Vom merge poimîine...
— Bine, vom vedea poimîine.
— Mîine zici că ai pe d-na Obidineanu?
— Da, și pe nepotu-său la masa de seară-
O să vio Lucrcția cu bărbatu-său și tata cu 

mama.
— Va‘ să zică, o serată-
— A! intimă de tot,..'
— Nu știam.
— Știi, însă, căci de sigur era'să’ți spun.
Emest înghiți. Era .prea pe față dezinteresarea 

și intențiunea d’a’i arăta că toată stăpînirea o are 
în casă în așa fel, că în ultimul moment o vestit 
și dînsul, ca și cum ar fi tot un musafir în casă.

— Nu-i nimic,— își zise- O să mai las, ca să 
văd pînă unde o să - meargă...
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In seara intimă, Ernest nu putu să Ce îndestul 
de stăpîn pe sine, și găsi prilej să șfichiu iască de 
cîteva ori pe tînărul său rival; ba izbuti să’l facă 
și puțin ridicol, căci, d-na Obidincanu lăudîndu’și 

. nepotul că știe să cînte frumos din gură, Ernest 
insistă atît, că lorguleț n’avn încotro.

Insă tocmai cînd să ridice glasul și să dea o 
notă de sus, se înnccă de emoțiune, făcu nota falșă, 
se înroși, se încurcă și perdn șirul, lăsînd muzica 
pe altă dată.

Lncreția și Didina înțeleseră intențiunea lui 
Ernest și abia putură să. se stăpînească să nu rîdă.

Ori-cum Didina își urmă rolul așa, că, încindă 
pe Ernest și făcu pe d-na Obidincanu să se încre
dințeze că o să aibă în curînd o nepoată în Didiria.

Veni rîndul și d-noi Hagi-Dumitru să dea bal, 
— ultimul din anul acesta.

Lui Ernest îi trecu prin gînd să se facă bolnav 
în ziua aceea, ca seara să nu se ducă la bal.

Dimineața trimise în adevăr după medicul casei 
se plînse de dureri ce n’avea și care .puse pe gîn- 
duri pe urmașul lui Esculap; iar la pțîhz se mul- 
țărai numai cu puțină zeamă de supă și cu două ouă.

Didina, nn înțelese pricina boalei, dar, ca să’și 
urmeze rolul se prefăcu foc de tristă și de supă- 
răcioasă.

Ernest o luă în serios și se încredința că nimic 
nn mai putea să îndrepteze lucrurile.

Atunci se hotărî să se facă bine, să meargă la 
bal, să observe cu luare aminte pe Didina și să 
sfîrșiașcă într'un fel....

Cînd se sculă din pat și vesti pe Didina că s’a 
însănătoșat și că nu vor lipsi de la bal, — ea se
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.însenina și arătă o bncnrie așa de adevărată, că 
ciuda lui Ernest crescu; atunci și Didina înțelese 
boala lui Ernest.

In timpul balului d-na Obidinea.hu găsi vreme 
să stea mai mult de vorbă cu d-na Hagi-Dnmitrn.

— Ei, știi dragă cucoană Chiriachițo, că ne
poții meu iubește pe fiica d-tale?.... ii zise după 
multe altele....

Cucoana Chiriachița se uită lung la d-na. Ohi- 
dineanu.

— Și de ce’mi spui mie. cucoană Aglae, găr
găunii nepotului d-talc? Nn cum-va crezi că e o 
cinste, pentru fiă-raca?

Acum cucoana Aglaia cătă lung la cucoana 
Chiriachița.

— Cum gărgăuni, cucoană Chiriachițo? Și dc 
ce-ar fi necinste, te rog, de vreme ce firea d-talc 
trăiește rău cu bărbatu-săii și lumea vorbește c’o 
să se despartă ?

— Didina să se despartă de Ernest al ci? Da 
dc unde, cucoană Aglae, da dc undo! șj-apoi, chiar 
așa de-ar fi, și tot. nu se cădea să’mi vorbești de 
gărgăunii nepotului d-tale... Să fi lăsat să vezi mi
nunea și apoi să cauți să ’ți-o faci nepoată--

— Nn lua în nume de rău, cucoană Chiriachițo, 
te rog, zău nu: nepotu meu "mi-a spus; și ’mi-a 
mai spus că și fiica d-tale îl vede cu ochi buni...

— Didina? Doamne ferește.... cucoană Aglae, 
doamne ferește-... și te rog fă bine și spune nepo
tului d tale să nu scoată vorbe d’al dc astea prin 
lume despre Didina, c’atunci nu-i om de treabă-

— De! și cucoana Lucreția Onereanca știe de 
așa ceva.

Obidinea.hu
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— Lucreția ? la stai s’o întreb, că uite-o toc
mai acuma a lăsat-o nepotu d-tale de la joc.

D-na Hagi-Dumitru se apropiă de Lucreția și-’i 
povesti ce-i spusese cucoana Aglae Obidineanca.

— Vorbe, cucoană Chiriachițo, vorbe, îi răs
punse Lucreția.

Era prea lungă poveste să-i ii spus cum stau 
lucrurile; și apoi și fu invitată repede la danț-

Cucoana Chiriachița nu 'se mai întoarse lîngă 
Obidineanca.

Convorbirea lor însă fusese ascultată de urechi 
indiscrete și, sub formă de taină spusă spre păs
trare, răspîndită în atîtea alte urechi, că ajunse 
pînă la Gheorghicescu.

Acesta imediat comunică lui Colbăescu-că se 
vorbește prin lume de rclațiunile nevestei lui cu 
Obidineanu și sc dă ca sigură despărțirea Didinei 
de el și căsătoria ei cu amantul....

Lui Colbăescu i se urcă sîngele în cap, dar se 
stăpîni; rin-i venea încă să creadă pe soția lui vi
novată de alt ceva de cît de puțină ușurință.

Pe tînărul Obidineanu, — căci din fanfaronada 
lui trebuia să fi pornit știrea, — era o datorie 
pentru Ernest, d’a’l pedepsi- -■

Ca să’l provoace, trebuia dar prilej anume- ■
— Cel puțin nu curînd, Colbăescule, ca provo

carea ta să nu întărească cum-va zisele lumei, — 
îl sfătui Gheorghicescu.

In timpul acesta Lucreția preumblîndu-se la 
braț cu Didina îi spunea că mumă-sa o întrebase 
dc purtarea ei față cu Obidineanu.

— Se încurcă intriga noastră, — îi răspunse 
.Didina,
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XVIII

— Nu, merge către sfîrșit. O șoaptă acum la 
urechile lui Colbăescu și.... desnodămîntul e gata. 
O să caute o explicațiune eu tine și... împăcarea 
o să fie urmarea ei firească.

In timpul cînd Obidineanu îmbătat de farmecul 
ce împrăștiase în el Didina, ducea acasă pe d na 
Obidineanu, aceasta îi zise:

— Ia ascultă lorgule, spune drept, cum stai tu 
cu Didina, și pînă unde ai ajuns, că eu am vrut 
să mă înțeleg cu muma ei în privința despărțirei 
Didinei de Colbăescu, și Hagiica ’mi-a trîntit niște 
răspunsuri, cari, să’ți spun drept, m’au supărat. 
Ci că doamne ferește, nu se poate să se iubească 
fiică'sa cu tine, și nici gînd la ea, să se despartă 
de bărbat-

— Ia lasă mătușico încolo, că eu stau destul 
de bine- Mai ales cum a fost ea în astă seară față 
cu mine.... un prost și tot ar înțelege-..

— Mă rog, pe romînește, unde sunteți amînduoi?
— Cum unde suntem? Pe calea fericirei...- Și 

în curînd, așa cum visam de mult.
— Avut-ai vr’o întîlnire cu dînsa ?
— A! nu, mătușica, înțeleg ce vrei să spui. 

N’ași mai fi stimat-o și prin urmare n’ași mai fi 
putut-o iubi. Ce garanție despre viitor ași fi avut 
dacă mi s’ar fi dat mic ? Oare in aceasta stă iu
birea?.... Nu mătușică, nu...

— Ești cam găgăuță tu, lorguleț. Ia mai bine 
cată de ia o chezășie serioasă, că tare ’mi-e teamă 
să n’o pățești,-..
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Mătușa tse despărți de nepot, dar vorbele ei pline 
de îndoială sădiră îndoială și în inima ușurică a lui.

Pînă la ziuă se zvîrcoli în pat fără să poată să 
doarmă, și se abătu cu tot "felul de gînduri-

In sfîrșit se hotărî să se ducă, nu în ziua aceea, 
căci după bal Didina putea fi ostenită, dar a doua 

‘ zi, s:o viziteze și să’i spițe flacăra iubirei și dorul lui.
Pe drumul către casă Ernest se hotărî și el să 

puc capăt stărei acesteia de nesiguranță. O expli
cație cu soția lui era necesară,

Pe de altă parte, Didina, care’l vedea așa de 
posomorit și iritat, se încredința că Ernest sufere, 
că proba cu dînsul era făcută.

Cum i s’ar ii^arnucat de git și cum i-ar fi măr-
■ lurisit totul!...

temea insă ca prorocind ea explicațiunea, 
ca dîndu-se pe față prea deodată, să nu facă efect 
rău tocmai la urmă- Tot par’că nu era destul de 
sigură dacă în suferința Ini Ernest era un semn - 
de iubire pentru dînsa, ori era numai amorul lui 
propriu de bărbat-

Sal lase pe dînsul dar să Înceapă, era lucru 
mai nemerit.

Ziua următoare Ernest o petrecu afară din casă 
turburat, și necăjindu-sc să’și dea seama de împre
jurările ce aduseseră starea de față.

După multe și multe ocoluri, ajunse a’și măr
turisi lui însuși cu sinceritate că vina-era numai 
a lui din capul locului chiar: nu’și dase osteneala 
să-și cunoască nevasta; o nesocotise și, în urmă o 
supărase chiar, cu atitudinea lui de om superior 
ce nu sufere replică din partea inferiorului său.

Acum Didina prefera pe altul, ceea ce născuse
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în el gelozie și dorul d’ași putea întoarce și păstra 
soția bună și frumoasă ce avea: acum lumea în
cepea să se amestece în casa lui.

Care era unicul mijloc sigur, demn?
O explicație demnă si sinceră.
Explicațiiinea sigur că era să vie: Didina o aș

tepta cu nerăbdare si chiar cu îngrijare, mai ales ’ 
că timp de 12 ore Ernest nu dădu pe acasă.

Intr’un rând îi trecu prin minte putința vre’unui 
fapt nu tocmai rațional din partea liii Ernest, 
într’un moment de mânie nestăpânită: să G pro
vocat pe Obidineanu.

Aceasta n’ar fi voit-o, căci o mică int’igă intimă? 
fără caracter eu adevărat primejdios, ar G ajuns 
publică si cu totul altfel comentată do lumea pu
rurea disnusă a bârfi și’a mânji.

Ce era însă de făcut cu Obidineanu? Ca femee, 
căreea de la începutul intrigei, uni plăcea faptul 
în sine si cn desgnst primise rolul, — se întreba 
cu drept cnvînt; ce era de făcut tu Obidineanu?

In explicațiiinea cu soțul ei, ar G dorit, pentru 
cît-va timp cel puțin, să-i rămîie necunoscut lui 
scopul aparentei ei apropieri de Obidineanu.

Trebuia un pretext dar....
Și tot căutînd, pe dinaintea ochilor îi trecu 

deodată un chip drăgălaș de copilă, care, în seara 
balului dat de mumă sa, își făcuse intrarea în 
lume: o nepoată a mumă-si, de care Hagi-Dumitru 
vorbise adesea ori, în familie, c’o s’o înzestreze, o 

■s’o mărite el, o s’o cunune .eh...
Do ce n’ar da-o lui Obidineanu care îi părea 

bun în fond?
De ce n’ar pretexta față cu soțul ci, că în seo-
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XIX

pul acestei case ce vroia să facă ea — se arătase 
așa de familiară cu Obidineann?

Lăsată de Ernest in uitare, căuta și dînsa ceva 
cu care să-și ocupe spiritul și studia pe Obidi- 
neami în vederea unei apropiate înrudiri cu dîn- 

.sul, prin verișoara ei limilia.
In orice caz, era un pretext găsit, — cam cusut 

cu ață albă, pentru un bănuitor — dar de primit 
de un om care nu caută să adîncească argumen
tele, numai la împăcare să ajungă,

In ziua următoare, Lucreția’ Onercscu veni de 
dimineață, asupra prînzului, să viziteze pentru 
cîte-va minute pe prietena ei.

Didina îi arătă cum credea ea să orinduiască 
lucrurile, în cazul explicațiunei așteptate.

— Foarte bun pretext ai găsit. Și în caz cînd 
tînărnl Obidineann ar veni să-mi ceară mie soco
teală, căci, eu l’am încredințat că tu o să te des
parți de Ernest, și că-.- îl placi, — o să întorc 
foarte ușor șurubul și eu.... și apoi la urma urmei, 
iasă cum o cși răfnire». mea cu dl Obidineann!...

Pară’i cum i-o părea pretextul că ai voit să-l 
cunoști pentru a-i da pe vară-ta, ce ne pasă ? Mai 
tîrziu, mai ales de va lua pe Emilia, n’o să rîdein 
între noi, într’o scară de petrecere intimă, poves- 
tindu-le intriga noastră ?

El o să fie însurat, o să aibă o nevestică fru
mușică și bună și o să ne ierte că în sfîrșit, ju- 
cîndu-ne cu dînsu.l, l’am căpătuit, ca să nu mai 
ofteze în deșert cînd după una cînd după alta.
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E bine ce se sfîrșește cu bine,—nn-i așa?
— Așa-i dragă Lucroțio și așa și spor să se 

sfîrșcască.... zise Didina.
Atunci intră Ernest.
— Bună ziua, Doamnă- o salută el cu aerul 

lui do cavaler.-.. Mi s’a spus că oști aici și am 
ținut să’ți prezint „omagiile” mele.

— Mulțumesc; știu ca ești un-cavaler perfect... 
Numai tare ’mi-e teamă că ai ascultai puțin la 
ușă... zise Lucreția c’un rîs familiar.

— Cum. asta Doamnă? răspunse ol nedumerit, 
însă voios. S’ar potrivi nare fapta cu numele de 
cavaler perfect ?

— A! geloșii sunt o specie de cavaleri perfecți 
caro’și permit unele lucruri nn tocmai perfecte.... 
Și pare-mi-se că d. Ernest Colbăescu e un mic 
Othcllo. _

- Ce spui ? Să fie adevărată oare presupunerea 
doamnei Onerescu, Didino, ce zici tu ? Ai observat 
cum-va predispoziții othelliane la mine, devotatul 
tău amic și soț ?

— Â ! devotat amic și soț ? zise Lucreția. Atunci 
se schimbă lucrurile....

Văzînd că Lucreția a deschis drumul cătră ex
plic,ațiune. Didina răspunse lui Ernest pe ton glumeț.

— O! da, foarte othelliane Inchipuește-ți dragă 
Lucrețio, că devotatul meu amic și soț îmi poartă 
pică de la balul tău, când am acordat toate cadri
lurile pînă și cotilionul, unei viitoare rude a mele- 
a noastre adecă.
. — Cui? întrebă Lucreția! A! lui Obidineanu— 
căruia , vrei să-î dăi pe vară-ta Emilia ?.?. Atunci 
tot bine am ghicit ou. d-le Colbăescu, că oști gelos...
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— Eu, doamnă ? gelos, nu, dar contrariat atunci, 
da. In sfîrșit, bine că s’a iămnrit lucrul. D-nul 
Obidincanu va să zică e ursit să ne fie rudă ?

— Da, dragă Ernest, ?i am căutat să m’arăt 
familiară cu dînsul, ca să’l cerc cc fel de om este. 
Am aflat că e cam ușurel dar bun....

— Cu ceva avere, urină Lucreția; muncitor, și 
care o să poată să facă fericită pe Emilia, fată 
bună și fără pretențiuni de frumusețe ori de traiu 

. luxos....
— E un tînăr în sfîrșit, care o să’și dea oste

neala să’și cunoască de la început nevasta, s’o a- 
precieze, să n’o lase în uitare, să rupă cu obiceiuri 
nepotrivite cu starea de om însurat, care’și iubește 
'nevasta.... 'și de care e iubit.... zise Didina privind 
intenționat la Ernest.

—O să facem o casă bună, așa cred; zise 
Lucreția și se ridică. E~aproape masa, vă las. La 
revedere în curînd.

Lucreția plecă schimbînd o privire de înțelegere 
cu Didina.

. După ce-o petrecură piuă la cupeu, Ernest luă 
brațul .Didinei, intră cu dînsa în salonașul ei de 
lucru, și acolo, apueîndu i amîndouă mîinilc, i le 
sărută cu aprindere-

Didina căută la el, surprinsă.
— Iți mulțumesc, Didino, — luă el vorba cu 

seriositate, dar cu căldură, — îți mulțumesc de lec- 
țiunea ce ’mi ai dat prin ultimele tale cuvinte, 
privitoare la Obidineanu, dar zise -pentru mine. 
Așa e, nu te-am cunoscut de la început; iartă-mă 
dacă ’mi învoiesc să fiu sincer:' te-■ m socotit o 
ființă mărginită, și eu fiind-că eram un nesocotit
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poleit, atn crezut că, luîndu te, tac o căsătorie ctitn 
se vede prin lume, de obicelu, — o căsătorie de. 
conveniență- Am crezut că tu, simplă ?i mediocru 
educată; o să fii așa tot deauna, fericită cînd eu 
voiu bine-voi să’ți acord oare-care atențiune. Nu-i 
așa că mă ierți, Didino? Am greșit din cauza t.i- 
nereței mele petrecută în orgii, tinerețe, lipsită de 
educațiunea unei mame iubitoare. Lăsat în voia mea, 
am crescut cu mîndria prostească de rasă; cu Ius
tinii aristocratic al societății din care făceam parte: 
cn defectele ei capitale, disprețuim! pe. cei mici cu 
care se servește, lingușind pe cei puternici de caro, 
se teme, rîzînd de tot și necrezînd în nimic.

Te-am cunoscut însă mai tîrziu, și, surprins în- 
tîiu iar apoi mulțumit, am căutat să mă scutur 
eu încetul de relele mele deprinderi și mă fericesc 
ă am avut parte de așa soție.

Cînd te am . văzut, așa de fermă, așa de demnă, 
ke iubitoare și gata să’mi deschizi brațele, mi s’a 
părut că am găsit o comoară, ce era a mea fără 
să-știu, și de care trebuia să mă fac vrednic ca 
s’o pot poseda.

Azi a venit ziua aceea, Didino te poți bucura, că 
ai regenerat o fire vițioasă; sunt cu adevărat al 
tău, opera ta,—și așa cred acuma, cu siguranța, 
că n’o să mai mă depărtez de ce-am devenit-

— Să te cred, ia spune ? zise Didina c’un 
zîmbet plin de drăgălășie și cu priviri duioase.

Și c’un avînt plin de farmec, îi încunjiiră gîtul 
cu brațele, și’șis apropia gura de gura lui, care o 
pîndea de mult pe a ei, ca să-i fure sărutarea 
împăcărei.

Atunci fură chiemați la masă-
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Prînz delicios ?
Parc’ar fi fost; primul prînz după nuntă, între 

soții de cîtc-va ore, rămași singuri, față ’n față 
cu iubirea lor.

Cu delicatețe o servise și atunci după cununie, 
dar erau atențiunile politicoase ale omulni rma- 
nierat“.

Acum, în fiecare mișcare, în fiece privire a lui,' 
era o dulce mulțumire intimă, ceva care pornia 
de sine- necăutat, nesilit, — ceva firesc.

Și ’n tot ce e firesc e un farmec deosebit care 
se simte numai de cît; tot ce pornește din since
ritate și din iubire nu poate fi do cît firesc, nu 
poate răspîndi în noi de cît farmec.

După primul fel, Ernest umplu numai un pahar 
cu vin, — gustă și apoi îl întinse Didinei, din care 
gustă și ea.

— Nu-i așa dragă Didino că astăzi e adevă
rata noastră căsătorie? Pînă astăzi am fost căsă
toriți! legilor omenești, dar în concubinagiu, mo
ralmente : prin potrivire, acum suntem căsătoriții 
legei firești de apropiere a caracterelor și prin cu
noașterea de noi înși-ne.

— Să te cred, întrebă ea?
— Crede-mă... Didino, răspunse dînsul cuprin- 

zînd-o în brațe
— Fără să mai cercetez ? — zise dînsa plecîn- 

du'și capul pe umărul lui.
— Ba da, cercetîndu-mă așa cum mă vezi în
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fața ta : căit, — și... chiar înamorat ? rosti Didîna 
ațintind privirea-i mulțumită în privirea lui care 
arăta cu adevărat iubire.

— Da, înamorat. O! nu trebuie ani întregi ca 
să poți iubi, Didino ; ajunge o clipă; ajunge un 
timp pînă să cunoști însușirile femeei și să fii om 
să le poți înțelege..... Iar cînd a venit odată apro
pierea sufletească adevărată, — chip de despărțire 
nu mai este- Vezi tu Djdino ? sentimental n’am 
fost nici odată în viața mea; dar totuși, eu care 
îmi bateam joc de toate, puteam pricepe că în 
cutare casă e cu adevărat iubirea... Și acolo, nu 
căutam să bat la ușă. Aveam atita bun : să res
pect binele unde credeam că’l văd...

— De aceia și eu, Ernest, am crezut în schim
barea ta- Tu nu mă cunoști, eu te cunoșteam- 
Tatăl meu mă povățuia la despărțire. Eu m’am 
povățuit, singură  la o schimbare a ta în bine-.. 
pentru că  de ce ’ți ași ascunde acum îmi erai 
drag  Eruest  A 1 vezi ce-am făcut ? strigă ea 
c’un glas copilăresc, — asta nu trebuia să ’ți-o 
spun

— Și aceasta ar trebui să fie singura unire 
privită ca adevărat morală și folositoare socie- 
tăței-...

— Da ia ghici cînd o să Ce așa?
— Cînd, spune-mi-o tu
— Cînd n’o să mai fiți privite, în casa părin

tească drept păpușelele părinților, în casa bărbatului 
drept păpușa lui drăgălașă; cînd părinții, draga 
mea o să caute să facă din voi femei, iar bărbații 
să nu caute în voi numai frumusețea care’și pune 
pe ea podoabe. și nnmai obiectul lor de desfătare.
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— Frumos ideal.-... Și oare peste multă vreme 
o să-l ajungă omenirea ?

— Atunci cînd și acei ce se zic că luptă pentm 
liberarea omcnirei din cătușele civilizației putrede, 
de. astăzi, sc vor dosbrăca de interesele personale și 
voi' înceta d’a fi numai exploatatorii unei idei.

Altmintrelea, vor isbnti poate să răstoarne ac
tuala stare de lucruri, după cum burghezimea a 
răsturnat aristocrația și privilegiile, dar vor fi la 
rîndul lor pentru popor ceea ce au fost burghezii 
pentru aristocrație și popor: niște exploatatori și 
niște tirani supt o firmă nouă.

— Aceasta, pentru Inmoa cea mare, pentru ome
nire... Dar pentru noi, pentru mica noastră repu
blică de doui, ce-o să trebuiască pentm. viitor ? 
zise Didina întinzîndu-i paharul și privindu-1 dulce 
și duios.

— Pentru noi... ? pentru mica noastră repu
blică-. știi ce-o să trebuiască?...

— Nu ghicesc
— De fel? de fel?- Mai gîndoște-te...
— Zău nu ghicesc  zise ea c’un ton copilă

resc
— Un popor mic  micuț  asupra căruia să 

încercăm principiile noastre prin excelență demo
cratice

Didina plecă ochii și se înroși, apoi se ridică 
. și se anină de.gîtul Ini, șoptindn-i cn drăgălășie:

— Ți-e dor- de președenție ?
— Da, ’mi-e dor să' fiu tată.
Și gurile lor sigilară printr’un sărut lung și fer- 

binte dorința aceasta așa de dulce.
— A venit, nn domn, — vesti feciorul, intrînd.
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. ț
— Cum îl chiamă ? întrebă Ernest-
— lată carta d-lui.
— Obidineanu, citi Didina rîzînd  Poftește-1 

în salon...
— E cam caraghioz, băiatul.
— Da, ca atunci seara cînd l’ai pus să cînte, 

de s’a înecat, bietul băiat, de emoțiune-
— Ah! ce „si“ țipat și falș, a tras! zise Er- 

nest rîzînd.
— Gelosule drăguț! Erai gelos de el... Las’că 

te-am priceput en.
— Zi’i să poftească, se adresă feciorului, apoi 

răspunse Didinci: oare n’aveam drept drăguță? 
Nu-i nimic, a fost o lecțiune care ne-a folosit 
amîndnrora-.. adică la drept vorbind, mai mult mie- 

Obidineanu intră.
Cum văzu și pe’ Ernest, se încurcă-
— Poftim amice Obidinene, poftim. Ce fel ? pe 

cale de a ne fi văr, și atîta ceremonie?
Obidineanu sărutase mîna Didinei, dăduse în neștire 

mîna cu Ernest și se așezase p’nn scaun înaintat 
de D.dina.

Cînd auzi c’o să le fie văr, ceva neînțeles, chi
nezesc pentru dînsul, se uită lung la Ernest.

— Vezi că domnul Obidineann nu știe nimic, 
drăguță, despre proectul meu

— Așa? zise Ernest. Atunci să-i explicăm.
' — In adevăr că nu știu, că nu mai înțeleg 

nimic, rosti încet Obidineanu, dezorientat cu totul.
— Domnule Obidineanu, începu Didina, eu am o 

verișoară, foarte plăcută fată, pe care ți-a reco
mandat-o mama la balul d’alaltă-ieri, de-i vei fi 
luat seama.
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— A! da... o domnișoară... mornioi el
in realitate își aducea asa de puțin aminte, că 

par’c’ar fi văzut umbra unui chip proectată pe un 
perete

•— Vă observasem și ’mi păruseți tînăr foarte 
de treabă; amica mea Onereasea, mă încredința și 
eu am avut oeaziunea să-’mi întăresc convingerea.

Ve.ri-oara mea îmi e ca o soră și  înțelegeți 
că voiam să’i caut un băeat bun ca și ea.

Nu rămâne dccît să o întâlniți mai des, ca po
trivirea-ce am găsit-o eu între d-voastră și ea să 
o găsiți d-voastră, fiecare în parte, între dumnea
voastră. O să-i vorbesc, ca să-i atrag atențiunea 
asupră-vă-.. Dvs. v’am atras deja atențiunea sfîrși 
Didina.

In capul lui Obidineanu fu un Haos întreg de 
nedumerire, tot timpul cit îi vorbi Didina.

El venise cu declarațiune de amor în gură și 
cu amorul în inimă, la femeea ce-o vedea că-1 
place și care era pe cale d’a se despărți de băr
bat: și îi găsise pe-amîndoi la masă, pătând în 
foarte marc intimitate, foarte mulțumit unul de 
altul; ba încă și dispuși d’a-1 însura pe el, cu o 
ființă despre care ’și aducea aminte că abia a 
zărit-o, de oare ce mintea lui fusese toată noaptea 

' de bal țintită la Didina
Atunci ce însemnaseră vorbele Lucreției One- 

rescu? îndemnul oi d’a curteni pe Didina? Curată 
babilonie, în care pentru întîia oară se vedea în
curcat.

— Doamnă, vă mulțumesc de interesul ce ’mi 
pui-tați, — putu el să silabisească fără să cuteze â 
privi la ea.
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liqueur și permeți. 
de luare interesul

Eruest ii oferi un pahar cu
— Și, ca să vedeți cit e 

acesta, poftim poiniîine seară la noi cu d-ua Obi- 
dineanu. Va fi și Emilia, vara mea...

— A! da, voi veni; mulțumesc  Poimîine ați 
> zis? Da, firește  o să venim.

Minei un pesmet, sorbi liqueurul, zăpăcit- Să’l 
fi întrebat ce miros avea liqueurul și ce fel' de 
pesmet mînease, n’ar fi știut să-ți răspundă. I s’ar 
fi părut că-1 întrebi de lucruri chimice necunoscute.

După ce Ernest mai întreținu convorbirea, nu 
puțin mirat în sine de pricina tîmpelei amicului 

ridică, se scuză că are oObidineanu, acesta se 
afacere,—și plecă.

— Da ce avea tînărul dc iera așa de uluit, 
Didino? Par’că n’avea aerul ăsta pe la baluri...

— Bietul băiat.. Ce ? nu înțelegi ? Era amo
rezat de mine- îmi luase familiaritatea drept iu
bire pentru el- Venea poate după balul dc alaltă-eri 
să-mi facă vre-o declarație de... cînd colo... ne vede 
pe amîndoi... și puși pe cale de a’l însura  Pe 
urmă- nu mai înțelegi apoi  drăguțul meu...

— înțeleg, înțeleg, acum... Ai vrut prin aten
țiunile ce’i dădeai, să atingi în mine coarda ve
cinie vibrătoare a geloziei, a egoismului de a poseda 
singur un lucru.-

Iera unul din firele operei de regenerare a băr
batului tău,—și ai isbutit, ce c drept-

Ai aprins în mine gelozia ca să-mi stingă în- 
căpățîuarca; ai înmormîutat trecutul meu, ea să 
renaști viitorul nostru... Iți mulțumesc.

Ernest o cuprinse în brațe cu dragoste și-i șopti:
— Diditio, am o idee nouă : vrei tu ca apro-
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pierea noastră să nu fie supusă indiscrețiunii prie
tenilor și lipsei de pace deplină ce-ți aduce adeseori 
unele necesități ale vieței de societate? Haide să 
călătorim o lună, două, trei...

Iți încliipuiești tu un început plăcut de viață 
în doui?

— Trebuie să fie într’adevăr plăcut?
Să plecăm..-. în Italia, visul meu de fată.
— Da, la Palermo și Neapole-...
— Și cu Obidineanu ce facem? întrebă Didina 

rîzând.
— Să-l lăsăm pe tata socru să-i poarte grija....
— Iar tu, la întoarcere ?
— O! la întoarcere-., avocat și deputat!
— Dar președinte ? Știi, vorba noastră ?
— Președinte.... Da, cu mult dor, și ca început 

al norodului republican.-., un băețel!
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DASCĂL U L

Capitală de județ, dar prin înfățișare, tîrg, un 
sat mare înconjurat de dealuri, în care primărie 
și tribunal sunt clădiri mai răsărite- Prefectura , 
par’că-i han, clădire lungă fără, nici o noimă, cu 
două caturi joase- E -viață, negreșit, însă fără vio- 
iuciunc—.

Prea strîns, îl străbați în puțin timp, cît do în
cet să umbli și te vezi la cămp, în guri de văi-

Ca priveliște, place. Chiamă luarea aminte, îți 
lasă amintiri, mai ales din vremea înfloririi pomilor.

împrejurimi bogate în vii, fac din el tîrg de 
veselie în vremea culesului și vinul arc trecere 
înaintea cunoscătorilor.

Cînd e vorba de „politică", două, trei familii 
cu rubedeniile lor își dispută întîetatea, după vremi, 
și ține fiecare de păr, pe rînd, pe concetă
țenii lor.

Se cheltuiește multă vorbă, în tîrg, pe seama 
„politicei", dar mai mult prin colțuri, dar mai 

, mult pe șoptite: glasul mai ridicat e repede auzit 
de urechi subțiri, de-a dreptul ori prin „ștafete" 
și.... regulă se face, ca liniștea celor cn biciul între 
degete, să nu sufere.

Numai la alegeri „opoziția" își permite o leacă 
de gălăgie, ca să nu se uite că .există.
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Tragerile pe sfoară sunt foarte gustate și au 
darul de-a înveseli și de-a consfinți pe cîtc un 
meșter șurubar. Acesta poate fi sigur că-i s’a des
chis „cariera....' politicădacă e un începător.

Cucoanele joacă cărți mai mult decît bărbații: e 
ca o desdăunarc față cu jocul politic al dumnealor...

Domnișoarele-..
Sunt ceeace vor fi mai tîrziu, .prin ceeace sunt 

acum, — drăgălaș și fragil produs al lipsei de luare 
aminte părintească—

Tinerii, cari nu s’au putut depărta de tîrgul 
natal, din felurite cauze, se plictisesc și își răs
cumpără plictiseala cu petreceri pe înfundate și 
cu legături de dragoste care să le satisfacă mai 
mult vanitatea decît plăcerea de a iubi.

Atmosfera morală nu se prea deosebește de-a 
orașelor mari—

. Ceea ce nu au însă orașele mari, are tîrgul 
acesta: pe -/Dascălul" ■

Și nu de ieri de-alaltăeri își are dascălul repu- 
tațiunea.

A muncit ani, pînă să și-o facă.
Decât dintr’un sat, de pe cînd abia știa să nu

mere degetele araînduror manilor, — plecat pe lîngă 
carul tătăni său ca să mai îndemne boii la drum, 
se pomeni' rămas în tîrg la casa preotului uneia ' 
din biserici.

Tătăni-său adusese preotului lemne și de-asupra 
lor cîți-va saci cu popușoui și cu ovăs-,

Preotului îi părură bune cele aduse, însă mai 
bun îi păru băiatul, după glas, și’l sfătui pe să
tean să i’l lase ca să’l procopsească pe lângă 

-sfînta biserică.
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Ce socoteală ’și îăcu săteanul, presemne așa îera 
scris să fie, — primi și se întoarse acasă fără băiat...

De o cam dată de mai multă treabă icra pe 
lingă casă decît pe lingă biserică.

Dar părintele își bătu destul capul pînă să’l de
prindă cu cetirea slovei cărților bisericești....

Cu psalt.ichia îi merse mai ușor, căci băiatul 
prindea repede cu urechea glasurile....

Totuși notele pînăAsă le învețe, ca să’și potri
vească glasul după însemnarea lor, trecu vreme 
ceva mai îndelungată.-

Vorba e, că după vr’o doi ani Vasilică ieși das
căl, nu glumă.

Lasă că știa toate rosturile slujbelor bisericești, 
lasă că dintr’o hărnicie, fără îndemnurile cuiva, 
ținea biserica într’o curățenie de’ți iera mai mare 
dragul, — dar cînta, cînta.... îngerește, — vorba 
părintelui.

Ar fi putut el singur să ție strana dreaptă, 
însă iera prea copilandru și apoi dascălii din vremi 
ai bisericei nu’l prea lăsau bucuroși „să’și facă 
de cap“.

Destul că părintele îl avea gata pentru cînd 
de-o camdată strana din stînga s’ar fi făcut vacantă...

Vasilică, foc de deștept, luă seama la tot ce se 
petrecea în biserică și împrejur, iar dintre toate 
slujbele ce se fac credincioșilor, începu să’l inte
reseze cetirile tainice pentru fol de fel de necazuri 
ale vieții.

Are de făcut omul o negustorie nu tocmai cins
tită : fuga la cetire bisericească; a pierdut, un cal: 
fuga la cetire pentru găsit; are un vrăjmaș: fuga 
la cetire ca să’l blesteme, ori ca să-i zădărnicească



i>7

uneltirile; c vorba de gărgăuni de dragoste: fuga 
la cetire pentru ajutorul lui Dumnezeu.... E vorba 
de vrajbă, într’o casă...- fuga la cetire ca să se 
împace sufletele.... e vorba de semînat vrajbă între 
cei ce nu ți’s la inimă : fuga la cetire ca gindnl 
să. ți se împlinească.?..

Mai ales femei multe veniau pentru astfel de 
citiri și Va.silică icra cît pc-aci să tragă cn nre- 
chia pentru ce se cerea cetirea și apoi să cetiască 
el în carte ceea ce cetise părintele.....

Ce va fi cetit e.l în carte, nu se știe; ce se va 
fi petrecut în sufletul Ini, iar nu ee poate ști, 
numai ce-a isvortt din asemenea împrejurări, se 
va vedea și se va cunoaște....

La vremea sorților părintele se puse luntre și 
punte și isbnt.i să’l scape de la oaste, ca să nu-1 
înstrăineze de biserică.

De altfel Vasilică, depărtat do aerul și de munca^ 
cîmpului, strîns presemne între zidurile bisericii, 
crescuse costiliv; părea bolnăvicios, fără să fi bolit 
de vru-o boală. Spînaiec, cu față bătând în boiul 
frunzei ofilite, făcea pe mulți să’și zică în taină 
că. sărăcuțul nu icra să facă multă vreme umbră 
pămîntnlui.

Pe urmă, nimeni nnî vedea și pe el că rîde, 
că șăguiește ca toți cei tineri... că se uită cu ochi 
desmierdători la vr’o fată... Doamne ferește 1

Tot par’că plănuia cine știe ce, în adîncul lui, 
așa. umbla, așa îl arătau căutăturile. și crețurile 
frunții.

Iar când nu iera în biserică, la înmormîntări 
ori la cîte-o trebălnire pe lâ părintele, se înfunda

§
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in odăița lui de lingă grajd, iarna, — pe unde 
apucă, vara, — și sta numai cu ochii pe cărți.

„Viețile sfinților" Ie cetise de cîteva ori; viața 
sfîntului Hiistofor cu capul de cîine, a știutului 
Sisoe, a sfîntnlui Simenii Stîlpnicnl, le știa pe 
derost...

Ii intrase în cap să se facă
Cu timpul, ajungea maniac religios...
Insă din felul cum înțelegea, el să fie sfint, 

dacă’și păzia. fecioria, nu se putea păzi de dra
gostea de ban : să’l strîngă, să’l ascundă, să știe 
că’l a.re, ii iera mulțămire de nedescris.

Partea ce i venia dela prinoase, dela pomeni, 
— acuma de c.înd iera cîntăreț la strana dreaptă, — 
o desfăcea 'pe la cine, găsia, numai ca să prindă 
parale...
’ Și nimeni nu-i lua scama—

De ceartă, cu cineva, de dojană pentru 
uitare, nu da prilej; nici landa. însă că iera 
tăreț Imn și om de treabă, nu’l făcea să’și 
din fire...

Cam pe la. vîrsta de treizeci și ceva de 
--după moartea preotului, — Vasiiică. se mută în- 
tr’o mahala mai depărtișor de biserică, spre mărea 
mirare a dascălului din stînga și a paracliserului...

Și nu trecu un an la mijloc și începu din gură 
în gură șoapta că dascălul Hulubeiu cetește, de 
cutare .și de cutare necaz ori dorință și cetirea, 
lui prinde mai degrabă decît dela preot.

.Din mahalale, știrea se înprăștiă prin satele 
megieșe tîrgului și ce e drept, începu să se vadă 
oprindu-se foarte adese ori cară, înaintea locninții 
lui, din care se dădeau jos femei, cu deosebire bă-
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trîne, în desagii cărora iera plata în natură a 
„cetirilor", la care se adăogau și gologani, dnpă 
putere.

Poliția nu avea ochi să vadă, nici măcar urechi 
a'audă.

Și „negoțul" dascălului, — cum îi zicea acum 
lumea, — mergea de minune.

După Trepetnicul-cel-marc, el tălmăcia visurile; 
căuta în zodiac semnele de. bine sau de rău. Cu 
semnele rele speria pe cei pe cari îi simția că 
sunt mai cu dare de mînă, și atunci, ca să le 
schimbe în bnne, alerga la cetire...

Și at.ît de limpede îi era glasul, atît de din . 
adînc î! iera căldura rostirii iar ochii i se ridicau 
cn atîta evlavie spre cer, — că aceia ce’l ascultau 
se înfiorau de teama de Dumnezeu și credeau cu 
tot dinadinsul în folosul cetirii.

Pe urmă, ca să fie mereu Domnul, cu fiecare, 
— fiecăruia îi da Visul Maicii Domnului pentru 

. cetire, ori numai pentru portare în dreptul inimii: 
și cărțulia costa 1 leu, doi, trei, după darea de 
mînă a fiecăruia.

Desfăcea apoi cruciulițe de sidef, iconițe de lemn, 
și, chiar lemn sfînt din crucea Mîntuitorului, adus 
de Hagii dela Ierusalim: fiecare așchie costa însă 
un galben și mai mult tîrgovețe bătrîne și bogă
tașe. aveau parte de asemenea sfințiri cu lemn 
sfînt...

Cel dintîi deschise ochii cu neliniște și cu ne
mulțumire, dacă un chiar cn oarecare invidie, nou) 
preot al bisericii.

Mutat ca pedeapsă în acest tîrg, fiindcă avea 
multe lipsuri, preotul încercă ’ntîi să se înțeleagă



ÎGO

rar dar

cu „dascălul* : cetirile să Ic facă cucernicia lui 
iar celelalte meșteșuguri, dascălul...

— Și eu am dela Dumnezeu cădere să cetesc 
și să chem pe Dumnezeu în ajutor... celor în ne
cazuri,— îi răspunse dascălul, cn supunerea în 
ochi dar cu tărie de credință și de voință în glas.

■— Am să te spun Protopopului.
— I-diu spune și e.n că ai vrut să faci tîrg cu 

mine...
Preotul tăcu. — însă cănlă să’l sape în credința 

ce avea tîrgnl în el; tăcu, dar liniște nu mai fu 
în biserică: tot ce făcea Hulnbein iera nepricepere 
și încăpățînare.

Dascălul, la toată cearta, răspundea 
apăsat,, de’l ustura la inimă pe preot.

In-sfîrșit .preotul găsi doi din poporul bisericii, 
cărora le făcu jalbă către Protoierie împotriva 
dascălului.

Protopopul, care știa dela o vreme, specula lui 
Hulubele, dar lăsă timpului și împrejurărilor să’l 
siliască la cercetare, căzu ca. din senin la ușa 
casei dascălului, tocmai în zi de iarmaroc, cînd el 
nu mai putea prididi cu cetirile...

Dascălul nu se turbură, i se plecă liniștit și 
grăi celor de față:

— Oameni buni, Părintele Protopop îmi face 
cinstea să vadă dacă' mi’s cetirile după pravilă. 
Sărutați-i mîna.

Bărbați, femei se grăbiră să o facă, cu evlavie, 
ceeace puse po Protopop in încurcătură...

După ce ascultă, de formă, o cetire a dascălului 
peste capul celor îngenuchiați, îi făcu semn să se 
dea deoparte și-i zise-:
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—• Să vii în spre seară la protopopie.
— Viu, Prea cucernice părinte... ■
Spre seară dascălul se înfățișă înaintea Proto- 

popului, cu smerenie, însă fără frică-
Prea cucernicia sa îi limpezi că după rindulala 

bisericească, numai preotul, iîin.d-că e sfințit de Ar
hiereu, poale ceti credincioșilor și să cheme darul 
dc indurare al lui Dumnezeu, asupră-le, cu putere 
ce do sus îi e dată-

Dascălul ii răspunse;
—- Prea cinstite Părinte, iu vremile dinții ale 

<:reștiiiității, fiecare creștin se putea ruga și pentru 
alții, in auzul tuturor și păcat nu avea- Eu nu 
fac slujbe dumnezeești, cetesc celor cari nu știu 
să cetiască--

— Dascăle, ești slobod să te rogi pentru dumneata 
acasă... și ori unde: Domnul e pretutiudenea. Cum 
faci damnata, c slujbă preoțească, și fiindcă nu 
ai sfințirea, calci rînduiala și sfîuta noastră Bise
rică nu îngădue. Dacă nu te vei lăsa, vei fi dat 
judecății bisericești și îndepărtat din biserică, dela 
locul dumitale. Scurt și cuprinzător..-

Dascălul nu răspunse: „da"; nu răspunse; „nu"; 
i se plecă sărutîndu-i mina și se duse acasă.'

Încredințat în sufletul lui că dacă Arhiereu 
„lumesc" nul dăduse sfințirea, o avea el dela 
Dumnezeu, Arhiereul cerului,—își văzu înainte de 
negustorie.

Fără doar și poale, lucrurile nu mai ierau in 
măsură de a dăinui.

Protopopul, îu urma unei mijlociri de-a dreptul, 
a preotului, făcii raport Episcopiei, care, fără che
mare, fără judecată, îl destitui din postul de cîp-
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Satul Văroasaj lung cit o zi de vară fără mă
măligă, la un capăt ai județului, în apropierea 
unei ape curgătoare, pe moșia Băbiceni a Iul Lascar 
Băbiceanu, e numai salcâmi, iu afară de pomi ro
ditori de pe lingă case.

Sat de gospodari buni s’ar fi bucurat de buna starea 
fiecăruia, dacă n’ar fi fost moșia pe mina „boerului"

tăreț, și pe de alta parte cern Prefecturii să ia 
măsuri Împotriva „speculantului cu cele sfinte4, 
om Imoral și' primejdios-

Unde să se ducă, Hulubeiu? Gonit din tirg, tre
buia să se ducă, undeva în’județ. In salul iul, uu, 
fiindcă „nimeni nu e prooroc iu salul lui“.

Iși aduse aminte de Văroasa, unde avea o cu
noștință, pe Călina Capdeiepurc, care, auzise dc 

' faima lui și venise să-i cetiască și ei- dc isbindă 
la farmece și la băuturile din fel de fel dc bu
ruiene pe care le da sătenilor-

Par’că-i fusese ursit salul Văroasa, că iu cele 
trei zile cite 1 se dăduseră piuă să plece din tirg, 
trecu tocmai de acolo un sătean bătrîn eu nevasta- 
li furase nu știu cine o vacă, din cele două ce 
avea și venia la Dascălul să-i cetiască de găsire-

Acest sătean îi ridică în carul lui toată gospo 
dări a: tc-miri-ee și mai nimic ca lucruri de casă, 
dar cărțulii destule, și- hai la drum 1

O încheiase cu tirgul, după treizeci dc ani dc 
hălăduire între dealurile lui.
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Toma Pripici, vechilul, — uu biciu al Satanei, cum 
îl porecli repede Dascălul.

Proprietarul petrecea la Paris; în cea (ară a 
Franței, undo’și ținea în școale copiii, de când 
ierau mititei, și boer Toma plugăria cu strășnicia 
celui strîmb, cîtid n’âre cine să’l (ie pe cale dreaptă.

Sătenii cam icneau din greu, dar să lăsau după 
păr, in nădejdea că doar s’a întoarce cuconu Lascar, 
care să-i vie de hac „boeruîni" Toma..

Să sc întâmple ca în seara ajungerii în sal, a 
lui Hulubeiu, săteanul care’l adusese sa’și găsiască 

. vaca, în chiar drumul către sat.... singură, rătăcită...
Și se întîmplase aceasta fiindcă acela ce o fu

rase, aflase că păgubașul se dusese la „Dascălul*-, 
încredințat că Dascălul îl va ghici, de frică dă
duse drumul vacei-

A doua zi lot satul știa minunea și află cu bu
curie mare că ..Dascălul" își făcea cuib în Vă
roasa-. . '

Tot satul și baba Călina,— ea insă fără bucurie, 
ba cu destulă grijă: oare nu i-a scădea deverul ?'

Și se puse pe drum, baba, dela căsuța ci albă 
și curată ca paharul, dintr’un capăt al satului, la 
celalt capăt, unde Dascălul icra iu așezare într'o 
casă de însurățel, abia atunci gata.

Răminea tînărul cu nevestica lui, tot în casa 
socrului, numai norocul să-i fie bun pe lingă cinstea 
că om de minuni avea să-i fie chiriaș,

începuse a mirosi a toamnă-.. Popușoii ierau 
drept dragul de frumoși; grâul sta liniștit în șire 
mari, în așteptarea treernlui pe negrăbite; poame 
destule, fîneața, la a doua coasă; arăturile de 
toamnă, începeau.
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Mulțămire dela Dumnezeu; cărcote fi necazuri 
din partea „boerului® Toma.

Baba Calina îi dădu ajutor la așezare, ii arătă 
ce nu avea în suflet, — bucurie, și rîsul bunătății, 
— dar nici o vorbă de v'r'o înțelegere intre ei—

Baba, se gîndea ea, par’că, par că să-i deschidă 
vorba—. Dar sfințenia Dascălului o înfricoșă—

Acuma, că se statornicise aici, poate că nu iera 
să-i fie ei in pagubă.

Cc e drept, nici că se loviaii treburile lor t.das
călul iera. ..intru cele, sfintebaba intru cele câni 
doftoricești—

Dascălului nu-i trecu prin minte să zică cuiva: 
nu vă duceți la baba Călina; baba nu îudrăsnl să 
sufle nimăuu): dați încolo pe Dascălul.

De altfel, credea și ea în. puterea lui.
Părintele Roibu numai, avu să cam sufere, dar 

căută să și-l facă la biserică mină dreaptă și, ce c 
drept, uu se căi. Dar în hîrtia către Protopop 
nu-i mai zise Hulubeiu, ci numai Vasile Dascălu.

Dascălul, ceva mai cuminte, ca să nu-i zicem 
șiret, povățuia pe . săteni să se ducă și la părin
tele pentru anume slujbe și sătenii îl ascultau...,

Așa trecu iarna, în care vreme insă Dascălul 
cam aruncă în inima sătenilor sămînța vrajbei între 
ei și boer Tema.... în chip că cetește în zodie-

Și atîta le-a trebuit sătenilor, chibritul— Ce să 
ia foc, iera de mult în inima lor...

Apoi le măi vîrî în cap că iera păcat să iasă 
la cîmp Marjele și «Toile după Paște, care’s bune 
de păzit pentru ferire de boale, de prăpăd— de 
cîte întîmplări toate!
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Și pentru săteni în bucurie că scăpau de păca
tul cel fără do voe, din neștiință.

In satul Rndăreni, — sat de țigani împroprie
tăriți odinioară, — acuma mai spălați și. mai chia
buriți, dar cu apucături toi. țigănești..— făcea bune 
treburi cn ghicitul în palmă, din bobi. în oglindă, 
cu ciurul și în stinsul cărbunilor în apă stătută 
noaptea In stole, — LumănărirJ.... rămas mai țigan, 
decît toii ai Ini din sat.

Intr'un bordeiu sărăcăcios, în care torcea de ani 
de zile un motan mare negru, iar o bufniță, de
prinsă cu locul, bătca din aripi din cînd în cînd 
și bănia ca in pustiu, noaptea, — Lumănărică 
trăia, singur, mînca din cele ce i se aducea și lui, 
și își vedea de. negustoria căre i mergea bine-

Foc de sgîrcit, strîngea bănet cu paraua, cn Ioni, 
schimba apoi paralăcul și argintul în galbeni, -- 
slăbiciunea Ini, — și năzuia să se facă odată „boer“ 
undeva, departe-...

Trăia cu fr: a’n suflet să. nu-i fie descoperită 
comoara și cu n răbdarea de a face mia de galbeni, 
care, în ochii k i înfățișă cea mai mare avere din 
lume și icra să’: fio începutul bocriei.

De patruzeci de ani și mai bine, acuma cînd 
iera aproape ck '.nai, eacă pacostea ■ așezarea prea 
aproape do Rudveni, a Dascălului-,

Și iera- amărit pînă la. măruntaie, în spre pri
măvară, fiindcă i.; .țoape cu totul îi încetase negus
toria din toamnă, da cînd cn Dascălul,

Primăvara începuse. Dădea frunza. Incotr’o în’ 
torceai ochii, puteri nouă de viață, în fire.
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Numai Luraănărică se topia văzînd cu ochii. 
Par’că iera o feștilă goală, arsă’n vîrf, moale și 
gîrbovă.

Nu mai dormia, nu mai mînca de fel cu poftă; 
pasul îi iera încătușat par’că....

Motanul îl necăjia : bufnița îl făcea să înjure 
șis’o dea. dracului...

Intr’o zi, în sfârșit, după bucuria de cîteva clipe 
că-i picase la ghicit o muiere, eacă-i veni gîndul 
să porniască la Văroasa și să dea ochi cu Dascălul.

Ce-o fi o fi, pe urmă, — dar să se vadă ochi 
în ochi cu el—

Și rămase să chibzuiască ce fel și cînd să por
niască....

De Paște iera să-i mai pice poate mușterii. — 
dar după Paște, amandea la Dascălul!

• *
Paștele trecu și cu trecerea, lui munca la cîrap 

a se înteți.
Dar eacă în Marțea de după, săptămîna- lumi

nată, pace să iasă umbră de om la muncă!
Boer Toma se făcu foc și pară și trimise în tot 

satul pe" logofăt. Acesta îi aduse vorba tuturora că 
e Marți și că nouă Marți și nouă Joi, după Paște, 
e păcat să munciască lumea!

— Mă, de unde în capul lor ticăloșia asta, 
strigă boernl! Că pînă acuma n’au avut-o.

— Nu știu, boerule...
— Ia- vezi să știi, că te ia mama dracului.
Logofătul, din vorbă în vorbă, cu unul cu altul, 

află că dela dascălul se trage.,. ,,învățătura, “ asta-.
Cum îi spuse boerului, — sări dumnealui în sus
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ca mușcat de șarpe și strigă, de se cutremură 
casa :

— Să mi’l chemi încoace pe dascăl... Auzi ? 
Gît. ai clipi! Să nu te văd fără.el!

Logofătul ieși, în adevăr cit ai clipi, nu însă 
Lot așa se și porni la casa. Dascălului... Țăran, 
avea superstițiile țăranului. Nu se dusese nici odată 
să-i cetiască Dascălul, însă credea în puterea- lui 
și-i iera frică să i ducă porunca boerului.

Vrînd nevrind, trebuia insă să-i intre în casă, 
chip ca să-i cetiască și lui... ..de gîndnri rele'.l.

Cînd, aproape de locuință, eacă’l pe Dascălul 
venind de nu știu unde.

- Bună ziua, cinstite Dascăle... îi rosti cu ple
căciune.

— Mulțumilii dnmitale, logofete... In cotro ?
— La dumneata... fa. pentru o cetire...
— Apoi, ia rea.su aista nu cetesc- Să vii mini 

dimineață intre zori și răsăritu soarelui... că la în
cepută luminii îngerii duc mai bine lui Dumnezeu 
gîndurile bune... \

— Las’că viu, Dascăle... Da, uite ce... Ar vrea, 
tare mult boern să vii pină la dumnealui.

— N’am ce căi a. la boeri... că zice Domnii: „nu 
căutați spre boeri, spre fii oamenilor. întru cari nu 
este mînttiire“...

— Vezi că, Dascăle...
— Nici un T,ezi că... Eu am ale mele...
Uitîndu-se m..i lung însă la logofăt, prinse a-i 

zice mai cu blî idcțe :
— Ești amă.'t par’că, logofetc ?..• Las’că am să 

te ușurez... am să. te mîngîiu.
— Drept e, cinstite Dașoăle, — începu logofătul,

rea.su
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fără să-i spună că tinde nu voia, să vie la boerul icra, 
așa de cătrănit,— ain în suflet nu știu ce ncodihnă...

Numai dumneata ai putea spune ce să fie, că 
de-o vreme mi-se fac numai semne rele: ba mi-se 
bate ochiu stîng, ba îalca’mi tremură, așa par’c’ar 
scutura-o cine știe ce pe dinlăuntru; și parcă tot 
aștept nu știu ce pacoste să’mi pice pe cap.,, 
• — Apoi, logofete, n’am tre.petnicu cel maro cu 
mine, dar după semne, la pacoste să te-aștepți.

— Vai de mine !„■
— Să bați mătănii seara și dimineața și, dacă 

știi ceti, cetește visu Maicii Domnului că în el ți-i 
mântuirea,

— Chipurile știu ceti, dascăle, dar unde păca
tele mele să găsesc Visu Maicii Domnului,.,

’— Am eu, dar să’mi dai doi lei...
— ’Ți-oiu da, vai de mine, numai să nu dau 

de pacoste...
Logofătul îi puse doi lei în mînă și dascălul îi 

aduse cărticica sfîntă care făcea douăzeci de bani.
Vorba e că logofătul plecă ușurat, aproape vesel, 

la sîn cu minunata cărticică,
Cînd auzi boerul că ,,dăseăliciu“ nu vine, bănui 

că nu voia,-că’l înfrunta și se făcu foc și pară.
Puțin îi păsa însă logofătului de moșia boe- 

rească : avea cărticica !
TI goni boerul, înjurînduT. Ei, și ? Par.’că nu 

mai auzise el înjurături? Altă-dată, l’ar fi înjurat 
și el, în gînd; acuma nu’și daniei atîta osteneală. 
Ce-i păsa! N’avea cărticica?

Dar fiind-că și’n Joia următoare sătenii nu se 
arătară la mnncă, boer Toma porni el în sat cu 
toți isprăvniceii după dmsul-
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La circiumă ierau tineri, bătrîni, femei, tot sata, 
și cîrciumarul nu putea dovedi. Iar in mijlocul lor, 
dascălul spînătec, grăia.

Chip se ridicară în picioare, sătenii, cînd îl vă
zură pe. boer că intră, însă dascălul nu tăcu...

— „-Mîntuitorul nostru cînd va veni a doua oară 
• pe pămînt, va birui pe Antehîrț și împărăția vremei 

va. fi cu revărsare de bunătăți pe. tot pămîntul..."
— Pînă să vie Mîntuitorul, îmi usucă vîntnl 

de tot țarinele și o să arați cum îi mai rău... rosti 
boerul... Vi-i mai la îndemînă la circiumă, hai? 
și-i zi de lucrătoare I Aud ?

— Ba-i Joi, boerule. și-i păcat, răspunse un 
sătean...

— Păcat să muncești, păcătosule, și nn-i păcat 
să bei! Am să vă învăț eu, la socoteală, mișeilor, 
iar cînd îmi veți cere parale, am să vă răspund 
și eu că e Joi!

— Boerule, rosti Vasilo Hulubeiu, d-ta nu știi 
ale sfintei scripturi...

— Ah! care va să zică tu ești dascălul care 
umple mintea proștilor cu gogomănii-.

■Sătenii încruntară sprîncenile și se strânseră unii 
lingă alții, amenințători-

— Lasă-ne dascălii în pace, boerule.! strigară 
cîți-va,

— Prin tine pierea ta, Israile! rosti Hulubeiu 
ridicând la frunte arătătorul dreptei... Cel ce hu
lește cele sfinte, hulit, va fi...

— Ta tacă’ți gura, că nu știi ce spui.., strigă 
Toma, înfîerbîntat. ■

— Boerule! strigară și. sătenii, îndîrjindn-se.
— Graiul celui ce a grăit în pustiuri grăiește-
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prin mine... spuse Vasile înălțimi ochii spre ta
vanul afumat.

— Bine, vom vedea noi cine grăește pe-alocuri-.
Și ieși, mînios foc, cit se văzuse înfruntat, ame

nințat, neputincios, el, carele allă-dată, c’nn semn 
al mîinei închidea gurile și pornia satul ca pe o 
ceată de robi.

— Și încaltea dacă îndîrjirea le-ar veni de pe. 
urma faptului că s’ar fi făcut, conștienți de cine 
știe ce drepturi ale lor! își zise vechilul.

Și, în. acea zi,— fiind-că iera. vorba de-un cîn- 
tăreț, — așternu pl îngere și o trimise Episcopului.

Cine mama dracului să fi fost dascălul Hulubeii! 
cela I

Saichnii ierau numai floare, iar salul iera numai 
salcîmi: întreaga sclipire. aibă lua. văzul eînd in
trai pe șoseaua cure despărțm Văroasa în dona.

De multă mtreazmă caro desraierda mirosul, sufle
tul par’eă se pleca să adoarmă și să viseze, frumos.

Genii, de mulțumire, sta numai albastru, iar 
soarele, de drag, mai întârzia d’asupra codrului 
din zare, piuă să dea voc Amurgului să dejuge ia 
jităria. „erii.

— ..Lumînărică" ori mai drept Ichim Sga- 
bercea, își lăsase motanul și bufnița să-i păziaseă 
bordeiul, își aprinsese cu amnarul luleaua și, cu 
un ciomag în mină, pornise de eînd s.e crăpa de 
ziuă din Rudărenii lui la Văroasa.

Nici nu mai iera chip altfel.
Scăzuse de tot deverul tarabei lui și după ne

dumerire îi turburase sufletul grija și frica 
cumva să sece izvorul părăluțelor.
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Căci auzise do faima dascălului, și nu’și mai 
răbdase la urma urmei nu știu ce ascunsă rîcîire 
de-a’l vedea...- și mai ales dc-a face un tîrgcuel--

De șiret, șiret iera, că numai vulpea să-i fi stat 
depotrivă; dar nu iera și purtat pe la fețe mai 
de seamă și teamă-i iera să nu se prostească cu 
firea, cînd a fi să dc-a prea de-a dreptul ochii cu 
dascălul. ■

O fi fost cărturar vestit, bată’l mama focului, .. 
și de! pune-to, tu, Sgaberceo, cu cine știe ce is
cusii la vorbă și adine la minte!

Și Ichim Sgabercea pornise cu plan doară, nu 
numai așa de flori de măr.

Pe drum își aduse eară aminte de baba Călina, 
se opri locului o clipă și își dădu una. cu palma 
peste căciula roasă.

— Di-ha măi! își grăi scnipînd printre dinți 
cît colo- Hai la baba, că-i tot dintr’nn sat cu el-.. - 
și cu dînsa ce-oiu pnne de borș 1

Și intră. Sgabercea în Văroasa cînd iera mai 
tare mirosul de salcăm si mai alb ppr’că locul în 
bătaea soarelui focos-

— Ti! cum mai pute! rosti Ichim, par’c’a mîn- 
cat satul numai mirodenii!

Și ca să nu-i mai pută, anina luleaua !n brîu ' 
și’și umplu. nasul cu tabac de i se făcură nările 
cărămizii.

Pe cât iera bordeiul lui de întunecos și de mur
dar, pe-atîta iera de luminoasă și de curată casa ■ 
babei Călina Capdeiepure.

Până și’n bucătăria de lăngă casă unde’și fierbea 
buruenile, iera rîndneală și iera curat.

Se cunoșteau Călina și Ichim de mnlți anișori,
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de pe cînd împreună fuseseră sluji în casa boemlni 
Condrea din Stănislăvești.

Acolo învățaseră amîndoi meșteșugurile do atunci 
și de azi, de la țiganca Zamfira feraeea din casă 
și de încredere a cucoanei Calipsița.

După moartea bietei cucoane, cînd iera tînără 
încă cu inima, țiganul apucă înir’o parte și Că
lina se. întoarse în sat la tată-su. unde numai după 
ce bătrînul închise ochii, se apucă do doftorit și 
de zăpăcit lumea cu farmece.

— Eacă! Ichim! strigă baba; nu fără cîtova 
dramuri de bucurie....

— Eu. Călino, mînca-ți-aș! Da ce dracu să 
i'ănînc, că ți-a rămas numai sluțenia! zise țigana, 
rîntindu-se buștean pe prispă.

— D’apoi că și dumneata, le.bime, ’ți-ai dat 
pielea la. t.ăbăcar pVesemne.... rise baba, de i se 
vedea gura ca un fund de ogradă (ară. îngrăditură.

— Slăbită, slăbită și cam sbîrcită, vorbi pe 
șleau țiganul, dar par’că și nuș'cum,,. cam a mă- 
vită, babo.... și doar ești doftoreasă-.

— Hei! vezi-că, Ichime. în asta e cîștigu, dar 
și buba.,..

— Care bubă ? Eacă. nu pricep de fel,,..
Călina oftă și rămase puțin pe gînduri....
Pricina amărăciunii babei iera grija că muriseră 

doi inși într’o săptămînă din pricina băuturii de 
buruiene ce le dăduse și. frica să nu care cumva 
e.ă pățiască ceva: nevestele celor morți cam ridi
caseră glasul... șl primarul aruncase o vorbă care 
intrase babei în urechi ca un ac de viespe.

E de mirat cum medicii plășilor nu aud de is
prăvile unor asemenea ,;doftoroaie“..,.
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E mult mai de mirat cum activitatea acestor 
medici nu se desăvârșește prin cuvântări către po
por, sprijinite de autoritatea religioasă a preotului 
la care poate contribui și inrîurirea învățătorului.

Repetîudu-se in chip regulat asemenea cuvântări 
la școală, ale cător trei, în biserică ale preotului, 
in școală către elevi, ale învățătorului, — nu se 
poate să nu se sădiască in judecata sătenilor În
doiala asupra descîntecilor, asupra ghicitului, dar 
mai ales asupra băuturilor ce le primejduiesc viața, 
dale de babe-... Nu se poate să nu înceapă a 
crede toți iu căutarea cu „doftorul", în regalele 
de curățenie și de-pază, în medicamentele ce le 
va da el....

Insă nici medicii nu se interesează de aproape; 
nici preoții, nici învățătorii, nici administrația co
munală dar mai ales a plășli, nu se gândesc să 
împiedice răul.

Baba Călina pentru întîia dară începea să se 
teamă și tot par’că aștepta să-i pice pe cap pa
costea.

Nu căzu insă în ispita de a’și ușura inima față 
cu Lumînărlcă.

8’ar fi coborît iu ochii iui și își avea baba min- 
dria ei.

Mai oftă numai iucă odată și iși opri la vreme 
începutul destăinuirii, — apoi 11 întrebă: da ce 
viat te-aduce pe la noi?

— Eaca vânt de pacoste, baboi’
— Zău? Ai dat de vr’una boacănă?
— Dascălii vostru e de vină I Ucigă-1 toaca...
— Tacă’ți fleoanca, baragladină, că dascălu-i 

om sfânt.
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— Aoileo'
Șl țiganul rămase cu ochii bleojdiți și cu gura 

căscată...
— D’aea nu mai viu rumânii la mine! N’or 

mai G venind nici la dumneata, babo?
— Chip, tot mai vin- Ei, dar fiecare cu vremea 

lui, Ichime-..
— Ptiu! făcu țiganul, și stătu pe gînduri.
Baba Călina iera blîndă și așezată de chip iu 

privazul de omăt al părului. Și iera dc mirare 
cum putea să puc cuget de vrajbă între unii și 
alții cu închipuita-i ghicitorie.

Ichim avea căutătură întunecoasă în ochii ceia 
negri, cărora bătrânețea nu le istovise flacăra- Iera 
de statură mijlocie, bine legat in spete, vinjos, cu 
chip aspru, aproape fioros uneori, în privazul cîl- 
ților suri ca din lină nedărăcită.

— Ia ascultă. Călino, sfînt a fi, rosti după 
cîleva clipe, da adecă nu ne-am ajunge cîte-trei 
cu tîrgu I Hai ?

— Cu ce tîrg? Cum iți vine vorba?
înțelegea ea dc ce tîrg veuia vorba, căci nu-i 

păruse nici ei bine de scăderea mușteriilor- Numai 
că nu avusese inimă să se hotărască a se tîrgui 
cu dascălul. Cind auzi pe Ichim, par’că-i veni la 
îndemînă, dar nu-și dădea pe față bucuria, ca să 
vadă cum iera planul țiganului.

— Cum să vie! Eac’așa; avem un brîu lung 
și-1 tăiem pe din-trei, mijloeu mai lung pentru 
dascăl, capetele mai scurte, unu pentru mine altu 
pentru dumneata-

— E-hei! bună tîrgueală, rea socoteală, Ichime, 
oftă baba- -Vezi că brîu e întreg la dascălu... Nu
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i-1 dăm noi cu o mină; îl tine el cu amîndouă 
mîinele...

— și zici că-i sfinl! strigă țiganul cu ochi 
dușmănoși-

— Sfînt, bre Ichime, că-i cărturar, știe seama 
in biserică și grăiește du cile sunt în cur par’c'ar 
C dc-acolo.-

Țiganul se scărpină după urechi, îl cam punea pe 
gloduri vorbele babei și’l înfricoșa știința dascălului.

Cuui dracul să facă tîrg cu așa om!
Baba, dacă’l văzu pierit la față și-i simți inima 

făcută cit purieole, îi grăi:
— Vorba e că și cu sfinții te poți ajunge,-nu

mai să știi cum să pui vorbă lingă vorbă, Ichime.
— Hă! icni, țiganul.
— Eu mai ași zice să te duci la el, Ichime, 

zize dulce, baba.
— Eaca și m’oiu duce, răspunse Iubim cu ju

mătate glas și tot pc gînduri-
— la’l cu binișoru, cu sfănțișoru-
— Aoileo, cu sfănțișoru? întrebă țiganul.
El, numai cit luase dela alții. Și acuma să dea ?. 

Parcă! strîngea briul, și’l mai lărgi-
— Sfănțișoru deschide și calea la Baiu, Ichime... 

Nu dai Popi? Cum n’ai da și dascălului?
— Eaca uiu da... șopti Ichim-
— Și daeă-i vedea eă mușcă- nu mai sta ia 

gloduri tocmește șl pune peste sfănțișor și pot
coava de cinci... ,. ’ .

— Potcoava de cinei?... Aoileo!...
Și iar se scărpină după urechi. înaintea ochilor 

par’că-i juca potcoava de cinci într’un cearcăn 
de foc-,
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Dascălul, după obieeiu, cetea, pe prispă, iar eal- 
c'imul mare și înflorit, din dreptul ușii, îi scutura nin
soare de flori albe, din care ’i ajungea pînă pe carte-

Iera la ’.t’o săptămînă după cele tutîmpiate ca 
boerul.

Baba Călina il aduse pe țigan pînă la colțul 
gardului și i-1 arătă din ochiu pe Vasile Hulubelu.

Ichiiu se uită, din loc, lung, lung de tot la 
dascăl și sfială mult mal adîncă îl cuprinse, la ve
derea acelui chip, care, lui în adevăr i se păru a 
fi de sfînt.

Cînd cătă in lături, baba nu mai icra, O văzu 
depărtișor, tipa-tîpa, sprijinită pe bă;, îndoită de 
■mijloc și clătinînd capul după umblet-

Mai cătă la Vasile, își luă inima-în dinți, dintre 
cari scoase luleaua de-o anină la brîu, și... intră-

Scîrțîftul porții făcu pe Vasile să ridice capul. 
Privi curios la țiganul necunoscut.,,

Par’eă iera, un ochiu al bufniței Iui, pe vreme 
de seară, cînd în gtrlioiul bordeiului llcăriau numai 
ochii ei și luleaua lui.

Ichiiu se ridică:
- Hai și mi-i arăta druuiu...
Iși făcuse socoteala.: începea eu sfanțul (leul) și 

sfîrșia cu potcoava de cinci, dar cîștlga pentru 
ani întregi măcar parte din ce-avusese, și tot icra 
să fie mult-

Baba, tipa-tipa, intra iu casă, iar după puțin se 
întoarse, cu tulpan aruncat pe creștet, își lăsă pe 
după gît colțurile îndoite in lung, luă un băț de 
sprijin și porni, după ce trase iucet-îneet porții, 
pe dinlăuntru, un zăvor de lemn-
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— A fi dela Curte... se gîndi...
Ichim înaintă... și. cuprins de frică, începu să 

se închine, cam stîngaciu, căci de răniți ani nu x 
făcuse cruce.

Hulubeiu făcu ochii mari.
— Ce te închini, mă țigane? Ce? ori ai' văzut 

pe dracii? îi zise răstit.
— Vin do. departe... și mă închin ea la sfînt... că 

sfînt ești, dascăle, rosti Ichim cu glas aproape stins.
Lui Ichim i se, unse calea la suflet, par’că ’i-ar 

fi turnat țiganul untdelemn cil mirezme. .
— De departe ? Ori ai vr’un păs ?
Ichim scormoni cn mîna tremurătoare în chi

mirul de peste brîti, scoase un leu și i-1 strecură 
dascălului caro, deja întinsese dreapta.

Hnluheiu pipăi într’ascuns, să simtă cît luase.
Cn leu. Tot, iera ceva... dela un țigan.

— Ei, și ce păs ai, mă rog?,..
Apoi, dascăle sfinte, de! nu știu cum să 

spun... că sfînt nn’s, da fac și eu ca sfinții...
Dascălul îl socoti cam scrîntit la bagdadie.
— Ia. îngentiche colea...
Țiganul ascultă și plecă și capul, plin de frică 

in smerlrea lui.
Dascălul începu a-i citi o molitvă ca pentru 

alungarea turburătorului duh rău..., apoi îi dădu 
să sărute cartea pe scoarță, nnde iera o cruce 
poleită...

Țiganul umblase în chimir și de astă’dată îi 
strecură potcoava de cinci lei.

Dascălul se simți și mai uns.
— Ei ? îți este mai la’ndsmînă ? îl întrebă, cn 

rîs ușor pe buze-



118

— Mai...'.
Tăcu o clipă, inima îi tîcîia, de-o auzia fără să 

se plece.
— Și de nnde ești, bre?
— Eacă de la Rndăreni!
— A-hade-acolo unde face mari vrăjitorii 

ci-că, un țigan.-., nuș’cum îi zice.-
— Lumănărică, să ierți....
— Ei, așa, — și' după câteva clipe rosti: mare 

coțcar îi țigann cela...
— Eu sînt, dascăle sfinte-,
— Tu, bre? tu?
Și Vasile rămase cam de lemn.
Repede își veni însă în fire, și-l privi ursuz.
El, ce făcea, credea, că face de la duhni sfînt 

care se pogorîse în el; superstițios însă, nu se putea 
să nn se înfioare la gîndul că avea subt ochi un 
vrăjitor care iera de pomină.

Iși domină însă înfiorarea de teamă, când se 
gîndi că nn om ca el, cu duhul sfînt, nn putea fi 
atins de vrăjitoriile drăcești.

— ’Ți-am cetit, bre Lumănărică, îi rosti, în 
timp ce chipul i se lumina ca de ceva ceresc; 
Domnul să te scape de diavoliile tale....

— Eacă eu n’am venit pentru asta, zise Ichim 
mai cn curaj...• Mi a'au rărit mușterii, dascăle 
sfinte, că toți viu Ia dumneata, și ce m’am gândit ? 
Să'intrăm la tocmeală: mai lași dumneata, mai 
dan eu.... și ne învoim: oprești dumneata o parte 
de mușterii, îmi trimiți și mie. să am cu ce trăi... 
așa să trăiești !..■• •

Dascălul înțelese. înțeiegîndn’și totodată și. în- 
tîetatea,
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— Și cit dai ? îl întrebă, scurt.
— Apoi nu ’ți-am dat?
— A fost pentru cetire-- Cît dai pentru tîrg?
Țiganul se gîndi....
— Pa jumătate, din ce-oiu lua de la fitec-are 

rumîn-.
— Ei, așa! Stai că nu să prinde, țigane! ori 

am să știu eu de-aici cît iei tu acolo?
Și rîse cu șiretenie.
Țiganul tăcea și se frămînta ca pe cărbuni,'că 

rea tocmeală pnrcesese.
— Ei, ia spune, dai doi galbeni ?
Țiganului îi sclipiră.'ochii și inima par’că-i scăr- 

țîia, ca roata pe prundiș Uscat.
— B’apoî și dac’oin da— ori oin crede că mi-i 

trimite ?
— Piei drace, dacă sfințenia mea nn (i-i che

zășie..- piei!
— Nu așa, dascăle sfinte, nu așa,— se rugă 

Ichim. Eacă și ’ți-oiu dă, și înscris nu ’ți-oiu cere...
Repede, cu jăratec însă în foalele trupului, scor

moni în chimir, scormoni cu degete știutoare din. 
pipăit și scoase tocmai dintr’un colț, doi gălbenași 
tot să te uiți la ci de galbeni ce icrau, cu zîmții 
întregi, cu cap și cu pajură ca poleite de soare...

Ochii dascălului sclipiră după ochelari, iar stic
lele lor avură licăriri do fulger.

întinse mîna și galbenii, scumpi sufletului amîn- 
durora, se făcură nevăzuți în pumnul strîns, și i’l 
înfierbîntară.

Pe chipul țiganului se zugrăvi mâhnirea izvorîtă 
ca din sfîșierea Inimii; pe al dascălului trecu mulță- 
niirea lăcomiei cum trece raza pe-Juciu de apă limpede.
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îi zise

ti

Tîrgul se încheiase. In sufletul lui Ichim ră
mase însă tăietura îndoelii și făcu rană; în sufletul 
lui Va sile- rămase încredințarea că. nu avea să se 
țină de vorbă....

Ce? i'era nebun să’și micșoreze înrîurirea tri- 
mițînd țiganului pe mușterii lui de drept?

— Apoi, cu bine dascăle sfinte. șopti Ichim 
c’un oftat nelămurit.

— Du-te cu Domnul....
De-ddată par’că’și aminti ceva.
— Ia stai. Am niște cărți, bre. care fac bina 

sufletului.... îi zise.
— Eacă nu știu ceti, dascăle.
— Nu face nimic. Prind bine, numai să le ții 

la sîn. Cît ce-i dori ceva și tc-i.ruga, cu mina pe 
locul unde le ai, și ți se. împlinește....

Intră în casă repede, și se întoarse, iarăși cu 
chip par’că luminat din tainic izvor ceresc, ținînd 
în mînă: visul maicei Domnului, trepetnicul cel 
mare și zodiacul.

— Fac numai trei Iei, Lumănărică; eacă. nn’ți 
iau mai mult

Țiganul suflă pe nări apăsat, în trei răstimpuri; 
par’că-i pusese cineva pumnul în beregată.

— Nu jnai dau.... nu mai dau... răcni, cu dis
perare, înnăbușit însă.

— Dacă vrei.... Dar ai să. te căești.
dascălul cu blîndețe-...

Țiganul făcu câțiva pași să plece; se opri însă, 
scormoni cu furie. în chimir și se întoarse lîngă 
prispă....

Chipnl senin a! dascălului îi potoli mînia, îi 
muia- glasul
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După vr’o trei zile, în ziua sâmbetei, o trăsură 
își opri cei patru cai la poarta căsuței părintelui 
Roibn,

— Acasă-i părintele, întrebă un preot voinic și 
roșcovan la față, purtător de culion vișinia închis.

— I-raca’n-de-mine.... se văetă preoteasa. părin
tele protopopu....

Și după ce.’ți aruncă pe spate un șal subțire, 
ieși în prag.

Sărut mina, părinte Prolopoape... îi rosti, 
cu rîs smerit în ochi. Nu-i acasă părințelu îi la 

i (întirim cu colivele... Da poftim că a fi să se în
toarcă...

Protopopul se coborî. Un argat deschise poarta 
și trăsura se făcu în ogradă-

Iera aproape de ameazfi.
Părintele Protopopul călcă numai pe ninsoare 

de flori albe subt marii salcînvi cari umbriau că
suța părintelui Roibn,

Preoteasa îi sărută mîna. ploconindu-se, îl duse 
e

— Eaeă na-. îi zise cu smerire.
Strecură cei trei lei în stînga, luă cărțile din 

dreapta și rosti:
— M’ai lăsat lefter, dascăle.
— Las’că ai, Luniănărică, ai de unde.... cele 

drăcești aduc mai mult de cit cele sfinte'....
Țiganul plecă, — iar pe drum îl apucă un fel 

de sleire la lingurica ... Oît dăduse ! Oît dăduse de, 
mult!

întunericul îi acoperi în eurînd durerea și ră
vășirea sgărceniei iar chipul lui se făcu una cn 
noaptea
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în odaea dela față și pnrni să-l cinstească cu dul
ceață și cafea.
„ Icra curată odaea, în care pătrunsese miros de 
salcîm.

Numai lăicere în trei boiuri și în patru și șase 
ițe pe jos; numai scoarțe cu frumoase dcsenuri, 
pe. păreți de jur împrejur d’asnpra îngustelor pa
turi pe căpriori.

încolo, o masă la părete, între, cele două fe
restre dinspre drum, scaune de lemn și bielșug de 
icoane, cu ramă și fără, îmbrăcate și neîmbrăcate 
cu argint.

Nu trecură cinci minute și eaca și părintele Roibu.
Abia ducea o basma foarte mare plină cu co

livă, iar dascălul din stînga la spinare cu o față 
de masă plină cu colaci, cu pîini și cu covrigi.

Cum auzi că e Protopopul în casă, puse de as
cunse repede colivă și colaci, își peptănă repede 
barba, își împleti coada și o vîrî între giubea și 
gît, apoi intră în casă și-i făcu metanie, sărutîn- 
du-i mîna cu evlavie-

— Blagoslovește, cinstite Părinte. Bine-ai venit.
— Domnul. Bine te-aui găsit.
— I! ce bine’mi pare, cinstite Părinte că te-ai 

mai arătat pe la noi.
— Apoi inspectez parohiile- tată părinte- Da 

tot rău o duceți pe-aicea, cum văd. Biserica, dără
pănată de tot...

— De! cinstite păruite... oameni săraci; vin la 
biserică, n’am ce zice; da săraci.

— Săraci, săraci- însă găsesc parale de dat la 
circiumă și coțcarilor pentru fermece și pentru alte 
comedii...
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— Ei ca omu, cinstite Părinte: dacă no pune 
nn păhărel drept inimă și dacă nu ’și-a căta no
rocii, nu se ține om...

— Eaca, rău, tată părinte.., II știu eu de mult 
pe cîntărețul Vasile Hulubeiu. II știu dela tîrg. 
Citește pînă și molitve... Cucernicia-ta nn știi că 
numai cine-i sfințit le poate citi ?

— Doamne, cinstite Părinte, a ii cetind el, da 
tare-i bun cântăreț: știe rîndueala bisericii și-i foc 
de harnic.

— Uite am plingere împotriva Ini, dela pro
prietarul moșiei, că a băgat în cap țăranilor fel 
de fel de credinți, așa că nu-i mai poate avea la 
muncă în zile care numai sărbători nn sunt  
Bine, cucernicia-ta, nn vezi ? rt’auzi ? nn-1 ții 
de rău?

Preuteasa intră cu dulceața și cu cafeaua-
Părintele Protopop dădu de dușcă paharul cu 

apă rece și puse lingă el ceașca cu cafea.
Pe eînd răsucea o țigară groasă, — după obi- 

cein, — ca să simtă că fumează. --urmă:
— Ta trimite-i vorbă să vie ’ncoace.,.
— Eaca trimit; cinstite Părinte...
Și ieși, făcînd semn și preotesei să vină după el. .
Se cunoștea că părintele Protopop nn prea umbla 

prin județ. Altfel ar fi avut cunoștință ce se pe
trecea în comuna Văroasa.

Pînă nu-i venise în mînă plîngerea hnerulni 
Toma, nu știuse prin ce parte de țară se încui
base nebunul de Hulubeiu!

După puțin se întoarse părintele Roibu, cam 
îngrijat; îi iera teamă să nn se întâmple ceva lui 
Hulubeiu, — nuinei lui drepte-
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masă ’i-am rînduit să vie. Pînă atunci o să ne 
olejiin cu cîtc ceva foamea. Numai ni-i crede, că 
nu știam de venirea Prea Cucerniciei-tale-

— Mă rog, mă rog... ce s’o găsi... răspunse 
Protopopul cu bunătate-

Din nna în alta, luîndn’l pe de-departe pe preot 
se încredința din răspunsurile lui că proprietarul 
avea dreptate.

Și mai deplină, și mai dovedidă i se făcu în
credințarea, dnpă ce începu la Primărie cercetarea.

Lasă că Protopopul vestise pe Primar și acesta, 
vrînd-ne-vrînd chemase pe cîțiva săteni, dar aflăn- 
du-se în sat venirea Protopopului, se strânseseră 
foarte mnlți, ba unii alergaseră chiar de la cîmp. 
lăsînd munca.

Doar țineau la dascălul Hulubeii!!
De față cu Prea Cucernicia-sa înfruntară pe ve* 

chil și i se arătară protivnici îndîrjiți cînd ii as
cultară pîra în contra dascălului.

Cînd întrebă Prea Cucernicia-sa pe Hulubeiu că 
de ce învățase pe săteni să ție ia sărbători care, 
pe lingă că ierau păgănești, mai icrau și păgubi
toare, — acesta începu, după obiceiu, să bată cîm- 
pii cu rătăcirile lui.

— Ia ascultă, dascăle, îi zise Protopopul, în- 
trernpîndu’l cu asprime, dumneata păcătue.ști și 
față cu Dumnezeu care a lăsat rîndniri veșnice 
pentru îndrumarea omenirii, și față cu oamenii 
cărora mai rău le întuneci mintea-... Ți am mai 
spus eu acestea cînd erai la tîrg.-..

— Părinte Protopoape. răspunse Hulubeiu, dîrz
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se uita

v

In adevăr, uu trecură opt zile întregi și Hulu- 
beiu se pomeni, una, cu carte de la Episcopie eă 
iera destituit și de aici; două, cu jandarmii că'l 
iu'hățară din ordinul Prefectului, ea ațîțător al să
tenilor împotriva proprietății cit și ca turburător, 
cu erezii, al credinții strămoșești...

Noaptea, fu ridicat d’acasă, cu ce bruma putu 
să’și ia cu el,—și fu repede dus la subprefcctură.

Aci, il judecară cu nuelilc piuă ce-i rupseră de- 
clarațiunca că nu va mai face ce-a făcut, și-î dă
dură drumul—

Se întoarse la tîrg, bucuros că nu-i luaseră bi
nișor ii.-,

învățătura mea pornește din cărțile sfinte, și n'am 
venit ca să întunec, dar ca să luminez.-..

Sătenii își dădură’n coate și prinseră a 
unii la alții, cu înțeles-

Se punea cl Protopop cu dascălul lor!
Prea Cucernicia-sa. simți că nu iera nimic de 

iăcut cu vorba și îndepărtă pe dascăl și pe săteni 
iar cu condeiul așternu procesul-verbal care avea 
să pue capăt periculoaselor zăpăceli ale lui Hu- 
lubeiu.

— - Să nu ne maziliți pe dascălu-. îi strigară 
Protopopului sătenii, cînd Prea Cucernicia sa porni...

— Doamne ferește! Cum eă vă mazilesc bună
tatea de cărturar! zise Protopopul zîmbind...

Și mină birjar-!
Numai Hulubeiu se întoarse acasă pe gînduri...
Presimția că’și vîrîse diavolul coada și că avea 

să pătimească iarăși... ca la tîrg, dacă venise Pro
topopul și dăduse peste el!
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Dar aei îl înhăță poliția și’l făcu să treacă prin 
citeva bătăi pe ascuns pină' cel dihocară.

1 se porunci să nu mai stea în tirg și, marti
rul. plecă...

Dar încotro să se ducă?
Apostol al lui Christos, ori unde se va duce, va 

trebui să citiască. să propoveduiască.— și oamenilor 
avea, să’și- spuie euvîntul, nu parilor...-

- Dar semnele persoanei Ini se trimiseseră in toate 
comunele cu ordin către Primării de-a nu'l îngădui 
nicăeri.

Abia ajungea iiitro comună și începea să’și pue 
in vază cîtorva meșteșugul, că se și prindea de 
veste- Jandarmii se arătau și martirul iși suferia 
soarta.

Ajunsese după citeva săptămâni cu socoteala că 
punea mai multe bătăi pe spinare, de cit gologani 
la chimir....

Icra vară: dormia prin cringuri, prin păduri, 
sc tăcea și mai costeliv, dar iera împăcat iu su- 
Hetul lui: pătimia ca și Mântuitorul-

Intro zi se. văzu in Rudăreni- Uînd știii ce sat 
iera, întrebă de Lumănărieă...

I se arătă bordeiul, în bătătura căruia sc aflau 
citeva cară.

Hulubeii! privi cu mihnire la locuința arămiului 
și iși zise:

— Uite cum ii merg treburile.... și de la dia
volul purced.... iar mie-.

Tocmai atunci ieșiră din bordeiu două sătence, 
vesele, mulțămite că li se ghicise numai de bine-

Le lăsă să’și înjuge boii și să porniască, apoi
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să apropiă și văzu pe Lumănărică nuștiu ce tot 
spunînd la vr’o trei rumîni.

Țiganul ridică ochii și cînd il zări, rămase cu 
gura căscată, sguduit de fiori.

nu ajunsese vestea patimilor lui Hu-

Unul din rumîni îl cunoscu și se ridică:
— Dascălul-... rosti el cu bucurie....
— Eu, grăi Hulubeiu, iutriud. Bună vremea 

Ichime— Bună-vrcmea oameni buni.... Am început 
să colind lumea, că om ca mine nu cată să stea 
într’un loc numai.... Nu-i departe sfîrșitul lumei.... 
și trebue să propovăduesc noroadelor mintuirea-.

Sătenii se îngălbeniră de spaimă, adîncă; Lumă
nărică începu a clipi des din gene: nu-i iera de 
fel la, indemînă.

Și nu sfîrșitul lumii negreșit il furnică de grijă.
Lui ii iera să nu se așeze cumva dascălul în 

Rudăreni și să-i ia chiar de tot piinea de la gură, 
tocmai cînd lumea iși mai făcuse iarăși vad la bor
deiul lui.

Pin’la țigan
lubeiu.

— Să vă citesc, oameni buni de iertarea pă
catelor, ca să vă ușurez calea Raiului-..

— Citește, dascăle, zise unul dintre cei trei, cu
evlavie adîncă. \

Și, în fața incremenitului țigan, dascălul scoase 
din dăsagi cartea cu crucea de aur pe scoarțe-

Sătenii se puseră in genunchi și-plecară capetele 
iar dascălul începu a ceti cu glas apăsat.

Și mai apoi, în loc să ia cîțiva ■ gologani Țiga
nul, îi luă dascălul; iar după ce porniră sătenii, 
Hulubeiu se așeză pe-o treaptă.

— Ai ceva do pus în gușă, bre [chiuie ?
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— Am, răspunse țiganul, încă zăpăcit-
— Ia pune colea, că tare ’mi-e foame-
N’am mîncat de-a seară.
Ichim îi aduse pline neagră brinză dc burduf și 

două cepe-.
Pe cînd dascălul inghiția de foc, Ichim îi puse 

la îndemînă și urciorul cu apă-
Și se uită ca un timp la dascăl; îi iera și lui 

foame, dar nu-i venea, să îmbuce, îl chinuia veni
rea vrăjmașului-

Pupă ce se sătură, șiretul dascăl grăi, căci măn- 
cînd, lucrase și cu mintea:

— Știi ce una, Ichime? Hai și ne-oin face to
varăși. Am să stau la dumneata și ce de lume o 
să ne pice! I-hai! Ce ni s’a da, pe din două, fră
țește! Ce zici?

Țiganului ii mai veni inima la ioc: tovărășie, și 
în bordeiul lui, îi icra pe plac.

Și se puse și el pe îmbucat, cu poftă, iar îm- 
bucînd, statornici tovărășia și în ce chip să facă 
unul și altul cind Ic vor veni mușterii.

Pentru dascăl începea altă viață de-acum.

De trei luni de zile duceau tovărășia, Ichim 
și Vasile Hulubeiu, turburată din cînd în cînd 
numai de primar care venia să-și ciupiască merticui.

Căci, cn tot ordinul Prefecturii dc-a goni pe 
„dascălu8, d nu se plecase a’l goni, în schimbul 
a 10 lei pe lună, și un primar ce se respectă 
trebue să se mulțămiască și cu mult și cu puțin, 
destul ..să pice'1.

Mergea tovărășia, liind-că nu lipseau mușteriii;
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dar dacă mergea și părea că iera înțelegere între 
tovarăși, numai la față ierlt lucrul așa.

Un singur gînd ascuns cocea și în Lumînărică, 
și în Hulnbeiu ; nnul pe altul se socotia cu bănet 
tăinuit; unul pe altul, cînd nu te așteptai, își 
fnrau cu ochi iscoditori mișcările, ori se pîndiau 
pe dinafara bordeiului.

Dormian, Dascălul în încăperea din fundul bor
deiului care avea fereastră lungucață spre drum 
și un Ocliin de geam în ușa ce da în tindă.

Țiganul dormia în tindă într’nn fel de adîncă- 
tură subt acopcrămînt, unde putea sta numai 
culcat.

Cînd nu sc gîndia Hulnbeiu, țiganul, ca umbra 
se apropia de ochiul de geam al ușei și se uită 
în odae: dascălul citia pururea. Nici odată nn-1 
putuse prinde cu îndeletnicirea ce-i sta Iui pe suflet.

Cînd nici nu visa țiganul, dascălul sc uita prin 
ochiul de geam, și, deprins cu întunericul, putea 
să-și dea seama dacă Lumînărică dormia ori. nu.

Cum îl simția că iese din bordeiu, repede stingea 
lumina, se suia pe masă și privia afară după țigan.

In somn do-ar fi fost și tot simția cînd Lnmî- 
nărică ieșia.

Fio care avea asupra celuilalt o parte priin- 
cioasă: țiganul putea ieși din bordeiu cînd voia 
fără să treacă pe la dascălii și iera mai sigur de 
mișcările lui, afară. Dascălul, icra mai la îndemînă 
și mai ferit. în odaea lui; de voia să iasă din 
bordeiu, trebuia să treacă prin tindă, unicul loc 
de ieșire.

Dacă două vulpi, parte bărbătească, ar fi locuit 
în o vizunie, nu ar fi fost mai cu luare aminte
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o pn-ca

nu se

una la umbletele cclei-lalte și mai fără crezămînt 
una în alta.

De vicleni ierau tot. una. de vicleni și 
puteau păcăli, ori cît încercau adeseori să ’și-o , 
facă unul altuia.

trecea, printre degete 
de os.

De vr'o săptămînă nu se văzuse fața nici unui 
mușteriu și mai nu’și rostiseră vre-un cuvînt în 
timpul acesta...

Lui Hulubein i se făcuse de tîrg, unde mai iera 
si de traiu: îi ardea de ducă, însă n’ar fi vrut

Da în iarnă.
Codrul se scuturase de frunza care zăcea, gal

benă și uscată, la picioarele stejarilor 
doabă ce se aruncă dacă s’a învechit.

Ramurile, goale, se năluciau ca niște brațe de 
uriași amestecate cu brațe de copii, ce se ridicau 
spre cer spre a cerși milă de soare cald,

Și le răspundeau ori negurile, ori bruma, cu 
umede prelingeri de apă ori cu pnleiu rece de 
argint.

■Soarele se ivia în neguri, fără lumină, ori pe 
cer mai mult turbure, fără căldură.

Ogoarele se îmbrăcaseră cu vestmînl negru pe 
care grapele îl neteziseră.

Și pe unde se zăria licărire de verdeață, părea 
amorțită și mîlmită.

Iera uneori lumină, dar fără veselie, precum 
iera zi fără lumină hotărîtă.

Cei doi cumetri ședeau afară, sgrebnliți pe cîte-o 
cioată; țiganul îi trăgea, din lulea, dascălul pe 

un șir de mătănii galbene
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In suflet însă prin-

cu ce...
de rău.

să se porniască înainte de-a scutura pe țigan de 
parale, după cum codrul își scuturase crăngile de 
frunză.

El, icra alt-cineva, — icra, el: apostol propovă
duitor ; îi trebuie dar mai multe parale. Țiganului, 
un păcătos care im știe ce-i vieața, la ce ’i-ar fi 
folosit paralele ascunse?

Gîndul dc-a’și prăda tovarășul îl muncia mai 
cu stăruință de cît ori cînd.

— Mă Lumînărică, îi grăi așa, cam în rîs 
ce-ai face tu. mă, dacă ai avea parale multe?

— Eu?
Și trase lulelei o unghie apăsată.
— Ei, tu!.,.
— lău?... Uite, m’aș boeri...
— Măi taci! Și ce-ai face cu boeria, mă?
— Ce fac boerii: aș bea, aș mînca, aș umbla 

cu careta cu șase telegari...
Și mai dădu o unghie în capul lulelei.
— Nu ți-i rău gustul, mă Lumînărică... Nu știu 

numai de ce n’o faci...
— Apoi cu cît am, dascăle sfinte- nu mi-ar 

ajunge să dau pentru boerie.
De-odată se opri și holbă ochii la dascăl: spu

sese că avea ceva...
Hulubeiu par’că nu auzise.

sese vorba...
-- Dar dumneata cc-ai face, dascăle? întrebă 

și țiganul.
— Eu ? Ce să mai zic ce-aș face dacă ri’am 

răspunse clătinînd din cap cu părere
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Comori nu se mai găsesc.

— Atunci la ce m’ai întrebat pe mine, că nici 
eu n’am, o drese Ichim.

— Așa-i, bre Lumînărică: n’avcm; suntem calici 
lipiți pământului. Vorba-i, cum am face, s’avem ? 
cu meșteșugul nostru, doar cît. tîrîm cîte-o umbră 
după noi-

Țiganul oftă.
— Eaca nu știu.

Doar să tîlhărim!
— Taci dracului, ticălosule! Mîntuitorul zice ■ 

„să nu furați1'...
— Apoi Mîntuitorul de ce n’a dat cît unora, 

cît altora.!
— Bine mă, stai cu mine și ești tot suflet pă- 

gîn ? Ușa Raiului se deschide celor săraci, întu- 
necatule...

— Atunci ce dracu vorbești de bogăție!
— Omu vorbește de ce n’are—
Dascălul tăcu : la ce ’și-ar mai ti cheltuit’ filo

zofia, odată ce aflase că țiganul avea parale?
Că aflase iera ceva: să știe unde ’și le ține, ar 

ii fost bucuria.
fi dădu prin minte atunci una și bună :

— Știi ce macin în gînd, mă Lumînărică?
Țiganul întrebă numai din ochi.
— Mă gîndesc că fac rău de nu’ți spun pentru 

ce-am deschis vorba de bogăție... Eu știu undeva 
o comoară.

Lumînărică se în floră și holbă ochi mari la Ru- 
lubeiu.

— Eaca taci:
— Să i e ardă focul dacă te-amăgesc! Suntem
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prea buni tovarăși amîridoi ca să nu te .fac și pe 
tine bogat...

— Aoileo, mînca-'ți-aș!... ’Ți-aș fi rob..,
— Ce rob, prostule! Frate, bogat ca și mine; 

iar amîndoi am face o împărăție...
— Și unde-i comoara, dascăle sfinte ?
— Aproape de t.îrg. De mult aș fi desgropat-o, 

n’ai grijă! Dar singur, n'aveam cum.
— Hai că merg! strigă țiganul, ridicîndu-se.

Și ochii îi sticliau ca cei de lup.
— Ho țară! Stai, că nu se ia. cu repedea lu

crul- Treime să mă duc întîin eu singur ca să văd 
locul și să ehibzuiesc; pe urmă mă întorc, și 
te iau.

Dacă te-i porni singur, nu mai vii să mă 
iei, găsești pe altul.

— Cum.? să mă dau pe rnîna unui străin, car» 
m’ar strînge de gît ca s'o ia singur?

Țiganului îi păru bună judecata.
--' Atunci dude mai degrabă.
— Chiar după ce-o amurgi. Și uite că mă și 

duc la primar să’mi găsiască om și căruță...
— Ea.ca. du-te... ..<•
Dascălul se ridică, își puse mătăniile în sîn și 

porni...
Țiganul rămase în mare frământare...
— Vezi al dracului dascăl cîtă vreme răbdase 

în el! își zise.
Și lăcomia, de bani îi adormi bănueală și șireclic.
Nu trecu mult, și, de. unde'se dusese numai pînă 

încolo, așa. ca să pară că a fost, la primar, se în
toarse.

— Am găsit Ichime...
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vorbă

— Să fie cu noroc, dascăle sfinte, zise țiganul 
cu bucurie.

— Da să fii om cu minte, mă! Nici o 
cni-va, iar cînd oiu porni, să nu te-arăți... Să mă 
lași să mă duc singur-

— Bine, dascăle.
— Amurgul veni cu ceață; luminile de pe la 

case nu se puteau vedea una cu alta.
Dascălul îmbucă ceva, cam de-a graba, și după 

ce moșmoni vr’o cîte-va momente prin întuneric, 
în odae, ieși cu dăsagii pe umeri și cu bățul, ca 
de drum.

— Apoi, rămîi sănătos, Tchimc.
— Mergi sănătos, dascăle sfinte și să te întorci 

’.nătos.
— Să te-andă Dumnezeu...
Ceața se mai îndesise; frigul umed pătrundea 

a oase.
Hulnbeiu plecă; țiganul se închise în bordeiu.
Nu făcu dascălul mai mult de cîți-va pași, se 

întoarse înapoi și cătă în bordeiu, pe fereastră: 
țiganul aprinsese lampa .și își umplea luleaua.

Așteptă cit așteptă, și’l văzu că par’că se gă
tește să iasă...

Se dădu după bordeiu și se piti după grămada 
de crăci dela pădure aduse pentru foc.

Acolo, în adevăr, nu așteptă mult, căci țiganul 
se ivi și, cu închipuirea că ceața îl ascundea de 
ochi curioși, se îndreptă spre copacul uitat de vremi 
de lingă gardul aproape dărăpănat al ogrăzii-

In mînă avea un hîrlcț și’l văzu că începe a 
da de-oparte niște cărămizi, și apoi a săpa locul- 
După puțin, scoase din gropșioară ceva, ca o mo-
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toalcă, și iarăși după puțin, scoase ceva din sîn.... 
Auzi bine sunet, de argint, și inima-i bătu cu pu
tere: acolo își păstra țiganul ce brumă avea:

Și trebuia să aibă bunicele parale, că o dncea 
de mult cu meșteșugul.

Un car prinse-a trece, scîrța, scîrța... pe drum.
Icnim se făcu mititel grămadă și nu mai mișcă.... 

pînă ce se depărtă carul, apoi repede trase țărîna, 
puse cărămizile și mai trase și d’asupră-le țărînă; 
peste care grămădi frunziș.

Se ridică, — și lui Hulubeiu i se păru mai nalt 
par'că- — se uită împrejur, — apoi păși repede spre 
bordeiu.

După ce Hulubeiu așteptă cît-va timp, — nu 
aiît de mult pe cît îi părea lui, — ieși din ascun
zătoare și, cu bătăi tari ale inimii, se mișcă ferit, 
încet, pînă la locul cu norocul.

Pipăi, tremurînd; dădu de cărămizi. Cu degetele 
lui osoase și puternice le desprinse, le scoase; ră
cii pămîntul nu îndestul de întipărit și.- dădu de 
motoalcă; iera o basma și în ea legată o pungă 
de piele, destul de grea....

Dar eînd să ’și-o văre în sîn, auzi pași repezi, 
se ridică spre a fugi, dar se văzu ajuns de Ichim...

Țiganul după ce intrase în tindă și se așezase 
să’și aprindă, luleaua ce se stinsese, fără voe se 
opri și se gîndi; oare astupase bine locul ? se cam 
pripise, din pricina carului celuia.

Se uită împrejur: unde dracului iera bărlețul?
'Un fior îi trecu prin tot trnpul : îl uitase acolo 

Aoileo! ce prostie!
Și sări ca aruncat. în sus de cine știe ce sbuc- 

nitură din pămînt, apoi dădu fuga afară.
1
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Cînd zări că icra om la locul cu pricina, sloiu 
de ghiață i se puse pe inimă și negru i se făcu 
înaintea, ochilor—

Fu amețeală do-o clipă, căci se și repezi ca o 
tiară do pradă; apucă pe omul ce voia să fugă; 
se încinse cu el la luptă,—luptă pe înfundate, 
fără vorbă, fără cruțare, pe viață și pe moarte.

Omul, — cuin putea să’l cunoască în acele clipe 
de. furie, — i se împotrivia, căuta să-i scape, dar 
el, mai puternic- putu să-i ajungă la gît și să i’l 
încleșteze în degetele tari ca fierul.

Și strînse, strînse.... strînse. ‘
Horcăit înnăbușit îl aduse în cunoștința că sfir- 

șia cu hoțul.
Acesta sc îndoi de. mijloc și se. făcu grămadă.
Țiganul căzu peste el, dar se. ridică degrabă, îi 

smulse dintre mîini motolca și fugi nebun de frică 
și de bucurie în bordeiu, unde se zăvori-..

fera groaznic de văzut—
In luptă, căciula-i căzuse și părul mare, dar și 

aspru se făcuse vîlvoiu; pe obraz avea cîteva sgî- 
rieturi adînci, în care se închegase sîngele; haina 
învechită i se sfîșiase și fîșia îi at.îrna.

Mîinele, le ținea strînse pe, motolcă, și motolca 
apăsată de pept; căta spre ușă cu ochi mari în 
apa cărora plut.ian vițe sîngerii, cu gura între
deschisă pe unde răsuflarea îi șuera înnăbușită, cu 
întregul auz pironit in afară ca să prindă cea mai 
ușoară mișcare.

Mîinele-i -ieran scuturate în răstimpuri scurte de 
cîte un tremur care răspundea în ele, din e.utremo- 
rul adâncurilor lui sbuciumate.

In acele momente trăia mimai cu auzul și nn-
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mai acesta, aducîndu-i vre’un sgomot din lumer 
de-afară, ’i-ar fi deșteptat instinctul păstrării cu 
îndemnurile lui repezi.

Dai- nimic deosebit nu turbura pacea, par’că 
satul întreg ar fi adormit de odată ; așa, întinderea 
sferelor ascunse ale voinții, începu a se face; puțină 
liniște a i se'așterne întf’atît, pe suflet, în cîtsă’l 
lase a se gîndi.

Și întâiul lui gînd fu: cine era hoțul? pe cine 
dovedise la pămînt?

Nimeni altul, fără doar și poate, de cit rumînu 
care trecuse cu carul: cu toată ceața, îl văzuse, 
ticălosul: mirosise ce putea că fie și.... năvală 1

Dar îi fusese de moarte....
Oarefl omorîse de-al binelea ? .
Ei și ? găsise ce căutase—
Vorba icra: iși scăpase bănișorii ? Bănișorii lui I 

strînși de zeci de ani 1 viața lui prefăcută în aur 
și in argint.... și să pice altuia in ghiare ?

Repede desnodă basmaua, cu miini tremurătoare 
și punga i sc ivi grea la cîntărit în cumpăna pal
melor, doldora de umflată, ca o gură de curcan 
îndopat bine, sirius legată la gură eu băere de cu- 
rînd puse, de făcea crețuri, crețuri-..

Desfăcu firele gălbui și trase pe din două părți 
buzele răsfrânte; pielea scîrțîi, gura sc căscă ochii 
lacomi sc adînciră în ea cu priviri sclipitoare.

Dintr’un îmbold irestăpîiut de-a vedea și mai 
bine comoara, întoarse punga și gura larg deschisă 
dădu drumul cu răsunet de aur și de argint, bă
netului fermecător.

Chipul arămiu al lui Ichim se aprinse de plă
cerea făcută jar- și multe clipe i se deșfătară ochi
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și suflet cu privirea acelei grămezi galbene pătată 
cu alb argintiu.

După puțin se apucă să o numere monedă cu 
monedă și să le facă grămejoare, grămejoare....

Pe la mijlocul absorbitoarei numărători, un lătrat 
gros îi lovi auzul și cineva par’că-i trase de-odată 
inima din loc,

Acoperi grămada toată cu palmele, și îngălbe
nită fața întoarse către ușă, spre care se îndreptau 
par’că niște pași:

Spaimă mai mare ca în acele clipe nici că avea 
să’l mai încremeniaseă vr’odată-

Dar pașii trecură, răsunători, și se depărtară 
înnăbușiți din ce în ce de depărtare—

Subt impresiunea aceea însă, se grăbi a’și căra 
bănetul în pungă și a face motolca la loc.... •

Un gînd nou îi fulgerase mintea: acuma nu ve
nise nimeni. Dar mîine?

Ce va zice satul cind se va găsi mori, sirius 
de gîl, un om iu bătătura bordeiului, iar mai în
colo, subt pom, groapa care va spune taina, co
morii ?

Se ridică, cu răsuflarea apăsată, asudat; între
vedea răspunderea lui, i se făcea lămurită învino
vățirea cc-i vor arunca sat și stăpînire—

Și nu-i iera atât de păcatul făptuit și de cine, 
știe ce pedeapsă, cît de priceperea lumei că el avea 
bani ascunși, cît de temerea că i-i vor lua!

Să fugă.' Să’și lase cuibul; să fugă fără urmă,— 
i se ridică din adine imbold liotărît.

Repede. își îndesă motolca la brîu, la spate, și 
strînse cît putu mai tare brîul și peste, el cureaua 
lată. în care avea și chimirul.
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Iși grămădi in doi desagi ce socoti că putea 
duce și apucă un băț, noduros cu cap de măciucă,

Pisica neagră și mare veni să i se frece de pi
cioare) privindu’l cu ochi sclipitori. El nu o luă 
in seamă. Numai în dreptul bufniței se opri, cu 
părere de rău.

Cocoțată pe-o corlată, cu aripele striuse, pasărea 
ațipise- Simțind căutătura stăpînului, deschise ochi 
mari, rotunzi, plini de-o lumină albăstrie licăritoare 
și lăsă din gillej un gemet înnăbușit.

Ichim o mîngăiă și ea bătu din aripi; apoi, o 
lăsă a’și vîrî iar capul intre aripi.

Aruncă Încă o căutătură pînă în fundul odăei, 
iși potrivi din umeri ipîngeaua și ieși, — trăgînd 
după el ușa bordeiului.

Se înfioră, cînd fără voe privi spre locul in care 
zăcea omul ticălos, și cu furnicare în toată ființa, 
o luă repede la picior, cu impresiunea că par’că’l 
urmăria cineva, — poate omul acela..- ce’și venise 
iu fire—

Fără să se uite insă Înapoi străbătu satul, pe
trecut de crinii ce se dădeau la el cu furie și.... 
după vr’un pătrar de oră intră in codru—

Încotro se ducea? cri unde, numai cit mai de
parte să fie piuă la ziuă

De întunericul codrului nu-i icra fiică; il- stră
bătuse dc multe ori; îi cunoștea pînă și potecile.

Aci numai începu a sc gîndi la Dascălul-.-
De nu-i abătea să plece, nu se întîmpla..- ce se 

întîmplase.
( Avea oare să’l mai întilncască ?

Și lăcomia de bani îl încolți, gîndindu-se că
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dascălul se va întoarce, nu’l va găsi și se va duce 
să ia comoara singur.

Dacă s’ar îndruma și el spre tîrg? S’ar găsi 
și.... treaba ar face-o tot amîndoi-

Firește că așa- trebuia.
Tăiă dar de-a curmezișul pădurea și ieși in șosea.
Intîlni niște care cu lemne; sătenii il cunoscură 

și’l cocoțară într’un car, unde Ichim se cuibări 
bine și adormi peste puțin.

Â doua-zi de dimineață, două care se opriră la 
bordeiu: veniseră doui rumâni cu muerile, din o 
comună apropiată, la ghicit.

Aceștia dădură peste corpul neînsuflețit și în
ghețat al dascălului și vestiră pe primar.

Vorba că dascălul Hulubeiu fusese găsit mort, 
se împrăștiă în sat și lumea se strînse, plină de 
un fel de teamă superstițioasă...

Telegraful vesti subprefectura, apoi Prefectura 
și Parchetul

Dar pînă să vină cei in drept, nedumerirea iera 
mare printre săteni și fel de fel de bănueli tre
ceau din gură . în gura : de cc Ichim se făcuse 
nevăzut? Cine strinsesc de gît pe dascălul? Ți
ganul oare ? Altcineva ? Din sat ori străin ? Dacă 
nu iera Ichim, de sigur că vr’uu străin care nu 
cunoștea cine iera Hulubeiu.

După ce Primarul făcu întîele cercetări in bor- 
dciu, siguranța că Țiganul luase zilele dascălului, 
se întări în toți, fără totuși să ghiciască: de ce ?

Procurorul sosi aproape snbseară și începu cer
cetările, nelăsînd pe nimeni să se apropie de bă
tătura bordeiului..,
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El găsi groapa de subt copac, se încredința 
dnpă nrme că fusese luptă pe locul crimei și așeză 
lucrul aproape așa cum se petrecuse.

Dar aceasta rămase în taină de satul care fierbea 
de nerăbdarea dc-a afla și el.

In aceeași seară se dădură ordine pentru prin
derea țiganului, iar corpul dascălului, pe chipul 
căruia stăteau întipărite și încremenite urmele groaz
nicei morți. fu așezat într’o odae a primăriei pe o 
rogojină și acoperit cu o cergă.

Femeile satului, din evlavia pentru col ce le 
fusese ca un sfînt, cerură voc să i aprindă lumi
nări și să-i facă privegbiu; însă procurorul nu 
dădu voc, — și întreg satul îl ură, zicîndn-i: 
păgîn!

Pe Ichim îl prinseră jandarmii tocmai, cînd carele 
cu lemne așteptau la rohatcă libera intrare în tîrg.

îngălbenit, dar tare de fier întru c.ît motolca 
iera cu el,— nu scoase o vorbă pe tot drumul 
pînă la Rudăreni. ;

Sătenii aflaseră că „baragladina" fusese prinsă 
și stăteau vlog pe șosea,—iar cînd o văzură, 
mai să-i facă ferfeniță trupul...

Dar ieran jandarmii cît colea, și-i arătară numai 
pumnii, ciomege și dinți scrîșnitori.

Femeile îi aruncară blesteme, pînă la primărie.
El sta cn ochii țintă în căruță.și nici nu mișca: 

cei păsa! Punga i era, cu el.
La cercetare, spuse cu sînge rece așa cum se 

întîmplase lucrul...
Procurorul nu avu nici o bătae de cap.
Cînd îl puse față în față cu mortul, numai 

gîndul superstițios că omorîse om bisericesc, îl îți-
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la cei ce ierau

să afle careva cît. avea.
de față- 

Nn voia

floră o clipă; dar repede 11 făcu nepăsător cel-lalt 
gînd: omul iera hoțul ce iera să-i fure banii.

Dus la locul crimei, arătă tot cu aceeași nepă
sare, cum fusese întâmplarea-, — povestire firească 
ee nu'l atingea întru nimic par’că.

Numai cînd Procurorul porunci jandarmilor să’] 
caute, răgi de disperarea nepntinții •

-- Să nn’mi luați banii!
— Nn ți’i iau, zise procurorul : voiu numai să 

constat că ai spus adevărul.
El 'se lăsă, dar pe.ptul i se ridica puternic, ochii 

aveau licăriri de lup ce se vede strîns de-aproape 
și degetele i se sgîrciau în deșearta frămîntare de-a 
apuca și de-a șfîșia.

Procurorul luă motolc.a, o potrivi în groapa ce-o 
ținuse ascunsă și văzu că spusele țiganului ierau 
adevărate, ierau potrivite cn bănnelile lui de mai 
nainte.

— Dă-’mi-o, hoerule... se rugă eu glas arzător.
— Nu, acuma. Rămîne. la mine... Știi cît ai?
Țiganul tăcu.
— Nn știi? Să număr în fața. ta...
—- Nu. boernle, nu număra-... Las’că știu...
Și câtă cn teamă. împrejur,

Dascălul fu îngropat la cimitirul satului și toată 
mulțimea îl plînse și-l petrecu pînă la groapă.

Mai tîrzin, banii ce se găsiseră la el fură dați 
bisericii, în lipsă de moștenitori.

Ichim „ vrăjitorulK fu condamnat la muncă sil
nică pe viață.
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- SFÂRȘIT -

Banii din motolca Ini cea scumpă, în urma unei 
mijlociri a Prefecturii fură depuși tot pentru bi
serică, însă pentru cea din Văroasa, spre a servi 
de fond pentru clădirea altei biserici : ierau zece 
mii opt sute de. lei.

Scăpaseră satele județului de periculoșii exploa
tatori...

Cîți sunt. însă in altoie!

La ocnă lehim nu putu trăi mult .,timp. Chi
nurile ne mai pomenite că i se luase bănișorii și 
că nu avea să-i mai vadă, îi scurtară zilele, și 
cele de pe urmă vorbe ’i-au fost:

— Motolca-.. motolca... Dați-mi-o- dați-mi bă
nișorii


