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Lucrarea de faţă, începută pe când locuiam în 
- Statele-Unito, conţine o serie de observaţii asupra 

moiavurilor amer cane. Aceste observaţii mi-au pă
rut destul de interesante spre a fi comunicate pu
blicului românesc.

Am ales pentru expunerea lor, forma cea mai 
accesibila gustului public : Romanul.
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Cuceritorul de inimi



CAP. 1

Erou unsprezece fete, vioaie, vorbărefe, îmbrăcate 
cu câte un impermeabil (watterproof) care Ie as
cundea costumele elegante şi Ie „uniformiza" ca şi 
când toate ar fi fost eleve ale unei şcoale. Ele se 
aflau lângă şinele unui tramvai electric.

Una, o brună, de statură mijlocie, cu umerii ceva 
cam largi pentru o fată, dar având un aer hotărît 
şi o lucire vioaie de energie în ochii negri mari, co
mandă :

— „Fetelor, cinci din voi să se aşeze pe o şină, 
şi patru, pe alta. Cecilia să rămână de o parte. Eu 
voi sta în picioare, ca să-i fac watmanului semn şi 
să-l silesc să oprească."

Tinerele executară comanda râzând. Potrivindu-şi 
rochile sub mantafele impermeabile, se aşezară pe 
şinele liniei de tramvai ; dar, pe când îndeplineau 
„ordinui", privirile şi îngrijirile lor, mai ales, se în
dreptau către tânăra cu obrazul acoperit de un văl 
ceva cam gros. Toate păreau a se interesa mai mult 
de ea, decât de ele însăsi. Fata se aşezase mai de 
o parte de linia ferată şi aştepta.

Un vagon electric se arătă în zare, târând după 
el un nor de praf. Vagonul venea cu o iuţeală ver
tiginoasă. Watmanul începu să sune din clopot cu 
o adevărată frenezie. Insă fetele, la o comandă, se 
culcară pur şi simplu pe linip, pe când bruna, care 
le conducea, rămase în picioare, cu mâinile în şol
duri, într’o poză de sfidare.

Tramvaiul, frânat cu energie, patină pe linie, şi se
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opri la doi paşi de fetele de pe şine. Bruneta, care 
sta în picioare, vorbi cu un aer agresiv :

— „Ce domnule, nu vezi ca suntem fete şi că 
vroim să opreşti? Să fii bucuros că nu ai atins pe 
vreuna din amicele mele, că îti boxam urechile."

— „Auzi domnule conductor!" strigă watmanul 
întorcându-se, furios, către colegul său de vagon. 
„Domnişoara asta mă insultă : mă şi ocăreşte, după 
ce mă sileşte să opresc tramvaiul în mijlocul câm
pului, între două stafii."

— „Aci nu eşti pe câmp!" se răsti bruna, „aci eşti 
pe Euclid-avenue ; cea mai lungă şosea din Cleve
land— şi trebuia sâ opreşti, fiindcă noi suntem fete. 
Şi mei ales, fiindcă taxa pentru 11 pasagere este 
pentru Societatea tramvaiului care le plăteşte, un 
venit nu tocmai de negiijat."

Adresându-se colegelor sale, bruna urmă :
— „Urcafi-vă fetelor. Dar atleta noastră, Ruth, să 

stea lângă watman, ca necioplitul ecela să nu por
nească fără întreaga turmă."

Fata numită „Atleta" sări lângă manipulant, şi, cu 
toate protestările lui, — căci cerea ca pasagerele, 
conform regulamentului să se urce la partea din'apoi 
a vagonului — stătu lângă el, până ce întregul grup 
de fete râzânde fu instalat pe băncile din interior.

—„Acu pofi porni!" rosti Atleta cu un surâs prietenos.
— „Nu primesc ordine de la dumneata !" replică 

watmanul cu îndârjire.
— „Eu nu-fi dau ordine," zise Atleta surâzând: „ci 

îfi dau un sfat. Dar când fi-oi da*un ordin, şi nu-1 
vei executa îndată, zbori de la postul dumitale drept 
în şanţul de lângă linie."

O fată din interior strigă :
— „Să-l dăm jos ! Să-I dăm jos!că e obraznic cu 

pasagerele !"
— „Să-l arunce Atleta din tramvai !" strigă alta..
Intimidat omul se supuse şi vagonul pomi, pe când

fetele continuau să vocifereze, cerând unarptdtp- 
sirea watmanu!ui,_ alta darea lui jos, alta boxai ea lui.
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In mijlocul acestei cacofonii de „ordine* Atleta 
sta nehotărâtă. Ea îşi aruncă privirea către fata 
brună, şi întrebă destul de auzibil prin zgomotul 
ce domnea.

— „Ce spui dumneata lulio ? Ce crezi că trebue 
făcut acuma ? Să-l arunc ?"

Delà locul ei, fata voalată, făcu un gest cu mâna, 
şi şopti tovarăşei sale câteva cuvinte.

Tânăra, o roşcată, se apropie de lulia şi îi 
transmise :

— „Cecilia vrea să nu facem scandal.*
Bruna făcu din cap Atletei semn să se apropie.

Ruth veni şi luă Ioc pe scaun râzând.
— „Ei Ruth, ce zici ?* întrebă lulia, când fetele 

începură să se potolească. „Ce zici? Aşa-i că de 
mă ascultaţi, ne trecea şi vagonul ăsta pe Ia nas, 
fără să se oprească ? Celait, când a văzut atâtea 
fete, a rupt-o ia fugă, parcâ-l goneau Germanii de 
pe urmă."

Conductorul se apropia de lulia şi întrebă*:
— „Cine plăteşte, că ar trebui să vă amendez?*
Bruna chemă cu un gest pe o fată şi zise cu o

mustrare hazlie :
— „Aneto, aşa casieriţă eşti ? Permiţi să fim noi 

apucate de scurt de un conductor ?"
Fata surâse scuzându-se :
— „lulio dragă, iortă-mă, dar după cum era aci 

curentul, am avut iluzia că îl aruncăm pe watman 
jos. Şi dacă pleca el, probabil că trebuia să arun
căm şi pe conductor, ca să-i ţină de urât, până îl 
ridica de acolo compania de tramvaie. Şi mi s'a pă
rut că în aşa situaţie nu trebue să mă mai ostenesc 
să scot bani pentru plată."

Conductorul făcu un gesl de spaimă:
— „Vai de mine, domnişoarelor, dar nici eu nu 

merit, şi nici el nu merită o soartă atât de crudă.*
Bruna luă un aer teatral şi roşii sentenţios :
— „Vroiaţi să ne călcaţi, şi dacă trecea vagonul 

peste noi, ne şifona rochiile. Nu aţi oprit decât la

cea

nu
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două palme de noi ; meritaţi o pedeapsă exemplară I*'
— „Păi,* explică repede conductorul, cu un aer de 

scuză, „a oprit aşa ca să nu vă osteniţi d-v. — ca 
să fie mai aproape de d-v. domnişoarelor, ca să vă 
fie mai agreabil.*

— „Ei“, râse casieriţa, „dacă e aşa, merită să-î 
decorăm când o fi să devină lulia preşedintă a Re- 
publicei."

— „Mulţumesc, pentru el,* făcu politicos conduc
torul, „dar dacă nu vă supăraţi aş putea afla unde 
vă duceţi d-v?*

Fetele celelalte exclamară:
— „E din poliţie! Să ştiţi că e detectiv !... Să-l a- 

restăm ca pe un spion ! căci probabil n’are justifi
cativele necesare !“

Unul din puţinii pasageri aflaţi în vagon interveni 
politicos :

— „E scuzabil domnişoarelor ca un biet conduc
tor să devină curios, când aşa un grup de domni
şoare, îi opreşte cotiga lui în drum, ca pe un simplu 
tren expres încărcat cu parale.*

Iulia făcu semn casieriţei, să plăteescă, apoi privi 
spre câteva bin fetele cari o însoţeau, ca să vadă, 
dacă este în dorinţa lor, să dea pe faţă locul către 
care erau pornite.

Dar cum nici una nu părea dispusă să o autori
zeze, fata aşteptă sa vadă pe conductor plecat, şi 
coborând vocea, explică :

— „Nu spunem unde ne ducem : dar na-arn adu
nat, câte ne vezi ca să mergem să petrecem două- 
trei zile în Cleveland,... Am fi plecat spre New-York 
unde sunt mai multe atracţii, şi unde e învitată una 
din noi cu „tren special* la dispoziţie, dar majori
tatea colegelor mele sunţ nişte fricoase. Fete ! ce 
să faci cu nişte fete? Dacă toate ar fi atât de cu- 
ragioase ca Atleta noastră... Ar merge lucrurile de 
minune.*

— „Dar", reluă pasagerul, „dacă watmanul s’ar 
supăra şi s’ar da jos şi v’ar lăsa în drum...*
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lulia surâse cu uu aer superior:
— „De asta să n’ai nici o grijă domnule. Am aci 

o fata electricianâ, care dacă vrei este în stare să 
repare şi vagonul, nu numai să-l pună în mişcare. 
Am luat cu noi tot specialiste... Avem o pianistă, o 
violonistă, o atletă, un tip de o frumuseţe premiată» 
o duelisiă, o ochitoare cu pistolul, o medicinistă, şi 
iată, chiar eu, sunt o acrobată."

— „Dar ce?" întreba străinul, „vă duce|i să vă 
angajaji la vreun circ, sau teatru de varietăţi ?"

Un râset general isbucni din grupul fetelor, la 
auzul întrebărei.

Iulia îşi scoase batista, îşi şterse ochii de lacri
mile produse de râs, şi explică pasagerului, cu un 
aer de indulgentă protectoare :

— „Nu domnule. Noi suntem fete americane., .... 
cute în libertate...Una din noi, cum am mai spus, nu 
numai că dispune de un tren special, dar mai este 
şi fiica vestitului fabricant de locomotive Godwin. 
Noi am plănuit de mult să mergem împreună, sa pe
trecem în Cleveland, şi ciim vezi dumneata, am por
nit. Dar autobuzul nostru s’a detracat la vreo 2 mile 
de aci, şi am venit pe jos,—cu toate că suntem în 
toalete de serată,—să apucăm tramraiul electrici"

Vorbind, ea deschise Ia piept mantaua impermea
bilă, de sub care apăru costumul ei de mătase, cu 
uşoara decoltare a gâtului.
' —„Toate suntem gătite urmă fata, „şi restul de 
îmbrăcăminte şi bagaje ni se află pe drum în ho- 
doroaga pe maşină."

—„Dar părinjii dv," obiectă pasagerul, „ce zic des
pre plecarea asta a dv. într'un oraş mare şi mai a- 
.les singure ?"

Fata îl privi cu un fel de curiozitate surâzătoare 
.şi în cele din urmă zise.*

—„Eu şi încă vre-o trei colege de ale mele, 
jiu avem părinţi. Celelalte au, dar... ce, dumneata 
■eşti strain, de nu cunoşti obiceiurile americane? Eşti 
^străin ?"
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Şi cum pasagerul dădu din cap, spunând că este 
stabilit de curând în Statele-Unite, Mia exclamă :

— «Vezi ca am ghicit şi după cerul, şi mai ales 
după intervenţia dumitale ca nu eşti american !"

La staţia a doua cei mai mulţi pasageri se cobo- 
râră. Rămase cu fetele numai străinul, care se 
prezintă ca fiind de origină france/, din Normandia, 
Georges Leroux... foşt funcţionar în serviciul sigu
ranţei publice în Paris.

Acuma, el se ocupa cu o fermă, c° cumpăra e lângă 
Castelul părăsit, alături de „satul Indian..."

— „Şi", întrebă el, duoă ce saluta cu un surâs, 
pe fiecare din fetele indicate de gesiul luliei, „şi 
unde vă duceţi dv. astăseară?, căci văd că sunteţi 
gata să mergeţi la o serată !“

— „Nu la o serată" — replică fata, „ci la un fel 
de restaurant unde este muzică. Voim să-l vedem 
pe celebrul violonist supranumit „cuceritorul de inimi."

Francezul privi cu mirare în ochii fetei, şi cu o 
intonaţie menită să îndulcească spusele lui rosti rar :

— „II cunosc: am auzit de el. Şi eu am o fată 
de vreo 18 ani, dar eu nu aş tolera ca ea să plece 
singură de acasă, pentru a mergfe să vadă pe un 
„cuceritor de inimi."

— „Dar ce, noi suntem singure ! ?" exclamă At
leta de la locul ei.

— „Bine," făcu străinul, „singure nu sunteţi... dar 
e discutabil dacă o companie de fete, neexperimen
tate, prezintă vre-o garanţie de siguranţă... Să mă 
iertaţi,’nu găsesc normal să mergeţi tocmai la un 
local unde se află un asemenea tip."

— „Toată lumea se duce să-l audă," zise lulia.
— „Şi să-I vadă !" complectă fata voalată.
— „Mă rog," insistă Francezul, „dor dacă el va ză

păci pe una sau două din d-voastră?"
— „Auziţi fetelor!" exclamă lulia... apoi întorcân- 

du-se către străin, ea continuă : „Cum crezi că un. 
biet tânăr, poate zăpăci pe vreuna din grupul nostru T
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„Păi noi suntem unsprezece... Poate mai degrabă 
să se zăpăcească ei săracul; când o vedea pe cea 
mai frumoasă dintre noi... pe premiata noasţră.*

— „Premiata?" făcu străinul. „Nu înţeleg, am mai 
auzit adineaori o aluzie.*

Cu un gest pătruns de mândrie, lulia arătă spre 
tânăra voalată, care sta retrasă lângă fata roşcată :

— „Uite fetiţa aceea de acolo, cu voaleta groasă 
'pe obraz, este o colegă a mea, care a luat premiul 
întâi de frumuseţe, la un concurs publicat de o 
companie de filme cinematografice. Compania a găsit 
ce e cea mai frumoasă fată din Ohio şi i-a pus un 
tren special la dispoziţie, numai ca să vină până la 
New-York, Dar ea, din motive pe ceri nu ne-am per-' 
mis să Ie cercetăm, preferă să se plimbe cu noi 
spre Cleveland.*

Francezul îşi arunca privirea în direcţia indicată 
de gestul vorbitoarei. El văzu o fată îmbrăcată cu 
acelaş fel de „impermeabil*.

Tânăra avea obrazul acoperit. Ea sta lângă fereastră 
intr'o thiută mai mult timida, pe când tovarăşa ei 
roşcată, delà marginea băncii ii vorbea în şoaptă.

— „Angelo dragă,* urmă lulia, adresându-se fetei 
roşcate, „ia arată puţin domnului acesta, obrazul 
-Ceciliei noastre.*

Fata surâse, şi cu aerul unei persoane obişnuită 
să facă acest lucru, apucă din lături, cu amândouă 
mâinile, colţurile de jos ale vălului, şi îl ridică încet 
în sus.

Străinul văzu apărând întâi bărbia, apoi guriţa, 
nasul, ochii, fruntea şi părul, unei fiinţe a cărei fru
museţe îi zmulse o exclamaţie de admiraţie.

Angela lăsă voaleta peste pălăria fetei, şi într’o 
pornire de dragoste admirativă, îşi lipi obrazul ei 
de roşcată pistruită, de chipul fin, diafan al Ceciiiei.

Cu o mână ea o strânse pe după umăr,, zicând 
cu o intonaţie iubitoare :

— „ Spuneţi domnule sincer, credeţi că, pe lume 
mai există o fiinţă atât de frumoasă ca îngerul

acesta ?*
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D-l Leroux scoase pălăria cu o mişcare de respect 
admirativ înclinându-se către tânăra frumuşele. Ce
cilia răspunse salutului cu o uşoare înclinare din 
cap şi zâmbi zicând :

— „Acum Angelo dragă te rog lasă cortina !"
Francezul făcu un uşor gest de protestare :
— „Dar domnişoara îşi va strica ochii purtând o 

voaletă aşa de groasă..."
lulia surâse cu un aer de înjelegere şi replică:
— „Nu... Mai de grabă se strică ochii celor ce o 

privesc pre3 mult. Unul chiar a şi ’nebunit... a în
ceput să o ameninţe cu moartea... A este un întreg 
capitol de film dramatic... De aceea şi merge fata 
cu noi, în Ioc să se ducă la New-York cu „trenul 
special" care îi stă la dispoziţie."

Fata roşcată mai privi odată ochii fermecători ai 
Ceciliei, şi începu să lase încet vălul peste obraz.

Iuiia se adresă francezului :
— „Vedeţi domnule ce \iudă|enie: pe roşcata asta 

simpatică o chiamă Angela... şi ea n’are nimic an
gelic în ea... Adevăratul angel este lângă Angela..."

Roşcata scoase un văl şiînceptl să şi-I potrivească 
pe obraz :

— „Ne apropiem de destinaţie" explică ea „şi ca 
să nu afragâ Cecilia atenţia asupra-şi, îmi pun şl 
eu unul lulio."

Bruneta se gândi o clipă şi sfătui fetele :
— „E preferabil să punem fiecare câte un văl, ca 

să. nu ne deosebim prea mult de ea..." şi către 
Leroux urmă explicativ: „Ştiţi, Cecilia se află sub 
protecţia noastră !"

Una din fetele care se afla în urma Iuliei, o tâ
nără cu părul aproape albicios de blond ce era^ 
şopti câte-va cuvinte la ureche brunei.

Iulia tresări violent şi rosti destul de tare, ca să fie 
auzită de toate colegele ei :

— „Fetelor aplecafi-vă repede cât pute|l de jos„. 
să nu fim văzute de afară !"

Roşcata îşi lăsă preparativele menite să-i fixeze
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voaleta şi încovoindu-se, oi roape se vâra sub bancă, 
silind cu aceiaşi mişcare şi pe Cecilia să se aplece.

CAP. JI

Leroux văzu această subită ascundere a fetelor, 
cu o uimire pe care era să o traducă printr'o ex
clamaţie şi o întrebare. Dar el îşi înfrâna pornirea, 
căci privirile lui căzură asupra unui automobil de 
cursă, care gonea nebuneşte pe şoseaua alăturată 
liniei feraie electrice.

In automobil se afla un tânăr, care, în picioare,— 
cu părul felfâind în aer, — făcea sforţări să poată 
vedea în interiorul vagonului.

El nu zări decât pe Leroux, şi pe conductorul 
tramvaiului, care tocmai îşi făcea socotelile.

Automobilul se menţinu câteva secunde în linie 
cu vagonul electric, apoi tânărul, convins că nu se 
află în el decât un singur pasager, se lăsă jos'pe 
perne, făcând un gest de furie, pe când maşina Iul 
trecu înainte ca o vijelie, lăsând un nor de praf în 
urmă.

Leroux şopti luliei :
— „A trecut înainte, d-şoară !"
Tânăra se ridică cu precauţie şi zise colegelor ei :
— „A dispărut ! Am scăpat ! Lucreţia ne-a scutit 

de o scenă drama ică. Era nebunul de Ralph I"
— „Înţeleg," rosti Leroux, „era tânărul disperat de 

care pomeneaţi."
Dar un ţipăt venit din spre Angela îi opri vorbele.
Fata roşcata începu să plângă':
— „Fetelor—fetelor, ajutaţi-mă, mi-a leşinat fetiţa 

mea, Cecilia, a leşinat !"
lulia strigă cu o spaimă sinceră^
— „Unde e Helen, chimiste ? ! Mai iute Helen 1*
Fata chemată scoase din geanta ei o sticlă cu

săruri şi se apropiă grupul ce se formase în jurul 
frumoasei leşinate.
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După scurt timp, când Cecilia se întremase din 
spaima prin care trecuse, lulia hotăra :

— „Ne dăm jos fetelor, şi o luăm în trei grupuri, 
spre hotelul Statler, de care am mai vorbit : Atleta 
noastră merge cu Cecilia şi cu Ange'a."

— „Şi cu tine lulio," zise Lucreţia „Tu eşti gata 
de găsit resurse oric ând... mergi şi tu cu ea."

Fata brună stătu o clipă la îndoială apoi oftă :
— „Ce păcat că nici una din noi nu are aptitu

dini de defectivă: i-am face nebunului o farsă..."
Leroux interveni cu un gest politicos:
— „Eu ca fost funcţionar e! siguranfei, mă pun 

Ia dispoziţia dv... Nu credeţi, că acest fânăr, a aflat 
de urma dv. de la cei cu camionul? Şi nu s'ar putea 
ca şoferul dv. să fi fost plătit, de el, să vă lase 
în drum?"

Fetele se priviră cu un aer de uimire :
— „Uitel", exclamă roşcata, „la asta nu ne-am 

gândit !"
— „Şi" — zise lulia çu o mişcare de ciudă co

mică, „de aceea ne-a găsit Ralph urma aşa de re
pede. Acum desigur ne aşteaptă Ia hotel..."

— „Vă ofer eu serviciile mele", reluă francezul. 
„Eu mă pot duce înainte la hotelul la care spuneaţi 
că vă aşieaptă, şi am să comunic acolo, că nu mai 
veniţi, de oarece, aţi plecat cu toate spre Chicago 
sau New-York, din pricină că aţi văzut că sunteţi 
urmărite. Apoi să vină una din dv.., O voi aştepta 
lângă intrare. Să vină să ia înţelegere cu mine a- 
fară ; ca să ştie încotro l'am pornit. Acuma nu cu
nosc exact care tren pleacă mai repede : şi frebue 
să fiu bine informat ca să mă creadă..."

lulia făcu semn „Atletei" să obţină oprirea vago
nului, şi pe când fetele se pregăteau să coboare,, 
îndreptându-se opre eşire, ea preciza cele ce avea 
de spus :

— „Bine. Avem încredere în cavalerismul dv. d-Ie 
Leroux. Faceţi cum veţi crede mai bine, ca să-l tri- 
mefeţi la naiba încolo."

Francezul întrebă cu un aer mirat :



Cuceritorul de inimi 15

— .Dar daca vă terorizează aşa : de ce nu pu
neţi să-l aresteze ?

„Cel dintâi policeman vi-1 bagă la răcoare, până 
obţineţi un mandat contra lui.*

lulia rămasă ultima pe scara vagonului, explică 
în şoaptă :

— „Ei o iubeşte săracul: şi apoi este văr cu ea: 
se .cunosc de copii ;şi ei îi este milă de el, dar nu-1 
poate lua. Şi pe când ol ameninţă că o va împuşca, 
dacă va lua pe altul, ea vrea sa-1 menajeze ... ca 
să evite scandalul ce ar rezulta dintr’o arestare. Nu 
uitaţi d-ie Leroux cele tăgăduite şi primiţi mulţumi
rile mele pentru gentiieţa d-voastră.a

CAP. 111

lulia, însoţită de Lucy şi Mary, dădu peste d-i 
Leroux, care le aştepta în stradă lângă intrarea ho
telului Statler (cel mei mare hotel din oraş). Daca 
nu Par li recunoscut fetele, el de sigur că în flu
viul aceia de oameni, care se scurgea pe strada 
largă, nu ar fi fost în stare s i le descopere.

Cu o volubilitate pătrunsă de veselie, el explică 
fetelor, cum, tocmai când vorbea, cu luncţionarul 
însărcinat cu reţinerea odăilor, un tânăr, aflat acolo, 
se amestecase în vorbă şi ceruse câteva informaţii.

— „Era brun, cu ochii negri ? Lungueţ la fată, şi 
ras?* lnlrebă lulia.

— „Şi cu părul buclat dat spre ceafă,* răspunse 
Leroux: „era ca de vre-o '25 ani: vioi şi avea un 
aer de hotărâre desperată!...*

-r* „El era!* exclamă lulia. „Şi ce s'o întâmplat?*
— „Ani spus că, înfâJnindu-vă în gară ca să luaţi 

trenul spre Chicago, m'aţi rugat să aduc ştirea la 
hotel aci, că nu mai aveţi nevoie de odăile ce aţi 
reţinut.

„Tânărul s’a repezit să vadă care este primul 
tren spre Chicago. Un funcţionar, de aci i-a dat 
desluşiri, şi când a văzut că nu există decât peste
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6 ore alţ tren a spus că pleacă îndată cu automo
bilul lui, să vă ajungă de pe urmă."

Lucy şi Mary începură să râdă.
lulia avea ochii lucitori de veselia ce-i provoca 

păcălirea Iui Ralph. Ea îşi stăpâni bucuria şi reluă 
un aer grav :

— „De are să ajungă, sau nu trenul, puţin ne 
importă... Dar tânărul acesta are să fie o piedică 
setioasă pentru petrecerea noastră aci."

— „Nu face nimic," întrerupse Mary; „dacă nu 
putem sta aci, ne vom duce Ia New-York, sau Ia San- 
Francisco, numai să scăpăm de el."

Francezul rosti surâzând:
— „Dar de ce nu puneţi să-I aresteze domnişoa

relor. Asta ar simplifica lucrurile enorm şi v'ar pune 
la adăpost pentru viitor..."

Julia îl privi drept în ochi întrebând :
— „Dv. aţi pune să se aresteze o fată, sau doamnă, 

despre care aţi şti că vă iubeşte, dacă aţi fi de vârsta 
noastră...?"

Francezul nu găsi ce să răspundă şi se scuza :
— „De! aveţi dreptate... Ah! iată şi celelalte prie

tene ale dv. Eu, am terminat, cred, misiunea mea... 
lată aci carta mea de vizită, adresa la care pot fi 
găsit, în cazul când nişte d-şoare atât de expedi
tive ca dv.. ar avea nevoie de serv ciile mele. Ştiţi, 
satul Indian, este acela pe lângă care aţi trecut cu 
tramvaiul electric..."

Fetele îl priviră cu un surâs recunoscător, Mary 
îl întinse mâna şi după ce îi mulţumi în numele tu
turor adaose :

— „Nici nu ştim la drept vorbind, unde avem să 
mergem. Totul depinde de hotărârea pe care o va lua 
tirana noastră cea frumoasă."

— „Tirana dv. ?" întrebă francezul mirat. „Nu vă 
înţeleg d-şoarelor."

Iulia îl lămuri cu un surâs pătruns de indulgenţa :
— „Ah ! asta aveţi să înţelegeţi dv. cu greu.;. Ti

rana noastră este frumuseţea aceea: Cecilia... Ea ne
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conduce după capriciile ei. A fost un gust al ei să 
vină aci, să audă şi să vadă pe celebrul „Cuceritor 
de inimi", şi noi, am venit... De*i am fi preferat să 
mergem cu trenul ei special la New-York. Dar ce 
să facem, o iubim şi căutăm să-i îndeplinim toate 
gusturile, după puterile noastre. Acum am fi dorit 
să-i evităm întâlnirea cu vărul ei „furiosul Ralph". 
Şi vă suntem mai recunoscătoare decât vă închipuiţi 
fiindcă ne-aji ajutat."

Ea fu întreruptă de Rulh. Atleta venea singură să 
întrebe ce „solujie s’a dat lucrurilor", şi dacă pri
mejdia a trecut.

La răspunsul afirmativ al luliei, Ruth, ridică în aer 
mâna dreaptă, în care finea o batistă desfăcută, şi 
continuă să vorbească, timp de un minut, fără a 
lăsa braful în jos. Apoi îşi puse batista în gentu- 
iifa—zicând ca explicaţie :

— „Telegratia noastră fără fir."
Din şuvoiul de lume, care se scurgea pe trotua

rul din fafa hotelului, se iviră, pe rând, mai multe 
fete, cari se alăturară de luiia, spre a mulfumi lui 
Leroux pentru intervenjia iui prietenească...

Cecilia slrânse mâna francezului şi îşi exprima . 
dorinfa de a face cunoşlinfă cu fiica Iui. de care 
pomenise în tramvaiul electric.

— „Să fi(1 sigur d-Ie Leroux:" surâse frumusefea, 
ol cărei glas melodios încânta pe francez „so fifi 
sigur că nu va fi nici de cum în primejdie, dacă se 
împrieteneşte cu noi... Temerile dv.f nu sunt îndrep- 
lâfite."

— „Ba are, să fie în mare primejdie," replică 
francezul, luând rămas bun delà fete. Şi cum lulia 
şi celelalte ÎL priveau cu un aer nedumerii, el îşi 
complectă fraza: „Are să fie în primejdie de a se 
îndrăgosti şi ea de dv. frumoasă d-şoară."

CAP. IV
lulia intră în hotel şi trecu înainte spre ghişeul 

funcţionarului însărcinat cu distribuirea odăilor. Ea 
•întrebă cu un ton poruncitor:
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— „Ce s’a făcui cu apartamentul reţinut pentru 
d-ra Cecilia Godwin ?"

— „D-ra Godwin? Fiica fabricantului de locomo
tive ?*, întrebă funcţionarul...

— „Da, întocmai; reţinuse un apartament de 5 
odăi, la al 8-lea m acuma a sosit. Ştiu", întrerupse 
lulia cu un gest, văzând cum se pregătea să dea 
explicaţii. „Ştiu bine, că a fost un domn 3ci, care a 
spus că d-şoara Godwin a plecat la Chicago. Dar 
era o farsă, după cum vezi. Ne trebue apartamen
tul : eu sunt secretara d-rei Godwin : numele meu 
este d-ra lulia Ruark."

Impiegatul salută zicând cu o admiraţie exagerată :
— „Am auzit de minunata d-stră lovitură cu nişte 

acţiuni." Dar lulia îl măsură de sus zicând cu un 
ton glacial :

— „Vezi de afacerile d-tale !"
Omul de serviciu se înclină, şi nu crâcni. El sună 

Ia telefonul care ÎI lega cu diferitele etaje, şi or
donă intendentei de Ia etogiul al 8-lea, să prepare 
totul şi să ţină Ia dispoziţia d-relor apartamentul ce 
fusese leţinut.

La răspunsul telefonic că odăile sunt gata, impie
gatul comunică luliei cu un surâs servil :

-— „Totul este preparat. Dacă vroiţi .să coman
daţi ceaiul, puteţi telefona din orice punct ai hote
lului. Nu uitaţi vă rog, să spuneţi d-şoarei Godwin, 
şi amicelor sale, că astă seară, ca şi în fiecare 
seară, se dă aci în sala cea mare a hotelului un 
concertr condus de unul din cei mai celebri maeştri 
de muzică clin America."

lulia făcu un semn colegelor sale, şi fetele se în
dreptară spre „ascensorul expres."

Ascensorul nu se oprea la nici un etaj, până la 
al 7-lea. Abia de la etajul al 7-lea în sus, devenea 
„local" ; adică se oprea la ori-ce cat i se cerea.

— „Intraţi toate, să meargă întreaga caravană- 
dintr’o dată !" ordonă lulia.

— „Dar ne poate oare ţine pe toate ?* întrebă-
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Alice Rosy, piantsta, ascunzându-şi teama ce o cu
prinsese în momentul când călcase pe platforma as
censorului.

— „Nu fii fricoasă," zise lulia.
— „O nenorocire se întâmplă aşa de uşor... Abia 

eri am citit cum s’au prăbuşit optsprezece persoane 
delà etajul al zecelea, cu ascensorul, până în sub
sol. l-a făcut pifiie pc tofi-*

Fata de serviciu care conducea ascensorul, îşi po
trivi pujin chipiul, dând o buclă rebelă Ia locul ei, 
apoi mişcând mânerul, porni aparatul Cutia meta
lică începu să se înalte trecând în goană etajuriie, 
pe când fata explica :

— „Fu sunt aci de doi ani şi niciodată nu s’a 
întâmpini vreun accident. Mă miră însă că aud ex- 
primandu-se o temere de acest fel, tocmai de o 
d-şoară. Până acu am auzit vorbind astfel numai pe 
nişte fricoşi de bărbaţi."

— „Adică vrei să spui", obiectă Ruth „că bărbaţii 
sunt slabi şi că noi suntem sexul cel cu adevă
rat tare ?"

Conducătoarea ascensorului deschise uşa şi le 
iăcu Ioc să iasă :

— „Da: iată am sosit." Şi cum îngrijitoarea eta
jului le întâmpină, fata adăogă :

— „Vede{i ce cinste se face fetelor? Vă trimete 
intendenta să vă primească."

Aneta, casieriţa se uită la lulia şi pricepând ges
tul de care bruna îl făcea, scoase portofelul, sco
toci prin el, şi puse în mâna „ascensoretei" un dolar..

Fata duse mâna la chipiu, mulţumi surâzând şi se 
dădu cu ascensorul Ia fund.

— „Iată apartamentul !" îijcepu Intendenta, ară
tând odăile rezervate pentru Cecilia Godwin. „Avefi 
şi un salon, numai pentru d-v... Precum şi câte o 
baie pentru fiecare cameră. Nu uitaji vă rog, că te-

.lefonul îl ve|i găsi în fiecare odaie. Ave|i în vedere 
-ch suntem ori când, şi pentru orice serviciu la dis
poziţia dv. fără nici un plus de taxă."
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Cecilia făcu un gest de nerăbdare, şi după ce fe- 
meea plecă, spuse :

— „Nu ştiu de ce mă plictisesc aceste dovezi de 
servilitate. Mai bine mi-a plăcut aventura cu autobu
zul, şi m’a încântat afacerea cu tramvaiul electric 
şi cearta cu watmenul. Chiar şi momentul de groază 
prin care am trecut, mi-au plăcut mai bine, decât a- 
ceste continue dovezi de platitudine ce ni se dau 
aci. Să vedem programul ce ai pentru astă-seară 
lulio? Unde eşti?!"

Tânăra chemată apăru dintr’una din odăile ce li 
se rezervase, lulia era radioasă şi fără a fi auzit 
cuvintele rostite de d-şoara Godwin, zise cu o ve
selie exuberantă:

— „Fetelor! fiecare odaie are câte o baiede por
celan. E raiul !"

— „Răspunde la ce te întreb !" Reluă cu un ac
cent imperativ Gecilia.

— „Doamne!" exclamă Ruth apucând de bref pe 
fata brunetă, şi zguduind-o : „luiio, dragă, cum pofi 
fi atât de distrată!... Te întreba frumoasa noastră 
cevu, şi tu visezi de baie, par’că n’ai mai fi făcut 
baie de lo botez încoace!... Ce e cu programul ? !"

Interpelata, se apropiă de Cecilia şi zise cu un 
surâs pătruns de şiretenie :

— „Astă seară... Ne culcăm pe Ia orele 9, căci 
suntem obosite. Luăm masa în restaurantul acestui 
hotel... ascultăm pufin concertul, de care vorbea 
funcţionarul de jos, apoi facem nani...!"

Cecilia bătu din picior cu nerăbdare. Peste fru
mosul ei obraz, trecu o umbră de nemulţumire. Ea 
rosti cu un ton înciudat :

— „Bine lulio dragă, aşa ne-a fost vorda ? De a- 
ceea am plecat noi de acasă, îmbrăcate gata ca de 
serată, ca să asistăm la concertul, ce se dă în a- 
cest hotel nesuferit I"

lulia luase telefonul în mână pentru a răspunde 
unei întrebări ce i se punea de la ghişeul de ba
gaje, cu privire la lăzile sosite.
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Ea dădu instruc|iile necesare, Iasă telefonul, şi se- 
apropiă de Cecilia. Luându-i amândouă mâinile, ea 
zise cu drăgălăşie :

— „Ia uită-le la frumoasa noastră... Cum a în
cruntat din sprâncene ! Ei, nu te supăra, zâna mea 
dragă, căci am proiectat, după cum ştii, şi am luat 
toate masurile ca să mergem într’un locel, în care 
cu siguranţă, n'ai să refuz! să ne însoţeşti..."

Două fete care se apropiase de lu'ie, rostiră simultan:
— La „cuceritorul de inimi" avem să ne ducem !"
— „Bine, fiel" oftă Cecilia, cu aerul unei fiinţe 

care cedează de nevoie. „Dacă zice şi lulia... Fie."
— „Iulia cum să nu spună ca d-ta, sutlete drag!" 

exclamă bruna cu-,un surâs ştrengăresc: „ea, lulia, 
doreşte, cum dorim noi toate, să vada pe acel fai
mos violonist !"

— „Dacă este aşa," sugeră Angela, accentuând 
graba ei de a urma gusturile d-şoarei Goldwin, „eu 
sunt de părere ca să şi procedăm la cele necesare 
pentru a merge după masă să vizitam acel local."“

— „Fetelor I" strigă Anele, casiera grupului, „am 
o idee pentru care merit să mă sărutaţi 1"

Cecilia o privi surâzând :
— „S'o auzim," zise ea, „şi dacă e asemănătoare- 

cu aceea ce vroiam să propun, te sărut eu pentru toate."
Aneta făcu o pauză, ca pentru a savura plăcerea 

ce va produce şi rosti accentuând cu un deget fie
care .cuvânt :

— „Să luăm masa Ia restaurantul unde cântă
Cuceritorul de inimi." »

Cecilia o luă de tâmple şi o sărută rostind vesela::
— „Deşi lucrul acesta era în programul nostru,, 

meriţi să fii sărutată..."
Casiera se lăsă mângâiată apoi oftă:

' — „Păcat Cecilio că nu eşti tu Violonistul..."
— „Dar ce ? îl cunoşti ?" întrebă d-şoara Godwin»
—■ „Nici măcar pe bunicul lui nu-1 cunosc..j Insa.

ziceam şi eu aşa : O simplă idee de fată burlacă."

• •r*
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CAP. V

De îndată ce fetele fură gata de plecare, lulia, 
zise cu un aer de părere de rău.

— „Vai fetelor... Una din noi trebue sa romană 
aci de paza, măcar astă-seara, pentru orice even
tualitate. Care din voi se sacrifică? E pentru sigu
ranţa Ceciliei.a
_ Angela se oferi, adăogând că, deşi regretă că nu 
va vedea pe frumosul „cuceriior", prêtera să ve 
ţjheze aci pentru amica ei.

Servitoarea intră să le comunice în chip misterios 
ceva. Ea începu :

— „Nu ştiţi pe cine avem aci, chiar în acest etaj, 
4a a cincea uşă de dv... *

— „Poate să fie şi Împăratul Japoniei !" rosti Ce
cilia, „nu ne interesează!" şi luată de braţ de lulia, 
porni înainte urmată la scurtă distanţa de restul de 
iete, cari plecau câie două, sau câte trei pe urma ei.

x
— „Stai să ne oprim aci" zise lulia ajunsa la un 

colţ de stradă : „Aci vin automobilele restaurantului, 
ca să ia clienţii, cari vor să vadă pe faimosul violonist."

La câţiva paşi staţionau două automobile. Helen, 
chimiste, se apropia, întrebă pe şofeur ceva, apoi cu 
un surâs învitâ pe colegele ei :

— „Veniţi fetelor, că au mai plecat două tran
sporturi de clienfi... spune şofeurul."

Tinerele luară loc câte cinci într'un cupeu şi por
niră spre „Modern Restaurant."

La venire, le primi un servitor în uniformă şi Ie 
•conduse până Ia intrare în subsol, unde se afla lo
calul. De aci o funcţionară uniformata, le conduse 
până la intrarea în marele „hali" inundat de lumină, 
în care se aflau numeroase mese instalate simetric. 
La câteva mese erau familii, Ia altele numai fete 
-tinere, venite cu logodnicii sau prietenii lor.

lulia înainta şi întrebă pe elegantul chelner, care
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îi eşi înainte, dacă ere vre-o mesă de la care se- 
poate „auzi şi vedea de aproape.**

— „Ce să vedeji 1“ întrebă chelnerul.
lulia rosti cu o explozie exagerată de necaz :
— „Ce?... Pe dracul Dar ce crezi că am venit 

aci, de la ţară, ca sa te vedem pe d-ta ?“
— „Aha, pardon... Am greşit !** se scuză chelnerul 

cu vioiciune, negăsind cuvinte cu cari să-^i împace 
clientele. „Am înţeles, masa de colo. Violonistul nos
tru ese de după draperia aceea, îşi cântă bucăţile, 
pentru cari este angajat, apoi pleacă, lată : la masa 
de colo este locul cel mai bun.

lulia aruncă o ochire circulară, apei privi spre 
partea indicată, măsură distanta de iu intrare pană 
la masa pe care trebuia sa o .ocupe şi după ce văzu 
cuierul de haine, aşezat lângă uşă, şi lăcu în gând 
o socoteala, şopti pentru sine:

— „lată o poziţie strategică minunată; putem vedea 
direci intrarea şi avem timp de preparat o scăpare.**

Ea înclină din cap în semn de aprobare, semni
ficând ostiei ca admite masa, spre caic le îndruma 
chelnerul, şi toate fetele porniră în spre locul ales..

Chelnerul alătură în grabă două mese, le acoperi 
şi aşteptă într’ot atitudine respectuoasă să i-se dea 
ordine.

\ Angela îl întrebă râzând :
— „Nu cumva îfi pare cindat că am venit atâtea 

fete aci singure, fără nici c babă între noi, drept, 
chuperon ?**

Cmul dev§erviciu replica politicos, făcând o înclinare:
— „Cum să-mi pară mie curios, un lucru pe care 

îl văd în fiecare seară ? Eri ou fost aci, tot înlr'a- 
cest colţ, nu mai puţin de 18 fete de fermieri, de prin. 
împrejurin.i venite să audă pe Cuceritorul de inimi. “

Tinerele îşi scoaseră mantalele rămânând în cos- 
tv.mele lor simple, elegante- Cea mai simplu îmbră
cată, părea a fi d-şoara Godwin ; ea păstră însă 
pălăria pe cap, ca şi când ar fi vroit ca obrazul 
să-i ^ie ascuns sub largile borduri.
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Cecilia îşi alese locul astfel, în cât să fie cu spâ- 
iele către estrada împodobita pe care trebuia să se 
vadă apărând violonistul.

Toate fetele luară pe rând loc în jurul mesei lunguieţe.
lulia consultă lista de bucate şi fără a mai întreba 

pe colegele ei, comandă „câte un aperitiv de iiecore 
cap", pe când celelalte tinere, cu totul absorbite în 
dragostea lor pentru d-şoara Godwin, adresau ace
steia tot felul de gingăşii. '

lulia repetă cu hotărâre:
— „Vezi să fie whisky de cel tare !"
Chelnerul nici nu clipi măcar, ci plecă repede să

execute comanda, pe când lulia pufni de râs zicând :
— „Fetelor, l’am dai gata ! Când a auzit că cer 

alcool pentru noi, ş’a pierdut bietul om toate iluziile 
despre „poezia" noastră I Dar l’am expediat numai ca 
să putem vorbi de ale noastre, fără să casce gura. 
Fetelor, luăm, toate, aceîas fel de măncare, apoi 
friptură, prăjituri şi ce o mai fi. Ce, par’că noi am 
'venit aci să mâncăm?!"

■— „Aşa e !" replică Ruth, „noi am venit să petre
cem, adică să auzim o muzică frumoasa, buna,"

^Chelnerul sosi cu băuturile şi fiecare fată luă un 
păhăru|f ciocni şi-1 duse Ia gură dându-I peste cap.

Câteva se strâmbară în tăcere ; numai Mary şi Mar
garet, începură să se vaite pe când Lucy rosti auzibilt

— „Doamne cum arde ! cum mă arde ! par’că am 
Înghiţit o porjie de iad ! De o fi să ardă şi supa 
.aşa, ne1 ispăşim pe lumea asta păcatele !"

Mary gemu frecându-se pe piept :
-----„Ba eu ma pun în grevă, că n’am păcate atât

de grave pe cât e arsura asta de afurisită. Eu protestez!"
— „Supa nu arde, supa frige!" explică Helen, 

fără a fi clipit măcar sub arsura produsă de băutura 
-alcoolică. Ea îşi potrivi glasul pentru a face Ceciliei 
un compliment :

— „Drăgălaşi-©," începu chimista, „dacă ai ‘şti cal 
•de frumos î|i şade cu pălăria aceea largă, şl cât 
ÎJi reliefează frumusefea obrazului, d-tale oval-lun-
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guef, Şi dacă ai şti cât de frumos îfi apar buzele, 
guri|a plină şi năsucul delicat şi ochii aceea 
fermecători../*

— „l|i plac într’adevăr atât de mult ?" întrebă 
d-ra Godwin, pe când obrazul ei se poetiza de un 
surâs cuceritor. „Nu-fi închipui dragă Helen, cât de 
bine îmi pare, moi ales astă seară, că mă găseşti 
frumoasă."

luiia făcu un semn chelnerului să se depărteze, 
spre a nu asculta convorbirea lor: ea şopti către 
colega din dreapta :

— „E un biet bărbat... şti, trebue să-l menajăm."
— Helen zise cu părere de rău :
— „Păcat Cecilio dragă că te-ai aşezat cu spatele 

spre locul unde are să apară violonistul;" însă ea 
se opri din vorbă, spre a arăta colegei sale, fata 
uluită şi gura căscată a chelnerului.

Omul de serviciu zărise obrazul Ceciliei şi par'că 
se tâmpise de admiraţie, lulia îl chemă cu un gest 
scurt şi îi şopti cu un accent imperativ :

— „Nu |i-am spus să te dai mai deoparte ?! Ţi-am 
spus aceasta ca să nu faci o mutră aiât de pufin 
inteligentă, bleojdindu te la amica mea de acolo. Te 
rog să nu ba{i toba despre frumuseţea ei, căci nu. 
vreau să fie plictisită de toii cari ar da târcoale pe 
aci ! De felul cum te porji atârnă mărimea bacşişului 
d-tale. Vezi că suntem zece cliente i"

Şi arătându-i lista fata urmă :
— „După ce terminăm supa, aduci felul acesta 

pentru toate şi apoi pui frip|i.“
Omul se înclină şi se dădu de-o parte, accentuând, 

prin însemnările ce făcea pe notesul lui, că a luat 
o nouă comandă.

Mary vru să plaseze o glumă, dar muzicanţii ivifi 
pe estradă, intonară o arie şi fata surâse :

— „Mi-au luat cuvântul... amicii din orchestră."
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CAP. VI

După câteva minute eşi de după draperia liliachie- 
rozată, o fata costumată ca pentru bal.

Ea avea gâtul frumos, cu lini armonioase ; corsa- 
giul, negru, fără nici o ataşă, lesa umerii complect 
goi şi spatele se arăta alb, curat, până în talie. Ri
dicând cu o mână, trena ei elegantă de mătasă 
neagră, tânăra înaintă, şi se opri la marginea estradei. 
Cu o înclinare saluta grafios, cânta o arie, apoi se 
retrase în mijlocul aplauzelor tinerelului.

In tot acest timp „hall"-ul care servea de resta
urant se umpluse de lume. La unele mese se aflau 
câte 4 tete şi o doamnă, la altele, câte un domn 
şi mai multe femei.

Mary rosti cu glasul coborât :
— „Să observaţi că aci bărbaţii sunt aduşi numai 

de formă. Nu sunt nici măcar 10 la sut > din sexul 
urât aci... Tot fete şi doamne, venite ca să admire 
muzica..."

— „Întocmai ca şi noi," o întrerupse lulia, „noi 
pentru ce crezi că am venit, decât să auzim o mu
zică frumoasa..."

— „Pune-o la masculin", întrerupse Helen potri- 
vinduşi ochelarii

Mary replică surâzând cu înţeles :
— „Nu poţi spune „un muzic frumos" Helen dragă."
Chimista coborî glasul, şoptind :
— „Nu: „un muzic" nu; dar, „un muzicant fru- 

.mos", cred că se poate."
Mary se adresă celorlalte tinere, întrebând cu 

un aer n«iy:
*— „Voi ce credeţi fetelor dragă ? că eu nu sunt 

iare în chimie ca dumneaei şi nu mă pricep la gra
matica... Ce zicefi, se poate?"

Un râset general fu răspunsul şi lulia .replică su
râzând cu un aer îndelungai :

— „Da, da, cum să nu? Admitem că se poate."
Câteva exclamaţi: de admiraţie, se auziră : toate
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fetele—afară de Cecilia/—căci sta cu spatele către 
estradă, întoarseră capetele în direcţia muzicanţilor..

Draperia tocmai îşi clătina faldurile, dintre cari 
răsărise, un tânăr brun, svelt, într’un costum n -gru 
de serată. Era Gedeon Walsh pe care publicul îl su
pranumise „Cuceritorul de inimi."

Noul apărut, ţinea în mână o vioară ; el înainta 
până la marginea estradei şi se înclină, apoi cu o 
mişcare graţioasă, de elegantă ce era, ridică vioara 
la umăr, alălură obrazul de ea şi aşteptă acordurile 
feîei care-1 acompania din harpă.

„Are o mustaţă mică, neagră, fină, care-1 prinde 
de minune," exclamă în şoaptă Helen, scotându-şi 
ochelarii şi şter^ându-i repede ca să vadă mai bine-

lulia scoase din buze o uşoară fluerătură admira
tivă, auzită numai de colegile ei. Ea şopti :

„Ţânărul ăsta ş'a greşii cariera. E atât de fru
mos, încât ar li irebuit ca Dumnezeu să-l facă o 
fată. Uitafi-va ce frunte nobilă, ce par negru, ondu
lat natural, ce nas fin, drept.. Ce bărbie minunată., 
îpi ochii' Ah ochii sunt pare că verzi, dar în reali- 
ta’c sunt căprui catifelaţi, şi cu un aer de melancolia. 
Parcă nici nu ar exista acuma pentru el sutele de 
fele cari se holbează la ei".

Ea vru să invite pe Cecilia să se uite, dar văzu 
că tânăra scoase din reticulul ei o oglindă şi că 
p:ivea într’însa, chipul violonistului. Bruna se uită la 
ochii Ceciliti şi observă că frumoasa fată devenise 
palida şi că cearcăne mari vinete, se iviseră sub ochii ei.

lulia simtindu-se - eobservată de celelalte fete, 
prinse privirea Ceciiiei, cîuse mâna la inimă şi din 
vârful buzelor întrebă :

— „Fulgerată ta inimă?"
D-şoara Godwin surâse cu tristetă şi punând o- 

glindu ia loc, dădu aiu cap, in semn de negare, a- 
poi rămase cu privirea pierdută în vag.

Lucrefia îşi lua ochii de la violonist, şi îndrep- 
tâuau-se spre Ceciii-i, şopti apucând’o de mână:

— „De ce nu te ufi la el, să vezi cât de frumos
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-€... Àhl dar ceai? De ce Ji-s mâinile reci?-
— „Poate mi-a făcut alcoolul rău... Dar are să-mi 

treacă- replică fata în şoaptă.
lulia văzând fata consternată a Lucreţiei, vroi să 

se ridice şi să se apropie, dar un gest al Ceciliei, 
o opri locului, Bruna, văzu gestul de nerăbdare pe 
care-l făcuse Cecilia, penţru că prietena ei avusese 
aerul speriat şi rămase pe scaun, însă ea cercetă 
îngrijorată, figura devenită palidă, dar rămasă liniş
tită a frumoasei.

Violonistul începu o arie americană cunoscută şi 
publicul o tescuită într'o linişte ca de biserică. El 
nu apucă să termine şi aplauzele porniră, cu o căl
dură, care era datorită mai ales impresiei pe care o 
făcuse arătarea extrem de elegantă a frumosului artist.

Când aplauzele încetară, trei fete, de Ia o masă 
apropiată, se ridicară şi una din ele, luând un bu
chet de flori pe cari îl ţinuse ascuns până aci, se 
apropia de estradă, urinată de colegele ei. Violonisiul 

’dădu vioara fetei care cânta din harpă cu o mişcare 
.'Simplă, modeşlă, aproape timidă, luă florile şi mulţumi.

Cum tinerele păreau cu totul fâstâcite, el aruncă 
o privire spre masa de Ia care ele pornise şi văzând 
acolo un domn mai în vârstă, şopti :

— „Voi veni să mulţnmesc şi rudei dv., pentru că 
a permis ca nişte d-şoare aşa ee gentile să-mi facă 
o cinste aşa de măgulitosre."

Apoi înclină din cap cu acelaş surâs care îi în- 
frumuseţea şi mai mult trăsăturile şi dispăru după 
•draperie.

El găsi acolo pe stăpânul restaurantului şi îi co
munică intenjia sa, de a cânta la masa celor ce i-au 
adus buchetul.

— „Cum veţi vroi maestre îa replică negustorul cu 
o grabă servilă. „Cum veţi vroi. Eu cred că orice 
gentileţe faceţi d-voastră clienţilor mei, este o re
clamă pentru mine. Probabil că de veţi fece aşa azi, 
mâine au să vină 50 de fete cu buchete. Dar mie 
imi convine chiar de v'ar acoperi de tot cu flori ;
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numai să nu vă împiedice să cântaţi. Succesul dv. 
este şi al meu. De câştig eu, veţi câştiga şi d-voastră. 
Chiar de azi vă măresc cu 10 Ia sută seral...**

Artistul dădu din umeri cu un gest de dezintere
sare. EI apăru pe estradă, dar în acest moment, 
tânăra, care mânuia harpa făcu un pas, ridică vi
oara de pe masa pe care se* afla depusă şi i-o in
line. Artistul luă vioara din mâna harpistei şi mul
ţumind îi ceru sa-1 acompanieze singură.

Apoi coborî treptele, cu un pas elastic pătruns de 
o eleganţă demnă, se apropiă de masa fetelor, care 
îi dăduse buchetul, şi, cu spatele întors către gru- 

' pul prezidat de iuiia, începu din vioară, „Serenada 
lui Gounod.**

Aria banalizată, se transformă sub căldura şi ta
lentul cu care era executată, şi căpăta un farmec, 
o suavitate mărită încă pi in acompanierea precisă, 
dar pasionată o harpei, tata iii muia harpa cu un 
elan şi o precizie explicabilă numai prin simpatia 
pe care i-o inspira şi ei violonistul Gedeon Walsh.

Cum termină artistul, aplauzele izbucniră din toate 
părţile. Gedeon se înclină uşor, cu o mişcare ele
gantă, modestă, şi întorcându-se către masa celor 
zece fete,—de unde continuau aplauzele,—el le adresă 
un surâs de mulţumire.

Privirea lui alunecă pesfe obrazul luliei, peste 
ochelari Helenei, peste zâmbetul Alicei, trecând peste 
chipul plăcut, semeţ al atletei Ruth, aluneca peste 
părul aproape alb al Lucrejiei, şi se opri asupra 
surâsului suav, prietenos al Ceciliei.

Arlistul căsca ochii, de uimire, şi scăpa vioara 
din mână. Margareta se aplecă delà locul ei, şi lua 
^vioara de jos, pe când violonistul palid, înaintă un 
pas, apoi ramase ţintuit locului.

Felele îşi îndreptară privirile asupra Ceciliei şi 
^văzură cum ea, surâzând, întindea o mână spre 
violonist. Cu o uimire, pe care nici nu încercară 
să o ascundă, ele auziră pe frumoasa lor colegă, 
zicând cu o întonaţie muzicala :

—„Aşa-i că nu te aşteptai să mă vezi aici, Geo dragă?"
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CAP Vll

Violonistul apucă mâna Ceciliei, gata să c ducă 
la buze, dar fu oprit cu un simplu cuvânt, înduicit 
cu un surâs şi de o privire duioasă:

— „Nu."
Geo se opri, luă vioara din mâna Margaretei, şi 

abia îi mulţumi din pricina turburărei de care fusese 
cuprins. El dădu drumul mânuţei tremurânde, ce 
ţinuse între degetele lui şi întrebă mai mult dia ochf 
decât din buze :

— „Cum se face că vă aflaţi aci ?"
— „Am venit să te... sa petrecem, şi mi s’a spus 

că aci se află un tip supranumit „Cuceritorul de 
inimi" ; fu răspunsul mei mult şoptit al d-rei Godwin.

— „Ah... ! Aşa," murmură violonistul, suprimând 
un suspin de părere de rău.

Dar în ochii umezi, lucitori şi neînchipuit de fru
moşi, cari îi priveau, el ceti cu totul altceva de cât 
ceea ce spusese fata. Văzând că spectatori delà 
toate mesele se uitau la ei, şi, ca sa nu o expună 
prea mult curiozităţei generale, Geo îi spuse :

— „Daţi-mî adresa... Aşi vroi să vă vorbesc..."
— „Hotel Stlater..." şi neputându-şi stăpâni pul- 

saţiuniie inimei, ea adaogă şopiit : „doresc şi eu să 
vorbim, fiindcă, eu, nu am fugit... de cineva. Eu încă 
îl simpatizez !"

— „Eu nu o simpatizez : Eu o ador," replică 
Gedeon pe ocelaş ton şoptit; şi cu un salüt res
pectuos se retrase.

Făcând o nouă înclinare către cei Ia masa cărora 
cântase, artistul se urcă pe estradă îşi acordă vi
oara şi porni o arie nouă, în care, de aslădată 
fierbeau toate farmecele iubirii.

După câtva timp Lucreţia, delà dreapta Ceciliei, 
întinse mâna stângă şi îi apucă degetele, întrebând 
cu o duioşie neţărmurită :

— „Frumoasa mea ! Cum văd îl cunoşteai ? Ce ? 
eşti în dragoste cu el?"
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D-şoara Godwin sta gata să reteze orice început 
de intimitate, dar privirea fetei cu „părul de cânepă** 
o îmbuna, şi ea spuse glumind :

— „t'uiorule-de-cânepă-fuior“, eşti cam curioasă, 
fetiţo... tl cunosc de mai de mult, şi dacă eşti dis
cretă, fetiţo, am să-|i spun că a plecat tocmai când 
era să ne logodim în secret.** Şi cu un oftat com
plectă : „M’a părăsit, fiindcă el e un sărac şi eu fata 
unui magnet industrial.**

Celelalte fete stăteau gata să întrebe la rândul lor 
câte ceva.

Dar lulia rosti în şoaptă, însă cu o nuanţă de a- 
utoritate dârză:

„Nu gâscărie : fetelorl Nu vă daji în spestacol.
* Lăsaji pe lata noastră în pace acuma ! Să ascultăm 

muzica, să plătim şi să plecăm... Da ? Cecilio : eşti 
de părere?**

Întrebata, dădu din cap şi o privire recunoscă
toare recompensă pc lulia.

Artistul terminase aria şl se retrase pe după dra
perii, după ce salutase publicul, iulie se pregătea să 
cheme chelnerul pentru plată, când privirile ei că
zură asupra cuierului cu haine de lângă intrare, in 
uşă văzu pe Angeta, fata roşcată, lăsată la hotei de 
pază. Angela se uita cu ochi mari în toate direcţiile 
până ce privirele ei căzură asupra 1 uliei.

Bruna, presimţind o primejdie îi făcu semn sa se 
apropie încet.

Angela îşi potrivi mersul, îşi sili obrazul să fie li
niştit, şi se apropia cu paşi elastici, până lângă masă 
salută diu cap, pe fetele oarecum uimite şi şopti luliei:

— „Ralph s'a întors : a aflat de acolo, unde sunteţi : 
a venii aci : Acum se lupiă cu oamenii de serviciu 
ai localului... In curând are să fie aci; căci n'au să-i 
poată résista... E turbat 1...**

Bruna surâse cu un aer încrezător, şi şopti :
— „Numai două minute sa-mi dea răgaz şi îl scoa

tem din circulaţie...** Ea se uita la Helen.
Chimiste!, — care auzise totul, — luă în mână un
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obiect de lângă fructiera, îl dădu pe sub masă, cu 
precaujie luliei, ş»-i şopti ceva cu o căldură şi con
vingere insistentă, încheind.

— „Şi de n’o răuşi, să intre în arenă Ruth Ste
venson, atleta noastră."

lulia apucă de bra| pe tovarăşa ei din drepta, Mary,, 
şi li şopti câteva cuvinte : îi dădu în mână, obiectul 
luat de la Helen, apoi mai tare adăogă :

— „Te aşezi lângă portmanteau-ul acela, delà in
trare, şi... curaj feti|o I îl potolim. Ruth are să vină, 
la nevoe după tine."

Mary trecu spre locul indicat, făcându-se că are 
de căutat ceva prin mantalele de acolo, pe când An
gela ocupă locul ei.

Ruth, Àtletha, la un semn al luliei, făcu din buze 
câteva mişcări cari însemnau :

— „Vine Ralph?.. Sunt gata!"
La răspunsul afirmativ din cap al luliei, atleta se 

ridică, surâzând, gata să se îndrepte spre cuierul 
de mantale. °

Dar abia trecuse fata de Cecilia, şi un sgomot se 
auzi delà tntrare : uşa se dădu în lături, izbită cu 
violenţă : şi un om intră în „hali" de a berbeleaca, 
mânat de o lovitură de picior ce primise.

in urma acestuia apăru Ralph în uşă. El avea părul 
vâlvoi, de pe urma luptei ce dăduse, şi acum, oprit 
un moment locului,—cu hainele rupte,, cu* cravata 
desfăcută şi o parte a gulerului eşit pe după ceafă, 
—ar fi avut aerul grotesc, dacă revolverul din dreapta 
lui, nu ar fi băgat groaza în cei delà mese.

El îşi roti prin sală ochii injectaţi, uitându-se la 
feţele ceior delà mese şi recunoscu pe roşcata 
Angela, aşezată lângă Iuiia. El scrută chipurile fe
telor, şi după liniile graţioase al gâtului, ghici pe 
Cecilia, al cărei cap era în parte mascat de pălăria ei.

Ralph scoase o exclamaţie de bucurie sălbatecă şi 
făcu un pas înainte, întinzând revolverul spre Cecilia.

Àneta delà locul ei de lângă masă, sări în picioare, 
punându-se în dreptul d-şoarei Godwin, ca s'o n-

/
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pere cu corpul ei, Ralph ochise, dar în secunda ur
mătoare, el scoase un |ipăt, scăpă revolverul, duse 
mâinile la ochi, se împletici ••$*:> căzu pe parchet, ur
lând de durere. „

CAP Vil

Se produse o învălmăşeală : chelnerii năvăliră în 
direcfia celui de jos, şi-l duseră afară.

Ralph se freca la ochi şi scotea răgete :
— „Ochii mei! ochii mei! mi-au ars ochii. Nu 

mei văd.a
Oamenii de serviciu pe cari Ralph îi bătuse, când 

se opuseseră intrării lui, găsiră acum prilejul să-şi 
verse focul pe el, şi, până să sosească agenţii poli
tiei, chemaţi telefonic de stăpânul localului, ei îl lu
ară „în primire®, lovindul cu brutalitate.

Anela casiera, se alătură de chelner, îl convin
se să facă repede socoteala şi plăti, dându-i un 
bacşiş bun, şoptindu-i Cfi-i dă această gratificase 
ca să nu le trimeată ziarişti pe cap.

Până să se îmbrace fetele, una din d-şoarete la 
masa cărora căntase Geo Violonistul, zise destul de 
tare ca să fie auzită :

— „Uita|i-vă la fata cea cu părul castaniu şi ochii 
verzi, care stă lângă cuierul cu haine, fata aceea a 
dat cu ceva în ochii tânărului.®

Patronul localului se apropiă de Mary ca să-i mul
ţumească pentrucă potolise pe zurbagiu. Dar fata, îşi 
dădu un aer atât de naiv, încât omul se scuză şi re
gretă în gând că o crezuse în stare de o aejiune 
inteligentă. Ei întrebă de numele Ceciliei şi lulia pre
zintă pe toate fetele, ca făcând parte din familia Iu! 
Robert Fulton, fabricantul de vapoare. Ea lămuri că: 
9de va veni tatăl lor, să Ie caute, să-i spună căs'av 
dus la teatrul Municipal.®

Pătruns de respect, stăpânul, Ie conduse până In 
eşlre, fără a bănui că Robert Fulton murise cu at&t 
amar de ani înainte, fii asigură pe lulia efi va co-

»
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mimica d-Iui Robert Fulton, exact cele spuse, şi, 
imediat notă numele familiei, cu gând să dea pe 
mâna gazetarilor, ioate amănuntele necesare, menite 
să-i măreas ă reclama localului.

Când ajunseră afară, lulia se apropia de Mary 
şi o sărută, zicând :

— „Tu ne-ai scăpat drăguţo! Mărturisesc că am 
avut un moment de teamă, că nu vei executa lovitura."

Apoi, cum Mary da tot meritul pe Helen, chimista 
scoase o jigară şi aprinzând-o rosti pufăind :

— „Po|i s i ai mii de planuri şi idei, dacă nu le 
execuţi, nu lac toate un cent ! Eu umblam de o lună 
cu mixtura 'de ardei şi piper în buzunar, dar nicio
dată nu aşi fi îndrăznit să o arunc în ochii cuiva."

— „Credeam că ai luat-o din solniţă," zise Mary. 
„Parcă luase-şi ceva de pe masă."

— „Nu : am luat un pahar gol, în care am răs
turnat ceeace aveam în hârtie, şi luiia ji-a turnat în 
palmă; după cum am învăţat-o."

lulia şopti atletei :
— „Dragă Ruth, stai tu pe lângă Mary, că mi-e 

frică să nu capete un acces de nervi... Să o susţii."
Angela le ajunse de pe urmă, ea şopti la urechia 

luJiei, cu un aer aferat :
— „L’au bătut de oproapa a înebunit," şi cum 

bruna nu înţelegea, fata urmă :
— „Pe Ralph... Tau bătut cu sălbăticie... Poliţistul 

spunea că de ochi se va vindeca în două zile, dar 
loviturile îi vor lăsa vânătăi respectabile."

— „Pfh !" făcu brura cu dispreţ, dracunu moare! 
Are sa mai aibă Cecilia de suferit de pe urma lui, 
dacă nu-I va da pe mâna poliţiei, cum ne învăţa 
Leroux."

— „Nu vrea fata să vadă numele ei prin ziare ală
turat de al lui Ralph Woodson, altfel..."

— „Numai de nu ar afla restauratorul numele ei" 
oftă Lucreţia. „Patronul restaurantului ăsta caută 
reclama cu orice preţ."

’ lulia lămuri râzând :
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— „Are să spună ziariştilor că suntem fetele lui 
Robert Fulton fabricantul de vapoare. Ziariştii au să 
se strâmbe de râs !a

Chtmista propuse vizitarea altui local de noapte, 
dar lulia se opuse :

— „Nu putem merge pretutindeni în turmă şi apoi 
riscăm să compromitem pe Cecilia. Să lăsăm loca
lurile pe mâine seara, dacă... vom mai fi pe aci !"

— „De ce să fugim?" întrebă Mary, „dece să 
fugim ? Daca am scăpat de Ralph nebunul ?"

lulia dădu din cap :
— „La asta putem să ne mai gândim, căci acuma 

avem vreme 1“
Cum mergeau în trei rânduri, se întâlniră cu un 

grup de şase tineri : mai toţi lucrători.
îmbrăcaţi curat, nimeni nu ar fi putut, după haine, 

să ghicească exact cărei clase sociale cfp'ârţineau'. 
Numai purtarea lor gălăgioasă p e st roda,Tè trad a Tip sâ 
de creştere şi delicateţă.

Unul din ei se opri în faţa grupului, în care se 
afla Cecilia şi strigă :

— „Băefi ! iată aci o damă mascată : D-neai um
blă şi noaptea cu faţa ascunsa, ca să nu o ardă 
luna."

Altui adaugă râzând :
— „Poate are ceva de ascuns, de îşi ascunde faţa."
lulia şopti Anetei, care se afla lângă ea:
— „Adu aci pe cel dintâi poiiceman ce vei găsi: 

nu ne vom mişcai"
„Casieriţa" dispăru în mulţimea care o despărţea 

de centrul sîradei, pe când bruna, făcu semn Atletei 
ca şi când i-ar fi spus : „Să fii gata !" apoi se a- 
propiă de tânărul care părea mai voinic şi-i zise cu 
un ton hotărât :

— „Tinere vezi-ţi de drum dacă nu vrei să pun 
să te aresieze !"

Întregul grup de tineri izbucni în râs şi se adună 
în jurul celui ameninţat, roslind fiecare cute o iro
nie la adresa fei ei :
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— «Vorbeşte parcă ar fi bunica iui Mathusalem !"
— Abia este cât un om şi vrea să ne sperie.4*
— «Apară pe muma pădurii voalată !"
Lumea circula în jurul lor, fără a-i lua în seamăn 

de oarece mulji credeau că sunt cunoscuţi cari 
glumesc.

lulia îşi puse o mănuşă în mâna dreaptă, se în- 
credinjă că Ruth era lângă ea, şi apropiindu-se bine 
de cel care o batjocorea, îl lovi peste obraz, cu 
toată puterea,

Tânărul uluit de îndrăzneala fetei, vru să facă o 
mişcare, dar Ruth se apropiase şi cu mâna înmănu- 
şată strânsă, aplică un pumn în falca stângă a păl
muitului. Sub comoţiunea produsă în creerul Iui, de 
violenta izbiturei, tânărul se înclină pe spate, gata 
sa cadă. Un tovarăş al lui îl susţinu. Dar Ruth nu 
aşteptă ca tânărul, care se afla mai apropiat, să ar
gumenteze, şi, cu stânga, aplică şi acestuia o lovitură 
în plexusul solar.

Tânărul se prăvăli la pământ, gemând. Surprinşi, 
ceilalţi voiră să năvălească asupra Atletei, dar lulia 
strigă :

— „Polijia I Vine să aresteze pe aceşti pungaşi I"
Ca prin farmec, tinerii dispărură în mulţime, pe

când Ruth, după îndemnul luliei, părăsind câmpul 
de luptă, se îndreptă cu Cecilia spre hotelul lor.

Tânăra brună rămase, şi explică poliţistului, cum 
aceşti tineri se legase de ele, cum gratie unei inter
venţii, aceşti doi se aflau aci, loviţi.

Polijistul flueră şi dădu pe cei dôi în primirea 
altor sergenţi de oraş, cari sosiră. El zise adresân- 
du-se tinerei fete :

— ,E de mirat că nişte tineri se leagă de d-şoare, 
pe stradă, aci în acest oraş. Pedepsele sunt aspre 
la noi ; dar se poate să fie pungaşi. De ar fi aşa 
ar fi de mirat că a-ţi scăpat atât de eftin. Ii veţi 
găsi la Curtea de justifie de noapte; dacă vroiţi să 
vă osteniţi. Dacă nu, îşi vor lua pedeapsa şl fără 
prezenţa d-voastră : amenda şi închisoarea îi aşteaptă."

/
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Tânăra mul|umi şi se îndreptă spre hotel, urmată 
de cele două fete, cari rămaseră cu ea.

Iulla era nerăbdătoare să vadă cum a suportat 
Cecilia emoţiile din cursul serei.

Când eşi din ascensor, femeia de serviciu o în
tâmpină zicând :

— „Şti|i, la plecarea d-voastră, începusem să vă 
spun că am să vă comunic ceva foarte important. 
Nici ru banuiji, că în acest etaj, chiar în rând cu d-v."

Iulla complectă râzând :
— „Locueşte celebrul violonist „Cuceritorul de 

inimi :a d-I Gedeon Walsh."
— „Gedeon Walsh? Dar de unde ştiti d-şoară ? !" 

întrebă femeia mirată.
— „Mi-a spus-o chiar d-nealui.a
— „Cum? aţi vorbit chiar cu d-sa? E un tip care 

nici nu vrea să vorbească măcar cu altă^lume! Pri
meşte zilnic sute de scrisori de la fete şi nici nu 
le deschide măcar. Stăpânul hotelului nostru i-a ofe
rit un angajament strălucit, ca să cânte şi la noi şi 
nu vrea. Se zice că are un contract şi nu vrea să-l 
calce. Ştiti că a şi sosit: se află în odaia dumnea
lui. Pare de altfel un om de onoare.. dar..."

lulia nu mal ascultă cuvintele intendentei, ci se 
-duse de-a dreptul în odaia Ceciliei şi îi comunică 
rezultatul celor petrecute :

— „Spune femeia de serviciu că d. Oedeon se 
se afla în odaia d-sale. Vrei să-i vorbeşti ? Să-l chem."

— „Nu, nu !" exclamă cu graba frumoasa fată în- 
viorându-se. „Ştiu că se află aci, delà el, dar aşi 
fi vroit să-i fac o surpriză plăcută."

Vorbind Cecilia luă o cutiufă mică, pe care o des
făcu şi scoase din ea două inele de aur, simple de 
tot, le duse la buze şi le sărută, pe^când lacrimi se 
Iveau în ochii ei superbi.

Iulla o privi cu un aer interogativ.
— „Ştii scumpă drăgălaşă," zise ea în cele din 

urmă, „ştii că eu, ca şi celelalte fete din grupul no
stru te iubim şi nu discutăm, nu te întrebăm ce faci ?
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Der se poate să-Ji găsesc o idee, o solu|ie, acolo 
unde d-ta nu te po|i decide : îl iubeşti de mult şi 
atât de mult, pe acest... arlis*, încât să te decizi Ia 
un pas atât de... grav?..."

— „Da/ suspina d-şoara Godwin ; ne-am cunoscut 
pe când eu urmam la facultate sub un nume de îm
prumut, ca să nu se ştie că sunt fica milionarului 
Theodor Godwin.

„Nu ştiu dacă al rn’a iubit delà început, dar eu„ 
de cum Pam văzut, am rămas cu gândul numai Ia el. 
Mi s’a părut un tânăr pătruns de nobleţă şi abnegaţie.

„Am urmat Ia acelaş maestru de muzică, studiind 
armonia şi contra-punclui. El a mers înainte, fiindcă 
avea talent. Eu, nu. Dar într’o zi, după ce hotărâsem 
să ne logodim în secret, (cum ceream eu), el o des
coperit că suni fiica magnetului industrial Godwin şP 
aflând că tatăl meu are să se opună căsătoriei noa
stre, m’a lăsat din senin şi a dispărut."

lulia luă o mână a prietenei sale, între degetele 
ei subţiri şi zişe mângâind-o :

— „Poate fiindcă este un tip desinteresat, să fi 
fugit: din pricină că eşti bogată, ca să nu se creadă, 
că aleargă după averea d-tele frumoas-o !"

Cu glasul aproape sugrumat Cecilia întreba :
— „li păsa adică mai mult, de cëeace va zice 

unul sau altul din tipii indiferenţi cari alcătuesc so
cietatea, decât ce cred eu, ce spun eu şi ce sufăr eu?"

— „Dar el pare că te iubeşte," obiectă luiia miş
cată de durerea prietenei sale, „nu ai observat, cum 
la vederea d-tale, el a scăpat vioara din mână?... 
Vioara aceea e un Stradivarius. După sunetele me- 
lidioase, ce scoate, este un instrument de un prêt 
fantastic, mat ales pentru el... Şi Ia vederea numai a 
d-tale, Pa scăpat jos. Trebue să te adore tânărul 
acesta, frumoasa mea! Ştii ce? hai să mergem.Işl 
el, în odaia Iui, să vă explicaţi."

D-şoara Godwin şovăi:.
— j,S*o fi culcat, o ii dormind... bietul Geo... o

fi dormind !" . * V
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— „Cum," exclamă bruneta, „cum îţi închipui că 
un om, care le iubeşte,—după cum s’a văzut,—poate 
dormi?! Mai ales când te ştie atât de aproape. 
Hai la el

Şi fără a mai aştepta, lulia îşi luă prietena de 
braţ şi o târî spre uşă. Cecilia îşi potrivi părul 
înainte de a eşi, îşi muşcă buzele, spre a le roşi 
prin circulajia forjată a sângelui, şi eşi cu lulia 
în coridor.

Femeia de serviciu, Ie zări şi ghicind intenjia lor, 
spuse într’o şoaptă :

— „Cu cinci uşi mai îpcolo : unde se vede prin 
geamlâcul uşei lumina din odaie. Are o perdea la 
uşă. Mă iertaţi, mă sună un pasager, dar am să vă 
spun despre d-nealui lucruri extrem de interesante, 
e o inima de our.rt

Bruneta strânse mâna Ceciliei, şi conducând-o, 
murmură cu admiraţie afectuoasă :

— „Cât de fericită trebue să fii d-ta Cecilio ! 
Eşti bogată, eşti frumoasă ! şi te iubeşte unul din 
cei mai minunaţi şi talentaji oameni din câji există ! 
Eşti de invidiat!"

Frumoasa fală strânse mâna prietenei sale, apoi 
scoase cele două verighete, le privi cu duioşie, şi le 
puse din nou la loc.

Ajunse în dreptul uşei indicată de servitoare, fe
lele se opriră o clipă.

Când Cecilia Godwin înaintă ca să bată în uşă 
ea văzu proectânduse de perdeaua geamului, statura 
lui Geo. Din pricina căldurei, sau a orei târzie, el 
eia fără haină şi fără vestă. Umbra corpului său, 
admirabil proporţional, prins într’o cămaşă de mă- 
tasă, se mişca încet pe pânză. Mâna lui întinsă a- 
pucă un fotoliu rulant şi ÎI trase până în dreptul 
luminei. Din fotoliu se profila pe perdea, capul şi 
umerii unei fete. Umerii şi gâtul păreau slabi, dar fruntea 
şl profilul obrazului, arătau linii de o armonie ideală.

Cecilia, cu un gest convulsiv, apucă braful prié-
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ienei sale şi privind cu ochii holbafi, văzu cum vio
lonistul se apleacă înspre fotoliu. El ridică în braţe 
corpul fetei care părea îmbrăcată într'un costum de 
noapte. Când o ridică din fotoliu, fata, al căr<>i pro
fil de o nobleţă rară, se vedea pe pânza, îl mân
gâia pe frunte. Ea îşi apropia buzele de obrazul 
tânărului şi îl sărută. Artistul, oprit în Ioc, sărută la 
rândul său obrazul fetei, şi ducând-o în braţe, porni 
în spre lumină. Corpurile lor se măriră pe pânză e- 
norm, precizând detaliile de profil, ale ambelor fiinţe, 
apoi dispărură.

Cecilia dădu drumul prietenei sale, duse o mână 
la piept şi alta la gât, şi se împletici gata sa cadă. 

r. lulia o susfinu, mângâind-o şi cercând să o îm
brăţişeze, apoi o condu-se spre odaia ei, şi încuia 
uşa spre a nu fi turburată de celelalte fete.

Frumoasa fată se aruncă în fotoliu şi izbucni în- 
fr’un plâns înăbuşit.

După ce se potoli puţin, sub mângâierile prietenei 
sale, ea suspină^:

— „Aveai dreptate Julieto: sunt de invidiat: sunt 
bogată, sunt frumoasă, şi el... el.. Oh! Sunt cea cea 
ţnai nenorocită fiinţă din lume\u

CAP. IX

Sub mângâierile prietenei sale Cecilia găsi destulă 
putere, ca să se reculeagă. Ea luă o hotărâre dârză: 
îşi sterse ochii şl începu :

— „Julieto, luasem toate măsurile ca să mă logo
desc cu el. Plecasem decisă pentru cele mai mari 
sacrificii. Scrisesem tatălui meu, care nu aproba i- 
deea mea de a lua pe un artist, scrisesem că re
nunţ la moştenire şi la orice, insă, că de şi îl pă
răsesc pentru acela pe care îl iubesc, îi voi păstra 
iubire şi recunoştinţă, pentru tot ce a făcut pentru 
mine. Dar că îl las pentru acela, «are, sunt sigură 
că mă iubeşte... Şi uite,* făcu ea cu un suspin du
reros, „el mă trădează... Acum nu mai mă pot duce
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aca9â : nu pol spune tatălui meu că ra’ara înşelat, şi 
că mă întorc la el."

— ®ln|eleg,a şl bruna dădu din cap cu compăti
mire," eu aşi face la fel, deşi nu găsesc că aşi face 
bine. Acuma te prepari pentru New-York?"

— „Ai ghicit : să telegraftezi companiei cinefhato- 
grafice, că voi veni să fac angajamentul şi că îmi 
rezerv toate drepturile, despre cari îmi scriau ei. Şi 
că ; să mă aştepte cu un automobil închis la „trenul 
special" cu care sosesc din Cleveland..."

Bruneta luase hârtie şi creion şi scria, pe când 
prietena ei îi dicta, cercând să’şi condenseze fra
tele în stil telegrafic.

Ea dădu textul telegramei Ceciliei spre control şi 
sună servitoarea, apoi descuiă uşa :

— „Urgent! Să se expedieze urgent!" comandă 
lulia fetei de servfciu : „şi sa ni se trimeată func
ţionarul, care îngrijeşte de trenuri: cel cu mersul 
trenurilor... Dorim să plecăm chiar acuma. Avem 
^trenul nostru special," care trebue să stea undeva 
prin vre’o gară, la dispoziţia noastră. Să ni-1 des
copere, sau să ni se pună altul la dispoziţie căci 
vroim să pornim chiar acuma !"

Până să vină funcţionarul chemat, Cecilia se 
schimbă şi lulia înştiinţa pe celelalte fete de hotă- 
rîrea d-şoarei Godwin.

Fetele primiră cu explozii de bucurie ştirea despre 
schimbarea programului, ldeea cu mergerea la New- 
York era bine venită, căci fiecare fată avea câte o 
săptămână liberă de petrecut.

Numai chimi9ta Helen, nu se asocia la veselia lor, 
de oarece fabrica, la care era angajată în calitate 
de conducătoare a laboratoarelor, nu-i încuviinţase 
mai mult de tre^ zile. Ea îşi zmuci pălăria băefească 
de pae din cap, şi o trânti pe o canapea strigând 
-cu o indignare comică :

— „Am să le pun dinamită ! am să-i arunc pe 
rtoţi în aer ! ca să fie nevoiţi să mă lase zece zile 
Ia New-York!"
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Angela se alătură de Cecilia şi mângâind-o, o 
asigură ca va merge ori unde, şi-i va fi cea mai de
votată sclavă :

— „Mă voi da cu o cremă neagră pe obraz, ca lumea 
să creadă că sunt o neagră, o roabă a ta, frumoas-o !"

Darţpeciiid zori preparativele şi fiind-că „funcţio
narul* cu ajutorul telefonului găsise unde staţiona 
„trenul special,* ea expediă înainte un grup, rămase 
cu lulia şi Aneta, care tocmai controla socoteala, ca 
să plătească. Când fu să plece, d-ra Godwin se opri 
pentru a scrie câteva cuvinte.

Ea aruncă pe hârtie două rânduri de litere cari 
păreau că fug unele de altele Ie puse într’un plic şi 
ie adresă d-Iui Gedeon Walsh, adăugând : „personal.*

După ce instrui pe femeia de serviciu, să-i predea 
scrisoarea peste o oră, sau a doua zi de dimineaţă, 
porni spre automobilul menit să o ducă, împreună 
cu Angela, la trenul care o aştepta : totul fusese re
gulat prin intermediul funcţionarului de la hotel.

La câteva minute după plecarea fetelor, tânărul 
violonist eşi din odaia lui, îmbrăcat într’un costum 
de seară şi întrebă pe intendenta etajului, dacă a 
văzut pe d-şoara cea frumoasă, d-ra Godwin.

Femeia replică scoţând scrisoarea :
— „Da, om văzut-o; şi s’a interesat mult de d-v... Mi-8 

şi lăsat o scriso'are „personală* pentru „d-voaslră.“
— „O scrisoare ? Mie ? Dar ce, s'au culcat aşa 

de vreme ?!a
— „Nu, nu s'au culcat... Au plecat cu trenul... 

Probabil au şi pornit, căci aveau un tren special 
la dispoziţie.*

Cuprins de nelinişte tânărul se alătură de un bec 
electric, deschise plicul şi femeia îl văzu devenind 
alb. El se şterse cu mâna tremurâpdă la ochii şi se 
sprijini de perete, pentru a cili ; Ochii iui alunecară 
din nou spre iscălitura citeaţă a Ceciliei. El descifră :

— „Domnule Gedeon Walsh.
Afli că nu mai om pentru d-te nici simpatie şt 

nici măcar stimă.
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De aci încolo să nu mai încerci a te arăta în
aintea mea ! Te urăsc !

Cecilia

CAP. X

— „Am informaţii precise că ticălosul acela se 
află aci 1“ strigă un bărbat voinic, de o statură peste 
mijlocie, adresându-se intendentei etajului al 8-lea, 
din hotelul Statler.

Străinul avea fruntea înalta, ochii căprui, faţa e- 
nergice, rasă, nasul drept şi faţa frumos proporţională.

Iii părea de patruzeci de ani dar mustaţa rasă îl 
arăta mult mai tânăr, şi cu toată atitudinea lui puţin 
cuviincioasă, părea un om de o oare care bună stare.

Intendenta îl măsură din ociii şi văzându-l sures
citat, zise cu o linişte afectată:

— „Se află într’adevar aci, dor nu-1 puteţi vedea acu
ma î Ş’apoi trebue să vad, dacă vrea să vă primească.®

Streinul zise cu o violenţă reţinuta :
— „Nu-i nevoie 1 Când m'o vedea, are să afle el des

tul de repede cu cine are atace I Arată-mi camera lui.®
Femeea se îndreptă spre un telefon, din perete,- 

ca să cheme un om de serviciu, însă bărbatul, ghi- 
cindu-i intenţia, o împiedică şi repetă cererea iui în 
chip imperios.

Intendenta zise cu hotărîre:
— „Domnule: aci nu este nici grajd, nici cârciumă, 

ca să intre oricine peste pasagerii noştri. Voi chema 
omul de serviciu, să vă dea ufară, dacă nu sunteţi 
cuviincios şi nu vroiţi să vă conformaţi regulei. D. 
Walsh nu'şi primeşte prietenii, fără a fi anunţaţi;, 
dar cum o să vă primească pe d-v., care pare că-f 
sunteţi duşman.®

Streinul se apropiă de femee,cu un gest ameninţător.
Intendenta, obicinuită cu asemenea situaţii, îşi 

dădu aerul că cedează insistenţelor lui.
— „Eu mâ spăl pe mâini* murmură ea, şl pentro
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a deruta pe strein, se prefăcu înduplecată şi con
sultă o listă din buzunar, apoi îl trimise în spre 
altă direcfie, la o odaie, care, fiind neocupată 
era încuiată.

In vreme ce zurbagiul bătea în uşă, şi strigă să 
i-se deschidă, un servitor erculean sosi, se sfătui 
cu intendenta şi se pregătea să înainteze spre strein. 
Insă nu avu când să pornească, de oarece streinul 
venea furios.

Servitorul văzându-1 că se apropie ameninţător, îşi 
■sumese mâinele muschuloase, gata să „intre în acţiune."

Dar zurbagiul pricepând de ce este vorba, se po
toli şi oprindu-se în loc, îşi scoase cu o mişcare 
bruscă pardesiul şi sacoul şi le aruncă jos.

Fără a mai aştepta alte formalităţi, el se apropia 
de servitor şi pe când uriaşul sta gata să întindă 
mâna să-l apuce de piept, streinul repezi cu o pu- 
iere desperată un pumn spre frnntea namilei.

Lovitul se dădu câji-va paşi înapoi, izbi cu copul 
-de perete şi se lăsă dealungul zidului pe vine, ră
mânând acolo nemişcat.

Zurbagiul îl privi câteva secunde, şi văzându-1 
scos din luptă, îşi luă pardesiul şi sacoul, le întinse 
intendentei şi îi făcu semn imperios să-i ajute la 
îmbrăcat.

Femeea privise scena, holbându-se de spaimă şi 
-acu luă hainele din mâna streinului, înghiţi de câteva 
-ori în sec şi se execută fără a scoate vre'un cuvănt.

Zurbagiul vru să întrebe din nou pe intendentă 
despre locuinţa lui Walsh, dar uşa camerei ocupată 
-de violonist se deschise şi Gedeon apăru în prag.

Privirea iui cuprinse scena întreagă : el pricepu 
că se petrecuse o luptă şi un surâs se ivi pe fata 
iui, când ochii îi dădură de figura streinului.

Artistul înaintă şi zise cu un accent cordial :
— ,Ah domnul Teodor Godwin I Aci ? Bună ziua 

•d-le Godwin! pe cine căutaţi?"
— *Pe dumneata!" fu răspnnsul arţăgos al lui 

Oodwin. „Pe dumneata 1 Bănuiesc că ştii pentru ce?
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Să intrăm în odaia d-tale !a Şl adresâr.du-se inten
dentei adăugă : Când s'o trezi bolnavul astă de jos, 
să-i dai aceşti zece dolari, pentru că l’am lovit. Taxa 
legală e cinci dolari, dacă mă dă judecăfi... Insă ori 
cu judecată, ori fără, eu îmi rezerv dreptul ca, pen
tru rest să mai exersez pumnii pe el, când mi-o mai 
eşi în drum!"

Gedeon îl precedă, arătându-i calea. Insa înainte 
de a-1 lăsa să intre în odaie, el puse degetul pe 
buze şoptind :

— „Dacă nu vă supără ruga mea, domnule God
win, vă rog să vorbiţi încet: e în odaia de dincolo, 
cineva, care doarme. A plâns sărmana toată noaptea.."

— „A plâns !" exclamă în surdină d. Godwin, abia 
stăpânind-şi mişcarea lăuntrică. „A plâns !"

Artistul oferi un scaun şi explică oftând:
— „Da, din pricina unei nenorociri care m'a lovit 

din senin."
Pe faţa energică a milionarului, se zărea puţin din 

ceea ce îi răscolea sufletul. EI nici nu se aşezase 
pe scaunul oferit, şi abia înfrânându-şi mânia ce sta 
să-I covârşească, îşi frângea mâinile.

El se opri în cele din urmă în dreptul tânărului, şî 
privindu-1 ţintă în ochi îl întreabă cu un accent de 
ameninţare înăbuşită :

— „Ascultă tinere! Te-am priceput de la începutl 
Spune cât vrei? un milion?... două milioane?... Cât 
vrei ? !"

Şi cum tânărul il privea aiurit, el îl apuca de în- 
cheetura de sus a vestei şi insistă :

— „Fixează-ţi cifra ! Să-ţi dau un cec şi să le duci 
drrracului 1“

— „Domnule Godwin", murmură tânărul artist cu 
o mânie abia reţinută, „nu înţeleg cuvintele d-voastră, 
şi... mărturisesc că de n’aţi fi părintele unei fiinţe 
pentru care mi-aşi da viaţa, nu ştiu cum a-Jl eşl 
de aci."

— „Nu ştiil" izbucni Godwin cu glasul deastădată 
nereţinut : „să mulţumeşti lui Dumnezeu că vroind
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să evil un scandal, în care ar fi implicat numele 
meu, nu te arunc pe fereastră... Deschide uşa de 
colo ! „Cu un^gest poruncitor el arătă intrarea odăiei, 
în care, după spusa lui Gedeon, dormea cineva.

— „Nu pot," zise tânărul; „acolo doarme o fata, o 
domnişoară..."

Milionarul rânjit cu o expresie în care furia şi 
mortificarea îşi disputau întâietatea :

— Ştiu c'î e o... domnişoară... cel pu|in aşa era 
până aseară... Acuma o ştiu ce este... Deschide!"

Palid cu ochii încruntat:, Gedeon exclamă:
— „Ce d-le nu mai vă da|i seama de cele ce 

vorbiţii..."
Şi cum tânărul se postase înaintea intrărei milio

narul striga:
— „Deschide! sau dă-te Ia o parte, căci vreau să 

trec dincolo să o văd şi să o judec !„
— „Dar pentru numele Iui Dumnezeu !" exclamă tâ

nărul cu un sfâşietor accent de rugă, „Înţelegeţi dom
nule, că nu puteji intra acolo, căci ceeace d-tră vă. 
închipuiţi..."

înainte ca tânărul să fi putut isprăvi, Godwin îl 
apucase de piept şi cu o mişcare de o violenja ani
malica, îl îmbrâncise peste un scaun în spre coltul 
opus al odăiei. Tunărui împiedicat se Împletici şi căzu.

Milionarul îi arată pumnul şi se pregăti să năvă
lească în odaia alătrată.

Dar uşa camerei se deschise şi în prag apăru o 
fată, palidă, cu trăsăturile fine, frumoase, diafanizate 
de suferinţa. Era o arătare îngerească: însă fata se 
menţinea cu mare greutate în echilibru, între două 
cârje înalte.

Godwin se opri locului ca trăsnit. Fata văzând pe 
Gedeon ridicându-se din coltul în care fusese arun
cat, întinse mâinile spre el, cu o exclamaţie de du
ioşie sfâşietoare.

— „O dragul-scumpul meuGco!"
Iasă în aceiaşi secundă, cârjile scăpate din mâini
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o făcură să-şi piardă echilibrul, şi fa|a, scojând un 
ţipăt, se prăbuşi în spre interiorul odaiei.

Gedeon sări în direcţia ei strigând :
— „Ah surioară !*
Dar înaintea lut, milionarul Godwin, făcuse o să

ritură ca de tânăr, în direcţia fetei, o ajunse şi o 
prinse în braţe, înainte ca ea să atingă parchetul.

El o ridică şi o duse cu precauţie către cel mai 
apropiat fotoliu, murmurând :

— „Of doamne — doamne! domnişoară, fetita, 
d-şoară. Cum să mă rog de d-ta, să mă ierţi, 
scumpă d-şoară...“

Şi scoţând batista, începu să-şi şteargă lacrimile.
Geo se apropie de fată şi o mângâie cercând s'o 

liniştească.
Milionarul vru să vorbească, şi stătu îngh'tându-şi 

lacrămile : el scoase nişte ochelari, îi sterse, apoi 
îi puse Ia loc şi iar îi scoase, ştergându-i mereu cu 
un fel de frenezie.

La urmă, surprizându-se că plânge, Godwin su-
şi începurâse, se apropia de fata, luă un scaun 

să-i mângâie o mâna, zicând cu intonaţii de părinte 
care ar alinta un copil mic :

— „Nu te supăra şi nu te speria. Eu sunt God
win : şiil ? Tatăl Ceciiiei... Inchipuiefi că nu ştiam 
unde este fata mea. Am şi eu o fată, ştii? tot aşa 
de frumoasă ca şi d-ta, şi n’ai idee cât de bine îmi 
pare sa fac cunoştinţă cu d-ta, regret numai că te-am 
supărat şi că i'am cam deranjat pe dumnealui... 1(1 
cer sincere scuze dragă Geo."

CAP. XI

Artistului îşi potrivise cravata şi hainele şi se a- 
propiase de Godwin.

El vru să înceapă o frază, dar fu întrerupt de in
trarea bruscă a irei oameni, cari, chemaji de inten
dentă, veneau acuma să pună mâna pe acest musa
fir năbădăios.
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La vederea tabloului ce li se înfăţişa, căci d. God
win aşezat pe scaun lângă fofoliu, mângâia tocmai 
mâna d-şoarei Walsh — ei se opriră în uşă.

Numai uriaşul, cel lovit, a cărui falcă era roşie*, 
umflată, înalntă cu hotărâre.

— „la ascultă® zise Godwin cu un surâs împă
ciuitor: „dacă avefi ceva cu d-nealui, nu e afacerea 
mea. Dar dacă ave|i treabă cu mine, aştej^taţi-mă afară.®

— „Cu d-v. avem treabă 1“ replică uriaşul, cu dârjie.
— „Aşa!? Îmi pare bine,® făcu magnatul indus

trial: „atunci mai chema|i încă trei, ca să fiţi o ju
mătate de duzină, şi pregătiţivă oasele. A|i înţeles ? 
Acu poftiţi afară 1“

Oamenii se priviră, spre a se sfătui, dar Gedeon 
făcu un gest poruncitor şi le arătă uşa, rostind :

— „Ce înseamnă mojicia asta? Am să fac să va 
dea afară din serviciu l Cum intraţi aci în aparta
mentul meu, fără să vă chem. Eşiji repede !a

Oamenii se retraseră cerând scuze şi explicând 
că fusese aduşi ca să-l apere.

Fabricantul de locomotive se adresă Iui Gedeon, 
întrebând :

— „Dar bine, prietene dragă, de ce nu mi-ai spus 
nimic... Eu nici nu ştiam că ai o surioară atât de 
frumoasă şi... delicată.®

— „Am vorbit aşa de puţin cu dv., eraji atât de 
ocupat !...“

—- „Acuma,* urmă Godwin, „îmi explic aerul d-tale 
de triste|ă, care totuşi îţi şedea atât de frumos...*

Glasul muzical argintiu al tinerei fete interveni :
— „Dragul de el, era trist că nu mă putea ajuta: 

anume s’a angajat într’o „speluncă* unde i se oferă 
mai mult, de cât în alte părţi, numai ca să adune 
mai repede banii, cu cari să mă trimeată, sau să 
meargă cu mine la Paris, să mă vindec- Sărmanul 
ee vinde,—îşi reduce arta lui, pentru mine, scumpul 
meu odor I...“

r— pAh, asta !" O întrerupse milionarul, „asta nu se 
poate, ai mai fie : am ai vi trimet eu pe socoteala mea."
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Un gest al lui Gedeon li opri fraza, pe când-fcita 
reluă cu acelaş glas melodios, însă pătruns de o 
tristele, care trecea ca nişte picături de laorămi prin 
inima industriaşului :

— „Nu : asta nu se poate... d-le Godwin : ceea 
ce spuneţi d-voastră este imposibil..."

— „lmposjbil I?" exclamă cu un aer uimit milio
narul:" Imposibil? Ce vorbă e aceea? Eu j?i cu u- 
nul, supranumit Napoleon, nu cunoaşteln^^nseamnă 
cüvâmïïi acesta."

Un surâs- de o gingăşie îngerească trecu peste 
faja frumoasă şi atât de înobilată prin suferinţă a 
fetei. Ea dădu din cap cu tristeţă :

— „Eu," zise tânăra „sunt confidenta fratelui meu. 
Sunt cea mai bună prietenă a lui... Şi cunosc inima 
şi scrupulurile lui. Până aci el a fugit din drumul 
Ceciliei, tiind-că nu a avut îndeajuns ca să trăiască. 
Acuma când ar fi avut putinţa să-i ofere existenta 
şi o casă modestă... Acuma nu se mai poate..."

— „De ce ?" întrebă magnatul. industrial, „n'ar 
ajunge şi pentru]vindecarea...?“ El se opri şi făcu un 
gest de scuză, simjind că a spus ceva care ar fi 
putut atinge sensibilitatea fetei.

— „Nu," reluă fata cu un surâs care ar fi scuzat 
şi o crimă „nu; ci din pricina d-rei Cecilia. Ea s’a 
supărat, de cine ştie ce, şi a plecat de aci lăsându-t 
un bilet, în caVe îl insulta şi-l alunga din calea ei."

Şi ca şi când această nenorocire or fi lovit-o du
reros pe ea, fata începu să plângă cu hohote.

Godwin privi înduioşat către Gedon, luă mâna fetei 
spre a o mângâia şi întrebă :

— „Aşa de mult şi de bine ai cunoscut-o d-şoară, 
încât o iubeşti atât, că regreji această pierdere 3 
Ai văzut-o des ?"

— „Nu," răspunse tânăra suspinând, „nu am văzut-o 
nici lOdata, dar o cunosc niai de mult din descrierea 
pe care a făcut-o frăţiorul meu, despre fiica d-tale 
E cea mai frumoasă şi nobilă fiin|ă din lume...-

— „Frumoasă... hm aşa o fi ; da... este* replică

•••

4
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milionarul cercând sa glumească ; „dar dacă te-a 
făcut ea pe d-ta să plângi şi azi noapte şi ucuma, 
nu mai este nobilă de loci..."

Şi pentru a schimba cursul vorbei, el se adresă 
Iui Gedeon, cerându-i de formă câteva informaţii a- 
supra plecărei trenurilor.

Tânărul, ca să-l poată servi mai precis ceru tele
fonic, să vină impiegatul însărcinat cu cele privi
toare la mersul trenurilor şi organizarea plecărilor.

Funcţionarul chemat intră în odaie şi veni de-a 
dreptul Ia Gedeon. Tânărul îi arătă pe oaspele lui 
şi ceru să-i dea informaţiile cuvenite.

Omul dădu cu ochii de Godwin şi îngălbeni uşor, 
dar el se reculese şi luă o ţinuta ir.ilitărească, ros
tind cu o uşoare exagerare :

— „Oh ! d-1 Theodor Godwin ! Ia ordin !"
— „Da de unde mă cunoşti d-ta amice?" Întrebă 

milionarul, scrutându-i trăsăturile, cu un interes vă
dit... „Pare că şi eu te-aşi cunoaşte, dar nu-mi aduc 
aminte de unde."

Omul avu o licărire ciudată în ochi, dar el se stăpâni, 
duse mâna Ia falca stângă şi rosti, cam codindu-se :

— „Mi se pare că mă doare şi acuma, undem’eţi 
lovit acu patru ani. Eram şef de echipă în fabrica 
d-v. : venisem să vă anunţăm o grevă, şi mi-eţi dat... 
mie grevă... Ceilalţi au fugit şi nu s'au mai gândit 
la aşa ceva..."

— „Dar nu e aşa, că v'am mărit lefurile şi fără 
grevă?" întrebă fabricantul.

Funcţionarul rosti mai mult pentru a-şi masca tur- 
burarea :

— „Celorlalţi le-aţi mărit lefurile, dar mie mi-aţi 
mărit falca..."

—. „Nu te chema pe d-ta lohn Haberman ?... Parcă 
le-am mai văzut eu pe undeva..."

Dar Impiegatul negă, afirmând că numele Iui este 
Frank Negros... Şi că se află în serviciul hotelului 
de ▼re-o patru ani.
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Fabricantul trecu uşor peste acest lucru, care păru 
a-1 interesa un moment şi întrebă de trenul cu care 
plecase fiica sa. Negros îi dădu toate detaliile ple- 
cărei, anunţând că d-şoara Godvin avea un „tren 
special pus la dispozi|ieu de către o companie de 
cinematograf şi că, acel tren, a plecat spre New- 
York prin Pilsburg.

Milionarul abia aşteptă eşirea impiegatului pentru 
a-şl manifesta supărarea produsă de ştirea aflată.

— „Are să mă facă de râs când s’o şti că este 
fata mea... Are să fie un scandal... Numai scandalul 
acesta are să fie o reclamă pentru casa acea de 
filme. Are să se bată lumea ca să vadă pe fiica u- 
nui milionar, pe „fiica regelui locomotivelor," deve
nită „comediantă..."

— „Vă rog", îl întrerupse Gedeon, „d-ie Godwin, 
nu este nimic neonorabil în această aparijie în- 
ir'un film

Milionarul rosti cu un accent energic:
— „lntr'unul? In zece, în sute are să fie nevoita sa 

apară! Eu domnule, nu vroiam să o las să te ia pe 
d-ta, ca să nu se zică, de lume că a luat un arlist, 
şi că a devenit, o-o-o... artistă... şi uite acuma ce-mi 
face ! N’am lăsat-o să fie arătată la concerte şi acu 
să fie arătată cu degetul pe pânzele cinematogra
felor din Statele-Unite."

— „Der d-le Godwin:" interveni fata, şi glasul ei 
argintiu căpătă un accent uşor ironic „fratele meu 
este un geniu muzical a cărui iubire ar onora pe 
fata unui rege veritabil, iar nu pe fiica unui rege... 
industria’... cum sunt la noi cu sutele."

Pe faja frumoasă a milionarului se ivi un surâs 
El ascultă zâmbind cum tânăra îl luă Ia vale.

— „La noi" urmă fata, „n’ai unde să calci de regi: 
regele sardelelor, regele aramei, regele bumbacului, 
regele măturilor, regele vaxului I"

Milionarul se mişcă din locul lui, lua un fotoliu, 
.şi invitând şi pe Gedeon să şadă, zise cu un su
râs rejinut :
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— „Pe cât de fragedă şi frumoasă e silfida acea
sta, pe atât de răutăcioasă este, când vine vorba 
să-şi apere frăţiorul. Mă mirA d-şoară că tc ai o- 
prit la „regele cremei de ghete", şi nu ai continuat 
cu regele tinichelelor, regele sdrenjelor şi să fi pus 
capac cu „regele pungaşi/or...41

— „Nu d-le Godwin," întrerupe fata cu vioiciune: 
„până aci! Americanii sunt egalitari, şi ei ar admite 
orice : dar nu un rege al pungaşilor..."

„Aci toţi s’ar revolta, sub preiext că nu vor să re
cunoască pe nimeni mai mare."

Milionarul izbucni într’un râs sgomotos.
— „Gluma e tare : e aşa cum le savurez eu : dar 

mă miră că d-ta, atât de fină le croeşti aşa de...- 
„compacte..."

Fata făcu un gest conciliant şi cu o privire şireată 
către Gedeon replică :

— „Eu caut să mă acomodez împrejurărilor... şi 
fac glume în gustul persoanelor cu cari vin în contact..."

Godwin dădu din cap, făcu din deget un gest de 
ameninţare şi încercă să schimbe vorba:

— „Şi altfel cu ce îţi treci vremea d-şoară, în 
timp ce acest domn, aleargă prin oraş după treburi?"

— „El nu aleargă .. Stă mereu acasă exersând, şi 
eu citesc pe Connan Doyle şi printre picături îmi 
prepar licenţa în filosofie..."

— „D-ta .. eşti, adică urmezi filosofia ?" întrebă 
milionerul uimit.

lin surâs se ivi pe buzele palide ale fetei. Ea re
plică blajin :

— „Negreşit : de altfel, vei admite şi d-ta că în 
situaţia asia, îmi trebue o mare doză de filosofie, 
ca să mă resemnez cu soarta mea..."

Go.dwin făcu o mişcare de compătimire, apoi cercă 
să glumească exagerând expresia în figura Iui:

— „Doamne — Dumnezeule, domnişoara, dar un 
înger ca d-fa, nici nu trebue să se amărască de ni
micuri... Peste câteva luni, ai să fii voinică... Parcă 
te văd alergând cu fata mea, jucând Golf, sau chiar
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<exercitându-te la box, cum face ea, cu nebuna de 
Ruth, atleta ei.

„Nu ştii, că ere o prietena, o atletă... dracu gol! 
D-şoară ! dracu gol... Fata aia mi-a cârpit una în 
falcă, de m’am lungit jos, şi am rămas acolo, 
numărând stelele verzi, pe cari Ie vedeam jucând 
de dinaintea ochilor... Şi cum îmi mai vajiau ure
chile ! Fra de speriat !

„Mi-a dat câteva lecţii şi mie. Dar eu sunt prea 
ocupat ca să-n i schimb metodele vechi învăţate 
în tinereţe. N’ai auzit de Ruth Stevenson : Să te fe
rească Dumnezeu să faci cunoştinţă cu pumnii ei 
înmănuşaţi... Mai bine să te bată doui oameni, de 
cât să te pocnească odată diavoliţa aia !...*

Şi ochii lui Gowdin exprimau o frică şi figura lui 
frumoasă, întreagă se contractă de groază la amintirea 
acelor, pumni înmănuşaţi.

Zenobia începu să râdă de groaza comică pe care 
o afişa fabricantul de locomotive şi privi cu ochii 
umezi pe Geo, a cărui figură se înseninase. Theo
dor Godwin reluă râzând :

— „Ei, apropo de pumnii fetei acesteia... Âm pri
mit azi noapte, o telegramă foarte urgentă de la un 
fel de nepot al meu, care mi-a comunicat că fata 
mea, ar fi venit aci, după... adică, ar fi locuind în 
acelaş hotel cu... ei, cu d-ta... Că a fost aseară a- 
colo la restaurant sa o vadă, că a fost bătut; că i 
s’au ars ochii şi allele. Ei îmi cerea sa viu. Fără să 
ceară* ei aşi fi venii eu, să-mi scot fata din buclu
cul, în care o credeam intrată. Ş-un tip curios mi-a 
dat preciziile cari rn'au făcut să viu aci ca turbat. 
Eram convins că ea se află cu Dumneavoastră : că 
a locuit pe aci."

Gedeon zise cu o intonaţie de sinceritate care con
vinse şt cuceri pe Godwin :

— „Da, a locuit, eri câteva ore cu prietenele ei. 
Sa o distanţă de vreo cinci uşi de mine. Dar nu am 
putut să o vad şi să-i vorbesc de cât la restaurantul 
sande venise să ia masa. Acolo cânt eu de obiceiu."

I
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— „Ştiu* întrerupse fabricantul, „Cecilia a venit 
să te caute şi a sosit cu toată „trupa ei de fete* 
îndragăstite de ea. Dar, rogu-te, nu ai nici o ştire,. 
Nu s’a întâmplat nimic hotărâtor! Căci numai în 
urma celor scrise de ea, am putut crede ca d-ta c 
ascunzi în odaia aceea...*

Zenobia clătină din cap şi surâse blajin plecând 
ochii, fără a scoate un cuvânt.

— „In odaia aceea,* făcu Gedeon gânditor ; şi 
pe figura Iui, şi mai înfrumuseţată de valul de me
lancolie ce i se lăsa peste ochi, trecu o umbră 
dureroasă : „în odaia aceea ? E adevărat om ceva 
de Ia ea... ceva care poate vorbi moi mult decât 
orice aşi spune eu.“

El se ridică, trecu dincolo şi reveni cu biletul 
lăsat de Cecilia.

La rândul său Godwin scoase din buzunar o scri
soare şi o întinse tânărului :

— „Citeşte ma rog ! Citeşte, ultimele trei ronduri 
înainte de iscălitură şi ai să te cruceşti :*

Gedeon descifră încet scrisul Ceciliei şi buzele- 
lui se făcură cenuşii.

El cili în şoaptă :
— „De cât să iau pe altul, mai bine mă sinucid. 

Să ştii tata, că, sau voi deveni soţiaîlui Geo Walshi,. 
pe care-i ador, seu mă voi arunca sab cea dântâi- 
locomotivă î*

CAP. Xli

Magnetul industrial urmărise cu o încordată atenţie 
mişcarea intensă sufletească, pe care o vedea zu- 
grtivinclu-se pe obrazul frumosului violonist. El ob
servă că Gedeon începe să tremure şi apoi îi văzu 
lăsându-se pe un scaun ca sa nu cada.

Godwin emoţionat peste măsură de durerea ce 
vedea la tânărul ucesla, izbi o lovitură de pumn în 
masa de lângă el şi exclamă :

— „Sa fie al dracului măgarul care m'a îndemnai
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la debutul carierei mele să mă apuc de fabricat 
locomotive !a

Zenobia surâse, de aceasta explozie, şi întinzând 
o mână spre fratele ei, cercă să-l mângâie, şop- 
tindu-i cuvinte înviorătoare. Ei îi trecu scrisoarea şi, 
fata, după ce citi, zise surâzând :

— „Nu e nici o primejdie ,* nu e nimic de temut 
pentru viaţa ei, domnule Godwin. Dacă—precum aţi 
văzut,—a renunţat io Geo, este mai mult decât sigur 
că va renunţa şi ia... locomotiva, de care vă temeţi d-v.*

— „Să te audă Dumnezeu 1“ exclamă părintele 
înviorat de cuvintele fetei şi reluându-şi scrisoarea 
o puse în buzunar mormăind :

— „Să le ia naiba de locomotive că era gata- 
gata să încetez fabricaţia lor."

Se auzi o bătae în uşă. Intendenta intră şi ară
tând o cartă de vizită lui Godwin, zise cu o politeţă 
exagerată, menită să scuze purtarea ei demoi înainte.

— „Acest domn, condus de o soră de caritate, 
doreşie să vă vorbească... Pare că nu prea vede 
bine deşi e tânăr/..."
t. Zenobia vru să treacă în odaia alăturată ; şi îşi 
luă cârjele de jos. Godwin ceru autorizaţia să pri
mească pe vizitator, declarând că ia răspundrea 
celor ce s’ar întâmpla.

Dar când fata euzi numele celui anunţat, ea îşt 
împinse cârjele sub canapea şi rămase la locul ei.

— „Dacă este Ralph:" declară ea; „adică acela 
care a făcut scandalul de ia restaurant, eu rămân... 
cu fratele meu aci!..."

Până să răspundă Godwin, un tânăr de vre’o 26 
ani, brun cu parul negru, ridicat în sus, peste fruntea 
largă, înaltă, cu nasul drept, gura tină cu linii ar
monioase, intră condus de o „soră."

Vizitatorul avea ochii roşiţi şi ploapele umflate, 
iar pe elocurea obrazul Iui avea umflături şi vânătă!..- 
El aruncă jos pălăria mare ce avea în cap.

Sera de caritate îl duse pena la un scaun şi luând 
pălăria de jos, eşi în coridor.
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— „Desigur că d-ta eşti... Unchiule ?" întreb ă Ralph 
pe Godwin. „Mă ierţi că nu prea vad bine. Am uitat 
ceva şi am venit să-ti vorbesc, până nu pleci. Dom
nul ma iartă... şi d-şoara sau doamna, de sigur, căci 
nu văd, aproape de loc.“

— „Nu e o doamnă," rosti fabricantul, „e o dom
nişoară : una din cele mai frumoase din câte am 
văzut... Apropie-te să o vezi.

Vorbind el luă pe tânăr şi-l conduse până lângă 
Zenobia.

Ralph înaintă şi se uită de aproape la fiinţa cere-i 
surâdea cu un aer constrâns. El duse mâinile Ia ochi, 
se frecă energic, şi în cele din urmă zise :

— „Credeam că mă înşeală ochii... Dar nu mă în
şeală. D-neaei nu e o domnişoară, d-neaei este cel 
mai frumos înger ce se poate închipui !"

— „Este," reluă fabricantul, „este d-ra Zenobia 
Walsh..."

— „Cum?" exclamă tânărul, gata să se depărteze 
„D-şoara Walsh ? Soră cu acel. . GedeonWalsh, care.."

— „Da" răspunse Godwin, urmărind cu un surâs 
abia stăpânit, încurcătura în care se afla nepotul 
său. Dumneaiei este chiar sora... sora veritabilă, a 
Iui Gedeon Walsh. Şi cred că îţi va face o deose
bită plăcere să dai mâna cu domnul la care *e afli 
în vizita... Dă-mi voe d-le“ urmă Godwin către Ge
deon „să-|i prezint pe nepotul meu Ralph Woodson, 
supranumit Ralph furiosul..."

Ne văzând bine, tânărul înaintă să întindă mâna, 
însă se opri brusc, căci fabricantul rosti :

— „Dumnealui este d. Gedeon Walsh, fratele în
gerului de care vorbeai adeseori."

Ralph îşi înăbuşi exclamaţia, ce sta gata să scoată, 
lăsă mâna jos şi stătu nemişcat. El făcu o sforjare 
osupră-şi ; şi întrerupând tăcerea penibilă ce domnea, 
zise repede :

— „Nu înţeleg cum am căzut aşa în viziunea le
ului... Vroiam să aduc o veste şi n'am ştiut la cine 
te aflii. Am descoperit unde e dusă Cecilia cu toată
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ceata ei de fete... Sunt informat ca ea este acum 
pe drumul spre New-York.a

— vÂh înţeleg," făcu milionarul; „de aceea a 
plecat eri trenul special care o aştepta acolo pe 
linia de garaj, lângă fabrica mea, a plecat spre 
New-York fiindcă s’a supărat pe d. Walsh!"

— „Cum ? s’a supărat ?" exclamă Ralph cu un 
aer radios, gata să se împrietenească cu Gedeon 
la auzul acestei ştiri. „Cum ? să fie oare adevărat 
că s’a supărat pe dumnealui ?"

Godwin se duse până la fereastră şi se inapoiă. 
Pe faţa lui frumoasă nu se putea citi nimic din 
sentimentele ce-1 frământau. El se trudea să ia o 
decizie. Cu un accent hotărât, care nu admitea re
plică el rosti : —

— „Dragă, am aflat tot ce ai făcut aseară. Eu 
ştiu atât : Un om care aleargă după o fată, cum faci 
dumneata, gata de scandal, gata de a trage cu re
volverul, nu-i un tânăr care iubeşte ci este un turbat.

„D-le Ralph, iubeşti planul d-tale, dar nu pe Cecilia!"
Şi cum tânărul făcu un gest de protestare, fabri

cantul îl opri zicând :
— „Iţi interzic sa te mai ocupi de fiica mea ! Şi 

dacă e vorba să fiu franc, eu ţiu la fericirea ei, dar 
nu la a d-tale. D-ta, despre mine, poţi să te culci 
luni întregi de-a rândul pe o linie ferată, peste cori 
ar trece mii de locomotive şi nici nu m’oşi sinchisi. 
Dar cu fata mea se schimbă lucrurile. Şi apoi nu 
vezi că ea fuge de d-ta? Şi că d-tn o urmăreşli con
tinuu, pe când ea caută să scape de prezenţa d-tale. 
Eu, d-ie, cunosc pe altcineva, care fugea de ea. 
Pentru acela a venit ea aci, ca să se logodească cu 
el : şi îmi pare rău că am sosit prea târziu, căci 
dacă ajungeam la timp, limpezeam totu1. împăcăm 
eu repede lucrurile. Şi acum nu mai stăm cu frica în 
sân că’i s’ar putea întâmpla vreo nenorcire fiicei mele..."

Ralph făcu un gest teatral :
— „Dacă asta e conviugerea d-tale unchiule!" 

strigă el, „nu mai îmi rămâne decât să mă împuşc !"

V
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Fabricantul scoase repede carnetul său de cecuri., 
scrise pe el câteva cifre, iscăli, detaşă foaia, şi o 
dădu tânărului, zicând în grabă :

— „Ţine dragă ţine, cecul acesta de 10000 do- 
laari. Tot vrei să de împuşfi î Ca să nu greşeşti şi 
să fii mai sigur de reuşită, cumpăraţi un tun de 75.. 
Acelea sunt perfecte, nu dau greşi"

Theodor Godwin întinse cecul spre Ralph: dar tâ
nărul scoase o exclamaţie furioasă şi blestemând, 
trânti hârtia jos, cercă să o calce în picioare, apoi 
se repezi din odae, afară, dădu peste sora de cari
tate şi plecă mai mult fugind, ameninţând cu moarte 
pe Godwin şi pe toate neamurile lui.

Milionarul eşi după Ralph, ca să se încredinţeze 
dacă furiosul plecase. El reveni încet şi deoarece 
era frământat de gânduri, stătu mai multe se
cunde nedecis.

In cele din urmă, el invita pe Geo la o plimbare 
în automobil, spunându-i cu un ton părintesc.

— „Hai cu mine draga fiule, să vorbim mai pe 
larg în automobilul care mă aşteaptă, căci trebue să 
mă duc la un consiliu al acţionarilor mei. Ei au în
ceput o agitaţie împotriva mea. Am de biruit câteva 
piedici ce mi se pun. Dar voi triumfa !“

El salută pe Zenobia şi porni spre eşire.
Gedeon îşi sărută sora îi făcu vreo câteva reco

mandaţii şi se opri în uşă trimiţându-i de departe o 
sărutare din vârful degetelor.

Când ajunseră jos în vestibulul care da spre 
stradă, Gedeon avu iluzia câ un tânIr se ascunde, pe 
după unui din stâlpii de marmoră, spre a nu fi văzut.

El nu dădu atenţie lucrului, ci urnviri cu interes 
felul cum omul de serviciu fără sa iasă din cabina 
lui, chema, cu ajutorul unor clape electrice, pe şofeu- 
rul milionarului.

Omul apăsă câţiva bufoni dintr’o claviatură, ce 
avea ia îndemână, şi în.aceiaşi secunda, apărură 
afcră,—pe o sticlă roşie,—cifrele reprezentând numă
rul automobilului. Jn secunda în care apărură cifreler 
afară se auzi sunetul unei trompe de automobil.
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Theodor Godwin nu avu de cât să calce de pe 
covorul — care eşea din hali, trecând pe sub bal
dachinul somptuos, care tăia trotuarul, în dreptul 
«şei hotelului, — şi să pună piciorul pe scara auto
mobilului. El se uită la şoieur şi i-se păru că ob
servă ceva ciudat, de care nu-şi putea da seama. 
Apoi văzând că omul moi are un camarad alături,, 
yroi să-i întrebe de rostul acestuia, însă cum făcea 
loc Iui Gedeon, să treacă, fu luat de şirul frazelor 
şi uită să se mei intereseze de noul „ajutor."

— „Acuma", zâmbi milionarul, bătând pe frumosul 
tânăr de braţ, „acuma" să te cuceresc eu pe d-ta 
„Cuceritorule de inimi" căci d-ta in'ai şi cucerit ! "

Gedeon surâse, pe când Godwin reluă :
— „Acu te-am prins, iêngo miné". Şi cu regret 

cdâogă : „Ce ciudată finja este omul !... Adineaori 
eram decis să te omor. dacă găseam pe Cecilia la 
d-ta, şi acum îmi vine să te strâng de gât, fiindcă 
nu oi fost în stare să o re|ii... la d-ta !"

/Ï-W *CAP. XIII

Zenobia rămasă singură câteva ore, primi pe fra
tele ei cu explozii de bucurie. Fiindcă' observă pe 
obazul lui frumos, o umbră de îngrijorare, căută, 
să-l înveselească povestindu-i câte-va .contraziceri 
descoperite în autorul ei favorit „Connan Doyle". 
Ea cercă să glumească spre a-1 face să râdă, însă 
nu răuşi.

Gândul că pierdea pe Cecilia şi că ea se aven
turase singură înlro lume cu totul necunoscută, ne
liniştea pe Gedeon.

Şi toate asigurările indirecte, pe cari i le deduse 
fabricantul, că nu se va opune la căsătoria ei cu 
el, nu-1 putuse înviora îndeajuns pentru a-1 stimula 
să facă, măcar de ochii sorei sale, o figură mai 
veselă...

Zenobia îl sili să şadă lângă ea, îi potrivi păral 
pe frunte şi îl mângâia.
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— „Ce fericită voi fi în ziua în care am să te 
văd căsătorit cu Cecilia! Nu-ţi închipui cât de mult 
mă gândesc la ea, şi câte visuri şi planuri frumoase 
am făcut pentru voi dragule !a

Gedeon o privi cu o duioşie neţărmurită- 
El trecu sub tăcere faptul că după ce se despar

te de d. Goldwin se dusese la medicul specialist 
ire văzuse, cu câteva zile înainte pe Zenobia, şi 
msese cu el o lungă convorbire. De aceea, când 
ta îl întrebă unde fusese atâta timp, violonistul, 
ispunse în mod evasiv, că „abia acuma se des- 
îrţise de Godwin". Apoi, îngândurat, începu să se 
imbe prin odaie.
Inima lui Gedeon era înpărţită între dorinţa de a 
eca după Cecilia şi a avea o explicaţie, care să 
mureescă strania ei atitudine, şi nevoia de a pune 
ai repede ia cale însănătoşirea sorei sale.
Pe când se plimba privirea lui căzu asupra unei 

I irtii, ce se zărea de sub canapea. El o ridică : era 
I îcul de zece mii de dolari, pe care magnatul in- 

istrial îl scrisese pentru nepotul său.
I •— „Uite", zise tânărul arătând sorei sale hârtia, „d. 

:>dwin a făcut cecul" „Ia purtător", iar nu pe nu
de lui Ralph Woodson."
Zenobia îl luă, se uită Ia el zâmbind şi îl puse 
canapea,,, gata să facă o observaţie glumeaţă, 

nd o bătae în uşă se auzi şi îndată intră un băr- 
t urmat de intendenta etajului.
Femeea zise, pentru a se scuza :
— „D-l Procuror Swonger, doreşte să vorbească, 
particular cu d. Walsh."

>el anunţat era ceva peste mijlocie cu ochii ca
ii, faţa complect rasă, un nas puţin cam mare 
jură frumoasă, şi bărbie uşor proeminentă. In to

cii, avea un aer plăcut.
— „D-l Procuror?" făcu tânărul, uimit, apoi, cu un 

gest de politeţă, invită pe magistrat să şudă. „D-l 
Procuror se oşteneşte până la mine ?" urmă el, şi 
fiindcă magistratul făcu din ochi un semn întrebă
tor către Zenobia, el explică :
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— „D-şoara Zenobia Walsh, sora mea, faţă de 
care nu am nici un secret... Viaţa mea e atât de pu
ţin complicată, încât... nu am a mă feri de nimeni..."

— „Dar," întrebă d-I Swonger, neputându-şi stă
pâni o privire admirativă; „nu am putea să-i evităm 
o durere care... dacă lucrurile se limpezesc... i-er fi 
într’adevăr evitată definitiv?"

Fata rosti delà locui ei, cu un ton de hotărâre'în 
care vibra dragostea pentru Gedeon.

— „Dacă e vorba ca să aibă fratele meu o ne
plăcere, chiar trecătoare, prefer să o împărtăşesc cu el."

— „Fie : îmi pare rău", zise procurorul, „îmi pare 
rău că vă voi turbura. Dar iată : D-le Walsh,—de aceea 
în loc să vă chem la mine, am venit eu Ia d-v.—poate 
se lămuresc lucrurile... Ştiu precis că aţi avut azi 
vizita celui mai de seamă industriaş din Statele- 
Unite : D-i Theodor Godwin."

Gedeon îl privi în faţă cu o aruncătură de ochi 
francă şi zise surâzând liniştit :

— „Do, a fost aci, şi am eşit împreună. Ne-am 
plimbat o bucată de drum într'un automobil, apoi 
ne-am despărţit."

— „Decât timp ?" întrebă procurorul cu un aer 
pe care, pentru fată, încercă să-I facă indiferent.

Gedeon şovăi o clipă, în darea răspunsului. Pro
curorul care nu-i cunoştea felul de a vorbi, nu ob
servă, însă Zenobia descifră în atitudinea Iui, ceva 
ce el căuta să ascundă. Fata îşi stăpâni cu greu
tate o tresărire şi se făcu palidă, Gedeon vorbi cu 
un ton potolit.

— „Poate să fie trei ore," explică tânărul, cu o 
linişte bine jucată.

Swonger, reluă cu un aer ceva mai grav:
— «Ştiţi că de cuvintele pe care le rostiţi, de

pinde atitudinea ce trebue să am faţă de d-v." Şi 
cum tânărul îl privi cu acelaş aer surâzător, leal, 
procurorul întrebă :

— „Puteţi să-mi spuneţi unde aţi petrecut timpul 
de trei ore încoace ?... Adică de când susţineţi ofc 
Veţi despărţit de d. Theodor Godwin ?"
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Peste faţa frumoasă a violonistului, trecu o umbră 
de tristeţe. El cercă să arunce procurorului o privire 
semnificativă, însă nu pulu, căci se temu să nu fie 
observat de Zenobia. El replică încet cu giasul 
coborât :

— „Să mă iertaţi, dar... nu pot spune unde 
am fost."

La auzul cuvintelor Iui Gedeon, procurorul tuşi 
uşor : ţinuta Iui se schimbă ca prin farmec. El de
veni de o răceală aspră şi zise :

— „Bine, fie! Veţi răspunde mai târziu, în biroul 
meu. Deocamdată aflaţi un lucru,-^-pe care sunt si
gur câ-1 ştiţi mai bine decât mine,—aflaţi . că d-1 
Oodwin a dispărut de trei ore, împreuna cu auto
mobilul în care aţi fost d-v. cu el..."

De oarece tânărul şi sora lui deschideau ochii 
mari, uimiţi de cele auzite, procurorul explică, în 
cuvinte răspicate, scrutând trăsăturile lui Gedeon ;

— „S’a adus la poliţie o notiţă „grifonată" pe un 
carnet de cecuri, aruncată din automobilul în care 
d-1 Godwin era luat, dus—spre o destinaţie necu
noscută. Pe acel carnet scria : „cerceiaţi individul, 
hotel Statler. Ajutor urgent! Moartea mă aşteaptă !..." 
Şi aci la hotel am aflat că a eşit cu D-v. ! “

Violonistul îşi stăpâni emoţia produsă de cuvin
tele magistratului, dădu din umeri, şi aruncând su- 
'rorei sale o privire cam constrânsa întrebă surîzînd :

— „Dar ce au aface astea cu mine.. Întrucât sunt 
eu vinovat de dispariţia d-lui. Godwin, dacă o fi 
vre'o dispariţie?"

Procurorul repiică pe acelaş ton rigid :
— „D-1 Godwin era aşteptat acu 2 ore la un 

consiliu de afaceri al societăţei ce prezidează el. 
Sediul Societăţei este tocmai peste banca al cărei 
nume este pe acest carnet de cecuri... Din carnet 
lipseşte un cek eliberat pentru suma rotundă de 
zece mii dolari..."

Ambii tineri se priviră cu o temere core-nu scapă 
ochilor magistratului. El continuă:
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— „Când polijia a întrebat, acolo, de rostul car
netului de cecuri, a fost găsit ca fiind al d-nu!ui 
Godwin. Şi om venit să cercetez, ca, dacă ştiţi unde 
este, să-i dau ajutorul cuvenit. Pierderea unui om 
de valoarea lui Theodor Godwin,—dacă ar cădea 
victima vreunei curse,—ar constitui pentru viaja in
dustrială a acestei ţări, o lovitură ireparabilă... De 
aceea, aşi voi să ştiu unde aţi petrecut timpul, de 
când spuneji cu v’aţi despărţit de fabricantul de 
locomotive. Este în interesut d-v. să spuneţi tot a- 
devărul, spre a vă evita viitoare neplăceri.*

Peste frumoasa fată a lui Gedeon trecu o umbră 
de tristeţe, el vru să ceară - magistratului o convor
bire particulară,—însă nu avu timp căci privirea lui 
Swonger căzuse pe' cecul lăsat pe canapea. Procu
rorul se plecă, luă hârtia şi după ce o compară cu 
cifrele indicate pe cotorul carnetului, exclamă :

— „lată aci o nouă dovadă, care mă întăreşte în 
presupunerile mele !

„Cecul acesta arată îndeajuns cauza pentru care 
s’a pus Ia cale suprimarea milionarului Godwin.® ŞI 
bătând din palme, el strigă spre uşe :

— „Intraţi băieţii!®
Zenobia şi Gedeon vroiră să protesteze şl să explice: 

dar Ia chemarea magistratului, doi agenţi poliţieneşti, 
îmbrăcaţi civil, se arătară în prag. Procurorul le 
ordonă :

— „Arestaţi pe d-1 Gedeon Walsh şi duceţi-1 la 
parchet. Acolo se va explica."

Iar către Gedeon, el rosti cu un aer grav :
— „D-le Walsh, luaţi aminte că tie ce cuvânt ce 

veţi rosti din acest moment încolo, se poate întoarce 
împotriva d-voastră. Veţi vorbi la parchet... Cât des
pre domnişoara...®

Dar el se opri brusc, căci văzu pe tânăra fată 
alunecând de pe canapea pe covor.

t

CAP. XIV

La vederea sorei sale leşinate, Gedeon 
mai putu stăpâni, ci dădu curs indignare! ce simţea :

nu se
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— „D-le !" izbucni cl : „suntefi pe cale să vă com
promite^ cariera cu greşola ce faceţi, punând la cale 
arestarea mea.a Şi în vreme ce’şi d’a silinţa să tre- 
zească pe Zenobia, el vorbi în cuvinte pătrunse de 
o sinceritate convingătoare.

Frumosul violonist arătă că de la despărţirea de 
Godwin fusese la un doctor, cu care avusese o 

mgă consultaţie privitoare la starea sorei sale. El 
dică telefonul doctorului, rugând pe Swonger să 
pe medic la aparat şi sa se convingă.
Pe când vorbea, Gedeon îşi aminti de angaja- 
;ntul ce avea : trebuia să fie în toate serile la 
>dern Restaurant, şi nu putea lipsi cu nici un preţ 
ă să piardă avantagiile, de pe urma cărora spera 
obţină banii necesari vindecărei sorei sale.

El îşi aduse aminte că acuma avea nevoie, mai 
ilt decât oricând, de puterea aceea de fascinatier 
re decurgea nu numai din frumuseţea Iui ci şi din 
>dul cuceritor în care ştia să vorbească. Şi pe 
nd mâinile lui mângâiau fata leşinată, care îşi re- 
lea cu mare greutate în fire, Gedeon vorbi cu in- 
îatii melodioase, aie căror vibraţii mergeau până 
inimă.
n cele din urmă procurorul, începu să şovăie. El 
apropiă de telefon şi în câteva secunde se coa
se de adevărul spuselor tânărului.
3edeon verbi din nou cu toată căldura :
— »Nu sunt vinovat de nimic din ceeace bănuit! 
'. Sunt un prieten bun al d-lui Godwin şi m’am

^sparţii de d-sa, după ce mi-a făgăduit că va veni 
i mă ia astă seară delà localul unde sunt angajat 
i cânt. Afî văzut că spun adevărul : Cecul a fost 
cut pentru nepotul d-sale, care, furios, Ta trântit 
:i, şi a fugit. Dacă voiam eu cecul, probabil nu-I 
isam aci : putea să fie încasat până acum. Desi

gur nu mă credeţi, dar, vă rog :iveti în vedere că 
eu în timpul pe care cere|i să-I justific, am fost la 
un medic, care mi-a făgăduit că o va vindeca. Pu
team eu să spun astea fe|ă de sora mea ? Nu trebue^
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fiindcă în interese pe cari nu Ie cunosc, vroiţi să 
mă loviţi pe mine, să loviţi şi în sora meu."

Cu toată intonafia blajina, ultimele fraze zmulsera 
din gura procurorului o protestare:

— „Nu vroim să vă lovim d-Ie Walsh;" zise el 
repede," suntem siliţi să facem cercetări. Dar, „urmă 
el, văzând că Zenobia şi-a revenit în fire, „vom mai 
vorbi despre aceasta... D-v. puteţi pleca !" ordonă el 
celor doi agenţi. „Aşteptaţi-ma jos lângă ascensorul 
din dreapta."

Zenobia făcu o mişcare, pentiu a a se ridica delà 
locul ei, spre a trece în odaia alăturată. Fratele ei 
îi ajută, dându-i cârjile. Fata făcu din frumosul ei 
cap un salut, şi procurorul răspunse cu o grabă, 
menită sa-1 scuze.

Gedeon o petrecu până dincolo, apoi reveni.
Magistratui îi întinse mâna într’o mişcare pornită 

din inimă. Ei zise cu un accent caid, în care vibra 
o părere de rău sinceră:

— „Ghicesc, deduc, că totul nu este decât da
torit unui concurs de împrejurări, cari parcă au 
luat o poziţie ostilă faţă de d-v. d-Ie Waish. Cre- 
deţimă, dacă aşi fi bănuit măcar, că lucrurile pot fi 
aşa cum le preziniaji d-v... nu aşi ti adus aci doi 
oameni. Regret din inimă d-le Waish..."

Cu toate că era înveselit de întorsătura pe care 
o luase lucrurile, Geo nu se mulţumi cu atâta ci, 
vorbi din nou, arătând până la evidenţă că el nu 
avea, şi nu putea avea vreun amestic în dispariţia 
lui Godwin.

Pe când vorbea, procurorul, a cărui atitudine de
venise prietenoasă, îl privea cu un surâs binevoitor, 
admirând în gând trăsăturile frumoase ale tânărului 
violonist, şi mai ales glasul Iui Gedeon, cu inflexiu
nile molatice, dulci, ca ale unui violoncel.

In cele din urmă el luă cecul, îl puse în carnetul 
din care fusese rupt şi se pregătea să plece, când 
Zenobia răsări în uşă zicând :

— „D-le procuror, vă rog sa mai poftiţi pe Ia noi
5
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dar, ca prieten, aşi avea cred, s t vă fac câteva co
municări. Deşi nu sunt de „branşa" d-v., am mult 
limp liber de gândit şi se poate ca, dacă nu desco
periţi d-v. pe vinovatul în afacerea aceasta, să vă 
pot da eu o indicaţie..."

Procurorul se înclină şi zise surâzând :
— „Ar fi pentru prima dată când s’ar face o des

coperire de acest gen de către o fiinţă atât de fra
gedă şi frumoasă... Dar eu iau notă de invitajie şi 
voi veni mâine la aceeaşi oră. Până atunci, „urmă 
el surâzând : „dacă îmi făgăduiji că nu trădaţi se
cretul ce voi destăinui... vă voi comunica un lucru ; 
Ralph Woodson contra căruia sunt serioase motive 
de suspiciune, a fost arestat şi este deţinut Ia mine. 
Dezvinovăţirea d-siră îl arată ca pe adevăratul au
tor al acestei lovituri."

PARTEA H
CAP. I

Reclama făcută de stăpânul localului „Modern- 
restaurant," pe Ierna scandalului provocat prin purtarea 
lui Ralph Woodson, adusese un număr neobişnuit 
de mare de vizitatori şi clienţi.

Ziariştii informaţi de restaurator asupra frumosului 
violonist contribuise, prin amănuntele ce dădură, la 
mărirea prestigiului de care se bucura Gedeon.

Publicul năvălise în număr atât de mare, să ocupe 
locuri, în cât Gedeon când sosi seara, ca să-şi exe
cute „por(ia" muzicală abia mai putu răzbi.

Gedeon fu surprins nu atât de mulţimea celor ce 
pândeau nerăbdătoare eşirea lui, cât de cantitatea de 
flori şi buchete şi jerbe naturale, ce i se adusese, 
şi se depusese pe masa de pe care trebuia să-şi ia 
vioara când apărea.

Tânărul privi printre faldurile draperiei, ca să vadă 
persoanele din sslă. Un sentiment nedesluşit îl în
demna să caute cu privirea prin mulţime, cu gândul
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că poate va zări şi in astă seară, dacă nu pe Ce
cilia, măcar pe una din prietenele ei. Insă scrutarea 
lui tu zadarnică.

La aparijia lui Gedeon pe estradă, publicul adunat 
scoase un murmur de admiraţie. In lumina electrică 
rozată, care inunda estrada, statura lui, svelta, prinsă 
într’un extrem de elegant şi bine croit costum ne
gru de serată, se desemna poetizată pe fondul dra
periei liliachii.

Figura lui era înfrumuşefată de aerul de melan
colie ce respira. Obrazul lui, alb—rozat, sub efectul 
luminei şi viralizat prin mica lui mustaţă neagră, a- 
vea un farmec straniu, pentru muljimea aceasta o- 
bicinuitâ să vadă numai chipuri rase de mustăţi.

Cu un gest uşor, el î^-i trecu peste o bucla on
dulată, ce îi căzuse pe frunte. El întinse mâna ca să 
apuce vioara, care înconjurată de buchetele ce se 
depusese pe mesă, dispărea. Harpista, făcu o miş
care pătrunsă de servilitate şi apucând vioara o în
tinse Iui Gedeon. EI mulţumi, şi după ce adresă a- 
uditoriului un salut circular, începu.

Atmosfera supra-încărcată de parfumurile ce; exa
lau corsagiile decoltate ale fetelor şi femeilor pre
zente, fu zguduită de armonioasele sunete scoase 
de Gedeon. Prin inimele celor de fajă trecu un fior. 
Un fel de delir melodios vibra şi tremura prin vasta 
said. Până şi dintre bărbaţi, cei mai grosolani mân
cători, flămânzi, se opriră căscând gurile la Jânărul 
frumos, care Ia minunata lui arătare, adăugă vraja 
.nobilă superiorizată, a armoniilor muzicale ce ştia să 
zmulgă din lemnul uscat ce prins între umăr
şi bărbie.

Când artistul termină, sala porni o furtună de aplauze.
Delà o masă mai retrasă se ridică o fată şi în- 

aintă cu un buchet în mână,-până lângă estradă. Ea 
întinse florile şi rosti, emoţionata* gata să leşine acolo :

— „Sunteţi nu numai un cuceritor de inimi, ci un 
cuceritor de suflete."

#
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„Ne-ţl cucerit sufletele... Àt meu e a! d-voasfră, 
maestre !*

Artistul luă buchetul şi surâzând făcu un gest de 
o politeţă drăgălaşă, mulţumind. Neşiiind ce să răs
pundă, pentru a nu jigni printr’o răceală prea maref 
şi a nu încuraja pe o naiva, printr’o expresie sau 
o mulţumire prea caldă, Gedeon căuta în gând o 
frază banaiă, uitând cu toiul sutele de priviri ce erau 
aţintite esupră-i. Dar el nu avu vreme să caute re
plica politicoasa, căci o altă tânără, o brună, se 
apropiă cu peşi hotărâţi, şi dendu-i un buchet mai 
mic, făcu un gest care însemna;—„ciieşie."

Bruna ii saluiă uşor din cap şi se retrase.
Violonistul alunecă o privire aproape indiferentă 

asupra buchetului. El găsi un bilet pe care erau 
scrise, cu litere mari, vizibile, câteva cuvinte : Ochii 
lui se holbară brusc. El citi :

„Scumpe domnule Walsh,
„Tatăl Ceciliei. şi însă şi Cecilia este în primejdie! 

Termina repede şi vino! Te aştept cu automobilul 
lângă eşire." 1

„lulia Rüark, secretara Ceciliei Godwin."

Cu mare greutate răuşi tânărul să se stăpânească 
îndeajuns pentru a putea ascunde, măcar în parte 
sentimentele cari îl răscoleau. Spaima provocată de 
cele citite, dorinţa de a pleca în grabă, de a se 
repezi într’ăjutorul'fiinţei iubite, luptau să se trădeze 
pe frumosul lui obraz.

Harpista îi privise; ea se apropiă şi îi şopti cu 
un accent în care era şi respect şi multă simpatie :

— „Vreo ştire rea care . vă sileşte să plecaţi 
urgent ? Să cântăm repede o bucată, scurtă, şi voi 
explica patronului, că sunteţi nevoit să plecaţi !... 
Cauze familiare..."

Gedeon îl adresă un surâs de recunoştinţă şi 
fiindcă1 fata îi arăta notele celebrului „Intermezzo" 
al lui. Mascagni, el, fără a mai se gândi, începu...

Neliniştea şi sentimentele cari îi răscoleau trecură 
tot timpul ca o dară de lavă, prin notele fascinatoare
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ce scotea. Aria era executată prea repede, prea 
grăbită, dar grabă lui electriza notele : Aria ridica 
pe ascultători de pe scaunele )or.
^Gedeon vru să plece, dar fu nevoit de aplauze 

sa se întoarcă.
Li se înclină în mijlocul unei furtuni de ovaţiuni 

şi dispăru.
De la o masă se ridicară doi bărbaţi cu plete albe.
Erau profesori de muzică la cel mai mare 

insiiiut muzical din New-York. Ei înaintară spre 
estradă şi aşteptară reapariţia artistului pentru a-l 
felicita călduros, dar Gecleon se afla de mult în au
tomobil, alături de lulia Ruark, bruna şi drăgălaşă 
secretară a Ceciliei Godwin.

CAP. II

in dimineaţa zilei următoare procurorul Swonger 
se prezintă la hotel spre a cere Iui Oedeon câteva 
informaţii, dor în realitate pentru o se interesa de 
Zenobia.

El ajunse până la odăile ocupate de Walsh, cu 
sora lui şi tocmai se pregătea să bată în uşa, când 
apăru intendenta etajului. Ea saluta şi avu un gest 
de uimire când recunoscu în vizitator pe procurorul 
de eri.

Sentimentele erau atât de vizibile pe obrazul femeii 
în cât magistralul, pe când se opropiQ de aparta
mentul artistului, întrebă:

— „Care este pricina spaimei d-tale. Ce te sperie 
atât de rău ?"

Până să răspundă femeia. Procurorul auzind nişte 
sunete plângătoare cari veneau din spre odaia lui 
Walsh, o opri cu un gest, apoi o întrebă:

— „Cine plânge aşa sfâşietor în odaia d-Iui Walsh?"
— „D-şoara Zenobia," replică servitoarea, „dar va 

înşelaţi," urmă ea cu un surâs. „Când înjrebaţi dacă 
plânge cineva, vă înşelaţi. D-şoara cânta din vioara, 
.şi scoate diatr'ânsa tot felul de sunete omeneşti.
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Àcum auziţi cum suspină? Asta e vioara d-sale..."
Plânge, suspină râde, chiar şi ocăreşte din vioara !
„Acuma aud că plânge şi suspina... fiindcă fratele 

d-sale nu a mai venit astă noapte."
Procurorul ascultă vorbele femeei, însă toată a- 

tenţia lui era ceptivată de sunetele produse dc vi
oara de dincolo. El reluă cu un interes viu :

— „M’a venit acasă d-1 Walsh. Adică nu se afla aci ?"
— „Din pricina asta chiar şi plânge vioara d-şoarei. 

„Poftiţi" continuă ea bătând în uşe. „Poftiţi de intraţi."
Femeia deschise şi se retrase.
Procurorul pătrunse în odaie şi zărind pe Zenobîa 

pe canapea, se înclină adânc.
La vederea magistratului, tânără fată puse vioara 

de o parte şi îşi potrivi cârjele, pentru a se ridica, 
dar Swonger îşi aruncă pălăria pe covor şi se re
pezi să oprească fata de a se osteni, zicând cu o 
politeţă menită să mascheze duioşia de care se sim
ţea pătruns :

— „Vă rog d-şoeră, va rog nu va osteniţi. Ră
mâneţi pe canapea."

Şi cum fata îi surâse întinzându-i degetele sub
ţiri, el reluă cu vioiciune :

— „Am venit să cer fratelui d-v. câteva detalii 
penfru afacerea asta, în care nu înţeleg o mulţime 
de lucruri, ce ar trebui să fie cu toate astea foarte 
limpezi."

Zenobia îi făcu semn să-şi apropie un fotoliu şi 
să şadă: Şi, după ce-1 văzu instalat, întrebă, cu un 
surâs, care îi lumină faţa palidă de nedormire :

— „Ce detalii? Fratele meu mi-a trimis o telegramă 
spunând că e în căutarea Cecillei Godwin."

— „Ştiu," rosti procurorul. „D-şoara Godwin a 
plecat spre New-York cu un tren special, care o 
aşteptase aei, pe o linie de garaj."

Dar faţa lui căpăiă un aer de uluire când ouzi 
replica tinerei :

— „Nu, n*a plecşt," zise fata, urmărind cu Interes 
•expresia figurărei procurorului. „Cecllla a dispărut,
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împreună cu o fata, Angela. Cu această devotată 
ei se afla în automobilul care o ducea spre gară. 
Fetele celelalte au descoperit abia la jumătatea 
drumului, pe la Pitsburg, că cele două persoane, 
care ocupase compartimentul rezervat Ceciliei, 
străine."

a

erau

Swonger se ridică delà locul lui, uluit. El întrebă 
cu aerul complect buimăcit :

— „Bine d-şoară, dar asta ar fi trebuit să Ie ştiu 
eu întâi. De unde le şfi{i d-v. ?“

Zenobfa se uită cu un aer amuzat la tânărul ma
gistrat, care exagera privirea lui uimită, spre a’şi 
masca sentimentele. Fata lămuri :

— „Am aflat asta delà fata care e secretara Ce
ciliei Godwin. A fost aseară aci, în lipsa fratelui 
meu, crezând că Cecilia se va fi răzgândit, şi că a 
revenit să se împace. Dar când a dat ochii cu mine, 
şi a aflat că sunt sora Iui Geo mi-a explicat, că 
din pricina mea a fugit Cecilia. D-şoara lulia s’a 
dus sa ia pe tratele meu şi să plece îndată în că
utarea Ceciliei. O telegramă sosită aci, m*a pus în 
curent cu o parte din cercetările lor, dar asta nu 
mi-au redat somnul. Nu am mai putut dormi toată 
noaptea."

— „Dar cine este această d-ră lulia 7* întreba 
procurorul.

— „E o tânără bogată, care ş’a creat averea ei 
din speculaţii de acţiuni. Are câteva milioane şi fiind 
îndrăgostită de Cecilia, se devotează ei. Ea crede 
că va face mai multă ispravă decât a iacut până 
acuma... Parchetul !"

Procurorul se aşe/.ă din nou în fotoliu, îşi muşcă 
buzele, şi în cele din urmă rosti gânditor:

— „lată un nou lucru, care vine să adauge la 
încurcăturile pe cari Ie vad în afacerea cu dispariţia 
d-lui Godwin. Dacă Ralph nu ar fi arestat, şi sub 
bună paz.ă, aş fi jurat că ei a pus la cale răpirea 
şi înlocuirea d-şoarei Godwin. Dar cele două femei 
cari au jucal rolul d-şoarei Godwin şl «1 amicei 
sale vor fi nevoite să vorbeossă 1**
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Zenobia surâse prevăzând uimirea nouă ce va pro
duce procurorului şi zise :

— „Femeile nu vor vorbi, căci ou dispărut. Fie 
s’au dat jos, probabil delà prima stafie, în care a 
fosl nevoit „specialul" să se oprească. Şi astfel co
legele Ceciliei, văzând că lipsesc, au pornit înapoi 
să o găsească, dar obea aci le-a venit în gând că 
acele două puteau fi străine după mişcările lor ; şi 
aşa s'a descoperit substituirea. Această desco
perire au facut-o mai mult prin deducţie. Sunt si
gură că, dacă acele străine rămâneau în tren, nu s’ar 
fi observat nimic până la New-York, de oarece fe
lele nu ar fi îndrasnit să turbure pe Cecilia din re
tragerea ei voită."

Tânărul procuror urmărea cu o atenjie pătrunsă 
de duioşie, fie ce gest al Zenobiei. El uită să vor
bească, sau să dea măcar de politeţă o replică. 
Mintea lui era absorbită, nu de problema dispariţiei 
d-şoarei Godwin, ci de faptul că vedea o fiinţă 
slabă, aproape diafanizată de nemişcarea forjată în 
cere o finea boala ei ; şi îşi punea pentru a suta 
oară în gând întrebarea, dacă nu cumva exista vr’un 
mijloc pentru a o vindeca.

Fata tăcu şi cum privirea lui visătoare se pierduse 
în ochii ei, el tresări, ca prins asupra unei fapte 
nepermise, tuşi uşor, se rumeni şi rosti repede :

— „D-şoara Walsh, nu cumva credefi că există 
vr'un mijloc pentru a descoperi mai repede pe cei 
vinovaţi de urzea’a, care pare a se iese în jurul 
d-Iui Godwin şi a fiicei sale?"

Fraza Iui era cam departe şi de gândurile Iui, şi 
ceva mai aproape de cuvintele Zenobiei : dar masca 
în parte surprinderea lui şi părea plauzibilă, însă 
rumeneala îl trăda.

D-şoara Walsh surâse, cu un zâmbet care îi spiri
tualiza trăsăturile fine. Un nimb de grafie, şi de na
ivitate încântătoare părea că aurolează întregu-i chip. 
Ochii ei, uşor umezi de emofia ce-i producea con
statarea că magistratul se zăpăcise în prezenfa ei,
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zâmbiră, cu acea lucire catifelată, indefinibilă, care 
trădează în unele momente duioşia din inima u~ 
nei femei.

Ca să treacă uşor peste situajia aceasta, fata re
plică surâzând :

— „Cred, ba sunt chiar sigure, că există mijloace 
pentru descoperirea vinovaţilor. Dar cred că ar fi 
nevoie ca d-voastră să vă dedicaţi numai acestei 
chestiuni, şi să nu vă pierdeţi în amănuntele ailor 
afaceri."

Zenobia vru sa înceapă o altă frază, însă privirile 
ei întâlniră pe ale tânărului : lucirea umedă, stranie, 
din pupilele lui se înfundă par’că în luminele ochi
lor ei mari, şi fata se roşi, amuţind. Ea simji inima 
bătându-i cu violenfă şi plecând capul tresări de e- 
mo{ie, când îl auzi întebând cu o linişte forjată :

— „Sunieti logodită d-şoară Woish ?a
Fata cercă să isbucneasca în râs, dar nu reuşi. 

-Cu glasul schimbat, ea întrebă, strecurând o privire 
aproape timidă, pe sub gene :

— „E această întrebare în legătură cu vre-o nouă 
arestare ce vroiji să puneji Ia cale?"

— „Nu se ştie d-şoară. Poate sa fie. De aceia 
'vă rog să răspundeţi.a

Cu acelaş surâs Zenobia reluă:
— „încep să mă îndoiesc de altitudinea d-v., ca 

procuror d-le Swonger : aveţi să vă pierdeţi reputaţia."
— „Vă îndoiţi de mine?... Intru cât întrebarea mea 

este menită să distrugă reputaţia mea de procuror?"
De astă dată tânăra avu glasul aproape înecat de 

Jacrămi când replică :
— „Ce fel de procuror poate fi acela, care nu 

ghiceşte, dintr'o singură privire, că o fată cum sunt 
eu, nu poate inspira alt sentiment decât mila şi după 
purtarea d-v. judecând, nict acest sentiment măcar 
nu-1 pot inspira..."

Simjind cât de mult o durea acest fel de a vorbi, 
tânărul îi tăia fraza cu un gest, în care vorbea mal 
mult duioşia decât politeţa.
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^ ~ „Scuzaţi că vă întrerup : dar eu cunosc un 
tânăr, căruia i-aţi inspirat o foarte mare... simpatie...*

— „Vedeţi d-le procuror* ripostă tânăra cu vioiciune, 
„Chiar d-voastră va simţiţi at.'ll de—cum să zic ? — 
de constrâns de situaţia aceasta, încât nu puteţi pro
nunţa cuvântul, care se rosteşte pentru o marca o 
„simpatie* mai mare : „Dragostea.*

Swonger replică volubil, cu o căldură abia neţinută.
— „Dar nu admiteţi d-şooră, că eu am ocolii acel 

cuvânt din respect pentru sensibilitatea de care aţi 
dai până aci dovadă ?“

— „Văd, văd, că sunt nedreapta,* rosti Zenobia 
înfrânându-se. până într’atât încât reuşi să pară mai 
surâzătoare.

Magistratul reluă cu căldura :
— „Sunt foarte afectat de faptul, că d-v. cercaţi

să vă arătaţi nedreaptă. Vă rog să fiţi, pe tot atâ§ 
de bună cu d-v., pe cât sunteţi de frumoasă şc
graţioasă.*

Şi ridicându-se, ca să ia rămas bun, ceru voie să 
o mai viziteze: însă nu în calitate de procuror, ci 
de prieten devotat şi de admirator.

Tânăra îi întinse mâna surâzând :
— „In orice calitate veţi veni,—numai să nu veniţi... 

ca... persecutor al fratelui meu,—veţi ii bine venit.*

CÂP. IU

Procurorul nu eşise decât de câteva clipe, şi o 
fată, cu părul Foşcat, năvăli în odaie. Noua sosită 
gesticula vorbind cu febrilitate. Ea se prezintă :

— „Sunt Angela Atkins, prietena Ceciliei Godwin. 
Nu aţi putea să-mi spuneţi unde este fratele d-v. ? 
Eu am lămurit totul I... Supărarea Ceciliei era dato- 
Fită faptului că nu a ştiut că d-v. sunteţi sora lui.-*

Zenobia o Invită să şadă, şi cu un gest o îndemna 
să vorbească.

— „Ah I O comedie întreagă;* reluă volubila de
votat ă a Ceciliei. „Dacă aş fi ştiut eu, de ce plecăm



Cuceritorul de inimi 75

aşa, valvârlej, aşi fi adus-o înapoi în cinei minute. 
Eu aflasem chiar din seara venirei noastre aci, că 
Geo,—aşa-1 numeşte Cecilia,—este aci, cu surioara 
lui suferindă. Dar cum să-mi trăzneescă mie prin 
cap, să o întreb pe frumoasa mea, de motivul ple- 
cărei ei delà hotel. Mi-ar fi fost frică să o supăr.

— „Ce, aşa de teamă vă este de d-şoara Godwin?"., 
întrebă Zenobia cu un zâmbet politicos.

— „Aşi, ce teamă ? Ce teama !" replică Angela, 
Noi o adorăm ! Cum să ne fie teamă de ea ! Dar 
mi-era frică să nu o plictisesc, cu o întrebare care- 
or fi indispus-o. De aceea nu am putut afla de mo
tivul supărărei, decât clin momentul în care ea s'a. 
destăinuit mie ; după ce am rămas singure."

— „Singure...? Nu înţeleg?" O întrerupse d-şoara 
Walsh cu un accent de curiozitate. „Nu aţi putea 
să mă lămuriţi puţin.,"

— „Ah, da, hm/" făcu Angela, şovăind în explica
ţia ce ar fi trebuit să dea,, aşa este,. Dar asta am. 
să vă explic mai târziu,. Când mi-a mărturisit Ce
cilia, ca Ta văzut pe Geo ducând o fiinţă femeea- 
scă în braţe şi sărutând-o,.(Şî fata acea frumoasă» 
bine înţeles îl sărutaşi ea.) Puteţi să vă închipuiff 
cea fost pe inifna bietei fete, când v’a văzut pe d-v, 
prin sticla mată a uşei în braţele lui.. Cum sub a- 
cest tablou nu scria, ca sub cele pictate sau schiţa
te : „Fratele nobil ducând pe sora sa suferindă la 
culcare,." ea nu a avut de unde sa ghicească, şi*, 
pe cât este de frumoasă, „ş’a gătit" o supărare de 
era să mă dea şi pe mine gata. Şţi d-şoară ; când 
o doare capul, pe Cecilia, plâng eu : când are ees 
migrenă, eu umblu să mă dau cu capul de toţi pe
reţii, de durere, şi. . ".

— „Ce fericită trebue să fie prietena d-stră când 
se ştie atât de iubită."

— „Ei aşi!" replică Roşcata; „fericită ? Ba e plic
tisită de moarte de noi. Dar e pFea politicoasă şt 
prea bună, ca să ne gonească.. Ah l uitam că anv 
venit pentru cu totul altceva. CcciÜa este aproape
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gala să moara de ruşine, pentrucă a scris d-iui Geo 
Walsh o scrisoare ofensătoare..."

— «Am citii-o", murmură cu tristefă Zenobia,„ am 
citit-o şi am fost şi eu cu inima sfâşiată de durerea 
ce i-a produs bietului meu frate... Nu vă închipuiţi 
d-şoară Atkins, cat pe mult Tau durut acele rânduri..“

Roşcata se rumeni, ca şi când mustrarea adresată 
Ceciliei ar fi lovit-o în inimă. Ea zise după o pauză:

— „Trebue sa scuzaţi pe Cecilia noasiră şi sa nu-i 
măsura|i actele după norma cu care se măsoară 
pentru fiinţele obişnuite. Noi o adorăm şi îi tolerăm 
orice. Daca o iubiţi, trebuie să faceţi la fel cu noi. 
Dar... Vă rog, unde pot găsi pe fratele d-stră, ca 
să-i vorbesc şi să aplanez neînţelegerea ivită în
tre amândoi."

— „Fratele meu a pleeat de aseară cu d-şoara 
lulia Ruark, în căutarea d-şoarei Godwin. Cred că 
s'au dus la un poliţist reputat bun, care să le aju
te. Se aflase că d-şoara Godwin a dispărut încă 
înainte de a se fi urcat în trenul special..."

—• „Chiar aşa a fost", zi^e Angela. „Când am por
nit noi să coborâm din automobil ca să urcăm în 
trenul special, eu am re|inut pe Cecilia, ca să o în
făşor sa nu răcească la trecerea peste peron spre 
tren, şi, grilajul înaintea, căruia am oprit-o, s’a în
chis în faja noastră. Tot odată am văzut că în cu
peul destinat nouă, s'au urcat alte două femei, pe 
care le-am cunoscut că nu erau din grupul nostru. 
Am oprit pe Cecilia, i-am spus să nu se mai urce, 
ca să nu se expună, căci îmi era frică de o cursă, 
şi luând pe Ruth Stevenson cu noi, am rămas în a- 
propierea unui agent de polijie... Trenul a plecat şi 
noi ne-am dus în oraş ia un hotel, unde nu ne-a cu
noscut nimeni."

— „Vai!" murmură Zenobia, „dar ce curaj aji a- 
vut, singure I"

— „Ce singure, că eram trei fete: una o atletă 
de forfă, şl eu eram armaiă; aveam un pistol auto
matic în reflcuiui meu şi, eu sunt o bună ochitoare.



Cuceritorul de inimi 77

Şi Ia hotel — ca să termin cu explicaţia, — a aflat 
Cecilia delà mine chestia cu d-ta. Şi abia azi 
vut curajul să mă trimeată aci. Dar ea. a plecat, a 
plecat cu atleta noastră, cu Ruth Stevenson până Ia 
moşia unei prietene a ei: o d-şoarâ Edith Fowler 
care are nişte domenii pe lângă munţii Stâncoşi... 
lângă Golden Hill... Şi cum ştiam că toate fetele 
plecase cu „specialul" spre New-York...

— „Plecase", replică Zenobia, „dar cum au plecat 
aşa s’au întors."

Un om de serviciu, — după înfăţişare un meca
nic electrician, intră şi-şi ceru scuze pentru că avea 
să repare ceva ia telefonul care i-se dăduse ca 
deranjat.

Roşcata, ca şi când ar fi fost la ea acasă, dădu 
din cop, şi, iară a mai lua în seamă pe lucrătorul 
care deşurupa telefonul continuă :

— „Acum Cecilia, e la adăpost de orice urmărire 
din pariea lui Ralph, sau a altor persoane intere
sate de a-i face neajunsuri. Ea s’a îndreptat cu alt 
tren spre moşia prietenei sale, pe când celelalte fete, 
cum e doctorija Aurelia şi Helen Greaty chimiste, 
s’au dus să-şi reia ocupaţiile lor în New-York. 
In special Aura noastră „ştii era zorită căci are o 
clientelă splendidă. Şi, Cecilia noastră, cum spui, 
s’a îmbarcat..."

Vorbind, devotata Ceciiiei, numi localitatea, pre
cizând unde se află „Ranchul central" al d-şoarei 
Edith Fowler, de lângă stafia Golden Hill.

— „Peste câteva ore", urmă Angela, „mă voi îm
barca şi eu, cu sau fără Geo, spre a aduce amicei 
mele vestea împăcărei. Restul se va aranja uşor."

— „De ce nu-i telegrafiezi ?" întrebă Zenobia.
„Va afla mai repede şi se va bucura... Geo,^ ar fi 
fericit şă ştie, că amica Iui nu mai este supărată... 
Telegrafiază-i..." „ . „

— „Nu se poate. Mi-a spus să fiu precauta şi sa 
nu trădez prin telegrame sau scrisori adresa ei, c c 
simte că are pe cineva de duşman, o fiinţa care o

a a-
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urmăreşte în toate clipele. De aceia m'a rugai să 
nu telefonez şi să nu telegrafiez, ci să mă duc eu acolo/'

intendenta intră în odaie scuzându-se, apoi se a- 
dresă electricianului, care lucra la teîeton :

— „Ce cau|i d-ta aci ?“
— „Am venit să dreg aparatul... e defectuos../
— „Cine ti_a spus ca e defectuos ?" întrebă fe

meia cu o privire bănuitoare. „Eu sunt aci intendenta 
şi eu chem, sau cer, sa se facă reparajii când e 
nevoie. Şi aci nu era nevoie. Âlalîăeri s’a reparat 
acest telefon, şi a fost dat ca fiind cel mai bun din 
tot hotelul. Ştii bine că e ordin să nu se introducă 
nimeni în odăile locuite, cât timp onor. pasageri sunt 
de faţă. Te voi reclama Directorului. Du-te !“

Omul plecă fără a crâcni, urmat de intendentă 
până ia uşă. Aci femeea se opri şi zise:

— „D-şoarelor, este un mare noroc că aţi fost 
aci. Cu asemenea pierdevară nici odată nu se poate 
^ti ce dispare de prin odăi, dacă nu-i supraveghez!.“

CAP. IV

Pe când maşina care luase pe Godwin se pusese 
xn mişcare, alunecând pe largul bulevard Euclid în 
spre marginea oraşului, fabricantul de locomotive, 
dădu-se mâna cu Gedeon Walsh, îi strânse degetele 
cu o afecţiune pe care nu mai cerca să-o ascundă, 
—şi îi spuse cu o calda prietenie :

— „De acuma, te consider ca pe cel mai bun 
prieten, dragă Geo !"

Violonistul îl privise cu acel fermecător surâs, 
care îi era natural şi rostise simplu :

— „Tată 1“^
— „Stai să te sărut!" exclamase milionarul; „stai 

fiule, că ai nemerit unicul cuvânt care mă putea 
ferici pe ziua de azil" Şi părăsind atitudinea băţoasă 
pe care o afectase atâţia ani de când mânuia oa
meni, întreaga lui faţă se contractase sub emoţia
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ce-1 cuprinsese. El strânse pe tânărul artist la 
piept şi îl sărută.

Automobilul se opri. Godwin surâse violonistului, 
şi după ce-1 văzu în stradă îl salută din cap, tri- 
miţându'i cu un gest aproape neîndemânatec o bezea 
din vârful degetelor.

In vreme ce tânărul lua street-carul (tramvaiul e- 
lectric) care trecea către oraş, magnatul industrial 
se adânci în planurile ce avea de expus la consiliul 
pe care îi convocase.

El fu trezit de oprirea maşinei. Automobilul făcu 
trei sforţări să pornească, şi în cele din urmă se 
înfepeni. Unul din cei doi şofeuri se dăduse jos şi 
deschise uşa cupeului.

— „O pană?" întrebă Godwin privind în fata pe 
jumătate mascata a şoferului. „Ce e de făcui?"

Omul ţinu cu o mâna uşa cupeului, şi cu alta în
dreptă un pistol automatic asupra lui Godwin zicând :

-7- „Ce e de făcut ? Să ridicaţi mâinele în sus I 
Şi să nu mai faceţi vre-o mişcare dacă ţineţi să 
trăiti până mâine!"

— „Ce aşa de prost stau eu ?" întrebă Godwin 
ridicând încet mâinile în aer şi vorbind tărăgănat : 
„Numai până mâine mai am de trăit ?"

Vorbind liniştit şi rar, milionarul se pregătea în 
gând să se folosasscă de ordinul care-1 silea să ri
dice mâinele, penfru a lovi apoi, cu ioată puterea în 
copul străinului. Dar nu avu timp să execute planul 
său, căci în fereastra deschisă o uşei opuse, apăru 
celait şofeur, cu o armă întinsă. Noul sosit îi ordonă 
să-şi încrucişeze mâinile pe piept, explicând tovară
şului său : /

— „Dacă trece vr’un om şi îl vede cu mâinile în 
sus, ghiceşte de ce e vorba şi dăm de bucluc.

„Noi avern porunca să-l aducem viu şi fără ame
stecul nimănui..."

Godwin se supuse zicând cu o ironie uşor exa
gerată, de grija prin care trecea :

—• „Bine că nu mal e încă vr’un curagios ca voj 
pe aici, că mi-ar porunci să bag mâinile în buzunare.
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Al doilea şofeur îşi potrivi ochelarii largi, mari, pe 
obraz ca să nu i se mişte din Joc, şi ordonă tova
răşului său :

— „Treci Ia volan şi ia-o spre locul de întâlnire 
fixat de patronul nostru. Eu vciu sta lângă ăsta !"

Milionarul căuta să adoarmă supravegherea şofe
rului de lângă el, supunându-se cu o grabă servilă 
ordinelor pc cari acesla i le da.

El îşi făcea în gând planul, să birue pe însoţito
rul său şi să năvălească asupra celui de la volan.

Dar .cum pentru moment cu forja nu ar ti puluf 
face nimic, ei încerca cu şiretlicul, şi şopti:

— „ Iţi făgăcluesc oricât îmi ceri, dacă îmi dai 
drumul de aci! Sunt aşteptat la un consiliu."

Şoferul îl privi bănuitor, se gândi o clipă, apoi 
rînji şoptind :

— „D-voastră niciodată nu a|i ţinut decât anga
jamentele scrise : De cele verbale v'aţi bătut joc în 
public."

— „Aşa e," mărturisi Milionarul, „dar eu îţi pol 
da un angajament înscris. Ceva mai mult, îţi pot da 
un cec. Am carnetul de cecuri la mine..."

Peste partea vizibilă din obrazul şofeurului trecu 
o lumina de mulţumire. Ei se gândi că or fi o idee 
minunată să-i ia cecul şi sa se folosească de pri
mele ore cari vor urma, pentru a încasa suma.

Şofeurul puse pistolul în coastele lui Godwin, şop
tind cu dârjie :

— „Ne-am învoit: îmi dai un cec de două mili
oane: eu îţi scot din buzunar cornetul dc cecuri şi 
condeiul Watierman, ca să scrii. Dor {ine minte, da
că faci o singură mişcare cat de neînsemnată, care 
să-mi pară suspectă, îfi shor creerii.

„Adniifând camă iei prin surprindere şi nu te ne- 
meresc eu, te nemereşte cu siguranţă colegul meu 
deia volan."

— „Ne-am înţeles," replică fabricantul, stapânin- 
du-şi o licărire de speranţă ce i se ivise în ochi,
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„Voi desface pufin braţele, ca să poţi umbla în bu
zunarul meu interior: Aci," arată el cu bărbia, „este 
carnetul de cecuri, şi aci Wattermanul."

Şoferul ţinând cu dreapta arma în coasia miliona
rului, căută cu stânga, şi scoase cele indicate. El le 
trecu în mâna iui Godwin, şoptind imperios :

— „Acuma scrie repede cecul şi să-ţi dau drumul!"
Godwin ţinu carnetul mascând cele ce scria cu

cartonul care servea de înveliş. După ce mâzgăli 
câteva cuvinte, se opri zicând :

— „Amice, ca sa-fi dau o dovadă de sinceritatea 
mea, când îţi spuneam că îţi dau oricât ceri, şi că 
vreau să-(i dou suma ceruta, trebue să-ţi arăt, că 
nimeni, nici o bancă din Cleveland, şi poate nici din 
New-York, nu da pe un cec două milioane de do
lari, fără să fi întrebat întâi la telefon, sau să fi 
luat avizul celui ce a iscălit...“

Şoferul perplex, scoase vârful limbei şi întinse 
buzele ca un copil în încurcătură.

— „Ce-i de tăcut r" întrebă în cele din urmă, 
banditul.-

— „Uite să |i-Ie dau în cecuri de câte 100.000 şi 
să le încasezi în mai multe rânduri."

— „Da", murmură şoferul „ldeea dum it ale, e ideea 
dracului. Cu acest sistem îmi dai douăzeci de ce
curi şi mă poţi prinde şi pe mine şi pe cei cari mă 
vor ajuta, de douăzeci de oii! Nu, nu se poate!"

•— „Dacă este aşa", şopti milionarul cu un ton 
flegmatic, „carnetul ăsta n’are nici o valoare, nici 
pentru c^pmneata, nici pentru mine ! Şi, înainte ca şo
ferul să ghicească intenţia lui, Godwin aruncă prin 
fereastra deschisă a cupeului, carnetul în drum.

Şoferul surprins îndreptă cu o mişcare fulgeră
toare pistolul spre tâmpla fabricantului.

La atingerea oţelului rece sudoare ţâşni prin porii 
prizonierului, însă el nu clipi, ci rămase nemişcat a- 
şteptând să vadă, aude întâi bubuitură sau simple 
întâi glonţul.

hi cele câteva clipe de supremă tensiune sufletea-
e
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sca milionarul îşi revăzu fiica, revăzu pe Gedeon 
Walsh, şl ca pe un fond neguros zări fabricile lui 
de locomotive cu miile de oameni activi, furnicând. 
Dar cum glonţul întârzia şi ţeava se retrăgea încet 
de pe tâmpla lui, Godwin întrebă, aproape liniştii :

— „Dar ce s'a întâmplat amice ? Nu cumva am 
călcat protocolul cu ceva?"

— „Mai întrebi?" scrîşni insoţllorul iul? „Mai în
trebi? Al aruncat carnetul de cecuri în drum. ca să 
semnalezi că eşti prizonierul nostru "

— „Tli !" făcu Godwin cu un aer înciudat : „Cum 
de nu m-am gândit la asta, că aşi fi puiuţ să le dau 
şi adresa către care mă duceţi."

— „Ce adresa ? Ce vorbeşti ?"
—->vPăi spui că am trădat ca sunt prizonierul vos

tru. ^Al cui prizonier? Eu nici nu te cunosc nici pe 
d-ta nici pe celalalt urât delà volan ; şi-mi spui că 
am putut să trădez că sunt prizonierul vostru. Dacă 
ştiu al cui sunt, probabil că ştiu şi adresa !"

Omul armat, dădu din cap şi reluă după câteva 
clipe de cândire :

— „Oricum ! Cu carnelui şi apelul dumltale, sau 
fără el, tot ore să se ştie că lipseşti. Dar ei n'ou 
să şiie locul unde eşti dus şi de unde oi să dispari."

— „Serios?" întrebă fabricantul de locomotive, 
„serios crezi dumneata că un om ca mine poate să 
dispară aşa de uşor ?"

— „Pfu!" făcu şofeurul cu dispreţ. „Ce eşM d-ta 
decât un om ca oricare altul. Şt ca ora poţi dispare, 
adică muri... mai ales, că nici puterea fizică şi nici 
bogăţia d-tate nu are nici o valoare pentru noi."

—■ „Noi?" întrebă Godwin, „zi sunteţi mai mulţi? 
Cum am zice, aţi constituit o organiz|Iae pentru des
fiinţarea mea ? Nu cumva este 60cîefate, d-voostră şi 
înscrisă Ia Tribunal ? O fi încorporată, după toate 
regulele şl legile Statelor-Unite... Dar ascultă amice? 
Nu s'ar putea să-mt vorbeşti ceva mai politicos ?"

Şofeurul nu răspunse îndată. Felul desgheţat de a 
vorbi al milionarului, îl pusese pe gânduri. El se de*-
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else să-l facă Inofensiv compiecf şi-I întrebă;
— „Aveţi de sigur o armă asupra d-voastră?,..*
— „Da,M replică Godwin. „Am un automatic, insă 

ceva mai bun şi mai sigur de cât al d-tale."
Şofeurul afinti arma asupra magnatului industrial şi 

se aplecă spre mânerul uşei, ca să-l imobilizeze spre 
a face imposibilă o eşire a lui Godwin prin acea 
parte, apoi reluându-şi locul zise cil hotărâre :

— „Vă rog, daţl-vă cu spatele de uşa aceasta. 
Aşa !" urmă el văzând că Godwin execută ordinul 
fără a ezita „acuma, ca 6ă fiu sigur că nu ve|I uza 
de mâinile d-voaslră, vă rog să le scoateţi prin ca
drul deschis al geamului afară. Lăsatlvă în jos, aşa, 
ca să nu puleţi întrebuinţa manile d-voastră fără 
a vă ridica."

Milionarul execută ordinul, lăsându-se pe vine, în- 
tr'o atitudine grotească. Dar el abia îşi putu stăpâni 
un surâs, care-i năvălea pe buze, de bucuria lăun
trică ce resimţea.

In acea clipă îl fulgerase prin gând o Idee, care-1 
făcu să creadă că a găsit un mijloc ingenios, prin 
care sa poată căpăta ajutor.

Pe când omul îl cerceta prin buzunare, fără a se 
feme de vr'o mişcare agresivă, milionarul, cu dege
tul arătător, scrise pe uşa neagră prăfuită a cupeu- 
lui, câteva cuvinte vizibile de departe.

El mâzgălise cu caractere mari:
— „Ajutor ! Godwin moare aci I*
De îndată ce paznicul termină cu scotocirea bu

zunarelor, el comandă lui Godwin să-şi ia locul, în 
fundul cupeului : ceasul, lanţul, portofelul şi tot ce 
avusese milionarul de valoare, se mutesc în buzuua- 
rele însoţitorului său.

Abia se instalase fabricantul în fund şi un glas de 
afară strigă :

— „Staff. Ce este cu Godwin 1"
La auzul somatei, omul delo voion aruncă auto

mobilul înlr'o goana vertiginoasă îoaJnie. Se auzi în 
urma lor o pocnitură. Şofeurul scoase un blestem :
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— „Haiti ne-a plesnit un cauciuc 1“
Dar imediat se auziră ahe patru pocnituri, care s-e 

depărtau, şi păzitorul milionarului oftă uşurat :
— „Nu-i cauciucul. Slavă Domnului ! Tre^e numai 

cu revolverul după noi ! Ce noroc că n'a plesnit 
cauciucul !*

CAP. V

Automobilul îşi înceieui mersul pentru a coti pe 
o sosea părăsită, ce ducea spre un castel dărăpă
nat, numai ruine. Godwin îl recunoscu : era castelul 
părăsii de lângă salul indian. Maşina se opri, şi paz
nicul milionarului, scoase pistolul apropiindu l în 
mod violent de pieptul prizonierului sau :

— „Să nu miştia zise ei cu o energic sălbatica, 
„să nu încerci a scăpa ! Să nu faci vre-o mişcare 
suspectă, dacă îţi este dragă viata."

— „Dar unde dracu mă duceţi" întrebă Godwin, 
gata să se folosească de prima mişcare peniru a 
năvăli asupra paznicului, a-i lua urma şi a o întoarce 
aeupra şofeurului.

— „John* zise paznicul. odresându-se către to
varăşul sau, „fă-mi plăcerea să-ti îndrepţi şi pistolu 
tău asupra acestui mosafir, căci îmi face impresia 
că ar fi gata de un atac prin surprindere."

— „Lasă" replică celalalt, scoţând un automatic 
din largul său vestmânt, „doar ştiu eu că e pielea 
noastră în joc dacă Torn scăpa.*

Ambii siliră pe Godwin să ridice mâinile în sus şi 
să pornească înaintea lor printre încăperile indicate 
de ei. Milionarul fu condus într’un subsol, şi pe când 
Teddy îl păzea ţinându-i ţeava pistolului în spinare, - 
ca să-l inspire astfel frica, ambii deschiseră o uşă 
masivă de lemn, şi trântind-o de perete îl împinseră 
cu brutalitate înăuntru.

Unul îi zise răstit:
— „Ai să rămâi aci, să aştepţi soarta ce ţî se va
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hotăra... De purtarea d-iale liniştită sau arţăgoasă, 
depinde dacă vel căpăta sau nu de mâncare astăzi 
şi In zilele următoare..." -

Milionarul se învârti de câteva ori ta vasta încă
pere care trebuia să-i servească de locuinjâ şl ob
servă cu o bucurie nemărginită, că în partea opusă 
uşef, se aüa un grilaj de fler, masca! de afară cu 
bălării şi Ierburi Prin acest grilaj pătrundeau câteva 
razre subfîri, abia perceptibile, de lumină.

Milionarul îşi îndreptă privirele spre locui pe 
unde inifou razele verzui şi se apropia, pentru a pu
tea pune la cale o scăpare prin acea parte. El 
murmură :

— „Doamne cât e omul de ciudat î... până acum 
câteva ore nu m’ar fi mulţumit nici cea mal superbă 
lumină electrică şi acum numai zărirea razei acesteia 
verzue, îmi da o bucurie şi o speranţă, cari mă fac 
aproape fericii... Să vedem acuma cum aşi putea eşi 
de aci mai uşor."

Dor zobreléle erau groase şl solide. Pe aci nu era 
nici o speranjă de scnpare.

El începu să facă ocolul încăperei, bătând cu de
getele în tencuială :

. — „Castelul asia părăsii, pe care era să-l cum
păr eu odinioară, trebue sâ albă după cum mi-a spus 
pe atunci vânzătorul, o eşire subterană pe undeva 
de aci. Ia să vedem: nu voi găsi eu oare nimic "

Hotărât repede pe muncă, el continuă, cu aceeaşi 
încordată atenţie, pe care o depunea în toate în
treprinderile lui, să cerceteze tot restul zidului. Insă 
fără nici un rezultat.

In cele din urmă obosit de încordarea depusă, şi 
de surescitarea prin care trecuse, în ullimele ore, el 
se întinse jos, pe duşumea alegând locul, ca să nu 
se aşeze în vre-o necurăţenie.

După câteva minuu ie de odihnă el se rostogoli, 
ca să se întoarcă pe cealaltă coastă şi vru să se
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dea ceva mai departe, de. oarece simţise; sub şokiul 
lui, un nod. Godwin puse mâna să vadă ce ere a- 
cea umflătură, eşită din duşumea, şi scoase o u- 
şoară exclamaţie de surprindere : era belciugul unui 
capac rotund de luciu.

Ca înfrigurat, el se ridică în genunchi, apucă de 
belciug, îi smulse în sus şi după mai rr.uhte încer
cări răuşi să scoată capacul. Sub ei se afia o des
chizătura asemănătoare gurei unui canal.

Fără a sta la îndoială, Milionarul cu picioarele 
înainte, începu să dibue pe pereţii tubului de ci
ment in care se adâncea, şi dădu de nişte f are, 
cari ţineau Ioc de trepte.

Theodor coborâ vreo câţiva metri cu inima palpi
tând de surescitare şi când dădu de fundul acelei 
găuri i se păru că slmele ca o suflare, o respiraţie 
ca de fiinţă vie. Cuprins de un fior de groază, el 
se opri pe loc, socotind în minte, din ce direcţie 
venea acea respiraţie pentru a se putea năpusti a- 
supra fiinţei, animai sau om, şi a o nimici sau a o 
scoate din lupta înainte de e-i da timp să-l atace.

In clipa în care se oprise, auzise un mârâit surd, 
şi până să-şi dea seama de unde venea, simţi o mu
şcătură în gheata 'din piciorul drept. Instinctiv cl 
duse piciorul stâng înapoi, pentru a lovi, şl în se
cunda următoare vietatea care încercase să-1 muşce» 
sbură, lovită de moarte.

— „Ce naiba 1“ murmură Theodor, „ce să fî fost 
asta? Pentru lup era prea slab. Poate să fl fost 
vreo vulpe. Da, vulpe trebuia să ii fost, şi în căzui 
acesta trebue sa existe o eşire pe acl.a

EI se plecă ge brânci şi zări într'o oarecare de
părtare o lumină confuză, nedesluşită, cere venea 
dinspre intrarea acelei subterane.

Tocmai când se prepara să pornească spre eşire, 
el îşi adusese aminte că lăsase în închisoarea luf 
capacul de o parte ne pus, şi, că nu se gândise să 
mascheze locul prin care dispăruse. Ca Iuţeala lui 
de hotărâre obişnuită Milionarul, se urcă pe scările'

a-
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de fier, înapoi, şi puse mâna : pe capac pentru a-I 
Irage peste deschizătură.

Dar el nu apucă să termine bine operaţia înce
pută şi auzi cum o cheia se introducea în uşa tn- 
chisorei lui, pe când o voce de afară, rostea dee- 
hi) de fere :

— „Domnule Godwin, să nu încerci vreo mişcare 
coci suntem doi, cu armele întinse, gata să te uci
dem dacă vei indrosni să te opui.*

CÀP. Vi.

Godwin intrat cu totnl în interiorul închisorei sale, 
reaşează capacul cu grabă, şi se încredinţă ca nu va- 
putea ii descoperii. EJ oduuă cu mâinile prai în ju
rul crăpăturei, apoi sc ridică şi luând pozijie, în 
alt coi! al odăi rosti cu hotărâre :

— „Intraţi: şi vom vorbi T Puteţi conta pe cu
vântul meu I"

Uşa se deschise cu precauţie şi întâi intră lohn 
apoi Tedy ; fiecare cu câte o lampă electrică, înlr'o 
mână şi cu pistolul în cealaltă.

Godwin finea rnâniie ridicate în aer, şi, după ce 
explică râzând că n’avea nici o armă, adaugă pe un 
ton glumeţ :

— „îmi pare bine că vă văd de astădată fără o- 
chelari de aufomobiiişfi, cari vă mascau aproape 
complect obrazeie. Uite că pe d-nealui îl cunosc."

— „Asta n’are să-|i servească Ia nimic", zise John 
cu un ton semnificativ.

— „Adică ?" întreabă Milionarul, „credeţi voi că 
o să mă omorâţi şi n'o să mai ies de aci viu ?"

— „Aşi", replică cei întrebat, „adică crezi ca face 
să ri9ce vre-unu! din noi scaunul electric, numai pen
tru plăcerea de-a te omora pe d-tn ?"

— „Planul nostru," reluă celaiaitjşofeur, „este sim
plu: noi sperăm să obţinem pentru că le am cap
turat, vreo câteva milioane de dolari cu care apoi
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să pornim spre Europa unde azi dolarii au o va
loare înzecită.*

— „Ei bine, şi care e mijlocul, ca să ob|ine|i bani 
de la mine ?"

— „Păi,- făcu John, „să ne doi un cec asupra unei 
bănci şi o scrisoare, ca să ne libereze banii, şi ai 
scăpat.*

FabrlcanluJ de locomotive înjelese, dintr'o licărire, 
că şofeurul care stătuse Ia volanul automobilului, nu 
fusese pus în curent, de încercarea pe care o fă
cuse colegul său, în timpul parcursului.

EI zise cu un surâs ironic :
— „Ce şi d-ta începi aci, comedia pe care mi-a 

jucat-o colegul d-tale în automobil ?"
—^*Ge comedie ?“ întrebă John schimbând tonul 

şT întorcând faţa către colegul său incurdat.
Milionarul rosti cu cel mai serios şi pătruns aer 

ce putu să-şi dea :
— „lntreabă-1 şi vei vedea că din cauza lui, am 

am fost nevoit să arunc carnetul cu cecuri prin fe
reastră : spune dacă nu este aşa ?“

Tedy băigui o replica încurcata, care avu de re
zultat că Iohn îndreptă automaticul asupra lui, conion- 
dându-i cu o asprime sălbatică :

— „Eşi afară de aci, ca să nu ne răfuim între noii*
Godwin interveni cu un Ion blajin :
— „Nu e nevoe să-l împuşti ; pentru asia puiejl sa 

va explicaţi aci şi mărturia mea are să indesluieza 
curiozitatea d-tale."

Şofeurul rânji :
— „Aşa de prost mă crezi d-ta, ca sa primesc să 

mă cert cu colegul meu în faţa d-tale, pentru ca, 
dacă unul din noi or eşi învins, d-ta să năvăleşti a- 
supru celuilalt şi să scapi de aci. Fruntosă ispravă 
am face noi 1“

ŞI indicând cu degeiul colegului să uşa, el e$i în 
urma lui.

De afară se auziră câteva exclamaţii şi o ceartă
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u-rroalâ de înjurături şi lovituri. O încăerare în toata 
regula se desfăşură.

Godwin ascultă să afle, cine e învingătorul. Spre 
bucuria lui recunoscu glasul Iui John, dând colegu
lui său biruit câteva ordine. Apoi uşa se deschise 
brusc şi, învingătorul, puse lângă zid în Interior, un 
vas cu apaşi o bucală de pâine, rostind batjocoritor:

— „N'am decât cozonacul şi şampania asta să-fi 
dau : nmlfumeşte lui Dumnezeu, că am birurt eu, căci 
altfel, nu te alegeai nic-î cu a-I-ât

CAP. Vii

Milionarul rămase singur, neturburat în tot restul 
timpului. Noaptea sosi, ziaa urmă fără ca nimeni să se 
fi mai interesat de soarta lui.

EJ se decise să mai încerce dacă nu ar putea 
găsi vreo scăpare prin intrarea aceea prin care In
trase vulpea, dar se opri la timp zicându-şi în gând :

Pe acolo a puiuţ trece numai o vulpe normală, 
dur nu o vulpe excepţională ca mine. Mai bine să 
aştept aci evenimentele."

Cuprins de o sete covârşitoare milionarul se apropia 
de ulciorul de fier în care i se adusese apa şi, după 
ce bău,.cântări în mână greutatea iui. 1 se păru că 
ar avea aproape un chilogrom şi murmură :

„!a să încerc eu, dacă nu aş putea scăpa uti
lizând această cană."

Nu trecu un ceas, şi el auzi cheia întroducandu-se 
in uşă. Cu o mişcare ca de tiara sălbatică, fabri
cantul de locomotive, se apropia de uşă luând o 
pozijie din care ar fi putut să lovească, pe la spate, 
pe acel ce or fi intrat, şi aşteaptă ascuns.

Cianja se mişcă în cele din urmă şi on cap se 
vâră prin deschizătură. Cu o mişcare fulgerătoare 
milionarul izbi cana de fier în capui celui infrat. 
Omul lovit se prăbuşi în interiorul celulei, fără a 
scoate măcar un sunet. In secunda următoare Godwin 
fu asupra celui căzut, îi smulse arma, apoi li smulse
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hai r>a de pe cl şi se îmbracă în pripă cu ea : îşi- 
puse in cap şapca de şofeur, şi eşind afară din ce
lulă, încuia uşa cu precaute, apoi scoase cheia şf 
o vâră în buzunar mormăind :

— „Poale să albă chef să se ia după mine, clacă 
s’o deştepta şi o striga ajulor: mai bine să-l scutesc 
de osteneală."

Dar cum eşi în curie un câine începu s.'i latre.
Godwin înţelese că de mai sta la îndoială lucru

rile aveau să se schimbe în rău. şi tară a mal aş
tepta, să vadă cine avea să se interesele de plecarea 
Iui, o rupse la gpana în direcţia unei vile izolate, 
părându-i pe acolo calea mai liberă de obstacole.

Ei auii câteva strigăte îndărătul său. Câinele ît 
ajunse de pv urma* dar primi o lovitură de picior, 
care ii trimese la o mare distantă urlând.

CAP. IX

Fabricantul de locomotive nici nu îşi dădu scama 
de felul cum trecuse peste gardul cape Înconjura 
curtea. El auzi numai in urma sa un gâfâit, şi, când 
îşi întoarse capul zări, mai mult decât văzu, pe ci
neva urmărindu-1. Cu puteri încordate peste măsură, 
fugarul se trudi să mărească spaţiul între sine şi 
urmăritor.

El văzu la o mare distanţă ridicânduse izolată în 
câmp, înaintea sa casa, către care pornise. Construc
ţia era înconjurată de uluci înalte.

Fiindcă urmăritorul său, mai tânăr, câştiga din te
ren Godwin-făcu o sforţare ca să se recuîeagă şi 
să judece limpede ce era de hotărât. îşi aduse a- 
rninte că vârâse arma paznicului său îu buzunar, şi, 
după ce puse mâna pe ea şi se încreainţă că era 
cu cocoşul încordat, 6e opri brusc şt ochind pe ur
măritorul său, îl ordonă cu un ton triumfător :

— - „Stai locului, dacă nu vrei să te las mort 1“
Urmăritorul uluit de această neaşteptată întorsă

tură, la care nici na visase, se opri şi Instinctiv, ri-
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dlcă mâinile în aer. Milionarul îi comandă să se în
toarcă cu spatele şi să stea locului nemişcat, înso
ţind cuvintele lui cu câteva ameninţări. Urmăritorul 
se supuse, fără a şovăi, ştiind bine că Godwin, fiind 
în caz de legitimă apărare, avea dreptul să-l omoare 
ca pe un câine turbat.

Gândul că aljlf vor putea sosi pe urma acestui 
bandit, făcu pe Godwin, să neglijeze orice tentativă 
de act de bravură, şi să caute a se pune cât mai 
repede la adăpost de vreo nouă primejdie. El îşi în
dreptă fără sgomot, paşii în direcţia ulucilor, şi când 
fu la o distantă destul de mare de strein, o rupse 
ia fugă cu utiimele puteri ce îi moi rămaseră.

Când ajunse la câţiva paşi de ulucile salvatoare, ei 
auzi în urma sa mai multe pocnituri de revolver.

Milionarul mai făcu vreo câteva sărituri desperate 
cere îl aduseră până în apropierea porţii, către care 
îşi îndreptase sforţările.

Poarta masivă, groasă, grea : avea o fereastră 
care, încă înainte ca el să fi ajups la trei paşi, se 
deschise. O (eavă de puşcă se arătă, apoi glasul 
unui om îi ordonă sa stea locului. Dar o voce de 
fată rosti de lângă bărbatul armat:

—^ „Deschide-i d-le Leroux, căci domnul aceste e 
un bun prieten a! meu.“

O uşă masivă, care se vedea chiar în poartă, se 
dădu în lături şi Godwin pătrunse în curte împle- 
ticindu-se de slăbiciunea produsa de atâtea încor
dări. El holbă ochii şi scoase o exclamaţie de uj/nire, 
când recunoscu, în persoana care intervenise pentru 
el, pe lulia Ruark fala bogătaşă care făcea pe se
cretara Clclliei.

Un tânăr sosi alergând, şl încercând să armeze 
cocoşul unei carabine. Dar tânărul, la vederea Iul 
Godwin căscă gura şi scăpă arma din mână exclamând :

— „Âh ce noroc I iată şi pe d-1 Godwin 1“
Milionarul deschise braţele, şi, într'un acces de 

bucurie, — cu ioate că abea se mai putea ţine pe
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picioare, malntă şi rosti cu o Intonaţie de om fericii:
— „Bună ziua prietene, dar prin ce minune te «iii 

aci dragă Geo?"

CAP. X

Violonistul făcu un gest în direcfia iulie! şi lă
muri cu un surâs :

— Fata asta m'a adus la d-1 Leroux, ca să-l con
sultăm pentru d-ta... şi dumnealui ne convinsese că 
d-ta, trebue să ft fost adus la castetul părăsit de a- 
lăhiri. Noi, o să aşteptăm acuma sosirea procuroru
lui Swonger, către care telefonase, să vină cu pu
teri poliţieneşti însemnate pentru a nu periclita 
viata d-tale în cazul când te am fi găsit."

Şi luând pe milionar de braţ ca să-l sprijine, tâ
nărul, împreună cu lulia, îl conduse căire locuinţa 
francezului.

Milionarul după ce strânse mâna lui Leroux, mul- 
fumindu-i, reluă cu o nerăbdare explicabilă :

— „Dar despre Cecilia a-|i mai aflat ceva ?"
lulia răspunse în locul lui Gedeon.
'— „Avem un telefon din partea d-rei Zenobia Walsh. 

D-sa ne-a comunicat că Angela, şti|i fata aceea roş
cată, care se |ine ca umbra de Cecilia, a fost pe acolo 
şi i-a spus că fiica d-v. s'a dus spre o altă direcţie. 
Se află acuma probabil Ia o prietenă a ei din munţiii 
Stâncoşi, la d-ra Edith Fowler..."

— „Cunosc," făcu milionarul, şi, urmând invitaţiei 
lui Leroux, pătrunse în veranda casei. „Cunosc, este 
o fată ciudata, care s'a retras acolo, să facă pe 
fermiera. O altă sărită ca şi lulia esta a noastră, 
care, deşi e bogată, face pe secretara fiicei mele, 
şl, ca toate fetele cari gravitează în jurul Cecillei."

Şi cu un oftat adânc, obositul se lasă în fotoliul 
cé 1-se oferise.

— „Dar bine ne aranjezi d-ta 1" obiectă lulia râ
zând. „Noroc că nu se află Ruth prin apropiere, că 
nu al scăpa atât de uşor. Noi, admitem să te legi
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de noi, dar nu pulem tolera să vorbeşti fără mena
jamentele necesare de idola noastră."

— „La părerea osia mă asociez şi eu zise vi
olonistul surâzând.

O fotă de ca de 18 ani, drăgălaşă,—cu un aer 
de melancolie dulce, parcă gravat- în oărazul ei 
delicat de franceză, blondă, îşi făcu apariţia, şi fu 
prezentată de Leroux, ca „una din cele mai papă- 
lapte fete din câte există."

— „Aţi înţeles cred, d-le Godwin că este vorba 
de d-ra Leroux, adică fiica mea. O pianistă pasabilă, 
dar încolo, o fată oare nu este bună de nici o altă 
ispravă decât să viseze."

„Ba, ai uitat dragă tată sa spui că mei sunt 
buna încă de o ispravă..."

— „Încă de o altă ispravă?" întrebă Leroux si
mulând o uimire comica, „şi ma rog care este a- 
ceea ? Aşi dori să o ştiu şi eu ?fl

— „Aceea de a te amăra pe d-ta, drăguţul meu
părinte..."

Francezul îşi cuprinse fiica In braţe şi o sărută, 
zicând către cei prezenţi :

— „Scuzaţi ca o sărut şi o mângâi în public, dar 
mi-e frică să nu uit ceeace a spus, şi sa rămân 
păgubaş de o sărutare."

— „Văd ca vă amărăşic rău zise milionarul, „şi 
vă invidiez d-Ie. A mea nu mă amarăşte aşa cu să
rutări. A mea este mai... altfel" termină el repede,: 
când văzu că lulia încruntă din sprâncenele-i negre.

Godwin întinse mâna spre d-şoara Leroux, şi o 
mângâiă uşor pe frunte, cirun gest părintesc. Fata 
se lipi de el şi fiindcă ceilalţi se depărtau ca să 
prepare un Ioc de odihnă, ea întrebă cu un accent 
de încredere:

Cunoaşteţi de mult pe d-1 Walsh, d-le Godwin ?"
Amuzat de această întrebare a tinerei fete, millo- 

rul răspunse cu un aer misterios-comic :
.— „Da drăgălaşa mea, îl cunosc, dar de ce mă 

întrebi tocmai pe mine despre el ?"



Vasîle Pop9-4

—• „FHndcă dv. îmi inspiraţi maJ multă încredere, 
decât oricare altul din cei prezenţi şi fiindcă aşi 
dori să afiu un lucru... Veţi fi sincer ?"

Godwin răspunse cu un accent părintesc :
—%Da, negreşit : eu nu am păcălit până acuma 

decât pe oamenii de afaceri, cu cari am venit în 
contact. Dar pe aceia trebuia săi trag pe sfoară eu, 
altfel mă trăgeau ei Dar nici odată nu am păcălit 
vre-o d-şoară..."

— „Vă rog," făcu tânăra cu un surâs naiv, „nu 
aţi putea să-mi spuneţi... aţi văzul vreodată pe... 
„cuceritorul de inimi ?" acela care cântă în Cleve
land Ia Modern Restaurant ?"

— „Da", replică milionarul surâzând, „Tam văzut 
dar de ce mă întrebi ?a

— „Aşi fi vroit să aflu un lucru, pe care nu-l pot 
afla delà tata şi nici delà d-şoara lulia, nu-l pot în
treba, de oarece ea nu cred să fi vizitat acel local. 
D-v. ştiţi, poate, aţi fost pe acolo."

— 'Şi ce să ştiu? Spune repede până nu se în
torc ceilalţi !"

— „Vreau să ştiu dacă acel cuceritor de inimi" 
atât de faimos, este tot atât de frumos ca... d Walsii 
acesta, care văd că vă este prieten."

— „Dar ce, d-şoara îţi place atât de mult?"
— „Ah," zise fata cu un suspin abia reţinut, „tare 

este frumos şi delicat."
— „Hm," făcu Godwin cu o încruntare din sprân- 

céne, „ştii d-ta d-ră că afacerea asta nu prea mă în
cântă. Băiatul acesta e vorba să devină ginerele meu."

— „Dar eu nu întreb de el," replică fota cu un 
accent uşor înciudat, „eu întreb de „cuceritorul de 
Inimi" care cântă în oraş acolo!" şi cu gestul ea in
dică direcţia oraşului Clevelarid.

— „Aha, de haimanaua aceea este vorba, „zise God- 
"wfn surâzând ca uşurat de o povară," apoi, drept sa-ţl 
spun d-şoară, mie îmi place mai mult acesta, decât 
acela. Acela din oraş este un vântură ţară, pe când 
tânărul Walsh., este un om respectabil, cere are să
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devină şi mai respectabil după ce o Intra în rândul 
oamenilor, când s’o căsători. Uf !... dar zdrobii mai 
suni. Se vede că nu mai pot da încordări mai lungi 
de cui un sfert de oră. Înainte puteam fine câte o 
oră întreagă şi la goană şi la orice soi de lupte. 
Am început să dcviu bătrân."

— „Să nu uitaji d-le Godwin," zise fata, „că a-fl 
făgăduit să nu vorbiţi' dc afacerea noastră, şi să nu 
mă trădat!/

— „Păi!" exclamă milionarul în glumă, „dacă o iei 
ca o afacere, nu am spus adineaori ca eu în orice 
împrejurare om căutat să păcălesc pe cei cu cari 
am avut afaceri. Eu nu garantez."

— „De ce este vorba/ întrebă Gedeon, infrând în 
odaie spre a spune ceva fabricantul de locomotive.

— „Dacă îmi permite d-ra, pot vorbi, altfel nu 
spun o boabă din secretul cel mare ce mi-a încre
dinţat."

— „Nu este aici un secret/ roşii fata rumen in- 
du-se şi făcând o sforţare pentru a privi în ochii 
tânărului. „Şi dacă d. Godwin vrea, nu are de cât 
să mă trădeze, eu nu am spus nimic rău."

— „Adevărat nu a 9pus nimic rău/ zi9e milionarul 
cu un 9urâs rejinut. A vorbii adică a întrebat numai, 
dacă faimosul cuceritor de inimi, ştii drago Geo, / 
vagabondul acela, care cântă în Cleveland, în nu 
ştiu ce speluncă, este mai frumos decât d-ta. Aşa-i 
d-şoară ?"

Întrebarea Iui rămase fără răspuns, căci fata, 
neputând să-şi stăpânească sentimentul de jenă, de 
care fusese d'uprinsă, fugise.

b
'

CAP. X

Stăpânul casei se arătă. EJ puse pe Godin în 
curent cu cele ce se petrecuse. Fusese chemat la 
telefon de către procurorul Swonger care îl Înştiin
ţase că trimesese un automobil cu poll|işti către
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castelul părăsit do lângă satul Indian, cn să su
pra vegheze imprejurlroele, dar fără rezultat.

-- „Cc păcat co nu am cumpărat castelul ăsta 
părăsit, pe vremea când ÎI scosese stăpân lui In 
vânzare. Numai Rokcfelex. cu oferte lut prea mare 
de bani, i-a făcut pe foştii proprietari să ceară men 
mult decât aşi fl vroit să dau, şi nici eu, nici Ro- 
kefeler nu 1 am mal cumpărat. Dacă era al meu, 
probabil că altfel se petreceau lucrurile."

Leroux surâse zicând cu un aer de uşoară con
trazicere :

— „A fost un noroc că nu 1-r.fi cumpărat, căci, 
altfel, cine ştie unde eraţi dus şi numai aveam eu 
norocul să vă servesc."

Fostul poliţist explică lui Godwin, cum în mai 
multe împrejurări supraveghease acest castel, şr 
cum el se opusese ideei, pe- care o manifestase 
şeful politiei din Cleveland, de a suprima cu totul 
această ascunzătoare de rău făcători.

— „Dar de ce,a exclamă milionarul," de ce le-ai 
opus d-ta unei idei folositoare ?"

Leroux lămuri cu un aer de superioritate :
—- „Ascunzătoarea asia serveşte de minune, pentru 

urmărit şi prins pe rău-făcălorii cari se refugiază 
aci. In urma sfatului meu, polijia nu a pus nici o-, 
dată mâna pe vre-un hof, care s’a aflat în coste!. 
Ci i-a pândit împrejurimile, cori oferă ascunzători 
destul de bune şi a pus mâna pe vânatul după care 
umbla, la o distantă respectabilă de acest castel. 
Aşa sc face că ruina aceasta a căpătat^ pentru rău
făcători un fel de repata|ie de inviolabilitate. La cre
area acestei reputajii şi la folosirea ef, am servil şi 
eu foarte mult."

— pEu unul," reluă Godwin, „aşi fi propus poli
tiei să cumpere acesl castel."

— .Am şi propus-o Primăriei, şi s'a şi făcut re
plică francezul surâzând.

Milionarul murmură cu un fel de admiraţie sinceră:
— „ŞUi că e o idee minunată. Dacă mi-a venit
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chiar şi mie, şi oi executat-o d-neata, apoi într'ade- 
văr ea trebue să fie bună. Pentru asta eu te-aşi fi 
recompensat d-le Leroux. Zău ca o recompensă nu 
ar sirica 1“

Fostul poliţist francez, răspunse cu aceiaşi vioiciune : ^
— „Şi lucrul acesta s'o făcut. Primarul oraşului, 

care este un fost lucrător, şi ca atare ştie ce în
seamnă, să nu ai prea multă avere, s’a gândit să-mi 
dea un premiu şi să-mi facă şi o leafă pentru pro
punerea mea, şi mai ales pentru a mă stimula Ia 
supravegherea castelului."

— „Din cc în ce mai bine," zise milionarul, „asta 
mă face să am o idee foarte bună despre primarul 
oraşului Cleveland-"

El fu întrerupt de intrarea luliei. Leroux puse un 
deget pe buze pentru a semnifica lui Godwin şi lui 
Gedeon discreţie, cu privire la rolul pe care îi avea 
el în supravegherea castelului părăsit. Geslul şi 
privirea lui însemnau :

— „Nu am încredere în discreţia fetelor."
lulia, înainta cu un ziar în mână. Ea aruncă o 

privire pătrunsă de duioşie asupra lui Theodor God
win, şi după ce îl întreabă de starea Iui, îi arată 
câteva coloane cari tratau despre „misterioasa şi 
inexplicabila" dispariţie a Regelui Locomotivelor, 
precum şi despre arestarea lui Ralph Woodson.

O ilustraţie mare înfăţişa pe Godwin cum sta la 
un birou înconjurat de principalii sâi colaboratori.

Theodor îşi aruncă privirea asupra clişeului şi a- 
rătând pe cel mai retras din grupul de oameni zise

— „Uite, vezi, d-Ie Leroux, asta este unul din cei 
mai dibaci oameni ai mei, dar nu se vâră înainte.
Cu toate astea l-am avansat .şef de echipă... Are 
să devină un bun director, dacă o continua ca până 
aci. Este un român, numit Dan Constantin." ........ ..

— „Român!?" exclamă luiia privind cu interes spre 
tipul arătat : „nu este oare din România, din fara 
acela care are o regină aşa minunată. O artistă şi 
scriitoare mare?"' '

!

7
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— „Da, chiar aşa..." replică fabricantul. „E din 
România. Şi e un lip onest şi discret... Are o sotie 
americană... O fostă prietenă de pension a Ceciliei... 
O fată frumoasă, blondă, cu obrazul rotund : tatăl ei 
fusese artist... adică. . a devenit artist, din pricină 
că so|ia lui era o ochitoare într’un circ."

lulia îl întrerupse râzând :
— „Dacă e aceea, apoi este Alice... faimoasa Bru- 

nely... devenită institutoare, apoi cântăreajă, apoi so
lia acestui Dan Constantin, sub numele de Elena... 
E un roman curios, viata acestor doi... Dar dacă 
Dan e devotatul d-voastră d-le Godwin, de ce nu-l 
întrebuintafi pe el în ocazia aceasta ?"

— „Ce să fac cu el ?...“ întrebă milionarul gân
ditor: apoi sub o idee subită, exclamă:

— „Ai dreptate fetijo ! D-ta ai numai idei buhe 
şi practice; să-l chem să-i dau instructille necesare 
şi să-l las să gireze afacerile mele de atelier, pe 
când eu voi sta în umbră."

Leroux interveni :
— „Şi eu cred că trebue,—pentru a putea ajunge 

să descoperim pe cei cari au interesul să vă sec- 
festreze — să vă retrageji câtva timp din circulaţie, 
să aveţi aerul că dispăreţi... Asta ar da politiei drep
tul sa facă o serie de cercetări, şi ar justitica o 
serie de masuri energice, pentru cari altfel nu ar 
avea pretextele legale.-.."

Fostul agent Parisian propuse lui Theodor să che
me ia telefon pe secretarul său şi prin ei pe şeful 
de echipă.

Dar lulia îl opri de la aceasta tocmai când Le
roux ridicase receptorul. Ea propuse să se ia mai 
bine casa lui Constantin şi să o roage pe stofia lui, 
să-l cheme acasă urgent, sub pretext de boală, apoi 
să-i comunice acolo, acasă la el, lot ce avea de 
comunicat cu privire la ateliere.

In acest timp Gedeon căută în volumul telefonic 
numărul lui Dan Constantin, îl arătă Iulie! şl fata 
îl ceru.
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O voce limpede armonioasa, răspunse, lulia întrebă 
cu ce casă vorbeşte şi i-se răspunse : „Atelierul de 
croitorie al d-nei Elena Constantin ;* adăugând :

— Vorbi)! cu d-na Constantin, cu ce vă pot servi ?...
Bruna secretară a Ceciliei, caută să reamintească 

d-nei Constantin epoca în care fusese cu Cecilia 
Godwin în şcoală, şi dându-se drept fata lui God
win, ceru Elenei Constantin, să cheme pe bărbatul 
ei acasă, urgent, sub pretext de boală. Anume ca să 
nu afle nimeni la fabrică, despre ce e vorba. lulia 
adaogă, că avea sa dea Iui Dan Constantin, ca şef 
de echipă, câteva însărcinări de o extremă impor
tantă. Ea repetă cererea ei de discreţie cu orice pre|, 
şi rugă pe Elena să noteze numărul telefonului ca 
să o poată lua peste o oră, sau când va sosi soţul ei.

CAP. XI

Nu trecură cinci minute şi telefonul sună : un glas 
bărbătesc rosti în telefon :

— „Soţia mea, d-na Constantin mi-a telefonat să 
spun • la atelier că sunt chemat de ea ca să viu 
urgent acasă. Ea m’a povăţuit să dau fuga până la 
cel mai apropiat telefon public, spre a vorbi cu 
d-şoara Godwin, fără a comunica nimănui acest lucru. 
Eu sunt Dan Constantin şef de echipă în atelierele 
d-lui Godwin..."

Theodor luase al doilea receptor şi abia îşi putu 
ascunde plăcerea Ia auzul celor comunicate, el rosti 
din vârful buzelor :

— „Bravo! Expeditivă femeie are omul ăsta! Pă
cat ca nu este în slujba mea! Asta ar descurca re
pede unele buclucuri ce se ivesc le mine!"

lulia astupă cu mâna pâlnia telefonului şl întreba 
în şoapte-:

— „Dar dacă acesta e un străin ? Vreunul din 
oamenii aceia cari v’au răpit... Ei ştiu unde sunteţi 
şi pot cerca să afle... cele ce vroiţi..."

— „Al dreptate," murmură Godwin apoi trecând
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lângă pâlnia telefonului dădu cu un gest amical fata 
la oparte şi vorbi:

— „Aci este o ruda a d-şoorei Godwin. D-şoara 
vrea să ştie sigur daca sunteţi d. Dan Constantin.. 
Spuneţi ce Va spus tatăl d-şoarei la ultima con
vorbire ce aţi avut cu el."

Glasul din telefon răspunse fără şovăire :
—' „Mi-a spus bătându-mă pe umăr : dacă vei 

continua eşa Dane, apoi am să fac din d-ta unul 
din oamenii mei de încredere."

j ‘— „E exact," replică milionarul înveselit, ~„şi ca 
să-fi dau dovadă de încrederea ce o am, îţi comunic 
că eu suni Godwin fi că doresc să vii până Ia lo
calul ce-ţi voi indica/pentru a primi instructiile mele, 
cu privire la mersul atelierelor I Fii discret, ştii că 
ziarele m'au dat ca dispărut. Nu trăda prin nimic 
şi nu spune nimănui că ai aflat ceva de existenţa 
mea."

— „Dar," făcu glasul lui Constantin, „aci totul 
e pe punctul să se oprească. Toţi vă cred mort. 
Ar trebui să le redau curej spunând că trăiţi !..."

— „Nu, nu! Nu te amesteca încă până nu vorbim. 
De oarece fata mea are să-mi ia succesiunea, dacă 
nu se va „găsi cadavrul" meu, las-o să se descurce ea.a

— „Am înţeles, voi executa întocmai 1“ Şi Con
stantin ascultă instrucţiile date de stăpânul său, in
dicând prin câte un „înţeleg* sau „întocmai" sao 
„da," că urmărea şi auzea tot cc i-se spunea. El 
făgădui să sosească pe la patru după amiază la 
locuinţa lui Leroux.

După ce terminase, Godwin, se întinsese pe canapes 
spre a se odihni. Telefonul suna din nou: de astă 
dată Zenobia Walsh întrebă la aparat de lulia şi-i 
ceru o întrevedere, adăugând :

— „Nu-mi comunica te rog nimic, de oarece ho
telul acesta nu are telefonul discret. Este cineva,— 
cel puţin aşa mi s'a părut—care se intercalează în 
circuit*

— „Vino la mine la hotel să vorbim. Dar trec! şl.



Cuceritor ui de frilmi 101

pe ia d. Procuror Swonger ca să vii cu d-sa. Sin
gură nu uş putea să ie sfătuiesc să vii."

Gedeon s : epropiă de telefon şi după ce află 
despre rostul convorbirei, zise surâzând cu înţeles:

-— „Surioara mea se expune rău, cu Invitaţia asta 
de a aduce şi pe Procurorul Swonger. Nu ştie că 
omul acesîa a vrut să mă aresteze ? Să vezi că are 
să o aresteze în cele clin urmă pe însăşi curagioasa 
mea Zenobia : esta este un tip capabil să aresteze 
chiar şi pe o fată drăguţă “

—: „Înţeleg," zise lulia, „te temi să nu o ducă 
sub excoriă ia biserică... O fi sărmanul îndrăgostit 
lulea. !n tot cazul, eu una, sun! Ia adăpost de orice 
primejdie. Dacă ş'a aruncai privirile asupra uneî 
fete atât de drăguţ, ca Zenobia, mă pot duce fără 
nici o grije la locul de întâlnire."

Gedeoa îi surâse prietenos şi lulia, Ia vederea 
zâmbetului ce i se adresa, simţi că-i trece un curent 
cald prin inimă. Ea plecă ochii, zicând cu o intonaţie 
timidă :

— „D-ta ai trebui sa surâzi asifel numai către 
Cecilia. Zâmbetul d-tale este nu numai frumos, dar 
şl primejdios, pentru fiinţele care nu ştiu că ai inima 
angajată înir’t.llă parte. Eu una, să nu fi ştiut, acuma, 
că eşti îndrăgostit de frumoasa noastră amică, pro
babil că aşi fi luat ca o încurajare surâsul d-tale 
cuceritor. Norocul meu esle, ca şi eu sunt ca inima 
angajată..."

—- „Să mă erţi d-şoară,“ şopti tânărul, „nu am nici 
decum intenfia de a,fi jignitor. Aşa-mi este felul de 
a privi... Dar aşi putea afla—de oarece d-ta ştii se
cretul meu—aşi putea afla şi eu pe al d-tale. Unde 
e inima d-taie angajată?"

-—„Iubirea mea gravitează în jurul Ceciliel," replică 
fata în mod evaziv" apoi adăugă cu un ton indulgent : 
„Dacă d-ta în mod involuntar ei o privire atât de 
eeducăloare-atrectfvă, ce trebue să fie când îţi puf 
serios în gând să atragi şi să cucereşti pe cineva. 
D-ta nu ai fost nicidecum jignitor cu privirea cè 
mf-eJ adresat.*
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Fără a mai replica Gedeon înclină din cap, cer
când să treacă uşor peste acest moment; dar fata 
reluă, ca şi când ar fi vroit să insiste asupra celor 
ce căuta să evite tânărul :

— „Cât de mult aşi da eu, să om măcar pentru 
câteva zile puterea d-tale de atracţie. Eu nu ştiu 
de ce naiba, deşi nu suni urâtă şi am ceva avere, 
acela pe care îl iubesc nici nu se uită la mine. Nu 
sunt nici chioară, nici neagră de tot, şi cu toate 
astea văd că nu sunt pe gustul persoanei pe care 
o simpatizez eu.“

— „Ah, va să zică ai şi d-ta un... un prieten ?rt
— „Este cineva... cere însă, nu se gândeşte nici

măcar în vis la mine. Nici nu ştie că tin Ia el. Şi 
din păcate, mi se pare ca tocmai aerele mele de 
fată determinată îl fac să se uite cu un fel de... 
spaimă la mine." /

— „Nu d-şoară,“ rosti Gedeon, cu o intonaţie 
prietenoasă, „să nu crezi câ un tânăr care ar bănui 
că o fală (ine la el, nu s'ar sim|i mişcat, şi chiar 
înclinat, atras spre ea. Dar totul este să ştie bietul 
om, că o {iin|ă atât de energică, pe cum arăţi d-te, 
nu este gata să-î dea pe mâna politiei, în momentul 
când ar avea tupeul să se uite, măcar în treacăt, in 
mod prietenos, la ochii ei negri, sau să-i admire 
tenul bronzat de soare."

„Lasă-mă d-le Walsh în pace 1" făcu fata cu 
un accent energic, „că doar aşa de neagră nu 'oi fi 
eu încât să justific aluzia d-taîe..."

Tânărul isbucni în râs:
— „Ei, vezi d-şoeră, aşa să-l ei pe amicul, sau 

simpatia aceea a d-tale, şi fii sigur că fuge ca un 
concurent pentru premiul de iu(eată. Bate toate re
cordurile de iuţeală care au fost stabilite până asl&xL"

lulio îl întrerupse pe nn ton plângător comic:
—: „Ei nu, zău, nu vorbi aşa, că nu ştii cât de- 

rău îmi pare.*
D-şoara Leroux intră în odaie ; dar cum dădu cu 

ochii de tânărul violonist vroi să se retragă. lulla.
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însă pentru a avea prilej să schimbe vorba, o opri 
cu un gest, chemând-o.

Fata se supuse cu aerul unei fiinţe care ar fi fost 
dusă la tăere. Ea zise în cele din urma :

„Nu şti cât de greu îmi vine să mai vorbesc 
cu d. Walsh d-şoară, din pricină..."

— „Bată-te norocul de fată !" izbucni Iulia râzând, 
„nu ştii că eşfii singura şi prima fală din Statele 
Unite, care se poate mândri, că o manifestat dorinţa 
de n nu vorbi cu d-sa. Inchipueţi drăguţa d-şoară, 
că sunt mii şi mii de fete cari ar fi fericite să vor
bească măcar o clipa cu d-nealui, şi-i cer întâlniri 
în scrisori şi îi trimet flori, şi d-ta cauţi să-l eviţi*. 
Ştii că meriţi să se voteze pentru d-ta o statue sau 
măcar o medalie?..."

„Voi, cum poţ: fi atât de răutăcioasă," murmură' 
fata iăsându-se pe scaun pentru a nu cădea din 
pricina slăbiciunei ce simţea în picioare.

— „V’em jignit cu ceva d-şoară ?*T'întrebă tânărul, 
mişcat de jena care se 8răta aproape dureroasă, 
pc obrazul tinerei.

„Ah, nu!" exclamă fata, gata să plângă, „cum 
să mă jigniţi d-v. V'ani supurat eu, cu întrebarea 
neghioabă, care am pus-o d-lui Godwin, dar am să 

‘ vă rog să mă eriafi."
Impresionat de intonaţia cat şi çle mimica pătrunsă 

de o drăgălaşă sfiiciune o tinerei fete, Gedeon îi 
adresă o privire duioasă. Fata văzu privirea lui, şi 
îi zâmbi, întrebând cu un surâs suav şi candid:

„Aşa-i că m’oţi ertat? văd bine că m’aţi ertat. 
Nu am ştiut că d-v. eraţi veritabilul cuceritor de inimi."

— „Ce," exclamă Julia, „oi crezut dragă că d-!ui 
este un cuceritor de inimi de contrabandă, sau vre-o 
contrafacere. D-nealui, draga mea fetică, osie sin
gurul şi veritabilul „cuceritor de Inimi" paientat-pa- 
tentat 1 Nu este imitaţie ! O, nu te ofensa d-şoară, 
căci eu am dreptul sa vorbesc aşa fiindcă d-Iui 
aparţine unei bune prietene a mea ş», ce-i al prietenei 
mele este, măcar aşa, în principiu, este şi ol meu."
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CAP. XU

Un negru, servilor al d-lui Leroux, intră spre a 
vorbi stăpânului, dar ne vazândti-I se adresă d-rei 
Leroux şi zise mai mult în şoapiă :

— „Miss, alură lângă gardul înconjurător este un 
individ care pare decis să sară în ograda noastră 
şi nu ştiu ce măsuri sa luăm. Poate este vre-un 
făcător de rele."

—- „Poale ?-“ rosti Julia cu un aer sigur de sine ; 
„ceeace face el esterai mult de cât trebue, pentru 
a dovedi că nu ne poate ti prieten. Un om care 
caută să intre pe unde nu este o poartă, înseamnă 
că nu ere intenţii curate. Lasă că es eu afară să 
mă interesez de acest amic nepoftit."

— „D-şoară," interveni Gedeon, „vă rog să nu 
vă expuneji în mod inutil. Aceasta este o afacere 
pentru bărbaji. D. Leroux, probabil cu are să vadă, 
de ce este vorba şi are să pună lucrurile la cale 
după cum va găsi mai bine de cuviinţă, iară nici o 
primejdie pentru nimeni. De altfel ar fi greu să vă 
uitoii peste uluci de oarece sunt foarte înalte."

— • „De asta vă feme|i d-v. d-le?“ râse bruna se
cretară o Cecil iei. „D-v. se vede că nici nu bănuiţi, 
că eu sunt o acrobaiă şi că un grilaj sau nişte u- 
hici, oricât de înalte ar fi, pentru mine nu prezintă 
nici o greutate de a fi trecute, necum când este 
numai vorba, de a mă uita peste ele."

Şi pornind pe urma negrului, care se îndrepta 
către eşire, spre a arăta unde se află individul 
descoperit, ea înclină din cap şi dispăru.

Jeana Leroux se apropia de fereastră pentru a 
privi afara, dar în realitate spre a scăpa de obligaţia 
de a vorbi cu Gedeon şi scoase un strigat :

—* „Ah, ia privlfi-o 1 Se ridică pe uluci. Fata asta 
este o acrobată fără pereche 1“

Violonistul se apropia de geam şi nu-şi putu stă
pâni admirajia. Ia vederea felului, cum făptura acea 
mfjlocie cu formele proportionate, se ridica încet,

y
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prin puterea muşchilor ei, până Ia înălţimea necesară, 
peniru a privi peste uluci la individul pe care vi
gilentul negru îl semnalase

Faia ridicafă până la centura ei, peste uluci, 
printr'una din «cele mişcări cunoscute sub denumirea 
„catargiul de forţa,® sta acum nemişcată scrutând 
Imprujurimea. Ea zări, ascuns sub nişte tufişuri de 
iarbă, pe individul semnalat :

— „lată-1 este colea, ocheşte-1 bine, şi nu-1 cruţa, 
dacă face altă mişcare decât aceea pe care i-o voi 
comanda eu. Scoală de acolo prostule 1“ strigă lulia 
cu ionul ci poruncitor. „Ridică mâinile în aer şi nu 
ie mai mişca, dacă nu vrei sa te ciuruiască omul 
de lângă mine."

Negrul strigă cu glasul lui de bas:
„Supune-te sau fa-t* ultima rugăciune!"

Streinul ridică braţele în aer şi rămase câteva 
momente nemişcat.

Fata îl privi scrutător pentru a-1 recunoaşte Ia 
nevoe, apoi, văzând că are aface cu un tânăr,' cu 
aerul inofensiv, se lăsa încet prin puterea braţelor 
întinse în jos. Dar rochia i-se prinsese de o aşchie 
de lemn din ulucă şi cum simţi că poalele începuse 
să i-se ridice până peste genunchi, tânăra se înălfă 
din nou, repede la locul ce ocupase; pe împreju
rime şi după ce desfăcu rochia se lăsă cu precauţia 
până jos.

Negrul scăpat de grija că străinul or putea sa 
tragă vre-un foc de armă în direcţia fetei, strigă 
necunoscutului :

— „Ei, acuma pungaşuie, şterge-o mai repede 
până nu ie ciurucsc !"

Fără a mai aştepta altă Invitaţie, străinul o luă la 
fugă după toate reguiele artei de a spăla putina.

lulia se înapolă lângă Oedeon şi 11 găsi în con
vorbire cu Leroux, discutând un bilet pe care îl pri
mise în acest interval prlnlr’un comisionar. Arabii 
puneau la cale plecarea lui Oedeon spre ferma 
d-şoarei Edilii Fowler.

V
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Leroux nu paru deloc neliniştit de {«piui că locu
inţa lui era supravegheată de răpitorii lui Godwin ; 
el surâse, zicând :

— „Dacă nu au fugit, înseamnă că nu bunuesc 
nimic din cele ce pot eu contra lor. Ei nu hnnuesc 
că am eu fir telefonic, de oarece nu văd nici o 
sârmă în aer. Dor să vorbim de d-fa d-le Walsh, 
dacă pleci, cum române cu sora d-tale ?...

„O aduci la noi, eci : va sta cu iiica mea. D. God
win mi-a spus că are de gând să aducă aci un mare 
medic, care să o vindece. Cu electricitaie, spune 
d-sa,se fac azi minuni!"

Gedeon dădu din cap aprobator :
— „Eu am vorbit cu un medic care susţine că în 

câteva săptămâni ar foce-o să umble, dacă am urma 
sfaturile lui... Mi-a vorbit şi el tot aşa cum spui 
d-ta de cura cu electricitate..."

CAP. VIU

După vre-o oră Godwin îşi făcu apariţia având 
aerul complect întremat. EI decise plecarea lui Ge
deon spre hofei, ca să vorbească pc larg cu Ze- 
nobia şi să o aducă singură sau însoţită dc Spon
ger şi câţiva poliţişti. Leroux dădu iui Gedeon o 
manta şi o pălărie, cu recomandaţii de a o ds în 
oraş, Ia locul fixat de Godwin, lui Dan Constantin, 
ca să vină neobservat şi să ia instru-ţiunile privi
toare la mersul fabricei.

Frumosul violonist se urcă în „Fordul* lui Leroux 
şi însoţit de privirile duioase ale Jeanei, dispăru cu 
negrul, care făcea pe-şofeurul.

Automobilul lui fu urmărit cât va timp de o mo
tocicletă, dar de la prima cotitură negrul reuşi să 
scape de urmărire şi conduse pe Gedeon Ia staţia 
de tramvae din centrul oraşului.

Aci, lângă intrare, în cuiuarul subteran dădu peste 
Dan Constantin care avea un ziar vârât în buzunarul 
delà piept al h dnei, pentru a fi recunoscut,, după 
cum îl recomandase Godwin.
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El luă mantaua şi pălăria, strânse mâna violonis
tului şi după ce repetă cuvintele ce-i şoptise Ge- 
deon, ca să vadă dacă în|elesese bine totul, se în
dreptă cu „Fordul" condus de Negru, spre casa de 
lângă satul indian.

Leroux introduse pe Dan la fabricantul de loco
motive. Milionarul îşi privi şeful de echipă cu un 
aer de surprindere prietenoasă şi îl întrebă :

— „Ai fi gala d-ta să iei răspunderea trebuitoare 
pentru a dirija o întreprindere aşa de mare, precum 
este organizajia mea ?"

Şeful de echipă îl privi drept în fa|ă, cu ochii Iui 
luminaţi de un aer de sinceritate şi răspunse :

— „Dacă îmi ve|i da instructive şi autoritatea ne
cesară, aşi fi în stare să conduc şi întregul iod, nu 
numai, balamucul d-voastră."

Theodor Godwin IL bătu cu mâna pe umeri, rostind 
într’un acces de veselie.

„Bravo tinere, vorba d-talc îmi place ! Va să
zică vrei?"

„Vreau să încerc şi aşi încercu ori ce esle o- 
meneşte posibil," zise românul, „şi cred că aşi pu
tea răuşi, dacă aji bine-voi să mă puneţi în curent 
cu motivele cori vă îndeamnă să nu vă mai arăta(l : 
aceasta pentru a mă putea orienta în sensul intenţi
ilor d-voostră în felul cum trebue să conduc sta
bilimentele D-stră.“

„E simplu," făcu milionarul, „probabil că cineva 
are interes să-mi facă mizerii. Ziarele m‘au dat ca dis
părut şi eu vreau să confirm această dispariţie, prin 
lipsa de la ateliere."

— „Dar, mă ertaji," obiectă Dan, „sofia mea spu
nea că acţiunile fabricelor d-v., *8u să sufere o scă
dere enormă şi că fiica d-v., pe care o consideră 
ca pe unica D-stră moştenitoare va avea să su
fere o pierdere de zeci de milioane, până la res
tabilirea ordinei, în haosul ce se creaxâ prin accu
sé dispariţie."

Theodor se bătu ru palma peste frunte, şi exclamă 
într'an avânt de entuziasm.
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„Nevasta dumitale d-le este un geniu comer
cial ! A găsit un lucru lu care eu nici nu me gân
deam şi din cere eu pot să trag foloase, cotorosin- 
du-mă de toti deţinătorii de acţiuni, cari până aci 
ml-au amărât viaţa în consiliile pe ceri le prezidez." 
Dar te rog, soţia d-tale nu ar putea veni panăe.ici?"

— „Cum nu?! Este .acasă şi automobilul d-vo&siră 
poate să o aducă."

— „Înainte de a mei vorbi," zise Godwin, „îa d-ta 
telefonul şi comunica-i sa vie cu automobilul cere 
îi va aduce un bilet al d-tale prlntr’o d şoară, cere 
are să fie d-şosră Ruark, Du-te că eu prepar până 
atunci totul."

Milionarul chemă pe lulia şi îi dădu câteva in- 
strucţii ^cerând, ca după ce va plece de. la D-na 
Constantin, să se oprească la Zenobia şi sa o pună 
în curent cu cele ce nu puii&c să-i comunice la 
telefon. El scrise un bilet pe care îl dădu fetei şi 
ceru şi lui Constantin să dea o notiţă pentru ne
vasta sa.

Theodor explică luliei, că automobilul trebuia să 
plece cu o persoană şi sa vină tot cu o femee, ca 
să deruteze pe cel cari supravegheau acuma vila iul 
Leroux; şi că în iocul ei, are să vină d-na Con
stantin, iar la plecarea d-nei Constantin, are să o 
aducă pe ea şi pe Zenobia.

De îndată ce bruna secretară a Ccciiivi plece, 
luată de automobilul condus de negru, fabricantul 
de locomotive 6e relrase într’un ungher cu şeful 
de echipă.

El îl descusu în ioate felurile şi se convinse că 
avea eface cu un _ tânăr hotărât, care nu aştepta 
decât ocazia pentru a-şi pune în valoare calităţile.

Fabricantul îi dădu o scrisoare care avea forma 
junei procure, şi o daiă mai veche cu douâ săptă
mâni. In treacăt ei explică prlntr’o frază, că îi îr- 
credlnţează această procură ca să facă uz de ea 
până la sosirea îiieei sale Cecilia, care avea să ia 
io stăpânire întreaga avere.
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CAP. XIV

Abia pornise „Fordul® care ducea pe îulia înspre 
locuinţa d-nei Constantin şi negrul care conducea 
maşina, zise tinerei fete :

„D-şoara, priviţi vă rog prin geamul de Ia 
spate ca să vedeji dacă nu ne urmăreşte cineva.®

Bruneta secretară a Ceciliei îşi aruncă privirile 
în direefia indicată de negru, şi rosti cu aerul cel 
mei liniştit : - •

— „Da, suntem urmăriţi de o motocicletă.®
Negrul suprima cu greu un blestem şi murmură :
— „Cum dracu să fac să scap de motocicleta 

asta, că de câte ori ies mă urmăreşte?®
— „Nimic mai simplu,® zise lulia surâzând de plă

cere, ia gândul, că puica să joace o farsă urmări
torilor lor, „pune viteza a patra şi Jine-o în goană 
până Ia prima ulicioară îngustă ce se face la drea
pta, sau ia stânga acestei şosele. Coteşti în ulicioară 
şi opreşti imediat. Ai să vezi cum sc urcă, sau pe 
trotuar, sau în vre-un copaci*

Negrul r nji de bucurie şi aruncă maşina în viteza 
a patra. Julia văzu cu plăcere, după gazele pe care 
le scotea motocicleta, că urmăritorul dăduse maxi
mul de iuţeală pentru a se putea |ine pe urmele o- 
uiomobilului Când iuţeala ambelor maşini îşi atin
sese punctul cei mai înalt, negrul înceteni puţin ca 
să poată coti şi intră cu iuţeală pe o ulicioară, care 
la câteva zeci de metri avea altă cotitură. Ei trecu 
de cotitura a doua şi se opri dând maşina câţiva 
metrii înapoi şi invită pe lulia să se dea jos, spre 
a nu suferi vre-o rană în cazul când motocicleta 
s'ar izbi de automobil. *

lulia nu apucă să se depărteze câţiva paşi şi am
bii auziră exploziile grobily ale motocicletei, care 
trecuse cotitura întâia tară să treneze şi vroia să 
ia şi cotitura a doua cu aceiaşi iuţeală. i>ac moto- 
ciciisiul uălu cu oc< ii ue „Fo dul* care ocupa stra
dela, uin trotuar în trotuar, şi ne mai putând opri*



Vasile Pop110

vru să urce maşina lui peste bordura trotuarului, 
spre a trece pe delături înainte.

Roata din fată alunecă, călăreţul veni peste cap 
tocmai în uluci, iar motocicleta se târâ câteva se
cunde pe lângă bordura trotuarului, sp rgându-si re
zervorul de benzină : O flacără ţâşni şi motocicleta 
întreagă fu cuprinsă de foc.

Negrul porni „Fordui“, dar el rânji cu tot obra
zul în direcfia celui căzut şi îi trimise din degetele 
aplicate pe buzele lui groase câteva bezele ironice.

— So long my friend ! (La revedere amicul meu).“
lulia sări în cupeu şi ajunsă la casa d-nei Con

stantin, luă pe Elena, apoi merse până lângă hotelul 
Statler şi se despărţi de tânăra femee. Fordul porni 
cu iuţeală spre locuinja lui Leroux.

Godwin îniâmpină pe Elena Constantin cu cea 
mai mare cordialitate şi după ce o felicită pentru 
ideea pe care o avusese, o întrebă de-a dreptul :

— „Dacă v’aşi oferi prilejul să câştigaţi vreun 
sfert de milion, aţi fi dispusă să mă ajutaţi cu dis
creţie în planul pe care ideia d-v. mi l’a sugerat ?“

Fata frumoasă, rotundă, cu ochii albaştri lucitori 
a Elenei Constantin, se lumină de un surâs. Ea rosti :

— „Negreşit d-le Godwin, mai ales, după ce văd 
că sunteji în viată şl că sunteţi tatăl vechei mele 
prietene Cecilia Godwin, aşi fi fericită sa vă pot fl 
de vreun folos, cu, sau fără sfertul de milion la ca
pătul serviciului. *

El o invită cu un gest să ia loc şi reluă adre- 
sându-i-se direct, pé când Dan stătea tăcut.

— „Nu 'aşi primi să vă expuneţi pentru mine 
doamnă, fără să compensez osteneala d-voastra. 
Doresc să cumpăraţi de pe piaţă toate acţiunile a- 
lelierelor mele: Godwin Consolidated Locomotive 
Co. Le veţi găsi sub preţul nominal, deoarece delà 
publicarea ştire! despre disparijia mea, ele au scăzut 
vertiginos. Erau o mie de dolari acţiunea. Acum ele 
cotează- după cum am văzut în ziarele cari vin d-lui 
Leroux, cotează 120 de dolari, mâine au să fie pro
babil sab o sută.
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„Aş putea aştepta să scadă mai mult, dar a- 
eeasta ar însemna năruirea complectă a organizaţiilor 
mele de muncă. Riscul ar fi prea mare. Trebue să 
cumperi d-to mâine tot ce poţi găsi pe piaţa de aci 
şi din New-York."

„Asta ar necesita câteva milioane," murmură 
Elena Constantin gânditoare. „Arătaţi-mi modalitatea 
şi eu execut cu plăcere."

lată : Vom aduna economiile d-lui Constantin, 
ale d-lui Walsh ale d-şoarei Iulia Rurark. Şi voi plăti 
fiecărui o dobândă de 10 la sută pentru aste trei 
zile cât voiu avea nevoie să ma stau ascuns. Aş fi 
stat mai mult de oparte dar nu rentează, trebue să 
ridic cursul acţiunilor cu prezenţa mea."

— „Dar toată suma ce vom putea aduna astfel, nu 
va aiinge nici măcar o sută de mii de dolari. Admi
ţând că toţi sunt asa de puţin bogaţi ca mine," zise 
Elena surâzând, „şi pe cât ştiu trebuesc plătite su
mele integral."

— „Cred că d-şoara Iulia Ruark dispune de vreo 
trei milioane dolari. Dacă nu-i va mai avea, daţi nu
mai un acont, ca să vă asigure poşesiunea acţiuni
lor şi apoi restul îl puteţi acoperi printr’un împru
mut asupra stocului de care veţi dispune. Lucrul ar 
fi riscat în cazul când eu nu aşi exista, dar eu după 
cum vedeţi exist."

Tânăra îşi privi soţul. Dan surâse, cu un aer con
strâns şi ca urmând unei sugestii a soţiei sale zise 
cu oarecare îndoială :

— „Eu nu pricep în materie de operaţii financi
are aproape nimic. Nu văd clar de cât în chestii 
de atelier."

Godwin ca şă prevină orice temeri zise repede :
— „Dau şi un înscris pentru sfertul de milion 

promis d-nei Constantin şi de rest mă voiu îngriji 
©u. In clipa în care mă voiu arăta la primul bancher 
voi avea din averea mea personală la dispoziţie mai 
mult decât va fi nevoie. Vă voi da eu doamnă 
fondurile necesare. Numai să-mi daţi un înscris că
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d-voastra faceţi aceste cumpărări de acţiuni în nu
mele meu si ca îmi veţi remite mie valorile contra 
plăţei de un sfert de milion, şi a acoperire! ce vă 
voi da pentru băncile în chestiune.*4

Elena privi pc Godwin în faţă şi ochii ei albaştri 
cari exprimau atâta inteligenţă şi lealitate, aveau a- 
cum un aer de îndoială în cât fabricantul se simfî 

, obligat să spună : v
— „Vom reuşi, doamna; vom reuşi cu siguranţa !"
— „Dar dacă nu vor scădea acţiunile 1“ întrebă 

Elenă. „Se poate ca dacă atelierele funcţiencază 
normal, să existe în public atâta încredere în creaţia 
d-voastră în cât oamenii să nu vândă."

Godwin se gândi câteva momente şi murmura :
— „Dacă este aşa ce crezi că ar fi de făcut?"
Doamna Constantin surâse enigmatic :
— „Cred că Dan al meu ar face bine să închidă 

atelierele d-voastră, fie şi măcar pentru 24 de ore.*
Şi cum Godwin o privea uluit, tânăra continuă :
— „Ar putea să-i convoace chiar azi înuinte de 

a se face noapte bine şi să pună la cale totul pen
tru mâine. Când ar sosi lucrătorii s’ar trezi cu fa
bricile d-voastră oprite. Plecarea lor acasă şi im
presia produsă ar crea în lumea linanciară o panică 
destul de mare ca să convingă pe posesorii mal 
fricoşi de acţiuni să-şi arunce toate hârtiile pe piuţă 
şi atunci... eu cumpăr i*

— „Bravo 1 Admirabil !" exclamă fabricantul. „Să 
facem hârtiile şi să pornim la lucru."

Dan se ridică să plece.
— „Acum să vă scriu garanţiile pentru banii ce 

veţi depune mâine d-nă Constantin," reluă mi
lionarul după o scurtă gândire. „D-v. doamnă, vă 
veţi duce cu luiia Ruark ia bancher, ca să vă dea 
loti hanii pe cari îi poate ridica. D-voastră ati avut 
ideea," urmă el, ghicind că Elena vroia să-1 întrebe» 
de ce nu da această misiune lullel, „şi apoi ea este 
o prietenă, cunoscută a Ceciliei şi a mea, şi va 
stârni îndată b&nueii că eu operez şi că am sprijinit 
această lovitură."
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Leroux interveni, zicând respectuos :
— „Să mă ierta fi d-le Godwin, dar creerul meu 

de european nu se împacă lesne cu metodele ame
ricane. Nu vă supăraţi d-nuîe Godwin, planul propus 
de d-na Constantin, este un plan de a spolia pe cei 
ce având încredere în spiritul d-voastră de organi
zator şi-au plasat banii în acţiunile d-v. Acum d-v. 
organizaţi spolierea celor ce se încred în d-v."

— „Să mă scuzaţi," îl întrerupse Elena cu vioi
ciune, „acţiunile n'ou scăzut cu voia d-lui Godwin. 
D-sa nici nu ştia de aceasta, până nu i le-a sem
nalat soţul meu pe care eu îl pusesem în curent de 
cele petrecute pe piaţă Ï"

— „Aşa-i întări Godwin
—„Şi apoi," reluă tânăra femee cu energie: „d-sa prin 

lovitura pe care o pune la cale, nu spoiiază pe cei 
ce au încredere în d-sa, d-sa cumpără din bănci 
hârtiile pe cari cei ce n’au avut încredere în soli- 
di!atea_organizaţiei sale, le-au aruncat pe piaţă pe 
preţuri derizorii. Vânzările s’au şi făcut înainte ca 
d. Godwin—care nu e vinovat de dispariţia d-sale, 
căci după cum mi-a|i spus, d-sa a fost răpit de 
răufăcători—vânzările s'au făcut înainte ca d-sa să 
poată afla despre cetepe trecute."

— „Da, aşa este," replica Leroux aproape con
vins, „dar D-sa vrea să cumpere acele acţiuni azi..."

Elena reluă râzând cu un aer de superioritate :
— „Adică D-voastră a-ţi dori ca D sa să se uite 

cu mâineie în buzunar cum se vor îmbogăţi sute de 
speculanţi, de îndată ce D-sa ar eşi la iveală, iar 
Dumnealut să nu se folosească de acest avantagiu» 
care nu e creat de alţii, ci tot de D-sa ?... Asta ar 
însemna, ca un grup de idioţi, cari au bani, să de
vină stăpâni pe atelierele imense create de geniul 
D-sale de organizator... Asta nu D-le, asta nu se 
poate."

Godwin strânse mâna Elenei şi după ce-i dădu 
hârtiile necesare şi primi scrisoarea de angajament 
din partea ei, îi fixă pentru a doua zio întâlnire cu

«
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lulia Ruork, amintindu-i ca trebue să fie de dimineaţă 
ia locul hotărât.

Tot odată el luă înţelegere cu Dan şi cu Gedeon 
Waish, ca ambii sa ia măsuri ca în cazul când Ce
cilia, citind ştirea prin ziare, s'ar întoarce Ia fabri
că, să fie pusă de Gedeon în cunoştinţă de cele 
petrecute şi de dorinţa lui de a mai sta câtva timp 
dispărut.

CAPITOLUL XIV

Se înserase şi Eiena Constantin împreună cu soţul 
ei se pregăteau să plece de Ia locuinţa francezului, 
pentru a porni fiecare în direcţia fixată de hotărârea 
lui Godwin. Leroux interveni zicând :

— „Mai stafi D-voastră puţin aci, şi ne vom în
toarce îndată să vă Juăm : deocamdată trebue să fa
cem o farsă celor cari ne pândesc, în jurul casei 
mele, şi cari ştiu cu siguranţă, că D-l Godwin se 
află aci."

— „Ah ! atunci se schimbă lucrurile 1" exclamă 
milionarul, „a-şi merge şi eu daca e vorba de pri
mejdie. Dar mă tem să nu sosească amicul meu 
Swonger, procurorul, şi să ne strice tot rostul."

Leroux replică surâzând :
— „Cum am văzut planul pe care Poţi expus, cu 

privire la acţiunile D-v., am telefonat luliei Ruark, 
care se afla la D-şoara Zenobia, sa oprească orice 
mişcare a procurorului, dându-i săTnţeleagă, în fraze 
voalate, că dori(i ca nimeni să nu şfie că mai trăiţi, 
lulia a înţeles şi de aceea nici n’aţi văzut so
sind pe nimeni până acuma."

— „Eşti un om de mare prevedere," zise milio
narul batându-1 prietenos pe umăr. „Dar acuma de
sigur că vrei să dai vre-o lovitură în planul celor 
cari mă urmăresc."

Leroux îi şopti la ureche, ca să nu fie auzit de 
ceilalţi.

— „Vreau să dau duşmanilor d-voastră iluzia că
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v’au scos cu iotul cin circulaţie şi ca nu mai au a 
se teme de nimic !"

Pe când se pregatesu să se uree în automobilul, 
care îi aştepta, fabricantul de locomotive, zise 
gânditor :

— „Sa nu fie oare toate astea o înscenare a unui 
grup de financiari, care vor să deprecieze, prin scoa
terea mea din circulaţie, ac|iunile societăţii ce pre
zidez ? Ce mărginire ar fi din partea mea, ca toc
mai eu să mă prelez la facerea jocului lor, când 
aşi putea cu o singură apariţie în public şi cu o 
publicaţie în jurnal, să distrug toate planurile lor."

Leroux lovit de limpezimea acestui raţionament ră- 
mase-cale-va clipe gânditor. Pe faţa lui lunguiaţă 
însă liniştită, se vedea cu greu cele ce gândea. In 
cele din urmă zise:

— „Nu se poate, căci afacerea ar fi fost orga
nizată altfel.

„Probabil că e vre’o răzbunare la mijloc, sau o 
lovitură de bandiţi fără mijloace mari. Căci dacă a- 
veau mijloace, se gândeau de mult să mă atragă şi 
pe mine în combinaţia asta de arestare şi subfili- 
zare a persoanei D-voastre.

„Şi astăzi în loc să stau de vorbă cu d-v., pro
babil că v’aşi fi finut închis în pivniţă."

— „Pfh!" replică milionarul surâzând şi dând uşor 
din umeri, „parca pentru a mă scoate din circulaţie 
e nevoie să mă închizi în pivniţă! N’ai avea decât 
să mă ţii aci şi să mă porţi cu vorba, după cum... 
facl acum...*

Ambii izbucniră în râs.
Conversând ei ajunseră la automobil şi Leroux 

şopti şoferului său negru, destul de icre ca să fie 
auzit de Godwin :

— „De îndată ce vei da de un obstacol, sau ţi 
se va slriga să stai, ai să te opreşti, penîru a nu 
primi vre'un glonte în creer. Apoi îndrepţi un far 
în direcţia din care ai auzit venind porunca!"

Negrul dădu din cap şi porni automobilul, pe când 
Leroux explica lui Godwin:
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— „Trebue să jucăm o comedie, ca sa putem 
scăpa de urmărirea lor, şi tot odată să-i convingem 
că v'ou scos din circulaţie. Pentru aceasta nu veţi 
face de cât atât, la prima împuşcătură ce veţi auzi 
veţi striga: „m'au omorât, aduceţi un preot să mă 
spovedească. „Restul mă priveşte."

Abia terminase instrucţiunile şi negrul şopti :
— „Văd un trunchi de copac pus de-a curmezişul 

drumului. Să merg până la el ?"
Leroux răspunse afirmativ şi scoţând un pistol a- 

utomatic îl arma şoptind lui Godwin să se culce în 
fundul cupeului.

Un ordin scurt, venit din spre laturea drumului se 
auzi, şi negrul opri automobilul ridicând braţeţe în sus.

Leroux trase un foc în direcţia din care venea 
ordinul şi imediat răspunseră două împuşcături. 
Godwin scoase un aiât de natural urlet în cât Le
roux se înfiora :

— „Dumnezeule !" ţipa Godwin „m’au omorât tâlha
rii ! întoarce repede înapoi şi să educi un preot sa 
mă spovedesc I"

Leroux strigă :
— „Tâlharilor, Laţi omorât pe Godwin !"
Negrul delà volan îndreptase un far în direcţia, 

din care auzise ordinul şi lumină în plin un grup de 
trei inşi cari aveau obrazeie mânjite cu negru.

Înainte ca agresorul să fi puiuţ trage în cel care 
îl lumina, Leroux avusese timpul sa ochiescă şi să 
lovească pe unul din ei. Un gemăt de durere se 
zmulse din gura străinului şi el^căzu strigând oa
menilor săi :

— „Nu ma lăsaţi aci:daca l'em omorât pe Godwin 
am câştigat partida !"

Oamenii îl ridicară şi porniră peste câmp în di
recţia castelului părăsit, pe când Leroux comandă 
cu o energie disperată, menită să facă vorbele lui 
auzite şi înţelese de agresori.

— „înapoi cât de repede, căci mi se pare ca o 
murit Godwin!"
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Automobilul îşi luă drumul înspre iocuinja fran
cezului şi fabricantul se ridică,—delà locul pe care 
îl ocupase,—râzând cu hohote abia stăpânite. EI 
căuta mâna lui Leroux ca să o strângă, şi observă 
că francezul avea degetele reci şi ude.

Milionarul tresări, exclamând cu o intonajie de 
groază :

— „Ţi-e mâna rece, şi udă, ce s’a întâmplat ?"
Insă francezul nu răspunse. Negrul auzind între

barea lui Godwin întoarse capul şi îndreptă felinarul 
electric de buzunar asupra stăpânului său şi iz
bucni în gemete pe când automobilul erj gata să 
dea în şanţ.

— „Mi-au omorât pe stăpânul meu 1 Stăpâne, 
stăpâne, vorbeşte !"

Leroux nu răspunse şi abia acasă se redeşteptă sub 
îngrijirea fiicei sale. Pierderea de sânge, datorită 
unei răni ce primise în braţul stâng, îi produsese 
un leşin.

CAP. XV

După ce se liniştiră cei de fală, Elena decise ple
carea ei şi a lui Dan pentru a pune în execuţie 
cele hotărâte mai înainte.

Ambii luase cu ei câte un pistol, pentru orice 
eventualitate.

Negrul voise să-i însoţească dar tânăra femee 
refuzase zicând :

— „Stai aci de pază, ca să nu rămână casa ne- 
supraveghiată, eu ştiu să umblu cu maşina asta, de 
oarece avem şi noi un „Ford" ca să-mi fac cum
părăturile din oraş. Dar dacă vrei să ne însojeşti 
până unde este pus buşteanul de-a curmezişul dru
mului te primesc cu condi|ia „să te întorci repede."

In câteva momente maşina lor ajunse la locul în 
«care se afla obstacolul şi negrul se dădu jos pentru 
a-1. înlătura. Cum nimeni nu se afla prin apropiere

/
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şi cum nu mai era nici o primejdie de a fi atacaţi, 
servitorul lui Leroux zise rânjtnd :

— „Am să duc trunchiul ăsta acasă : Este o a- 
facere : aşa ceva costa cel puţin o jumătate de dolar."

Înainte de a porni Elena zise:
— „Să spui d-lui Leroux, sau d-şoarci, ca trimit 

automobilul înapoi condus de d-şoara Ruark."
Elena se îndrepta spre hotelul Stailer, unde se 

afla d-ra lulia, lăsă maşina Ia câţiva paşi de acolo 
sub paza iui Dan şi orienfându-se după indicaţiile 
date de Gedeon, se duse de-a dreptul la odaia 
Zenobiei.

lulia nu o recunoscu, dar când Elena îi reaminti 
câteva episoade din vremurile petrecute împreună 
Ia pension cu Cecilia şi Edith Fowler,—secretara 
Ceciliei o cuprinse în braţe şi o prezintă Zenobiei 
în termeni entuziaşti :

— „lată una din cele mai perfect echilibrate fete, 
ce am cunoscut vreodată. Totdeauna gata dc găsit 
soluţii practice. O fiinţă în stare sa se apere nu 
numai pe ea, dar să fie şi un scut şi peniru prie
tenele ei."

Eleno o întrerupse cu o gluma, şi luând Ioc 
alături de Zenobia, îi vorbi în mod prietenos ţi- 
nându-i degetele în mâna ei.

— „Şti că d. Walsh cere ca d-ta să te duci acolo 
chiar de mâine, ca să stai la aer curat, liniştită şi 
înconjurată de devotamentul câtorva persoane cari 
te iubesc. D-ta lulia ai să mergi chiar de astă seară 
cu un doctor, fiind că bietul domn Leroux s’a rănit 
Ia o mână şi a piei dut mult sânge."

Vorbincf ea îi dădu biletul pe care Godwin i-F 
înmânase, lulia citi, apoi, scrută cu o privire lim
pede faţa Elenei şi întrebă simplu :

— „Cât îi trebue ?"
— „Cât ai?"
— „Două milioane Ia o Bancă de aci ; şi mai am 

un milion depozitat la National City Banc din New- 
York, în vederea călătoriei ce proiectasem cu Ce-
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cilia acolo şi a unui plan ce speram să pun la cale 
cu o companie de cinematograf."

— „De minune!" exclamă Elena cuprinsă de o 
bucurie pe care abia putu să şi-o stăpânească, 
„du-te repede în cozui acesta la d. Godwin, ca să-fi 
dea asigurările şi garanţiile necesare pentru banii 
aceştia, şi să ne întâlnim mâine, dis-de-dimineafă 
ca să pornim la executarea celor ce avem dc gând."

lulia replică pe un ton serios :
— „De ce să’mi dea garanfii ? Eu nu am nevoe 

de garanjii din partea d-Iui Godwin."
Zenobia Ie privea cu o uimire prietenoasă. Ea 

zise cu un accent de admirajie sinceră :
— „Ce fericite frebue să fi|i d-voastră, că ştifi 

să vă descurcaţi, să luaţi hoiărâri, şi să mânuiji 
sume mari. Dar cum te lasă pe d-ia, a-şoară Ruark 
părinţii să dispui de atâtia bani ?"

— „lulia esie orfană şi mai este şi majoră" explică 
d-na Constantin. „Ea a câştiga! aceste sume mai 
mult prin speculatiuni fericite, cumpărând acţiuni a 
căror valoare s’a însutit în timpul de când a avut 
ea curagiul să plaseze câteva zeci de mii de do
lari în ele. Dacă aveam şi eu, pe acea vreme vani, 
probabil că azi posedam şi eu un stok respectabil.

„Toate ziarele vorbeau cu admiraţie acum câteva 
luni de superba afacere realizată de simpatica d-ră 
Ruark, prin vânzarea cu câştig a unui stoc de acţi
uni cumpărate pe nimic."

— „Trebue" replică Zenobia, „sa ai talent şi pre
dispoziţii financiare ca să te poţi decide să risci 
banii, când toată lumea crede că mergi la pagubă."

Elena luă pe lulia de oparle, se scuză cu .un zâm
bet fată de Zenobia şi întrebă în şoaptă:

— „Eşti dispusă să împrumuţi d-lui Godwin acea
stă sumă, pentru câteva zile ?"

— „Negreşit : i-o fin la dispoziţie !"
— „Mulfumesc" răspunse Elena cu acelaşi surâs 

amabil : „am făgăduiala d-tale şi sper să ne întâl
nim mâine ia ora 8 şi 30 la intrarea Băncii Federale.

Şi adresându-se Zenobiei, Elena mai vorbi câteva
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momente cu ea. D-şoera Walsh le rugă să ducă 
fratelui ei câteva rufarii şi un costum de oraş...

O servitoare primi pachetul şi-i duse până jos, 
aci îl luă Elena, hotărâtă să-l ducă singură până 
la automobil.

lulia ocupă locul la volan. Tânăra strânse surâ
zând mâna lui Dan Constantin, când acesta împre
ună cu Elena îşi luă drumul spre casă.

CAP. XIV
/

lulia ajunse la locuinfa Leroux insolită de un me
dic, care după ce examina rana, scoase fragmen
tele de ştofă ce intrase odată cu glonjui, spălă ori
ficiul rămas şi declară că de oarece proiectilul tre
cuse prin muşchii braţului, fără să atingă osul, vin
decarea se va face foarte repede.

Atât Godwin cât şi Gedeon se ferise de a se a- 
răta medicului spre a nu fi recunoscuţi.

După plecarea doctorului, Godwin se sfătui cu 
lulia asupra sumelor ce putea să avanseze şi abia 
îşi putu stăpâni o explozie de bucurie când află că 
Elena fixase la 5 la sută dobândă la suma ceaveasă-i 
împrumute d-şoara Ruark. El îi dădu un înscris în 
schimbul căruia Julia emise trei cecuri de câte un 
milion de dolari asupra băncilor la care avea de
puşi banii.

In acest timp Elena ajungea cu bărbatul ei acasă 
şi, pe când aşteptau ca ucenica, pe care o aveau 
la croitorie, să prepare cele trebuitoare pentru masă, 
ei se sfătuira.

Elena zise cu o bucurie abia stăpânită :
— Dânujule.să ştii că devii director peste fabri

cile d-lui Godwin, dacă îăuşim să-i servim bine. Şi 
a-1 servi înseamnă să facem ca acţiunile să scadă. 
Pentru asta ar trebui să laşi mâine să se închidă 
atelierele: însă să protestezi de formă şi să-tf alegi 
prietenii pe cari să te po(i sprijini.*
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Dan zise gânditor:
— „Asta nu este un om pe al cărui .cuvânt sa 

pui temei, de cât dacă avantagiui ce-ţi propune îi 
este folositor lui..."

Elena îl bătu ^ne umăr şi un surâs lumina faţa ei 
roiundă, în carebărbia complecta armonia trăsătu
rilor. Ochii albaştri luminoşi licăriau trădând bucuria 
ei, când zise : I

— „Dar ăsta este adevăratul punct de vedere a- | 
merican ! E singurul just şi demn de a fi luat în c. 
cnnsiderajie : egoismul uman, nu e cum cred unii, o 
inferioritate, ci o superioritate; un element de succes 
în viajă ! Dacă nu am fi folositori celor ce ne în
trebuinţează, nu ar avea nici un interes să ne ţină 
sau sa ne plătească. Feiul cum spui că se poartă 
Godwin, e o garantie că Iu vei fi avansat, fiind că 
prin tine poate realiza multe din planurile lui."

Dan admise, zicând cu o intonajie sceptică :
— „Fie şi cum crezi. Eu voi cerca să îndeplinesc 

toiul, după cum m'ai sfătuit: dar nu îmi fac iluzii."
Elena inzistă din nou cu căldură ca el să execute 

întocmai cele cerute de Godwin şi îl lămuri:
— „Dacă reuşeşte în planurile lui, am şi eu un 

mare câştig în această lovitură frumoasă. Tu ai să 
fii avansat peste toji cei ce-fi erau superiori. Înţe
legi ? Sări de la 300 dolari la 1500 dolari pe lună. 
Sau poate şi mai mult. Devii om cu avere Dane ! 
Poţi deveni omul lui de încredere, numai execută 
totul cu sfinţenie, după cum te povăţuesc."

Dan petrecu noaptea rumegând planurile de mă
rire pe cari i le evocase solia lui, pe când Elena, 
după ce îşi refăcu socotelile, adormi cu uşurinţă, 
spre a se deştepta în zori de zi şi a se găti de o 
zi de emoţii şi hotărâri mari.

CAP. XV

Theodor Godwin convinse pe Gedeon să mergă 
cu lulia Ruark spre a se pune la dispoziţia Elenei 
care avea să hotărască de cumpărarea stocurilor de
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acţiunii aruncate pe piajă. Leroux fu nevoit sa nu 
se mişte din casă, şi Iul Ia plecă însoţită de frumo
sul violonist, pe când negrul conduse automobilul 
până in oraş.

La col|ui hotărât, lângă banca Federală ei găsiră 
pe Elena Constantin aşteptându-i, iulia îi prezintă pe 
Gedeon şi Elena nu-şi ascunse sentimentul de ad
miraţie, ce avu la vederea frumosului tânăr.

Pentru a limpezi lucrurile şi a scăpa de bănueli 
că ar fi vreo intimitate între ei, lulia explică, fă
când prezentările :

— „D-nu Gedeon Walsh, după cum Yezi, unul 
din cei mai frumoşi tineri din Statele-Unite... Dar 
logodit cu Cecilia Godwin."

— „Sunteţi prea amabilă d-şoară Ruark," o în
trerupse tânărul cu un surâs care aproape zăpăci 
pe lulia, „n’am fost logodit şi nu sunt încă. Dacă 
aş lăsa să treacă drept un adevăr politicoasa d-v. 
afirmaţie, d-na Constantin ar putea să-şi facă o idee 
greşită despre felul meu de a fi corect."

— „Dar," exclamă lulia, „eu ştiu precis că lo
godna era decisă, că draga Cecilia adusese şi ine
lele şi numai o neînţelegere a amânat logodna d-v.“

Elena strânse mâna lui Gedeon, zicând cu un 
surâs amical :

— „Sunt convinsă că biata Cecilio trebue să fie 
foarte mâhnită de această amânare."

— „Mi-era teamă să nu se sinucidă," explică 
lulia, trecând în spre intrarea marei instituţii finan
ciare, lângă care se întâlnise cu Elena. „Acuma însă 
avem de hotărât şi de executai dispoziţiile luate de 
Godwin, lată cekurile iscălite gata. Dar nu credeţi 
că ar fi trebuit lăsat ca fabricile sa fie închise ?"

— „Da, asta am|şi decis-o," zise Elena, „aşteptam 
numai să mă consult cu a-voastră, d-şoară. Dacă 
sunteţi de acord, las lucrurile să meargă precum 
am decis."

Elena controla hârtiile mici de mărimea unei 
bancnote de 5 lei, cari reprezentau, iscălite de lulia

/
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suma de trei milioane dolari, apoi alături de acele 
hârtii un cek iscălit de ea, având o valoare de 10 
mii de dolari, şi luă delà Gedeon un alt cek de 
30.000 de dolari, zicând :

— „Cu asta, curăţăm piaţa de acţiunile d-nului 
Godwin : aţi văzut că aceste valori cari trecuse de 
1000 dolari hârtia de 100 dolari, au încheiat aseară 
sub 30 de dolari. De îndată ce va sosi ştirea că 
s’au închis atelierele d-lui Godwin, ele vor cădea 
sub această cifră cu mult."

— „Pana atunci să ne preparăm," zise Iulia, „să 
fim gata de acţiune, cum zic soldaţii noştri. D-nă 
Constantin aveţi toate elementele de care e nevoie ? 
Cunoaşteţi bine tot ce trebue să facem?"

Elena Constantin făcu un gest prin care invită pe 
câteşi doi să şadă şi se opri în faţa lor ca să le 
vorbească în şoaptă mai de aproape :

— „Uzinele Godwin au fost transformate în so
cietate anonimă, cu un capital de 15 milioane, îm
părţit în o sută cincizeci de mii de acţiuni a câte 
unn sută dolari. D-l Godwin mi-a comunicat că pe 
piaţă se află circa 78.000 acţiuni. Ele se urcase şi 
trecuse de 1000 dolari. Acuma panica asta, datorită 
dispariţiei iui şi mai ales comentariilor pesimiste 
făcute de marile ziare—cari blamau parchetul nostru 
că nu ia măsuri mai energice pentru găsirea lur 
Godwin—au produs o scădere vertiginoasă. Hârtiile 
au căzut de eri sub al pari."

Gedeon surâse cu un aer cam încurcat :
— „Să mă iertaţi, subiectul este atât de arid în 

cât nu pot sa vă urmez : e prea multă cifrărie şi 
finanţa."

— „Nu e nimic, d-le Walsh," îl întrerupse Iulia* 
„eu sunt pasionată pentru asemenea gimnastică cu 
cifrele — e şi logic deoarece sunt o acrobată : — 
continuaţi d-nă Constantin."

Elena înclină din cap şi oarecum mirată, deşi st 
bucura de interesul ce depuuea li lia în întreaga 
această combinaţiune, urmă :
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— „Vom aştepta să mai cadă şi vom anunţa te
legrafic prin remizerul oficial, la colegul său din 
New-York că am depus aci un cek de un milion în 
contul unor cumpărări ce trehue să se facă la New- 
York la Bursa de acolo."

lulia rosti cu o bucurie pe care cerca s’o' inas- 
cheze :

— „Am să execut întocmai, dragă doamnă. Dealt
fel aşa operaţii am mai făcut eu şi singură, dar cu 
sume mai mici. Staţi aci, să vorbesc pentru depozitul 
meu din New York de la Naţional City bank of New- 
York. Cunosc personal pe. preşedintele băncii d. 
Wanderlip. li voiu vorbi la telefon."

Elena îşi frecă mâinile de bucurie, exclamând :
— „Avem toate şansele de câştig de partea noa

stră d-şoara. Să ştii că o să-i producem d-lui God
win cea mai mare bucurie a vieţei lui, do vom reuşi."

lulia primi această afirmaţie cu o expresie de bu
curie sinceră care păru Elenei ciudată. Ea se în
dreptă spre ghişeul unui funcţionar superior, zicând 
înainte de a pleca :

— „Dc d. Godwin îmi pare foarte bine, dar îmi 
pare şi mai bine că vom putea îmbogăţi pe Cecilia."

Rămasă singură cu Gedeon, d-na Constantin în
cepu să-i explice care avea să fie rolul său în o- 
peraţia ce trebuia pusă la cale.

Frumosul violonist află cu uimire că el trebuia să 
întrebe la ghişeul de tranzacţii privitoare la acţiuni 
—ce preţ ar căpăta pe o mie de acţiuni de-ale 
companiei Godwin. Cu răspunsul acesta trebuia să 
meargă Ia bursă, care se afla Ia doi paşi şi să în
trebe dacă i se poate oferi ceva mai mult, deoarece 
banca Federală nu i-a pferit o sumă suficientă.

— „Dar nu am nici o acţiuue de ale îuiT)odwin î" 
exclamă tânărul.

— „D-voastră nu oferiţi spre vânzare," îl lămuri 
Elena, „ci numai întrebaţi. Totul este să creiăm o 
atmosferă de depresiune în jurul acţiunilor."

Pe când vorbea, sosi un tânăr lucrător, care intră
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şi privi cercetător în faţa tuturor. EI se opri Ia doi 
paşi de Elena şi nu îndrăzni să-i vorbească. Tânăra 
femee îl scrută şi întrebă în şoapta :

— „Nu eşti oare d-ta Smith, din atelierul dirijat 
de d. Constantin ?"

— „Da doamnă," răspunse tânărul, luminându-se 
la faţă. „D. Constantin m’a trimis pe bicicletă cu 
acest bilet Ia d-voaslră. E urgent."

Elena ceru voie lui Gedeon să citească şi des
chizând plicul rămase câteva clipe gânditoare. Rupse 
o fâşie din partea albă a scrisoarei şi cu un creion 
pe care i-l oferi Walsh, scrise repede:

— „Dragă Dane e foarte bine ca s’a întâmplat 
după cum am vorbit. Tu, opune-te numai de formă, 
dar lasă i pe ei să închidă. Tc Iefonează negreşit 
ştirea ziarelor fără întârziere.—Elena."

Tânărul dădu fuga Ia un ghişeu să ceară un plic: 
Elena închise scrisoarea şi o dădu, cu explicaţia ca 
să i-o ducă lui Constantin coi' de repede.

Şi către Gedeon ea lămuri :
„Bărbatul meu avea delà d. Godwin misiunea 

să pună ia cale închiderea atelierelor, dar se vede 
că s’ou găsit speculanţi, cari să vrea să pună mâna 
pe acţiuni şi de aceea au convins pe directori să 
închidă ei atelierele. Când a sosit Dan acolo a găsit 
totul hotărât pentru închidere. Dan, cu care vorbisem 
în acest sens, s’a opus de formă şi mă înştiinţează 
de acest lucru neprevăzut, ca sa-1 aduc la cunoştinţa 
„patronului."

— „Să mă duc eu să-i comunic?" întreba Ge
deon, gata să se repeadă la cea dintâi cabină de te
lefon automatică.

— „Nu, nu este nevoie," zise Elena. „Am luat 
hotărârea pe care cred că ar fi luat-o d. Godwin. 
Am decis ca el si se supună hotărâre! lor, opunân- 
du-se numai de formă la închiderea atelierelor."

— „Dar decizia patronului," zise tânărul coborând - 
vocea, „era cad. Constantin să propună închiderea."

— „Da, dacă n'o propuneau alţii : dar aşa, el are
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să poată propune continuarea. Noi putem lucra sin
guri din momentul în care vom avea un stok mare 
de acţiuni în mâna, convocam o adunare prin care 
îl împuternicim noi: D-şoara lulia d. Leroux şi eu, 
poate vine şi Cecilia, şi-l împuternicim să reia lu
crul tocmai fiind că s’a opus la închiderea ateliere
lor. La acest lucru m’am gândit şi l’am şi sfătuit Ia 
plecare să nu se zorească. Uite că d-şoara Ruark 
vine radioasă."

— „D-nă Constantin, Eleno dragă," rosti lulia, a- 
pucăndu-i o mână, „am aranjat cu d. Wanderlip să 
îmi tină ia dispoziţie depozitul meu, şi să-1 treacă 
remizierului ce voiu desemna, la prima ieiegramă te
lefonică ce-i voiu adresa azi pe la amiază. Mi-a dat 
câteva indicaţii, pecari am făgăduit că le voi urma."

Elena o puse în curent cu sosirea omului venit 
din partea Iui Dan şi lulia exclamă în şoaptă:

— „Să ştii dragă că s’eu gândit şi alţii să pună 
mâna pe acţiunile fabricelor Godwin. Trebue să fim 
cu precauţie să nu ni le rafleze de la nas."

Pe când vorbeau, se făcu o linişte subită, în toată 
•clădirea lulia se îndreptă spre un ghişeu la 
informeţii, dar fata de acolo îi răspunse pe un ton 
băţos că nu e obligată să informeze iumea până şi 
asupra zgomotului seu a liniştei din instituţia la care 
era funcţionară.

CAP. XVI

lulia se înapoia spre grupul ei cu un aer vădit 
contrariată, zicând :

— „Uf! De n’ar fi fetele astea vârâte în toate 
instituţiile şi serviciile, tot ar mai fi de trăit. Gâscă 
aia de la informaţii face pe discreta şi totuşi tre
bue să aflăm."

— „Lucrul e simplu,* întrerupse Elena : „sa ru
găm pe d. Walsh să se intereseze puţin. Numai să-i 
surâdă fetei acelia şi o vei vedea cum trădează 
Joate secretele
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* „Sunte(i aşa de bun d-le Walsh?*
Frumosul violonist dădu din cap, fără a mai dis

cuta, se apropiă de ghişeu, tuşi uşor ca să atragă 
atenţia fetei. Tânăra era preocupată să ascuite 
cele ce şopteai», cu gesturi disperate câteva funcţi
onare de lâng » ea, când dădu cu ochii de figura 
lui Gedeon, fata holbă lot obrazul şi se îndreptă 
repede spre ghişeu, potrivindu-şi buclele pe tâm
ple. Ea întrebă cu cel mai politicos surâs despre 
dorinţa tânărului ; însă glasul ei suna aspru, răgu
şit, şi fata îşi drese vocea pentru a întreba cu 
vioiciune :

— „Cu ce vă pot servi, domnule?"
— Hă cunoaşteţi d-şoară ? întrebă Gedeon cu a- 

celaşi surâs fermecător ; şi cum tânârş îşi exprima 
părerea de râu de a nu-1 cunoaşte, el întrebă:

— „Aşî dori si ştiu ce catastrofă s’a produs de 
a putut stârni aşa o panică aci."

— „Ah, domnule ce nenorocire," începu tânăra 
bucuroasă că poate lungi vorba cu Gedeon — „în- 
chipuiji-vă : în urma dispariţiei faimosului Godwin, 
au crulat acţiunile societăjei lui în mod vertiginos. 
Şi acum a sosii ştirea Ia telefon că s’au închis a- 
teiierele Godwin din pricina crahului ce are să ur
meze ecestei scăderi brusce. De nu oprea lucrul, 
acţiunile s’ar fi menjinut poate pe lângă prejul de 
emisiune. Erau sub sută aseară. Acum probabil că 
au să cadă sub cinzeci, şi poate sub 20 de dolari 
bucata. E un dezastrul"

— „Aveţi multe hîrlii d-şoră ?"
— „Am avut până alaltăeri. Dar am un frate în 

presă şi el, când a aflat de dispariţia lui Godwin 
mi-a spus si le vând repede până nu se află. Am 
încasat câie o mie de dolari pe fiecare. Colegele 
mele cărora le-am spus să vândă cu preţ mai hun 
s'au trezit ruinate. Vreo opt au vândut de eri pe la 
prânz şi au luat câte o sută cincizeci, dar altele, 
uite acelea de colo, cari plâng au rămas cu hârtiile 
nevândute. Dar ce şi d-v aveţi d-le?"
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Gedeon penibil impresionat de faptul că vedea 
femei plângând, se întristase. Funcţionara neputând 
pricepe ca un străin să se simtă atins de durerea 
altora, crezuse că şi el este încurcat în acţiuni. De 
aceea la r spunsul iui afirmativ, fata îl apucă de 
mmă, cu un gest de compătimire, zicând :

— „Ah ce rău îmi pare pentru d-v. şi aveţi multe?"
— „Da, o sută douăzeci ! Nu şiiji pe ce preţ mi 

le-ar cumpăra banca d-voâstră ?
— „Ce păcat!" exclamă fata, „sunteţi ruinat. Banca 

nu vi le-ar cumpăra azi nici pe 50 de dolari. Toţi 
ar voi să vândă pe ori ce preţ. Dacă ar li cine să 
cumpere, cred că banca însăşi şi-ar desface siocui 
ei pentru 50 de dolari acţiunea."

Şi cum Gedeon osalută, fata îi spuse că este 
oricând la dispoziţia lui cu plăcere.

Violonistul afectă un aer întristat şi se apropiă de 
luiia, comunicându-i în şoaptă cele aflate.

lulia se consultă cu Elena, spunându-i că o treime 
din totalul valorilor aflate pe piaţă, erau la New- 
York şi restul în diferite mâini din Cleveland.

Elena propuse intrarea imediată în acţiune, ară
tând că nu trebue să aştepte o cădere a valorilor 
sub 40 de dolari. In acest scop lulia propuse să 
mai aştepte până ce ziarele vor publica ştirea în- 
chiderei, dar până atunci să vorbească cu subdi
rectorul bâncei Federale şi să se prevadă cu cele 
necesare unei cumârări mai mari de acţiuni. Ea 
convinse pe Gedeon să meargă să ofere acţiunile 
sale, sub rezerva de a le aduce îndată : iar lulia să 
cumpere cu preţul ce i s’ar oferi spre vânzare, în 
cazul când hârtiile ar fi coborâi până Ia 40 dolari.

Ajunşi la funcţionarul care mânuia valorile curente, 
Gedeon întrebă cu o politeţă pătrunsă de demnitate :

— „Pe ce preţ aş putea să vând la d-voastră 
vreo sută de acţiuni de ale companiei Godwin ?

— „Oh," făcu funcţionarul, „veniţi încoace d-nă 
Stregory, iată încă o victimă a dispariţiei lui Theodor 
Godwin," şi până să vină funcţionara, el sfătui:

\
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„Dacă ie mai vindeţi acuma puteţi să Juaţi 50 
de dolari pe acţiune. Peste o oră ele vor n sub 40 
judecând cum sosesc stocurile pe piaţă."

D-na Stregory şefa oficiului de vânzări şi de 
cumpărări, de acţiuni se apropiase! Ea pri\i pe Ge- 
deon şi-l salută zicând :

„D-nuie Vv’alsh ce păcat că ave|i acţiunile a- 
cestea. Veţi pierde toiul. Mi s’a telefonat din New- 
York că în urma ştirei că s’a suspendat lucrul şi 
că s'au închis atelierele, acţiunile s’au prăbuşit de 
la 70 la 40 de dolari bucata.

„Noi nu am piitea oferi decât sub patruzeci. 
Şi din nenorocire Banca noastră a cumpărat până 
acuma pe 50 şi 55 şi chiar 60 dolari tot ce a venit. 
Dar de acum încolo nu mai cumpără."

Gedeon se depăriu: şi Elena făcu semn luîiei şoptind:
— „Chiami repede pe amicul d-tale din New- 

York, la telefon şi cere-i să oprească şi să cumpere 
penii u d-ia ioate acţiunile Godwin în momentul când 
vor ajunge la 40 de dolari, dar să nu aştepte să 
cadă mai jos !"

— „De ce nu „mei jos!" întrebă d-şoara Ruark, 
pentru a pricepe mai bine cele ce vroia Elena.

— „Fiindcă se poate să fie oameni cari să aşlepie 
căderea acţiunilor până la 30 sau 25, pentru a 
pune mâna pe ele. Cu 40 dolari bucata am putea 
cumpăra tot stocul de pe piaţă."

— „Losă-mi te rog," continua ea, „cu ce să ar
vunesc acţiunile ce voi cumpăra de- îndată ce vor 
scădea la 40."

lulia îi întinse un cek şi întrebă :
— „După ce vom cunoaşte când va fi aproape 

să se producă scăderea ?...“
Dar ea nu apucă să termine bine fraza şi auzi 

din stradă un vânzător de ziare urlând :
— „Citiţi „Cleveland News" cu închiderea ateli

erelor Godwin şi crahul iminent al societăţei."
— „Ah! am înţeles Eleno dragă!" zise lulia. Acu 

e momentul să cumpărăm. Să mă reped I*
9
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— „Stai," o sfătui doamna Constantin, „nu avea 
aerul zorit, ci fă-te că şovăieşti şi că apoi urmezi 
unei inspiraţii subite : ia tot dintr’odată. Bancherii 
nu să fie bucuroşi că scapă de a pierde mai mult 
printr’o nouă scădere !"

lulia dispăru şi Elena luă pe Gedeon de braj 
zicându-i :

— „Acuma să avem aerul că ne stimulăm să că
dem într’o cursă : D-voastră veji cumpăra o mie de 
acţiuni şi eu voi angaja restul..."

Doamna Stregory văzând pe Gedeon că se apropie 
de ghişeu întrebă surâzând :

— „Aţi adus cele o sută de valori ? Vi le po| 
lua pe 39. Noi acum am primit ordin să vindem ori 
cât de mult pe 40 dolari bucata, până nu vine alt 
stok de acţiuni spre ofertă şi de acolo să nu mai 
cumpărăm decât cu 30 dolari bucata."

Elena şopti lui Gedeon, abia auzibil :
— „Desigur că s'a constituit un grup de finan

ciari cari au decis preţul până Ia care să scadă 
acţiunile pentru ca apoi, să cureţe piaţa de ele. Ce- ' 
reji o mie de acţiuni."

Gedeon spuse d-nei Stregory, că nu a venit să 
vândă, ci să cumpere de oarece vrea să ajute la 
menţinerea cursului, iar nu, să-l scadă vânzând.

— „După cum veţi dori d-le Walsh, lată că au 
sosit şi alţi vânzători..."

Funcţionara făcu un semn subalternilor ei, să se 
ocupe urgent de cumpărători şi Gedeon auzi cum 
d-na Stregory le indică preţul : 37 dolari, lntorcân- 
du-se spre Gedeon şi însoţitoarea lui, funcţionara 
întrebă..."

— „Câte doriţi ? o mie ? Vă fac o mie pentru 
preţul de 39. Sub preţul de adineauri ; dar cu con
diţie să achitaţi integral."

Violonistul prezintă cele două cekuri spre achitare, 
unul de 10.000 altul de 30.000.

— „Dar pentru mine câte acţiuni puteţi reţine pe 
acest preţ ?" întrebă Elena. „Eu sunt o admiratoare a
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d-lui ""Walsh şi vreau să urmez inspiraţia d-sale. 
Artiştii au de multe ori viziuni "mai clare, inspiraţia 
le vine mai de sus."

Doamna Stregory făcu o figură consternată, şi nu 
se putu împiedica de a zice:

— „Dar d-şoară, d. Walsh se ruinează!... De ce 
să va ruinaţi şi d-voastră. D-sa câştigă cu arta 
d sale... Dar. . fiecare face ce vrea... Vă pot da ori 
câte acţiuni vroiţi. Dacă vroiţi vi le dau şi pe toate 
pe preţ de 39 dolari bucata : sunt până acuma 45 000 
de acţiuni sosite afara de cele cari se negociază, 
adică vreau să zic, se vând acuma cu 30 dolari 
acţiunea..."

—- „Fie," făcu Elena privind ciim Gedeon numără 
hârtiile ce objinuse. „Vreau să imit pe acest artist 
frumos... Daji-mi toate câte le aveţi..."

D-na Stregory se uită la cekurile ce-i înmânase 
Elena şi le trimise spre verificare casierului general. 
Casierul, fiindcă văzuse pe lulia Ruark alături, în 
biroul subdirectorului, profita de ocazie ca să o în
trebe, dacă le „recunoaşte," şi Ia afirmarea ei le 
trimise înapoi pe menţiunea „perfect."

Funcţionarul chemat de d-na Stregory, aduse un 
fel de valiză în care băgă 45 de pachete de câte 
o mie de acţiuni, şi Ie trecu prin ghişeu în mâinile 
Elenei, pe când o fată prepară un borderou general 
pentru acţiunile ce vânduse."

O aruncătură de ochi a Elenei făcu pe Gedeon 
să întrebe :

— „Nu cumva mai aveji ac|iuni Godwin afară de 
astea ? Aşi mai cumpăra pentru restul ce a rămas 
delà diferenţa de curs."

— „Mă ierta|i maestre," interveni Elena, cu un 
surâs admirativ, „nu afî binevoi să uzafi de fondul 
de care dispun pentru cumpărăturile, ce aji mai 
vroi sa faceţi ?*

— „Dar vă ruinaţi definitiv d-şoară !" exclamă 
d-na Stregory cu un accent de desnădejde.

— „Ce are a face," replică Elena cu un zâmbet
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de o naivitate copilărească, „ce are a face, mă voiu 
ruina alături de maestrul meu favorit !"

Funcţionara întoarse capul cu desgust mormeind :
— Ce gâscă, Doamne! ce gâscă! In loc să-i dea 

lui un cadou princiar, ea sc ruinează ca o toonîă, 
pentru gloria de a se sărăci alaiuri de „maestrul ei 
favorit!" Ge gâscă!"

Îndârjită d-na Stregory ordonă funcţionarei de 
lângă ea, să treacă şi ultimele pachete de acţiuni 
sosite, pe numele d-lui Walsh şi să opreescă preţul 
din cecurile depuse de Eleno.

Gedeon lua teancurile înlr'un jurnal la subţioara 
şi după ce aşteptă să se regulez -î restul, ce datora 
Elenei, îi oferi braţul, luând valiza cu acţiuni In 
mâna libere.

Când fură gata să iasă pentru a a-iepta pe îuiia 
la locul fixat pentru întâlnire, o fată modest îm
brăcată se repezi şi după ce afla la ghişeu preţul 
derizoriu sub care căzuse acţiunile, se întoarse spre
uşă plângând.

Elena recunoscu într’însa pe ucenica ti. Fata îi 
spuse ca tatăl ei, lucrător 11 Godwin, avusese 
zece ac-iviţi şi că acuma se ruinase.

— „Ţine acjiunile felico," zise Elena, „şi du-Ie 
la mine acasă. Am să-ţi dau în contul lor câie 500 
de dolari de fiecare penă se vor ridica... Apoi mai 
vorbim. Acuma stai cu noi, sa duci valiza asta grea, 
până la automobilul de piaţă."

lulia le întâmpină radioasă, ea comunică Elene: 
şi.lui Gedeon-că directorul VVanderlip delà >'aţional 
City Bank din New-York îi trimisese o telegramă tele
fonică spunând că cl cumpărase conform instruc
ţiunilor, toate acţiunile Godwin şi că acuma le de
pusese în casa de fier a Băncii. El o anunţase că-i 
trimete o chitanţă de confirmare telegrafică, menita 
să fie urmată de o scrisoare de confirmare, care 
să vie prin poştă recomandată?"

— „Ah ce bine îmi pare . că i-am făcut d-Iui
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Godwin un serviciu! Dar d-voastră ce aţi făcut!?" în
trebă ea nerăbdătoare.

Elena arăta cu o privire valiza, şi cu alta pachetele 
învelite în gazete din mâna lui Gedeon.

- „Am curăţat tot ce era pe piaţă. Şi ce mă 
miră, este ca nu s’a produs nici o urcare... Poate 
unde le-am luat dintr’odata în bloc."

— „Da, chiar aşa este... Dar acum sămergem:să 
mergem să depunem valiza în caseta mea din teza
urul băncii, căci altfel ne pot fi furate şi stăm cu 
frica în sân."

Însoţite de Gedeon şi de funcţionarul care avea 
sarcina de a aduce pe clienţi la casetele respective, 
fetele se îndreptară spre subsol şi depuseră la loc 
sigur valiza cu toate acţiunile.

CAP. XVII

Când Godwin află delà lulia cele ce răuşise să 
aducă la îndeplinire Ia New-York şi ceeace făcuse 
Elena, milionarul începu să joace prin odae zicând 
într’un avânt de bucurie:

— „D-şoară Ruark : Te rog să-mi dai voie să te 
sărut !" şi fără a mai aştepta învoirea fetei, depuse 
două sărutări resunatoare pe obrajii ei. lulia duse 
mâna la inimă şi se făcu palidă. Ea găsi puterea să 
spună râzând :

— „Dacă pentru o afacere de 25.000 de acţiuni 
mă sărutaţi de două ori, apoi a păţit-o, D-na Con
stantin. Pentrn o afacere de 50.000 de acţiuni trebue 
să o sărutaţi de patru ori. Vă omoară bărbatul ei...!"

Zenobia surâdea din fotoliul ei, alături de Jeana ; 
şi lulia se dădu pe lângă d. Leroux să se intereseze 
de rana lui; însă Godwin nu-şi înfrâna bucuria. 
El exclamă:

— „Şliţi fetelor ! Asta eşte ziua cea mai frumoasă 
din viaţa mea! Am devenit stăpânul unic, nedisculat 
al operei pe care am creat-o tot eu. Şi am câştigat 
.şi aproximativ 75 milioane de dolari: atât este va-
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loarea acţiunilor ce aţi cumpărat cu 3 milioane ale 
d-rei Ruark 1“

— „Bravo 1“ întrerupse lulia simulând 
„Cu banii mei câştigaţi milioane şrTni< 
nimica toată de 150.000 dolari.“

— „Asta este numai dobânda," replică Godwin 
înveselit de tonul fetei : „eu vă datorez toată com
binaţia ce aţi făcut: vroiţi o primă de un sfert de 
milion, cât îi dau şi d-nei Constantin pentru cele ce 
mi-a sugerat şi ajutat să punem la cale ?M

Drept răspuns lulia sări de gâtul milionarului şi 
vru să-l sărute dar se opri şi începu să tremure 
uşor.

Peste faţa curată, cu fruntea ’naltă, nasul drept 
frumos, cu gura energică a fabricantului de locomo
tive, trecu o uşoară roşaţă.

Godwin privi fata cu un aer curios, surâse, şi ca 
să nu-i jignească delicateţa schimbă vorba.

Telefonul sună şi un negru veni să cheme pe 
Gedeon. D-na Constantin dorea să comunice câte 
va amănunte d-lui Leroux... sub înţelegând pe God
win, apoi îl ruga să-l poftească la telefon.

— „Ştiţi," zise Elena după câteva cuvinte, „că ar 
trebui, în interesul afacerei, pentru ca să nu se spună 
că a fost o maşinaţie a noastră ar trebui să plece 
tatăl Ceciliei până în California sau în Munţii stân- 
coşi şi de acolo să dea de ştire că trăieşte şi că 
fiind bolnav, cere să se continue lucrul. Este în in
teresul şi al d-lui în chestie şi al lui Dan."

Milionarul cunoscând din spusele luliei cele ce se 
pefrecuse la fabrică, făgădui să se execute, apoi 
Ia Telefon ceru voie Elenei să o viziteze, când avea 
să fie soţul ei acasă. Elena primi făgăduind că a 
doua zi să-l primească după toate regulele ospi- 
talităţei.

In ziua urmâtoaré o telegramă sosită lui Leroux: 
pe numele luliei, din partea Angeliei, anunţă că 
„frumoasa* se află Ia Golden HUI ranch în munţii 
stâncoşi, sănătoasă, dar cam tristă.

o supărare 
ie îmi daţi o
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înviorat de ştirea primită milionarul se pregătea 
să plece, când negrul anunţa sosirea unui automobil 
cu mai mulţi domni.

Gedeon recunoscu pe procurorul Swonger ;
— „Haiti," exclama Godwin : „să ştiţi că prostul 

ăsta ne prepară vr’o surpriză neplăcuta... După ce 
a vrut să te aresteze pe d-ta pentru mine, draga 
Geo, să şti că vine să mă aresteze şi pe mine..."

Leroux, cum sta întins pe canapea isbucni în râs, 
zicând :

— „Nu m'aşi mira de Ioc, să aflu delà el ca ban
diţi cari nu au putut pune mâna pe d-voastră, să 
se fi plâns la parchet, că eu vă ţin aci sechestrat, 
—în acest caz, dacă vroiţi să scăpaţi mai uşor pu- 
neţi-vă un fular în jurul gureî, lăsaţi pălăria pe o- 
chi şi duceţivă cu d. Walsh la d-na Constantin, de 
acolo plecaţi cu un automobil până la o staţte şi 
porniţi spre Golden Hill. La revedere!"

Cu decizia caracterisiisă acţiunilor Iui, milionarul 
îşi lega un fular peste partea inferioară a obrazului 
puse o şapcă a lui Leroux peste ochi, dându-şi a- 
erul unui şofeur cu falca umflată şi, însoţit de Ge
deon porni, condus de Jeana, spre o altă eşire, pè 
când negrul, făcând oficiul de om de casa, sili pe 
Swonger şi subalternii lui să aştepte în salon, până 
se convinse bine că Godwin şi cu Walsh au dispărut 
de cotitura drumului.

Swonger impacient de atâta aşteptare făcu sgomot 
şi Iulia intră întrebând cu cel mai candid aer, des
pre rostul acestei turburări :

— „Aşteptăm aci de zece minute, să vorbim cu 
stăpânul casui !" exclamă procurorul abia stăpânin- 
du-şi supărarea.

— „Puteţi aştepta şf delà începutul creaţiei d-le* 
Nu va chemat nimeni aci ca să faceţi scandal..."

— „Dar eu sunt procurorul Swonger, d-şoară..."
— „Un motiv mai mult ca în calitate de procuror 

să daţi dovada că respectaţi şi legile cuviinţei, nu 
numai ale republfcei !"
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Swonger abia îşi putu înfrâna necazul şi era gata 
să replice pe un ton violent, când auzi pe Zenobia 
întrebând :

— „Dar cine face aşa gălăgie acolo dragă lulio ?"
— „Un domn, care zice că e procuror," fu replica 

tăioasă a brunetei.
Swonger întrebă, poiolindu-şi vocea :
— „Nu este cumva dincolo d-şoara Zenobia 

Walsh ? “
— „Da, chiar d-sa. Dar ce vroiji. D. Leroux 

este bolnav."
Swonger îmblânzit reluă :
— „Pot să-i vorbesc d-şoarei sau d-lui Leroux ? 

Vă rog d-şoară scuzaţi tonul meu. Omul greşeşte 
uneori... D. Leroux poate sa mă primească ?"

luiia conduse pe procuror în odaia alăturată în 
care Zenonia şedea întinsă pe o sofa pe când d. 
Leroux încă palid, cu mâna bandajată atârnată de 
gaj, sta înlr’un fotoliu.

După cuvintele de introducere, Swonger începu :
— „Am venit adus de un denunf. Mi s’a afirmat 

că d-vouslră de|ine|i pe d. Godwin sechestrat aci. 
Fusese vorba acum trei zile sa viu să păzesc vila 
părăsită. Oamenii mei cari acum se află în salon— 
au pândii dar nu au văzut nimic. Acuma un denunţ 
e un lucru care trebue cercetat şi am venit să văd 
unde este d. Godwin."

Leroux se desfăcu Ia mână şi zise liniştit :
— „Oamenii d-voastră n'au văzut nimic, dar eu 

am fost rănit într'una din seri de aceia pe cari oa
menii d-voastră nu i-au văzut. Eu îns.u-mi am rănit 
pe unul din ei.“

Swonger lămuri cu un surâs :
— „Infeleg şi neavând cum să se răzbune, au tri

mis acest denunf pentru a vă procura neplăceri. 
Din nenorocire d. Godwin nu este de găsit nicăeri 
.şi pierderea Iui, acuma mai ales, este o lovitură te
ribilă pentru toată industria noastră de locomotive, 
într'o vreme când avem mai mult decât ori când
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nevoie de ele. Ştiji poate, din ziare, că atelierele 
Godwin s’au închis. Guvernul ar sprijini pe ori cine 
ar avea curagiul să încerce a ie face sa meargă...*

— „Şi de ce nu se fac propuneri în acest sens?* 
Întrebă Leroux.

Swonger dădu din umeri cu descurajare :
„Toii directorii fabricelor Godwin par a fi cum

păraţi de un consorţiu de financiari, cari doresc să 
pună mâna pe acţiunile societă|ei. Eri ei au pus două 
tipese îndrasne{e să rafleze toate acţiunile de pe 
piaţă: Una e o oarecare d-şoară Ruark, care a cum
părat telegrafic tot stocul disponibil ta New-York, 
iar alta o d-nă Constantin."

Zenobia îşi stăpâni un zâmbet şi întrebă pe iuiia :
— „Ai auzit d-ta dragă, numele acestei îndrăsneţe 

aventuriere numită d-şoara Ruark? Închipuiţi draga 
mea, o fată să rafleze toate acţiunile pe piaţă. Aşa 
ceva n’am citit nici în Conan Doyle!*

Iuiia dădu din umeri cu un aer de dispreţ, abia 
putându-şi stăpâni surâsul care îi cripsa buzele:

—. „De unde vrei d-ta să cunosc eu pe fie ce a- 
venturieră care există în Ohio ! Dar cât a raflat 
03re ? *

Procurorul ca s’o înbuneze i se adresă dând
explicaţii :

— „Ambele aceste diavoliţe, au pus mâna pe ac
ţiuni a căror valoare era înainte, şi va ajunge iarăşi 
în scurt timp, la cifra de 75 milioane de dolari. Nu
mai în câteva minute, d-şoară.“

— „Groaznice diavoliţe,* zise lulia auzibil.
— „Ceea ce este mai nestim, d-şoară Walsh, este 

ca mi s’a afirmat că fratele d-voastră a fost văzut 
acolo interesându-se să vândă acţiuni şi pe urmă a 
vrut să cumpere, şi că una din ele, acea d-na Con
stantin, avea aerul că numai din admiraţie peniru d. 
Walsh cumpără tot ce s’a găsit pe acolo. Admiraţie 
sau calcul, dar a făcut fata aia o lovitură superbă. 
Regret că nu a făcut-o fratele d-v. d-şoară."

— „Dar dacă o făcea nu-1 arestaţi acum?* în-
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trebă Zcnobia cu un surâs care dădu fiori prin i- 
nima procurorului.

Swonger se reculese de efectul privirei şi rosti :
— „Cum să-l pot aresta, d-şoară ? astea sunt spe

culaţii permise de legile noastre, şi admirate de ori 
ce american. Dar mă iertaţi nu a-ţi putea să-mi spu
neţi dacă d. Godwin se află aci ?"

Fata surâse din nou şi dând figurei sale delicate 
un aer de protestare blajină replică pe un ton care 
deşi era liniştit, nu admitea discuţie :

— „Negreşit că nu este aci. !Nu v’a spus d. Le
roux? Vroiţi? Vă pot jura iată o jur chiar, că d. 
Godwin nu se află aci, în această casă, încăperi, 
sau măcar în aceste împrejurimi.

„Dar din acest moment d-le Swonger, consider 
ori ce întrebare a d-v. asupra acelui domn Godwin 
ca o jignire intenţionată ce a-ţi vroi să-mi aduceţi..."

Procurorul vroi să protesteze de intenţiile lui cu
rate, să invoace neeesitatea în care era pus de or
dinul superiorilor săi, dar fata zise Jeanei :

— ^Adu-mi dragă cârjile, ca să ,mă retrag din 
faţa acestui domn, care pretextând că-mi poartă prie
tenie, vine să neliniştească pe amicii mei cu prezenţa 
agenţilor ce cară după sine !"

Procurorul bâigui încurcat:
— „Vai d-şoară, dar cât de cruda sunteţi cu mine."
— „Unde e cruzimea mea d-le procuror ? Nu aţi 

mai venit odată să arestaţi pe fratele meu. Acuma, 
mă mir că încă nu aţi pronunţat formula d-v. sa
cramentală, faţă de una din persoanele prezente."

Swonger îşi şterse sudoarea de pe frunte cu o 
batistă, vru să vorbească din nou, dar tânăra îi re
teza vorba.

— „Iată aci este prietena mea, Jeana. Vino Jeano 
dragă să vezi cum te arestează d. Swonger cât ai 
clipi! Sau aveţi aci pe d. Leroux pe care îl acuzaţi 
că deţine pe ilustrul d-voastră Godwin sechestrat,.. 
Mă mir că încă nu i-aţ! pus de mână acel soi de 
cătuşe descris de Connan Doyile, ca fiind întrebu-
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inţat de Sherlock Holmes, care şi el făcea pe 
procurorul."

Swonger opri cu un gest politicos fluxul de cu
vinte al Zenobiei şi declară că se retrage împreuna 
cu oamenii săi, numai ca să nu mai supere cu pre
zenţa sa pe d-şoara Walsh.

Fata rosti cu o intonaţie care părea serioasă:
— „Nu mă supără venirea d voastră când sunteţi 

singur. M’ar bucura să vă văd odată la noi ca pri
eten, iar nu ca procuror gata să-mi bage prietenii,, 
rudele, fratele şi poate chiar şi pe mine la închisoare."

— „Voi veni d-şoară,“ replică Swonger, „voi 
veni să vorbim asupra celor ce mi-aţi spus cu privire 
la persoanele pe care le bănuiţi, că ar fi în legă
tură cu această afacere. Voi veni ca prieten."

— „Ştiu," zâmbi fata, „veţi veni ca prieten şi pe 
urmă veţi scoate un mandat din buzunar ! Şi paro- 
diând glasul lui bărbătesc: „în numele legii vă de
clar arestată ! Şi luaţi aminte d-şoară Walsh că ori
ce cuvânt veţi rosti din acest moment, se poate în
toarce împotriva d voastră."

Schimbând glasul fata încheiă :
— „Foarte mulţumesc de aşa prietenie.*
Peniru a dumeri pe Swonger, Leroux scoase o 

cartă pe care erau notate atribuţiile sale pe lângă, 
autorităţile din Cleveland ; şi Swonger, îşi ceru scuze 
exprimandu-şi regretul că nu a ştiut precis cu cine 
avea aface, înainte de a fi venit cu atâţia inşi „în 
vizită." El îşi îndreptă cercetările în direcţia vilei, 
părăsite, dar cu ucelaş insucces.

cap. xvm
Frumosul violonist însoţi pe Theodor Godwin pône 

la locuinţa d-nei Elena Constantin şi ambii fură in
troduşi în odaia care servea drept salon. Elena pre
gătise totul în vederea sosirei oaspelui ei, şi pentru* 
a fi mai sigură că nu va fi turburată de lucrătoarele 
ci, le dăduse o zi de vacanţă.
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Milionarul sosi şi scojându-şi fularul care-i masca 
partea inferioară a obrazului, făcu vr’o câteva reflexii 
menite să arate cât de policiicos lucru este să meargă 
cineva pe stradă alături de o mutră de lapte către 
care se întorc nu numai fetele şi damele, dar până 
şi bărbaţii. El zise cu un aer supărat :

— „Tânărul acesta, d-nă e un tip compromiţător; 
pe cuvântul meu 1 Tocmai când aveam mai mult in
teres să nu fiu luat în seamă, tocmai atunci s’au 
blojdit mai mul|i la noi."

— „La mine, dragă d-le Godwin," îl întrerupse 
Gedeon, „la mine s'au uitat, nu la d-ta ; aşa că d-ta 
nici nu ai fost luat în seamă. Cu atât mai pu(in cu 
cât umblai în urma mea."

— „Nu mai merg decât în automobil cu d-ta Ge
deon dragai Asta să o şti. {Acuma d-na Constantin 
să regulăm treburile noastre."

Vorbind fabricantul, scoase condeiul său şi pe o 
hârtie de scrisoare adusă de Elena, 1i făcu un cek 
pentru banii pe cari făgăduise, punând o dată an
terioară. El făcu o altă scrisoare prin care împu
ternicea pe Dan Constantin să ia conducerea ate
lierelor, din momentul ce va crede de cuviinţă şi să 
Iscălească toate ordinele în numele „preşedintelui 
Godwin."

— „Dar," îl întrerupse Elena, „d-nul Gedeon 
Walsh şi cu mine am dat vr’o 40.000 de dolari 
pentru o mie de acţiuni, în ‘afară de acţiunile cum
părate cu banii d-şoarei lulia Ruark."

Godwin se gândi un moment; el păru uşor con
trariat, în cele din urină zise :

— „Vi le răscumpăr cu pre|ul de 1000 dolari bu
cata : aşa că aveji de împărjit un milion între d-v. 
după puterile băneşti ce afi pus în joc.

Gedeon interveni întrebând cu un aer nedumerit:
— „Dar spuneai că ai un bancher, draga d-Ie 

Godwin, de ce nu ai cerut banii delà el ?"
Milionarul îl bătu pe umeri rîzând :
— „Şi sub raportul acesta eşti un naiv draga ;
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amicul meu mi-ar fi dat bani şi ar fi cumpărat prin 
oamenii lui trei sferturi din acţiunile de pe piaţă. 
Nu, nu puteam să fac decât cum am făcut. Eşirea 
mea din culise ar fi urcai hârtiile la preturi pe ceri 
nu aşi fi puiuţ şi nici vrut să le plătesc. D-na Con
stantin mă pricepe desigur."

Elena indicase servitoarei să intre în salon cu 
ţigările, cafelele şi dulceaţa, pe care o servea, spu
nând că o face după cura i-a spus bărbatul ci, că 
sc oferă în România... •

— „Aşc-i," zise Godwin, „Bărbatul d-iole nu e a- 
merican născut, es'e american prin voinţa lui. Ro
mân, e din ţara care are cea mai nobilă Regină şi 
Regele cei mei mare ca abnegaţie, iubire de popor, 
din câţi au cunoscut istoria. Ştiu .. de altfel toţi ro
mânii sunt lucrătorii huni. Sunt unii din ei organi
zatori admirabili."

Pe când vorbeau, Dan Constantin sosi. El salută 
cam stângaciu, impresionat de marea cinste ce-i fă
cea regele locomotivelor, şi câteva momente nu păşi 
cuvinte să vorbească.

Elena sc folosi de această inferioritate momentană 
a soţului ei pentru a-1 prezintă înfr'o lumină favo
rabilă. Ea zise cu un aer profeguior:

— „Oh, dragul de el, ce emoţional este de vizita 
d-voastră d-Ie Godwin! Vedeţi el ţinea mult la d-v., 
şi va admira asifel încât niciodată nu ar fi visat ca 
d-voas‘ra să-i faceţi o astfel de o onoare..'Şi acuma 
iată că nici nu îndrăzneşte să vină să văxiea mâna..."

Godwin mişcat de cuvintele tinerei femei, se ridica 
delà locul lui şi ducându-se spre Dan îi apucă mâi- 
nele zicând cu o intonaţie prietenoasă:

— „Nu-ţi închipui Dane drauă,—permite-mi să-fi 
vorbesc ca unui fiu, — nu-ţi închipui cal de drag 
mi-te face ocuzafia ce-fi aduce frumoasa d-tale soţie. 
Şezi şi să vorbim prieteneşte. Pe d-neaiui pe băiatul 
ăsta frumos ÎI cunoşti? Este viitorul, meu ginere— 
D-l Walsh. Vefi lucra odată împreună... Strângefi-vă 
mâinile !...*
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Gedeon privi în ochii Iui Dan cu acel aer surî- 
-zător, blajin, prietenos, care îi câştigă simpatiile 
celor ce se aflau cub magia ochilor Iui şi îi strînse 
mâna zicând :

— «Sper sa rămânem buni prieteni !"
— „Cine ar putea să reziste atracjiei ce exer

citaţi?** întrebă Dan, mirîndu-se în gând de cuvintele 
ce rostea.

Fabricantul de locomotive vorbi, odresându-se 
Elenei :

— „Regret din suflet că d-voastră fiind femee nu 
puteţi avea acces în direcţia atelierelor mele. Cred 
că judecata d-voastră promptă ar fi de mare folos 
lui Dan al d-voastră... dacă var asculta."

Elena replică zâmbind :
— „Cum să nu asculte? De sfaturile bune, ascultă 

el oricând. Cred că d-v. dacă îmi daţi voie să ex
prim părerea mea, aţi face bine să telegrafiaţi—din 
Golden Hill delà d-şoara Fowler,—Iui Dan ordinele 
pe cari să Ie execute. Parcă aveaţi un secretar..."

— „Aveam, dar s’a dat de partea consorţiului cere 
se luptă să pună mâna pe acţiunile ce aţi raflatd-v. 
şi Iulie Ruark. Ştiu bine, că prin el s’ar fi putut 
iace multe lucruri, de oarece avea autoritatea pe 
cere şi-o crease lucrînd în numele meu..."

Dan interveni cu o lămurire :
— „Pe ordinul dat de el s’au întemeiat cri di

rectori ca să închidă atelierele."
* — „Mi-a făcut un serviciu. Şi D-ta Dane, inter

venind, cum ai intervenit, în urma sfatului D-nei 
Constantin, te-ai pus în evidenţă ca singurul care 
reprezintă, şi ştia să ia apărarea, intereselor mele. 
Pentru acest singur fapt, trebue să te numesc di
rector general. Şi am să o fac telegrafic. Poimâine 
am să fiu acolo Ia Golden Hill şi vei vedea..."

Dan bâigui câteva fraze de mulţumire.
—• „Toată pop'tica d-tale, are să fie," urmă mag

natul industrial, adresându-sè în parte Elenei, să
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faci să lucreze lumea ca şi mai înainte, şi să se 
execute comenzile pentru cari avem contracte. Pentru 
o săptămână vei introduce lucrul de noapte, ca să 
recâştigi zilele pierdute; Vei da sporuri de salarii 
unde vei crede. Vei da lucru [cu bucata, şi vei lua 
totul din mâna directorilor cari s'au dovedit că lu
crau contra intereselor mele. Vei cere pentru D-ta 
sprijinul Juslijiei, pretextând că boala nu mă lasă 
să plec de acolo."

— „Cred că directorii cari au fost contra d-v„ 
dacă-i mai lăsaji să iucreze, vor căuta să reintre în 
favoarea d-v. printr’o muncă moi încordată."

Elena interveni cu vioiciune :
—• „Vor pune la cale sabotagiul sistematic, şi 

vor lucra sa scadă producţia crescând cheltuelile. 
Aceasta în vederea deprecierii acţiunilor. Probabil 
că acei cari au avut de gând să pună mâna pe ac
ţiuni prinir’o lovitura financiară nu au să se dea 
înapoi până nu vor fi încercat toate posibilităţile."

— „Da," zise milionarul gânditor, „trebue să-i e- 
liminezi ! In tot cazul fine*! la distantă de oriçe^ac- 
Jiune : peste trei zile vei primi telegrama mea. In a- 
cest timp vei cerca să-i sileşti să reînceapă lucrul."

Gedeon făcu o propunere :
— „Nu aşi putea să rămân ş! eu aci, să-i dau 

d-lui Constantin concursul meu, când va fi să con
vingă lucrătorii să reia lucrul ? 1"

Fabricantul de locomotive după ce luase dulceaţa 
oferită de Elena, bău apa din pahar şi zise cu o 
intonaţie veselă:

— „D-ta Geo dragă ai să fii bun numai pentru 
secjia femeilor ; ştii sunt vopsitoarele de piese me
talice, şi lucrătoarele delà vagoanele capitonate, cu- 
rătitoarele şl toate femeile şi fetele în general. 
Când te vor vedea, că le ceri să lucreze, au să în
ceapă numai de cât de dragul ochilor d-tale."

— „Aşi fi fericit să pot deveni şi aşa de vrjun 
folos, tatălui... Ceciliei," replică violonistul fără a 
face pe modestul. „In cazul acesta ar trebui însă şi



Vasile Pop144

penlru celelalte ramure în cari lucrează bărbaţii, să 
lie o damă sau o d-şoară frumoasă, în lipsa Cecîliei..."

„Ş'iu," îl întrerupse Godwin. „Şi eu m’am 
gândit la influenta pe cere ar avea-o asupra bărbaţilor, 
intervenţia d-nci Constantin."

Elena îşi stăpâni rîsul cu greu; privi spre soţul 
ei şi îl întreba mai mul! din ochi :

— „Ai admite ca cu să fac pe oraloarea ?" Apoi 
tare continuă : „Nu ar fi primul caz şi nici ultimul. 
Dar ţoale acestea se vor aranja mult mei uşor decât 
o credeţi d-v. d-le Godwin Nu lucrătorii au cerut 
oprirea lucrului, ci directorii cumpăraţi."

Gods'ia fu lovit de acest argument. El aruncă o 
privire admirativă în direcţii d-nei Constantin, şi 
suprimă un oftat, pregălindu-se sa o complimerteze 
pentru vederea ei limpede.

O lucrătoare a Elenei bătu în uşă, şi o chemă. 
Dan Constantin se scuză şi-şi însoţi nevasta până 
afara.

Gedeon bătu uşor pe umărul Iui Godwin ; şi cu o 
privire prietenoasă, indulgenţă şopti:

— „Tată socrule—iată socruie; ia seama că nu 
vii în conflict cu porunca a şosea."

Milionarul izbucni înfr’un rîs sgomoios sub care 
cercă să-şi ascundă mişcarea lăuntrică. In cele din 
urmă^. rosti cu aerul glumeţ, pe care îl avea când 
era în dispoziţii bune :

— „Sunt fiinţe pentru cari nu este uşor să calci 
o poruncă. Dar suni altele penlru cari regreţi că e 
numai o pârliiă poruncă de întrînt. Dacă bănuiala 
d-tale ar fi adevărată... aşi regreta că nu mai suni 
cel puţin o mie de porunci de călcat, insă din fe 
ricire, injma mea este prinsa într’altă direcţie : ţin 
la o fiinţă care nici nu bănuieşte cat de mult o 
admir ş! o simpatizez."

i____

CAP. XIX

Sosirea Iui Dan Constantin şi a lui Gedeon Walsh
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la sediul directoral al fabricelor de locomotive, sur
prinse pe secretarul lui Godwin şi pe cei trei di
rectori, cari discutau acolo continuarea închiderei şi 
plătirea lucrătorilor. Dan trecând printre rîndurile 
de lucrători cari stajionau în curte, ca să se infor
meze de soarta lor, află că se promitea facerea 
plăţilor, ca pentru o închidere mai îndelungată. El 
vorbi cu câţiva din colegii săi, cari erau ca şi el 
şefi de echipe şi, le dădu ştirea, că lucrul va ii 
reluat şi că, în curînd vor sosi ştiri, delà Godwin 
care se află bolnav, într’un sanatoriu, de pe urma 
unui accident de automobil.

El alese câjiva din cei pe cari îi cunoştea mai 
bine, le ceru să-I sprijine şi le promise, In afara de 
leafă, gratificaţii. Vre-o 50 de inşi îl urmară.

Spie uimirea llii, Gedeon găsi printre cei prezenţi 
la consiliul de directori pe Ralph Woodson, nepotul 
lui Godwin, căruia Swonger îi dăduse drumul pe 
cauţiune. Ralph vorbea cu autoritate făgăduind să 
găsească banii necesari pentru plata lucrătorilor, 
dacă vor anunţa închiderea atelierelor pentru o lună. 
Directorii abia priviră Ia Dan Constantin, pe care 
îl considerau, ca pe un-simplu şef de echipă, şi se
cretarul îi dădu ordin să aştepte afară, de oarece 
aveau întâi directorii de terminat discutarea închi
dere! uzinelor.

— „D-Ie Hardy," zise Dan înaintând către se
cretar, „vorbesc în numele celor ce m’au delegat 
să vă cer socoteală de închiderea atelierelor. Şi 
aveţi să mă ascultaţi 1“

Directorii se consultară din ochi cu Ralph şi cu 
secretarul Hardy, spre a hotărî aruncarea lui Dan 
afară. Insă tânărul nu se intimida, ci, luînd un scaun 
îl oferi lui Gedeon, rostind liniştit :

— „Vă rog să luaţi loc, până regulez cu aceşti 
domni !"

Gedeon se aşeză, picior peste picior, pe când 
Hardy, încurcat, avea aerul gata să sară asupra Iui 
Dan Constantin.

18
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Şeful de echipă zise cu simplicitate:
—* „Nu vă iuti|i : reprezint un grup de lucrători, 

hotărîţi să vă facă piftie dacă vă atingeji de mine, 
alesul lor. Şi mai reprezint şi pe persoana care is
căleşte aci. Oitifl d-le secretar. Citiji, dar nu puneji 
mâna pe hârtie.“

Directorii şi secretarul se apropiară. Hardy citi 
ordinul scris de mâna lui Godwin, ordin prin care, 
In caz de lipsă a lui şi în caz de turburări, Dan 
Constantin şef de echipă, avea să ia conducerea a- 
telierelor şi să dispună continuarea lucrului şi plata 
lucrătorilor, cu fonduri ce i se vor pune Ia dispoziţie 
de Banca Federală.

Toţi rămaseră consternaţi. Secretarul holbă ochii, 
scos câteva momente din liniştea şi încrederea în 
sine ce afişase. Numai Ralph nu se dădu învins. EI 
strigă într’o explozie de furie :

— „Să-l arestăm! Trebue să fie părtaş cu acei 
cari au pus Ia cale disparijia lui Godwin. Pe mine 
m'au arestat fără nici o probă. Acest om are în 
mâini, dovada că a jinut pe Godwin la discreţia 
lui, şi că i-a smuls acest document, cu ajutorul că
ruia vrea să pună mâna pe fabricele de locomotive.-

Cu o mişcare bruscă, Hardy reuşise să smulgă 
hârtia din mâna lui Dan, şi se pregătea să o rupă 
în bucăţi. Gedeon delà locul lui, interveni cu o li
nişte care potoli pe toţi :

— „Dacă rupeţi hârtia d-le secretar, nu veţi avea 
cu ce dovedi că acest om este complice în dispa
riţia d-Iui Godwin. Prin „rupere- faceţi numai do
vada că d-v. vă temeţi de el şi că hârtia vă încurca 
socotelile.-

Secretarul se opri nedumerit, puse hârtia pe birou 
şi întrebă :

— „Dar d-v. cine sunteţi ? parcă v'aşi fi văzut eu 
unde va..."

Ralph privise pe Gedeon şi recunoscându-I exclamă :
*— „D-nealui este tipul după care a fugit fata lui
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“Godwin ! Omul care se credea viitorul ginere a lui 
Oodv/in. Un vânător de zestre."

Directorii se priviră încurcaji. Aveau în fala lor 
pe succesorul probabil al stăpânului. Atitudinea lor 
se schimbă; din agresivă deveni curtenitoare.

Numai Hardy, care cunoştea sentimentele anteri
oare, ale Iui Godwin, împotriva iui Gedeon, mai 
păstra o atitudine băjoasă. El privi hârtia de pe birou, 
apoi la Dan şi Gedeon, căutând să vadă ce legătură 
era între toate aceste. Unul din directori luă pe 
Ralph mai de o parte, pe când ceiiaiji doi, căutau 
să justifice prin tot felul de întortochieri banuelile 
ce se crezuse în drept să Ie arate fata de afirma
ţiile lui.

Starea de nehotărîre fu întreruptă de irupjia unui 
număr de lucrători şi şefi de echipe, cari vroiau să 
ştie de soarta colegului lor.

Dan Constantin le făcu semn să stea liniştiţi $i 
reluă cu glas destul de tare, ca să fie auzit de tofi :

— „Sunt — cum afi văzut din acel document pe 
care vroiati să-I rupeji,—sunt împuternicit dc d-nul 
Godwin, ca în lipsa lui, .să-l înlocuesc : să continui 
lucrul, să fac plăti cu banii puşi de d-sa la dis
poziţie şi să numesc şi să dau afară pe oricine va 
lucra contra intereselor d-saleadică, j)e cine va 
căuta să-l ruineze oprind lucrul, atunci când toţi lu
crătorii se roagă să fie lăsaţi să lucreze."

Câţiva din prietenii lui Dan încântaţi de această 
subită avansare a colegului lor strigară :

— „Hura pentru Godwin! Să reluqm lucrul 
imediat ! “

Dan încurajat de sprijinul amicilor săi, se adresă 
directorilor.

— „Din acest moment încolo, d-v., care a|i or
donat încetarea lucrului, veţi bine voi a sta de • 
parte, până la sosirea d-lui Godwin, iar d-ta d-le 
Hardy nu vei mai da un ordin, fără ca el sa fie Is
călit de mine. D-v. d-le Ralph, poftiţi şi vă duceţi
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să reclamaţi parchetului că am veni! sa vă deranjez 
planurile.

„Patru din amici mei, va vor însoji până la 
eşirea din uzină Vă rog," se adresă el către câţiva, 
cari înaintaseră să apuce pe Ralph ; „vă rog să-I 
menajaţi- D«.ţi-i şi pălăria. Numai în caz de o face 
gură... potoliţi-!.*

Hardy aminti că d. Ralph Woodson este nepotul 
lui Godwin, dar Constantin zise cu linişte:

— „Mai bine ar fi fost un străin, şi lua apărarea 
intereselor stăpânului nostru, decât o rud i care vrea 
să-l ruineze, lucrînd la închiderea uzinelor, când 
comandele contractate cu statul trebuesc executate 
cu orice preţ.

— De altfel d-v. d-le secretar, nu vă îngrijiţi de 
răspunderea ce îmi iau acuma ; d-v. aveţi destul pe 
cap cu răspunderea ce v’a|i luat, lucrînd sub in
spiraţia d-lor cari, au fost directori până adineaori.“

Pe când vorbea Dan, Ralph fusese luat şi dus 
afară cu toate opunerile ce făcuse.

Directorii se priviră palizi. Unul din ei, după ce 
se sfătui cu colegii săi, încercă să ia pe Den cu 
vorba, spre a-1 încurca înjr'o discuţie, dar fostul şef 
de echipă nu se lasă păcălit, ci rosti cu un ton de 
autoritate.:

— „Acuma, d-v. domnilor foşti directori, aveţi să 
vă duceţi până acasă, şi vefi sta la dispoziţia d-lui 
Godwin şi a ordinelor ce voi primi... Până la poartă 
vă vor excorta câte doi din amicii mei.“

— „N’am nevoie de nimeni !“ exclamă unui din 
directori cu dârjie.

— „Se poate, dar lucrătorii ştiu acuma ceea ce 
vroiaji d-v., şi vă aşteaptă. Ei pot să vă linşeze,, 
dacă nu sunte|i însoţiţi. Primiţi excorta cât v'o pro
pun eu. Mai târziu veţi veni să mă rugafi şi nu voi 
mişca un deget pentru d-v.! Eu nu am interes să 
mă pun rău cu lucrătorii pentru a vă ocroti pe d-v.. 
care nu m'aji fi ocrotit de loc, ci m’aţi fi mâncat cu 
plăcere... Plecaţi."
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Câte-şi trei directori se înţeleseră dintr’o privire, 
şi eşiră din birou excortaţi.

De afară se auziră huidueli şi fiuerături: Unii lu
crătorii mai dârzi, cereau spânzurarea foştilor şefi, 
al|ii instruiţi de amicii lui Constantin, însoţeau pe 
directorii aruncîndu-le batjocuri şi ironii usturătoare.

Ajunşi la poartă cei trei fură înfîmpinaţi de un 
grup de femei. Parte din ele erau lucrătoare, iar restul 
soţiile lucrătorilor rămaşi acasă. Veneau să protes
teze contra închiderii fără nici un motiv a fabricei.

Unul din cei t ei foşti directori se urcă pe o 
culie şi începu să îndemne femeile &ă spargă gea
murile biroului în care se afla noul conducător.

Intr’o săritură o femeie mai tânără îmbrăcată în 
zdrenţe, cu obrazul murdar, mascat de o broboadă, 
fu alături de orator şi începu, în cuvinte pasionate, 
să îndemne femeile să meargă să ceară reluarea 
lucrului. Ea arătă o piatră şi o cărămidă, ce Ie avea 
în mână, spunînd că e gata să înveţe minte pe cei 
cari îşi bateau joc de existenta muncitoarelor.

Grupul întreg de femei înfuriate năvăli în spre 
localul în care se afla Gedeon cu secretarul Hardy 
şi cei câţi-va lucrători devotaţi ai lui Constantin.

Oamenii arătară mulţimea femeilor furioase, cari 
soseau vociferând şi Dan se pregăti să iasă afară 
spre a le vorbi. Unul din şefii de echipă, spuse lui 
Dan pe un ton îngrijorat:

— „Le cunosc ! Nu vei putea vorbi Dane. Înainte 
de a putea plasa o frază, ai să te alegi cu capul 
spart ; bărbaţii, ai văzut i-am câştigat uşor, dar Ia 
femei nu au trecere vorbele. Nu poţi vorbi, căci 
toate au să vocifereze.*

Gedeon înaintă surîzând :
— „D-Ie Constantin,* zise e), „să încercăm ce 

putere are ideia soţiei d-tale 1“ Şi cum Dan ÎL privea 
mirat el complectă :

— „Ştii spunea că pentru a îndupleca pe femei 
<ar fi destul să le vorbesc eu."

'Dan negă din cap cu energie, nevoind sa expună
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pe Gedeon primejdiei de a fi rănit de vr’uit proectiL 
Dar o piatră sparse geamul biroului, şi apoi o că
rămidă lovi în biroul în fa|a căruia sta secretarul. 
După câteva secunde mai sosiră alte proiectile.

Trebuia intervenit pană nu era prea târziu şi Ge
deon Walsh, fără a mai asculta, se repezi prin uşă, 
se opri în capul scarei înaintea mulţimei de femei 
cari vociferau în chip asurzitor.

La vederea acelei mase alcătuite din figuri crispate,, 
în faţa primejdiei ce părea că-1 ameninţă, tânărul se 
opri, cu un aer uşor mirat. Peste faja Iui frumoasă, 
virilizată de mica musta|ă bruna, trecu un surîs ne
lămurit. Gedeon îşi aminti că acum era momentul să 
se folosească de acea putere de fascinaţie pe care 
o radia întreaga lui fiinţă elegantă, şi un zâmbet 
fermecător îi lumină chipul.

In loc să facă un gest menit să impună tăcere, el 
surîse ridicând mâinile, şi-şi acoperi cu palmele u- 
rechile, dând acestui gest un aer de comică pro- 
tostare împotriva vociferărilor.

Ca în urma unei vrăji, ţipetele amuţiră, se auzi 
numai o arţăgoasă zicând :

— „Să auzim ce spune jurnalul cela de modă 
masculină."

lin rîs general urmă, şi surîsul lui. Gedeon se 
schimbă într’un rîset de un haz cuceritor.

Dan se folosi de această clipă de tăcere, pentru 
a năvăli aloră şi a rosti cu energia necesară menită 
să dea glasului său, o mai mare amploare :

— „D-neelui aduce din partea d-lui Godwin ştirea, 
că lucrul se reia din acest moment ! Şi că vi se vor 
plăti şi zilele de nelucrare ce v’au fost impus de 
directorii pe cari i-am eliminat."

Câteva aclamări răspunseră. Unele femei cerură 
să le vorbească Godwin. Dar Dan explică în cuvinte 
scurte, că stăpânul fabricelor se află bolnav într’un: 
sanatoriu, iar lucrul va fi reluat imediat şi pe mă
sură ce vor sosi lucrătorii absenţi.
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— „Dor cine e păpuşa asta frumoasa cu mustăţi r" 
întreba oiţă femeie.

— „Este probabilul succesor al d-Iui Godwin... 
Ginerele patronului,* zise Dan, şi, adăugă el bătând 
prietenos pe umărul Iui Geo, „cel mai bun pri
eten ce aveţi. D-nealui a cerut să vă plătim zilele 
nelucrate."

— „Fetelor," strigă o tânără din mulţime, „acesta 
este celebrul Gedeon Walsh supranumit cuceritorul 
de inimi. Fiind că a avut o idee tot pe atât de dră
guţă pe cât este de frumos, propun să strigăm de 
trei ori „Hura" şi staţi : mai propun că dacă strigam 
„Hura" şi s'o găsi vr’o trădătoare să mai facă scan
dal sau să vorbească nefolositor să-i rupem coadele. 
Acuma să strigăm !"

O întreită aclamaţie eşită din piepturile sulelor 
de femei, zgudui aerul. Gedeon mulţumi din cap 
uşor. şi nu se putu dumeri ; i se păru că recunoaşte 
acest gles, dar el nu putu distinge din sulele a- 
celea, care femeie vorbise.

O altă voce femeiască propuse :
— „Să o numim pe ea, delegată ; sa trateze în 

numele nostru !"
— „Păi, ea a dat cu bolovanul în geamul biroului 1*
— „Şi cu cărămida tot ea a dat!" strigă alto.
— „Cu atât mai bine," rosti propunătoarea, „are 

să aibă mai multă autoritate : să meargă singură să 
trateze şi noi să admitem tot ce o decide."

Convinse, sutele de femei scoaseră ca dintr’un * 
singur piept strigătul :

— „Să meargă !"
Printre lucrătoarele adunate se făcu o ulicioară, 

pe care înainta delegata spre intrarea biroului.
Noua sosită avea o broboadă pe cap, şi obrazul 

mânjit, iar întreaga ei îmbrăcăminte curgea de pe 
ea, par’că ar fi fost compusa din bucăţi luate se
parat din şapte etalaje de vechituri.

Femeia ţinea broboada cu mâna Ia bărbie, şi 
când se apropia, destul ca să fie văzută bine de
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cei doi bărbaţi, puse un deget pe gură şi căscă 
uşor ochii. Erau două mari stete albastre străluci
toare de inteligenţă.

La vederea acestor ochi Dan făcu o figură ca 
de tâmpit, dar se stăpâni, şi cu un gest de politeţă 
măsurată îi arăta drumul în spre birou, făcându-i 
loc să intre. Gedeon îi urmă, frământându-şi în 
zadar creerul să ghicească de unde cunoştea glasul 
şi par’că şi privirea acestei .zdrenţeroase.

Constantin făcu un gest către secretarul Hardy 
chemându-1 afară pentru a-i da însărcinarea să con
voace telefonic pe contabili şi supraveghetorii de 
de ateliere, spre a le comunica ordinul de reînce
pere imediată a lucrului.

Femeia care susţinea pe delegata, ceru să intre 
şi ea. Dan o privi şi-şi stăpâni un zâmbet apoi se 
repezi de adreptul la delegată, zicându-i cu cel mai 
duios accent :

— „Bată-ie norocul de şireaiă ! Dar cum ţi-a dat 
prin gând să ne spargi geamurile ? !"

Şi fiindcă Cedeon încă nu pricepea, Dan zise 
rîzând fericit :

— „Daţi-mi voe să vă prezint pe persoana care 
se ascunde sub aceste colecţii de zdrenţe alese ; 
N’o cunoaşteţi ? Este fosta d-şoara Alice Brunelly. 
Fiica celebrilor soţi artişti ochitori..."

— „Atice Brunelly," murmura Gedeon nedumerit, 
întinzând mâna, „după voce şi după privire parcă 
aşi cunoaşte-o, dar după nume, mărturisesc că nu am 
avut onoare încă..."

Dan reluă în glumă :
— „Trebue să o cunoaşteţi e cea mai ideală fiinţă 

din câte am cunoscut... însuşi d. Godwin s’a ex
primat cu admiraţie faţă de aptitudinile sale... Aţi 
vorbit cu dânsa de curând..."

Delegata surise şi-şi scoase broboada delà gură 
arătându-şi tot obrazul, Gedeon Walsh scoase o 
exclamaţie de surpriză :
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- „Ah... d-na Elena Constantin ! Ce surprindere'! 
D-v. ne aji ajutat. Intr’un chip cu totul miraculos.

Elena îşi potrivi părul zbârlit pe frunte, şi-şi şterse 
negreala de pe obraz, scuzându-sej:

— „Nu puteam să las pe Dan la voia întâmplărei... 
Femeile sunt mai rele de cât bărbajii—când ope
rează In turmă... Dacă ştii sa le câştigi merg ca oile.*

Dan o întrebă cu aerul lui blajin, prietenos:
— „Ei doamnă delegată - - văd că ai adus şi pe’ 

ajutorarea d-tale d-na YVanderoff. Ceai hotărît? dic- 
îează-ne condiţiile şi noi, fiindcă eşti mai tare, Ie 
primim, dar avem să te punem sa plăteşti geamurile 
sparte ! “

Elena şi Gedeon izbucniră în rîs. Tânăra îşi re
aşeză broboada pe cap, îşi reluă aerul de mai în
ainte şi se pregăti să iasă zicând :

„Ai să auzi propunerea mea afară. O să'admiţi 
ca stabilită între noi."

— „Ne vedem la masă ? Ori rămâi până diseară 
aci. Dacă rămâi, vii cu d nul Gedeon Walsh, sa a- 
ranjăm plecarea d-sale pe urmele d-lui Godwin şi... 
vindecarea d-şoarei Walsh de care sincer să spun 
m’am îndrăgostit şi eii... Nu uita fi că diseară ne vom 
duce la d. Leroux să jinem un consiliu..."

Elena eşi şi se arată în fa|a biroului şi cu glas 
tare comunică femeilor:

— „Am stabilit că soţii noştri îşi reiau lucrul 
după amiază, şi sa le plătească ziua de azi întreagă, 
precum şi celelalte zile nelucrate ! Nu mai ascultaji 
de nici unul din mincinoşii cari au cercat să ne a- 
jâ|e împotriva noului director general."

Mulţimea de femei aclamă rezultatul şi se îndreptă 
spre eşire având pe Elena în mijloc.

CAP. XX

Dan chemă pe colegii săi de atelier şi le distribui 
holurile dându-le atribuţii noi. Pentru a putea avea 
mai multă autoritate, el rugi pe Gedean si amâne
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plecarea sa pentru o zi şi, în urma consfătuiri ce 
urmă seara cu Elena şi lulia Ruarfc la casa lui Le
roux, lucrul ramase definitiv.

Francezul a cărui rană mergea spre o repede 
vindecare, le comunică ştirea, că poliţia făcuse de 
astădată o cercetare amănunţită la „castelul părăsit" 
şi constatase dispariţia complecta a oricărei urme 
de rău făcători. El adaogă ca o concluzie :

— „Au aflat probabil despre plecarea d-lui God
win, şi nu renunţat sa mai stea samă supravegheze..."

— „Dar în esest caz," interveni Zenobia din fo
toliul ei, „d. Godwin este expus Ia o nouă neno
rocire? Îmi este teamă să nu i se întâmple ceva 
rău pe drum."

— „Acuma a scăpat de orice urmărire 2ise Iulie 
cu aerul ei sigur.

Discuţia alunecă asupra plecărei Iui Gedeon şi se 
decise ca a doua zi el sa instaleze pe sora sa la 
sanatoriul de care vorbise şi cu Godwin ; şi după 
ce va aranja şi cu rezilierea contractului său, să 
pornească sţ>re Golden - Mill - Ranch, unde se alla 
Cecilia.

Dan povesli, câleva din cele aliate, cu privire la 
maşinaţiile foşlilor directori şi cum i se făcuse de 
reprezentantul unui grup de financiari, propunerea 
de a trece de partea lor, spre a se putea pune 
mâna printr’o operaţie de bursă, pe acţiunile soci- 
etăţei Godwin... în cazul când, vor fi aruncate pe 
piaţă, în urma unei noul închideri a uzinelor.

luiia îl întrebă dacă a găsii o modalitate de a 
face plăţile după ce va termina banii ce-i vor fi 
puşi la dispoziţie de bancherul lui Godwin.

— „Cred că da,* replica el, privind spre soţia 
sa : „Elena spune că pot depune în gaj şi sconta 
ordinele de comandă ce ni s’qu făcut de către stat. 
Sunt câteva greutăţi de biruit. Dar hârtia patronului 
ţine loc de cea mai solidă procură... atât timp, cât 
voi avea lucrătorii de partea mea..."

— „Dopa „gajul" de care vorbiţi," adăugă lulia.
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»po(i să plăteşti toate aceste datorii, cu avansurile 
pe care le pofi lua delà guvern pe locomotivele 
furnizate. Arăţi inspectorilor cari vor veni să te vi
ziteze, după spusele ziarelor, şi ei îţi vor face orice 
înlesniri, numai să nu încetezi lucrul. In curând 
Statele Unite vor fi obligate să ducă războiul în 
Franţa pe cheltuiala proprie."

Gedeon zise :
— «Se vorbeşte de construiri de cei ferate pro

prii, acolo pentru transportat trupele americane 
spre front..."

— „Eu," explică din nou lulia, pentru a da cu- 
ragiu Iui Dan, „eu mă foc forte să găsesc vrfo trei 
milioane de dolari, numai pe simplla iscălitură a 
d-lui Constantin, ca împuternicit al d-Iui Godwin."

Când se despărţiră târziu, Elena strînse pe soţul 
ei de bra( zicându-i :

— „Vezi Dănuţule, cum se întorc lucrurile spre 
bine, dacă munceşti cu onestitate şi rîvnă, într'o 
direcţie."

— „Să ştii," replică soţui ei, „că abia aştept să 
dăm de un ungher mai retras, spre a te săruta pen
tru tot ce ai făcut până acum pentru mine.

Elena ii strînse uşor braţul şi-i aminti o făgăduialâ.:
— „Cuminte Dănuţule ! a fost vorba că suniem 

numai prieteni, doi camarazi...
—• „Ştii bine că dragostea noastră... s’o dus!"
Amant de cuvintele cari îi aminteau o greşeală ce 

săvârşise el faţă de soţia sa, cu luni înainte, Dan 
nu mai vorbi de dragostea ce simţea în pieptul său. 
El discută câteva idei ale Elenei în materie de or
ganizaţie a atelierelor şi a doua zi fu de vreme Ia 
birou, înaintea tuturor funcţionarilor.

In cursul zilei sosi Gedeon, aducând veste despre 
/ instalarea sorei sale la Sanatoriul de „Arsonvalizace* 

cura prin electricitate de înaltă frecvenţă.
Pe când vorbeau, telefonul sună şi glasul so|iei 

sale îl întrebă :

/
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— „Ai aflat ştirea cu catastrofa de cale ferată în 
•care este cuprins şi Godwin..."

Dan îngălbeni. Godwin ? Dacă era Godwin mort, 
însemna ca el să nu se mai poată descurca singur.

— „Nu." Murmură bărbatul îngrozit, „dar cum 
este ? Ce ştii ?"

— „Trimete după un ziar. „Toate au apărut cu 
litlul : „Regele locomotivelor" victima unui accident 
de cale ferată.1 Godwin este încă viu..."

Dan lăsă receptorul şi dădu ordin a i se aduce 
foaia. In aşteptarea jurnalului, el explică lui Gedeon 
cele întâmplate.

Tânărul violonist, emoţionat zise încet :
— „De unde a putut afla sora mea, că se va în

tâmpla un accident de cale ferată ? Ce înseamnă 
această coincidentă... ?"

Cum sosi ziarul, Dan îşi aruncă privirile asupra 
titluri lor şi -citi : :

„Regele Locomotivelor Godwin, sării din vagonul 
dezlegat... Găsirea lui Godwin pe talus în nesimţire. 
O ciornă de telegramă arată că numea pe şeful de 
echipă Constantin, Director General peste atelierele 
Godwin !"

Zvonul despre această catastrofă se răspândi în 
toate fabricele ca o dâră de praf de puşcă aprinsă. 
Toţi şefii noi numiţi, se prezentară lo Dan, unii ca 
să se informeze, alţii ca să-I felicite despre con
firmarea numirei lui.

— „Totul va merge ca mai înainte. Vă spusesem 
că d-nul Godwin se află într’un sanatoriu. Acum 
vedeji, ziarele confirmă din nenorocire o scuză pe 
care mi-o dădu-se el. Dar oricum, D-l Godwin este 
viu, şi ne va reveni în curînd. Până atunci nu cer 
nici eu, nici el, decât atât: fiecare să-şi facă da
toria până la capăt. Confirmarea pe care o aduc 
ziarele despre numirea mea nu face decât să mă 
sprijine întru ceeace priveşte creditul moral de care 
am nevofe... De aceea, să muncim camarazi... î"

Elena şi Dan căutară pe lutta Ruark pentru a se
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sfătui cu ea, dar spre mâhnirea lor secretara Ce- 
ciliei dispăruse fără a lăsa nici o indicaţie despre 
locu spre cere se îndreptase.

A doua zi le sosi o telegramă iscălită de d-şoara 
Ruark. Ea încheie repetând : „Curagiu ! Nu vă lăsaţi 
învinşi de o ştire rea ! Patronul trăeşte. Curagiu 
şi muncă."

PARTEA 111

CAP. 1

Indianul „Soare-rasare" îşi strecură capul prin 
deschizătura uşi, dar văzând că nimeni din odaia 
convalescentului n-u-1 observă, înainta, cu paşi ne- 
auzibili, până la un fotoliu, lângă care şedea, pe 
covor, cu picioarele încrucişate, o tânără, soţia lui. 
El o atinse uşor pe umăr şi făcu semn să vină 
până afară. Ambii trecură prin uşă fără a produce 
nici cel mai mic sgomot.

Tânăra, al cărei obraz, de un roşu arămiu, avea 
trăsături regulate ca de europeană, îşi ridică genele 
negre, lungi spre bărbatul din fa(ă-i, şi ochii ei 
aurii, cari îi atrăsese porecla : „vrăjitoarea cu ochii 
de aur" avură o expresie de umilinţă-rugătoare când 
rosti în şoaptă :

— „Ce doreşte stăpânul meu ?"
— „Unde este mosafirul „Obraz de faţă? Se află 

în încăperea cealaltă?"
— „Nu... acolo se odihneşte acuma 

D-şoara Cecilia
Indianul „Soare-răsare" răsuci o telegramă în 

mână şi mormăi :
— „Nu e nimeni aci... să citească : stăpâna noastră 

e pe moşie cu Miss lulia. Cine să citească hârtia 
asta ? Bolnavul nu are voe încă să vorbească."

— „Are voe şi vorbeşte ca un papagal de două 
zile, dar acuma doarme. À vorbit şi ieri şi ziua în- 
nainte de ieri."

„Crinul..."
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Pe când indianul sta nehotărît, soţia Iui îl privea 
învăluindu-1 cu o ochire în care duioşia şi supu
nerea cea mai devotată se exprima pe fată- Ea îi 
admira corpul voinic prins în cămaşa înflorată de 
cusături artistice lucrate de mâna ei.

Restul costumului se compunea dintr’un pantalon, 
a cărui dungă exterioară era alcătuită din ciucuri 
alăturaţi unul de altul până jos; iar în picioare a- 
vea mocasini (opinci de piele) cu broderii datorite 
tot soţiei sale. In părul lung negru, lucios, adunat 
într’un fel de coc mic, se afla o pană mare de 
vultur care servea şi de ornament şi de „ac de cap."

— „Unde găsim noi pe d-nul „Obraz de fată“ ? 
întrebă indianul gânditor.

— „Poate în odaia cu cărfi. D-nul Gedeon ci
teşte mult, el poate ar şti să citească şi tele
grama asta."

Indianul se gândi şi decise că s'ar putea ca Ge
deon să fie în stare să descifreze textul nnei tele
grame. Ei porunci sofiei sale :
__— „Adu-!... şi nu trezi pe bolnav!"
^Vrăjitoarea înainte de a porni şopti :

— „Stăpânul meu să nu vorbească despre „Crinul- 
alb," poate Par supăra..."

— „Nu înfeleg de ce?"
Indiana tălmăci surîzând :
— „Fiind că amândoi sunt ca soarele şi luna : 

amândoi frumoşi ; amândoi fug unul de altul... Vră
jitoarea vede bine; şi ceeace nu vede ghiceşte..."

Şi cu paşi neauzibili, femeia se furişă în spre 
bibliotecă, pentru a chema pe Gedeon Walsh afară. 
Ea îi făcu un semn indicându-i să umble cu precauţie.

Tânărul veni surîzând până la veranda, în care îl 
aştepta „Soare-răsare."

— „Domnul... ştie să citească o -telegramă?" în
treba indianul.

La răspunsul afirmativ al lui Gedeon, omul roşu îi 
dădu biletul :
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— „Citeşte... dar cu grijă: hârtiile astea aduc 
totdeauna necazuri mari. Rar aduc bucurii."

Frumosul violonist, văzu că biletul era adresat iui 
Godwin, dintr’o localitate de lângă Cleveland.

El desfăcu şi avu impresia că i se clatină pă
mântul sub picioare.

Telegrama suna :
„Venifi cu orice prej : s’au dat foc atelierelor. O 

groaznică explozie, provocată de o mână misterioasă 
a dărîmat atelierele principale. Sunt sute de victime. 
Focul arde alimentat de vânt şi de depozitele de u- / 
leiuri incendiate... Veniţi cu orice pref Dan Constantin." '

Indianul făcu semn soţiei sale să se retragă mai 
de o parte :

„Veşti rele ?" întrebă el cu aerul aproape 
impasibil.

— „Da ! foarte rele," replică Gedeon fără să-şi 
poată stăpâni mişcarea lăuntrică.

„Soare-rasare" îi luă, cu o mişcare bruscă, ne
aşteptată, telegrama din mână şi se pregătea să o 
rupă. El zise flegmatic:

— „Dacă-i vestea rea, sa o rupem! Nu are să 
mai fie..."

„Stai nenorocitule !" exclamă Gedeon sărind să 
salveze hârtia : „stai, nu o rupe, că este a d-Iui 
Godwin..."

Fata indianului se lumină : un surîs abia perceptibil, 
arăta bucuria ce simţea la auzul acestei afirmaţii :

— „Uh !" făcu el, întinzând petecul alb spre Ge
deon : „dacă e aşa, ponte să-şi plouă cu pacoste 
de aceste... Nu-mi pare rău..." Şi spre sofia lui adăugă :

— „Scoală pe bolnavul tău, ca să afle ce-1 
aşteaptă !...“

Fără a mai se interesa de soarta telegramei „Soare- 
răsare" se îndreptă spre grajduri, cu acelaş pas 
demn şi liniştit.

Sofia lui, „Vrăjitoarea cu •chii de aur," privi spre 
Gedeon întrebător:
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— „Ce zice frumosul „Obraz de fata ?" Să deş
tept pe tatăl „Crinului alb?"

Gedeon răsuci teleprema în mână, gânditor : God
win se întremase îndeajuns pentru a putea vorbi. 
E)e cinci zile nu fusese lăsat să vorbească decât 
strictul necesar, şi azi, când putea să stea cu el 
de taină, se vedea nevoit să-i dea o ştire egală cu 
o nouă lovitură de moartè.

Pe când se gândea Vrăjitoarea făcu o săritură 
spre odaia convalescentului şi din prag întoarse cepul 
spre Gedeon făcându-i semn :

— „El cheamă!" şopti tânăra, pe când d!n odaie 
se auzi glasul liniştit al lui Godwin. Gedeon se a- 
projiă de patul magnatului industriei şi întrebă în 
şoaptă :

— „Te simţi bine ...? Vorbeşte încet, căci dincolo 
se odihneşte...

— „Ce şi astă noapte m’a vegheat?" întreba 
Godwin înduioşat... mititica! Ei cum staţi?!"

frumosul violonist privi Ja obrazul ras complect, 
curat, întinerit a Iui Godwin, cpoi dădu din cap cu 
tristeje :

— „Să vorbim de d-ta... căci noi... nu ne vorbim 
încă. Sunt aci de mai bine de o lună, şi se vede 
că ea se simte atât de mortificată de prezenta mea, 
în cât nici nu vrea să mă mai întâlnească. Evită să 
treacă prin încăperea în care mă ştie. Şi multe al
tele... Dar d-ta te simţi bine?" /

— „Eu ?" făcut Godwin, ridicând 
înlr’un acces de exuberantă, „eu stau de trei zile 
prăjindu-mă de dorinţa să vorbesc — aşi ţine dis
cursuri azi, dacă ştirea ce-mi dai nu m'ar nelinişti. 
Ştii, ce? nu-mi plac toanele astea ale fiicei mele."

— „Vor frece... De altfel," explică tânărul luând 
mâna milionarului, „se poate să fiu eu vinovat, fiindcă 
nu am făcut demersul necesar. Am aşteptat ca eve
nimentele să ne pună faţă în faţă şi..."

— „Şi evenimentele au altă treabă decât să mij
locească împăcarea între doi îndrăgostiţi," com-

uşor glasul,
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plectă fabricantul rîzând, cu aerul radios al unui om 
care are putinţa de a plasa o glumă.

Gedeon vru să replice dar îşi aduse aminte de 
hârtia ce ţinea în mână şi, ca să nu strice dispoziţia 
lui Godwin, făcu un gest pripit să o bage în buzu
nar. Gestul atrase atenţia milionarului : el întrebă, 
cu o uşoară încruntare, care era menită să fie hazlie:

— „Asculta tinerè ce ascunzi acolo...?"
Dar Gedeon făcu o figură aiât de încurcată incîf 

Theodor Godwin încruntă de as'ă dată serios din 
sprîncene şi zise: *'

-- „Dar ce hârtie ascunzi acolo Geo dragă? la 
dă-o încoace, să o văd, că sunt destul de întremat 
să suport orice emoţii... Mai ales acuma când mă 
ştiu lângă Cecilia şi d-ta, nu m'ar putea abate nici 
măcar aflarea unui dezastru."

Violonistul fu gata să se folosească de această 
declaraţie pentru a pune pe fabricantul de locomo
tive în faţa realităţii, dar, deşi el făcuse gestul de a 
scoate hârtia, se opri la timp, şi faţa lui frumoasă 
se lumină de un surîs care pentru oricine altul ar fi 
fost hazliu. Theodor Godwin, cu firea Iui bănuitoare 
nu se lăsă sedus de zâmbetul lui Gedeon, ci reluă 
cu un aer glumeţ :

— „Haide-hai tinerel sunt o vulpe prea bătrînă 
pentru a fi păcălit de d-ta, scoate fiţuica aceia, care 
ţi-a inspirat gestul de groaza şi citeşte-mi-o că n’am 
ochelari la îndemână..."

Tânărul şovăi între dorinţa de a fi pe placul Iui 
Godwin şi âceea de a nu-1 îndurera. Dar milionarul 
învinse ezitarea Iui, zicând cu un accent de energie 
în vocea lui clară:

— „Nu mai şovăi ! Iasă scrupulurile ce-ţi inspira 
prietenia şi citeşte tare!"

In Ioc să execute dorinţa milionarului, Geo îi puse 
la îndemînă ochelarii cari se aflau, pe măsuţa de 
noapte, sub o carte, şi îi dădu hârtia zicând:

— „Citeşte d-fa, că eu nu am curagiul necesar..."

n
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El nu termină bine fraza şi din odaia alăturată se 
auzi glasul armonios al Ceciliei :

— «Tată dragă, cum te mai simţi ...?“
— „Minunat, fetita mea dragă, minunat..." răspunse 

Theodor aruncându-şi privirile asupra textului tele
gramei. Fa|a Iu? luă o expresie de groază, dar tră
săturile i se înseninară brusc şi, el, punând hârtia 
pe pat, îşi scoase ochelarii, cu o expresiune de ve
selie neobişnuită, apoi începu să rîdă.

Gedeon îşi simţi inima strîngându-i-se în piept 
şi, frîngându-şi mâinile exclamă :

— „Ce-am făcut? Ce-am făcut?!
Cecilia văzând telegrama, făcu legătura între dis

paratele mişcări sufleteşti ce observase. Îngălbeni, 
se aruncă de gâtul tatălui ei, şi îl cuprinse pe după 
cap, murmurînd cuvintele de duioşie neţărmuită.

CAP. 11

Milionarul-privi spre cei doi tineri cu un aer mi
rat, se lovi cu o mână peste frunte şi zise rizând 
potolit :

— „Bată-vă norocul de copii ! la priviji cum s’au 
întristat fiind că mă văd rîzând !"

Şi cum cei doi tineri îl priveau cu o mirare şi cu
riozitate intensa, cu temerea de a nu-1 vedea având 
un acces, Godwin reluă ceva mai cu vioiciune.

— „Ce* nu cumva aţi crezut că am înebunit, din 
pricina acestei farse idioale? Nu dragii mei, încă nu 
sunt sărit! Dragă Cecilio, şi d-ta Dragă Geo, puteji 
să vă şterge|i ochii în linişte ; capul meu e mai solid 
decât ale voastre la un loc /“

Cecilia îşi aruncase privirile pe textul telegramei 
şi palidă, aştepta o explicaţie, pe când Gedeon nu 
îndrăsnea să întrerupă.

Cu un surîs de a cărui luciditate nu mai putea fi 
îndoială, milionarul arătă textul explicând:

— „Este o farsă grosolană. Eu şi cu Dan Con
stantin, am stabilit între noi o înţelegere, în urma
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căreia, ştiu dacă telegrama vine de la el sau nu. Am 
stabilit să pună întâi data, apoi textul, apoi să în
cheie cu semnătura lui, precedată de cifra datei mi
nus unu. Adică daca a început telegrama cu 7 Iulie 
să o încheie cu : 6 Dan Constantin."

Cecilia scoase un oftat de uşurare.
„Aci nu este nici o dată, şi nici o cifră ;" rosti 

ea. „Este dar falşă telegrama."
—- „Tot ce poate fi mai stupid şi falş!"
Violonistul apucă mâna convalescentului şi o strînse 

exclamând :
„Mulţumesc că mi-ai luai două pietre de pe i- 

nimă... Dar n’ar fi bine să facem o contraprobă ?"
— „Da, dar nu telegrafică... telefonică... Are tele

fon aci ?"
Cecilia dădu explicaţia:
— „Da, unul admirabil... Poate vorbi şi cu New- 

York. Dacă cerem comunicaţia, 6 avem în două ore... 
Să mă duc să o cer?"

Şi fără a aştepta răspunsul, fala trecu în odaia în 
care se afla telefonul, vorbi, apoi reveni lângă tatăl ei.

Theodor observă aerul ceremonios cu care tinerii 
se priveau, şi mângâia pe fiica sa, zicând în glumă :

— „la fetiţo dragă, să lămurim un lucru... Tu şi 
cu d-nul acesta de aci, mi se pare că sunteţi su
păraţi... De curînd v’aţi supărat... De ce nu vă îm
păcaţi ?..."

— „Păi," èxclamâ fata cu un aer de ciudă copi
lărească, „nici nu ne-am împăcat măcar de când 
suntem aci. D-l „Obraz de fată," rum îi zicea în- 
diana,—nici nu a binevoit să facă măcar un demers... 
un singur pas spre mine."

Gedeon ridică mâinile spre cer rostind cu un aer 
de disperare :

— „Dumnezeule mare! Am venit două mii şi cinci 
sute de chilometri până aci, unde se află d-sa, şi 
zice că n’am făcut măcar un pas... spre Dumneaei! 
Auzi lată ? !"

— „Cărui tată te adresezi?" întrebă Theodor, a-
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bia putându-şi suprima un suris: „dacă le adresezi 
celui din cer, o să aşlepli cam mult, până fi-o răs
punde. Pe, când, daca te adresezi mie, eu înţeleg 
repede şi soluţionez, şi mai repede, loi ce-mi vine 
în mâna..."

— „Dumilale mă adresez." replică Gedeon..„dar 
vezi... D-şoara zice că eu..."

— „Stai să vă împac eu acuma," zise Godwin cu 
surîs părintesc ; şi apucând pe Cecilia de mână, în
trebă cu oasprime simulată; „D-şoară: de ce, când 
ştii că nu ai avut dreptate, că te ai supărat şi Pai 
ocărît... de ce n’ai făcut primul demers D-ta 1"

— „Eu i’am ocărît?" întrerupse Cecilia abia sta- 
pânindu-şi lacrimile... „Eu ? Nici odată 1“

— „Ba l’ai ocărît în scris. Am văzut eu, că: din 
bandit, asasin, sau, aşa ceva, nu-1 mai scoteai. Ba 
îi interziceai să mai treacă prin faja d-tale. Ştiu... 
Ştiu precis. Am văzul scrisoarea d-ta Ie. Ce ai de 
spus ?"

— „Am de spus," replică fata stăpânind cu mare 
greutate intensa mişcare sufletească ce o sguduia 
„am de spus că d-nealui ar fi putut fi mai cavaler 
şi ar fi putut să vină în ajutorul meu."

— „Cum mai cavaler?" Theodor avea aerul uluit. 
„Cum să-fi vină înfr'ajutor?

— „Ei da," reluă fata, rumenindu-se şi privind cu 
r toate acestea în ochii tatălui ei, „dumnealui ştia, şi

vedea bine, că eu am fost greşită şi că eram vino
vată. Şi ar fi putut să înţeleagă, că mie, ca vinovată, 

\y îmi ver ea peste măsură de greu să recunosc gre- 
mşeala n ea... D’aia ar fi trebuit dumnealui în calitate 
'\\de cavaler, să facă acest gest de nobleţă sufletească 
'şi, ştiindu-se că are dreptate..."

— „Ei cee ? să-fi ordone să-i caz în genunchi ? 
întrebă Theodor...

— „Ba... ar fi trebuit să vină dumnealui şi să-mi 
ceară ertare fiindcă eu greşisem, şi mai ales fiindcă, 
el avea dreptatea de partea lui..."

Milionarul *se apucă repede cu ambele mâini de



Cuceritorul de inimi 165

cap şi se sgudui uşor, mormăind cu un aer de om 
nedumerit :

— „Să mă li zăpăcit boala oare în aşa hal..."
Cecilia se plecă şi îl sărută, ca să-şi ascundă o-

brazul, dar Theodor o respinse uşor, zicând auzibil :
„D-şoară mi se pare că aji greşit adresa. Cu 

mine nu aveţi nici o nevoe să vă împăcaţi. Cu mine 
sunteţi de mult reconciliată."

O tăcere aproape penibilă urmă cuvintelor Iui 
Gowdin. Cecilia nu ştia unde să se ascundă pentru 
a nu simţi privirile lui Gedeon asupra ei. Ea era 
gata să fugă din odae, când frumosul violonist, o- 
colind repede patul convalescentului se apropie 
de tânăra, cu un surîs pătruns de o fermecătoare 
franchetă.

El apucă mâna fetei şi privind drept în ochii ei, 
întrebă :

— „Mă vei erta oare... D-şoară... vreodată?"
Cecilia simţi că privirile lui Gedeon i se adâncise

prin ochii în creer şi până în inimă. Ea duse mâna 
liberă la piept şi şopti cu glasul tremurat:

— „Cât de târziu te-ai decis Geo dragă, cât de 
târziu... Cine ar putea să fie supărat pe d-ta ?"

— „Cine?" întrebă Theodor înviorat de această 
întorsătură, „Cine? să-ţi arăt eu o fată care este' 
în stare să ţină supărarea două luni... fără a vorbi 
logodnicului ei..."

Tânăra se arunca de gâtul convalescentului, ex
clamând :

— „Dar bine tată dragă, cum poţi vorbi aşa. Eu 
nici nu sunt încă logodită şi nici nu ştiu dacă voi 
fi vreodată..."

Mllionarui o mângâia uşor pe cap, câteva secunde 
tăcând pentru a găsi cuvinte de împăciuire. El zise 
cu ùn ton părintesc :

— „Scumpa mea, nu te lansa în cuvinte şi fraze 
mari, cari pot strica mult chiar când nu au un ca
racter irevocabil. Scoate mai bine cutiuţa acea cu 
inele, din retJcolul tău, şi am să împac eu lucrurile.
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Nu uita că eu sunt un om care până eri alaltăeri, 
nu aveam nici voe să vorbesc, pentru a nu’mi peri
clita tubulatura internă a cazanului meu. Scoate cu 
Huţa şi regulez eu cele ce mai vor fi de făcut.

Cecilia dădu să răspunde, însă fu întreruptă de 
sosirea d-şoarei Edith Fowler care, însoţită de Iulia 
Ruark, pătrunse în odaia convalescentului.

— „lnsfârşit !" strigă Edith din uşă, „in sfârşit! 
Avem să putem vorbi cu tatăl răpitoarei noastre Ce
cilia !" şi înaintând, apucă moinele lui Theodor cu 
Un gest băeţesc, le strînse, şi aşezându-se pe patul 
lui, întrebă :

— „Ei! Aşa-i că e mai bine sănătos decât gata 
de plecare pentru lumea cealaltă... ?"

Milionarul plăcut impresionat de aerul şi de cu
vintele fetei, dădu din cap, replicându-i cu surîsul 
lui juvenil :

— „Mai încape îndoială d-ră?! întreabă pe d-şoara 
Julia dacă nu am fost încă de când m'a vegheat Ia 
sanatoriu, de părere că e mal bine viu decât mort ?"

In atmosfera prietenoasă din odaia bolnavului, fe
tele nu observară că Geo şi cu Cecilia erau ală
turaţi. Cuvintele sburau delà unui Ia altul vesele, în
viorate de conştiinja primejdiei trecute*

Pe când vorbeau, Ediih înmâna lui Gedeon un 
plic, cu un scris femeesc. El îl desfăcu fără a mai 
cere voie, şi arătă Ceciliei: sora sa îi scria din sa
natoriul, în care se afla, că începuse să umble sin
gură de o săptămână şi că în curând avea să vina 
să-l viziteze.

— „Ai să vezi d-şoară Godwin," şopti Gedeon, 
„al să vezi, ce delicată este şi cât de mult avea ne- 
voe de sprijinul meu, şi să vezi şi cât de frumoa
să este.„ -

— „Cum Să nu fie frumoasă Geo, scump, dacă 
seamănă cu d-ta..;" replică fata cu glasul coborît, 
ca să nu fie auzită de ceilalţi.

Iulia supraveghea pe prietena ei, cu coada ochiului
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şi când se convinse că ambii tineri vorbesc împrie
teniţi, ea exclamă bătând din palme :

— „Dragii de ei ! s'au împăcat ! S’au împrietenii 
iar ! Ei, d-le Godwin... Pe când marele eveniment ?"

— „Care eveniment?" întrebă convalescentul fă- 
cându-se că nu înţelege; „care eveniment mare? 
Sfârşitul pământului?"

— „Ei! Şi d-ta acuma vorbeşti !" zise tânăra cu un 
aer înciudat... „Evenimentul acela, pentru cere se pre
pară mai cu seamă fetele, atât de mult... logodna deh !"

— „Ah! Aşa ? De ce nu-mi spui mai clar d-şoară?" 
zise Theodor cu aerul părintesc ce ştia să ia une
ori. „De unde ^ă pot ghici eu că d-ta vrei să te 
logodeşti ? !

„Şi care este fericitul muritor care vrea să intre 
la o stăpână atât de drăguţă cum eşti d-ta ?"

D-şoara Ruark se făcu întâi palidă, apoi rumenă, 
şi bătu din picior cu o ciudă comică, pe când, toate 
persoanele prezente, izbucniră într’un rîs pornit 
din inimă.

Editt Fowvler apucă pe luiia de braţ şi o luă spre 
odaia de lectură, zicând :

„Lăsaţi-mi fata în pace că o faceţi să ro
şească inutil, pentru un lucru care i-ar face poate 
ca şi mie plăcere..."

lulio se lăsă condusă spre bibliotecă, însă din 
prag avu timp să replice:

— „Eu am de gând d-le Godwin să formez un 
club al fetelor burlace!"

— „La care vrei să devi prezidentă de sigur..." 
rise Godwin.

•— „Da," replică bruneta de dincolo de prag, 
„însă numai pentru a te putea primi şi numi pe d-ta 
ca secretar perpetuu."

Milionarul rîse cu hohot şi bătu din palme-’
„Bală-te norocul de fată.. Auzi Cecilio dragă, 

ce-mi cobeşte secretara ta ! Gum vezi, d-şoara Ru
ark mă urăşte rău!..."

Frumoasa lăsă pe Gedeon şi se aplecă spre pă-



Vasile Pop168

rinieie ei să-l mângâie, zicând, cu o intonaţie de 
mustrare prietenoasă :

— „Cum poţi vorbi aşa tată dragă de lulia. Ea a 
fost singura fiinţă care te-a îngrijit mai mult, a aler
gat sa te vegeze la sanatoriul, în care te plasase 
autorităţile căilor ferate, după acea deraiere; ea în 
zilele în cari-mi rătăcisem eu oapul, şi te plângeam 
ca pierdut, m’a confortât cu determinarea şi cura- 
giul ei. lulia mea este o fată cu multă judecată şi 
hotărîre... De n’ar fi orfană, şi ar fi fost nevoită să 
se ducă la părinţii ei, nu ştiu cum aşi fi putut su
porta traiul fără ia..."

— „Zi draga mea... dacă va fi să te căsătoreşti... 
ai să o cari după tine...?"

— „Dar ce tată dragă, nu este secretara mea ? 
E singura fiinţă care mă iubeşte într’afât In cât să 
fi inirat roabă la mine fără leafă..."

Milionarul se bătu cu mâna peste frunte şi mur
mură destul de tare :

— „Uf ! Cum nu m'am gândit, iam luat întregul 
ei fond de rulement... Am lăsat-o fără bani şi acum 
o fi ducând lipsă... Ascultă Cecilio... spune drept : 
are lulia bani de cheltuială ?

Fata dădu din umeri, privind spre Gedeon, pe 
când tânărul se iasă pe gânduri cu totul pierdut în 
contemplarea ei. Cecilia îl întrebă:

— „D-ta ştii ceva Geo ?, lulia are bani ? căci mi 
s’a părut cam strînsă în cheltueli zilele acestea... 
Nu cred să aibă."

Theodor rosti cu un aer exagerat de ciudă.
— „Fire-ar de rîs de treabă ! Cu accidentul acela, 

şi cu convalescenţa1 mea, am pierdut din vedere că 
i-am luat toţii banii fetei..."

Cecilia privi spre tatăl ei nedumerii, dar Gedeon 
îi explică, în câteva fraze concise operaţia de bursă 
săvârşită cu două luni înainte.

D-şoara Godwin se miră :
— „Dar mare curagiu a avut lulia să-ţi dea d-tale 

atâta banei tată..."
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- „Şi Geo mi-a dat şi D-na Constantin. Dar a- 
celora am să Ie restitui acţiunile aşa cum le-ou 
cumpărat, când vor avea iar cursul normal..."

Se auzi telefonul şi lu.ia veni dintr’altă odaie în- 
cheindu-şi un nasture Ia umăr, complect transformată. 
Ea comunică lui Godwin că Directorul General Dan 
Constantin, a fost chemat la telefon de d-nul God
win şi aşteaptă Ia capătul celait al firului.

Milionarul se controla dacă putea să se dea jos 
în costumul pyjama care-I îmbracă bine şi fiind-că 
fetele trecură în odaia de lectură, el se dădu din 
pat, condus de Geo, se apropie de telefon şi vorbi.

Faja lui se însenină. Totul mergea admirabil. Câ
teva detalii date de Dan Constantin îl făcură să 
rîdă de plăcere.

Când închise telefonul, el plescăi din degete şi 
începu să joace prin casă sprijinindu-se cu un braf 
de Gedeon.

CAP. 111

Servitorul negru, ordonat de Edith Fowler să fie 
la discreţia lui Godwin sosi şi la un semn al aces- 
luia, îi aduse hainele şi începu să procedeze la to
aleta convalescentului.

Când milionarul fu îmbrăcat apăru lulia, complect 
schimbată. Ea intră în odaie şi puse pe masă lângă 
patul lui Godwin, o vază cu câteva ramuri de glicină 
târzie şi trei roze de un roşu dulce. Ea Ie aşeză, 
aruncând spre convalescent, pes^e umeri, o privire 
înso{ită de un surîs, care-i arăta (şin|ii superiorii, re
gulaţi, albK a căror strălucire mată, era scoasă în 
relief de buzele carminate. Părul negru bătând în 
vânăt era strâns în pieptănătura modernă, şi îşi a- 
rătă ondulările naturale, în avantagiul fetei. O bucla 
neagră îi cădea uşor peste o parte a frunţii albe şi 
reliefa albul pielitei neatinsă de soare, pe când o- 
brajii plini, acuma rotunjiţi de surîsul ei franc, erau 
ceva mai închişi la culoare. Genele lungi accentuau
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mărimea ochilor negri pe când nasul ei drept pu
ţintel mare, da surîsului o nuanja de îndrăsneală. 
Bărbia ’ei, era pentru un moment ascunsă de umărul 
acoperii cu bluza de „crêpe de chine," albastru des
chis, care făcea să reiasă şi rnai mult dragălăşia a- 
titudinei şi a iigurei sale. Braţele îşi trădau, prin 
subţirimea străvezie a mătăsei, formele musculoase. 
Restul de îmbrăcăminte îi cădea în cute molatece 
pe corpul fără corset, ale cărui linii armonioase se 
ghiceau cu o precizie dulce.

Godwin zise cu un accent admirativ :
— „Complimentele mele D-şoară. Dar cărei îm

prejurări datorez onoarea de a vă vedea transfor
mară înlr’o arătare... mondenă."

lulia lăsă ilorile şi se răsuci spre fabricantul de 
locomotive replicând:

— „întâi: Imprejurărei că mi-a sosit adineauri prin 
poştă acest costum, şi al doilea... al doilea... hm... 
bucuriei că vă văd ridieându-vă sănătos dintr’o su
ferinţă grea...

— „Va să zică afacerea cu mine d-şoară... trece 
pe al doilea plan...

'Fata rise încet şi rupând o floare se apropie de 
Godwin, zicând simplu;

—- „Negreşit, căci dacă nu sosea pachetul, nu mai 
exista putinfa sa mă schimb special pentru d-v.... Ar 
mai fi şi alt motiv... ai treilea... Âm umblat cam mult 
prin soare şi mam prăjii... Acuma să’mi daji voe să 
vă pun o floare Ia butonieră. Un domn care a scă
pat de la moarte şi poate să se ridice şi să mai a- 
rate aşa întinerit şi puternic trebue să poarte flori.*

Milionarul surise şi după ce lulia îi fixă floarea 
îh piept, el li apucă mâna şi o duse la buze, zicând 
eu o uşoara răguşeelă :

— „Asta este un început de mulţumire pentru câte 
ai făcut d-ta pentru mine... Şi pentru floare... Aii ce 
fnimo&să eşti !...*

De afară se auzi glasul d-şoarei Edith Fowler.
lùlia şe alătura de vesul cu flori şi tânăra fermi-*
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eră intră zicând cu un accent de decepţie :
— „Tii ! ce păcat că te-ai schimbat dragă lulio... 

Aşi ii avut nevoie de talentele tale de acrobată... Un 
câine mi-a gonit pisicuta mea, acea frumoasă, de 
Angora, tocmai în vârful unui nuc şi nu am nici o 
scară aşa lungă şi nici pe nimeni în stare să se 
urce pe crăci aşa subţiri, ca să o ia de acolo."

lulia rise şi, cu o privire de scuză către Theodor 
replică :

— „Lasă că mă schimb îndată... regret că nu am 
aci costumul meu de gimnastică, a-şi putea da o re
prezentaţie."

Ea întinse mâna spre tatăl Ceciliei zicând:
— „Vă strîng mâna acuma, căci, după ce voi co

borî din copac am să fiu jupuită şi scoasă pentru 
două zile, din rândul fiinţelor în stare să atingă o 
mână simpatică."

Godwin se încurcă şi nici nu găsi ce să răspundă. 
Pe când tânăra trecea dincolo, el controla costumul 
şi arătarea d-şoarei Fowler.

Edith îi păru, o fală ca de 25 ani, de talie mij
locie şi cu trăsăturile obrazului nu prea regulate 
însă, toată, părea animată de o energie dârză. Cor
pul ei dedat cu sforţările şi lungile încordări pe care 
le necesită supravegherea moşiilor ce conducea, era 
prins într’un costum asemănător cu al fetelor cer- 
cetaşe şi era făcut dintr’o ştofă „fresco" de un ce
nuşiu deschis. Pălăria largă de fetru uşor era legată 
cu un şnur de butoniera ei, şi ia brîu îi atârna, în 
partea dreaptă, tocul unul automatic, ceva mai mic 
dar tot atât de primejdios ca şi unui mare.

Theodor o întrebă în glumă:
— „D-ta eşti persoana, care tragi în toate dimi- 

nefele cu pistolul, d-şoară Fowler?"
— „Dă... D-nuIe. Eu şi cu acrobata asta a d-v. ; 

cu lulia. Nu întrebuinţării aparatele „Silencer*—:care 
se pun de obicei la arme, spre a absorbi sgomotul* 
—fiindcă am tot interesul, ca să se audă, şi să se
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ştie, că umblu cu revolvere, că trag Ia ţintă şi că 
mă joc cu lucruri de acestea primejdioase."

— „Bună idee !" tăcu Theodor, „paza bună trece 
primejdia rea. Dar pe mine m’a făcut vreo câte-va 
zile să visez de lupte cu indieni, de atacuri puse la 
cale de bande organizate în vederea jafului... Şi, 
grija asta, niai punea pujin romantism în monotonia 
existentei mele de convalescent."

Edith păru foarte mâhnită de această ştire. Ea se 
scuză afirmând, că nu-i trecuse prin gând că s’ar 
fi putut să se audă până în odaia Iui exerciţiile ei 
matinale.

Servitorul negru intră Edith îl lăsă şi milionarul 
făgădui că se va zori să iasă în grădină spre a ad
mira nucul, în care avea si opereze d-şoara lulia 
prinderea pisicei.

Când ajunse convalescents afară, el găsi fetele 
lângă masa rustica făcută din scânduri şi înconjurată 
cu scaune, cari aveau spetezele de nuiele împletite.

lulia, într’un costum asemănător celui al d-şoarei 
Edith, mângâia pisicuja pe care o şi prinsese. Fa
bricantul de locomotive se îndreptă spre fiica lui şi 
Trecând pe lângă Gedeon, îl bătu uşor pe umăr, zi
când cu un surîs părintesc :

— „Ascultă d-nule, să nu mai dai prilej fiicei 
mele să fugă în lume ! Vezi poartă-te drăguţ cu ea..."

Şi Gedeon şi Cecilia zâmbiră, privindu-ss, fără a 
scoale o vorbă... lulia interveni cu un ton de auto
ritate maternă cercînd să schimbe vorba :

— „D-nule Godwin... te rog să primeşti felicitările 
mele pentru această primă eşire la aer... şi le mai 
rog să laşi tinerii în pace... Atât d-lui, adică vreau 
să zic Gedeon cât şi Cecilia sunt sub protecţia mea..."

Cecilia aruncă fetei o privire iubitoare zicând :
— „Ce aer de bunică îşi dă drăguţa de ea ! 

Parc'ar fi cine ştie cu câţi ani mai mare decât noi 
loti... Tu drăgălaşa iriea lulio, îmi faci şi acuma im- \ 
j>resia parcă ai fi o cloşcă, cu pui scoşi din incubator.;."

Şi către Edith, Cecilia urmă:
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-* ' „Să o fi văzui : eram zece fete, zece nebuna- 
tece şi ea ne conducea şi ne dădăcea, şi veghea Ia 
siguranja noastră, vă asigur că o cloşcă, s’ar da 
bătută, într’un match cu lulia mea..."

— „A mea?" întrerupse Godwin : „protestez: E a 
noastră... Este prietena d-rei Edith şi a d-Iui Ge- 
deon. şi... a mea... Nu este numai a d-tale d-şoară 
Godwin."

Cecilia protestă cu un ton de indignare hazlie :
— „A d voastră ? I Să mă ertajiî Asta e secretara 

mea! acrobata mea!! fata mea! şi mă iubeşte numai 
pe mine! Nu e aşa julieta mea dragă?!"

D-şoara Ruark atinse cu o privire pe fiecare din 
cei prezen|i şi mângâind pisicuţa ce ţinea în braţe, 
replică mai încet, cu vocea uşor schimbată :

— „Nu se ştie Cecilio dragă, dacă... este exact 
ceeace spui matale.. "

Frumoasa fiică a milionarului scoase o exclamaţie 
şi Inrebă repede :

— „Cum se poate draga mea ! Dar asta este tră- 
dare... trădare neagră... Şi mă rog pe cine ai tu cu- 
ragiul să iubeşti mai mult decât pe mine... Spune 
drept...."

— „Pe cine?" replică lulia mângâind pisicuţa... 
„poţi oare spune că există un criteriu mai sigur, pen
tru a dovedi că ţii la cineva decât când spui că l-ai 
ţinut şi îl vei ţine în braţe."

Cecilia surîse cu un aer constrîns şi nu mai in
sistă, pentru a nu-şi sili prietena să se trădeze. Dar 
Edith începu să rîdă şi cu ochii scânteietori de bu
curia ce-i procura situaţia, pe care credea să o poată 
lămuri spre bine, zise cu vioiciune :

— „Eu sunt americană! Mie-mi plac situaţiile ne
tede ! De aceea te somez să spui precis, cine este 
acel fericit, şi să procedăm la cele necesare... Spune 
căci te ştiu curagioasă... Spune acea fiinţă se află aci?-

— „Da, se află aci," replică lulia mai încet :
Edith insistă energic :
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—' „Spune cine este, pe cine iubeşti, pe cine ai 
ţinut în braţe ?“

Toate tetele erau îndreptate spre lulia, pe al cărei 
obraz, rumeneala bruscă, făcuse loc unei palidităţi, 
mărită de lucirea mată, a zâmbetului forjai ce i a- 
răta dinţii regulaji. Ea se ridică să plece, dar pi
cioarele i-se muiară şi fu nevoită să se lase la loc 
pe bancă, zicând cu glasul schimbat

— „Pe cine iubesc ? Pe cine am mai ţinut în 
braje şi voi mai jine încă in braje... pe pisiruţa a- 
ceesta."

Un hohot de rîs general, acoperi cuvintele fetei. 
Cel mai sgomotos rîdea fabricantul de locomotive. 
El scoase batista şi-şi şterse ochii şi întâmplător şi 
fruntea, pe care se iviseră tot întâmplător, broboane 
mari de sudoare.

CAP. IV

Sosirea Angelei, care din devotament pentru Ce
cilia, se dedicase sarcinei de a îngriji şi a aduce pe 
Zenobia, puse o notă nouă, de veselie în viaţa fer
mei. Godwin anunţase că va sosi d-na Constantin, 
spre a-1 pune în curent, cu tot ce se petrecuse.

Până la sosirea ei, Godwin, cu toate că ardea de 
dorinţa de controla activitatea atelierelor sale, pre
lungise şederea sa la ferma, „Golden Life" (viaţa 
de aur) în loc de Golden HiU (colina de aur) şi îşi 
exprimase în mai multe rîndu-ri dorinţa ca şi tiica 
sa, „să-şi organizeze undeva aşa un rai."

'Dar fata declarase că întâi vrea să vadă ce va 
zice viitorul ei stăpân. Şi fiindcă dorea ca toate a- 
micele ei să poată asista la logodna ei cu Gedeon, 
Cecilia trimise fiecăruia câte un cec şi un bilet de 
cale ferată, pentru cel mai luxos tren, amânând „e- 
venimeniul" fără a preciza data.

Zenobia Walsh, acum vindecată, făcea mici plim
bări, cu fratele ei şi cu Cecilia, sprijinita într’un
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baston subţire, care era mai mult menit să servească 
de „armă."

Tânăra se oferi în mai multe rînduri să conducă 
pe Godwin, în glumă, dar fabricantul refuzase, pa
radând cu puterea sa, lăudându-se că ar fi în stare 
oricând, să scoată din luptă pe oricine, afară de* 
Ruth Stevenson, atleta.

Când se întoarseră dintr’o mică excursie, înir’una 
din zile, Zenobia îl rugă să-i povestească amănuntele 
acelui accident care era să-l coste viaja.

Ei se aşezară sub umbra unui măr ale cărui fructe 
fusese în parte culese şi, Zenobia, după ce se uită 
in jurul ei, înainte de a-1 lăsa să înceapă povestirea, 
îl întrebă apucâncLu-1 de mână:

— „Spune domnule Godwin, ce părere ai despre 
fetele de aci."

— „Toate sunt admirabile," replică el surîzând:
„Dar despre lulia Ruark, ce părere ai?"

— „O părere admirabilă... O fată ideală... căreia 
îi datorez foarte multă recunoştinţă."

— „Aşa," făcu Zenobia „nu ai idee ce bine îmi 
pare că o simpatizezi. Ştii că eu am observat-o şi 
m’am 'convins că (ine mult la d-ta. Să vezi... toate 
fructele ce avem Ia masă... sunt culese chiar de ea. 
D3, da! să o vezi se urcă in pom şi le culege: 
pentru... noi, face ea asta..."

Godwin surîse cu un aer măgulit şi mărturisi:
— „De[aceea ereau fructele atât de minunate, fiindcă 

_ Ie culegea o fată minunată."
— audă asta lulia nu crezi d-le Godwin, ca 

i-or face plăcere?"
— „Sigur d-şoară... ţinerile sunt plăcut impresi

onate de laudele părinţilor lor. Eu aşi putea să fiu 
tatăl ei, sunt de 46 ani, şi ea mi se pare de 22."

Zenobia zise cu o gravitate care da obrazului el 
frumos, diafan un aer comic:

— „Nu... E bătrîna rău... este de 25 ani. a intrat 
deja de 5 luni într'al 26-lea an."

— „Bata-te norocul de fată !...“ exclamă milionarul



Vasile Pop176

înveselit, „de ce o vorbeşti de rău? Ştii că mie nu 
îmi place când vorbeşti de rău pe secretara fiicei 
mele! Dar să-ţi spun cum a fost cu accidentul de 
cale ferată...

„Pornisem, precum ştii, încoace, ca să văd pe Ce
cilia şi să o împac cu Gedeon, fot-o-dată trebuia — 
conform’ planului făcut cu lulia şi d-na Constantin — 
să stau retras aci.

„Eram în cupeul de lectură din ultimul vagon ; ră
măsesem să scriu nişte hârtii de împuternicire a Iui 
Dan Constantin. Din precaujie luasem şi genluliţa 
cu mine. Trenul tocmai urca o pantă mare. Mi s'a 
părut că văd o mutră suspectă vâfînd capul pe uşă, 
apoi dispărîno, După aceea am simţit că trenul se 
opreşte. O oprire pe o pantă înseamnă un dezastru. 
Eu ca fabricant de locomotive cunosc o mulţime de 
amănunte, de tracţiune, pe cari mulţi specialişti nu 
le bănuesc. Mi-am strîns îndată hârtiile, decis ca, 
dacă trenul patinează înapoi, să săr din vagon. Cum 
era pe la zece seara, numai dactilografa, plătită de 
companie să stea la dispoziţia pasagerilor, s^ mai 
afla acolo.

„Oprirea vagonului abia a durat câteva secunde 
şi pe urmă, am simţit, că începe să meargă înapoi. 
Am strigat, dactilografei, să sară cu mine jos, din 
tren, şi m’am repezit la uşa prin care dispăruse in
dividul suşpect. Dar era încuiată. Prin geam am vă
zut că trenul mergea mereu la deal, pe când dis
tanţa dintre el şi cupeul de lectură se mărea repede.

„Să mai stau în vagon însemna moartea sigură.
„M’am repezit Ia un scaun mai uşor şi cu el am 

spart geamul cel mare, care ocupa toată lăţimea va
gonului. Am vrut să iau şi pe fata aceea, înebunită 
de groază, cu mine, să o silesc să sară. Dar ea se 
încleştase de mobila vagonului, şi am pierdut cele 
mai preţioase momente fără nici un rezultat.

„Ce era să fac ? Să-i rup pumnii întrebuinţând 
trucuri de jiujiţiu ar fi luat prea mult timp şi eram 
perduţi amândoi. Am mai zmucit de ea odată, apoi 
am trecut, singur prin geamul spart.
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„Iuţeala cu care mergea vagonul la vale, începuse 
să fie atât de mere încât vântul, care năvălea prin 
spărtura geamului, mă ţinea aproape în loc.

„Când am răzbit afară, nici eu nu ştiu cum am 
sărit. Mi s’a părut că aerul mă ridica în sus, şi tot 
gândul mi-a fost concentrat în sforţarea să cad în
tins pe brînci, dar să nu viu în cap.

„De acolo m’au ridicat cantonierii, când au pornit 
cercetările pe linie, după ce s’a sfărîmat vagonul de 
o locomotivă, Dactilografa a fost făcuta praf.*

— „Sărmana !“ suspină Zenobia, şi suspinul ei 
parcă avu un ecou în aer.

Godwin urmă cu simplicitate;
— „Pe urină^ m’am trezit, după trei zile, având 

înclinat asupra mea un cap brun, cu ochii negri, 
cercetători ; un cap drăgălaş pe care-1 cunoşteam. 
Pe urmă, am fost dus, cu un fel de ambulanţă pe 
arcuri, la sanatoriu, având lângă mine, ca un înger 
de veghe, acelaş cap, ale cărui drăgălaşe linii mă 
obsedeau. Nu-i puteam vedea din cauza bandajelor 
şi legăturilor mele, decât chipul... Apoi am fost ve
gheat câtva timp acolo de acelaş cap, devenit mie 
atât de drag / Până ce am putut să o văd întreagă.-

— „Ei, şi cine era acel înger păzitor al d-tale ?* 
întrebă tata cu un suris.

— „Era," răspunse milionarul cu glasul coborît, 
„era, cum bine ai spus d-ta, era... îngerul meu pă
zitor, d-şoară...“

Edith Fowler apăru în uşa casei, strigând, spre 
locul unde se afla Godwin, şi ţinând mâna la gură, 
în formă de pâlnie :

— „lulio ! ce este cu tine de nu mai aduci me- , 
rele? Unde eşti ?"

Zenobia întrebă cu glas ridicat:
— '„Dar unde ai trimis-o d-şoară, pe lulia ?"
Edith replică apropiindu-se :
— „Unde ?... la mărul acela sub care vă aflaţi...

Ia vezi d-ta, nu este acolo ? Nu o fi adormit în pom?"
Ambii ridicară frun|ile : la capătul pomului, pe o

12
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cracă groasă, la o marc distanţă, do locul în care 
vorbeau ceşti doi, se afla d-şoara Ruark. Ea era a- 
gâţată cu mâinile de o ramură lunga, ceva mai sub
ţire, care îi servea ca sâ se fină în echilibru pe 
craca groasă. In poalele şorţului, prins astfel încăl 
să formeze un sac, lulia adunase cele mai frumoase 
mere şi aşteplase, să plece fata cu Godwin de acolo.

D-şoara Walsh era să-i adreseze o mustrare, dar 
luiia răspunzând chemărei zise :

— „Viu dragă Edith !“ şi Zenobia scoase un lipăi 
de groază. Acrobata, rămânând agăţată de ramura 
mai subfire, luase picioarele de pe craca cea groasă, 
şi corpul ei se lăsă în jos cu repeziciune, în mij
locul unei ploi de mere. Flexibilitatea ramurei li 
permise să se apropie până la o mică distantă de 
pământ, rămânând ia o înălţime de doi metri, agă
ţată în aer. Godwin se repezi cu o sprinteneală de 
tânăr şi urcându-se pe o bancă alăturată, îi cuprinse 
în braţe picioarele, peste genunchi, şi o ţinu. Apoi, 
agăţat de lulia, se lăsă cu ea la pământ. Câteva se
cunde lulia ezită : să dea drumul ramurei, sau nu ? 
Dar când se convinse că Godwin se află pe picioare, 
în echilibru, mai mult scapă craca, şi rămase în bra
ţele fabricantului. Godwin o duse până la banca de 
pe care sărise, şi o depuse în picioare, roslind cu 
un aer radios :

— „Am cules-o din pom ca pe o fructă incom
parabilă !“ .

,\ CAP. V

- „Vai d-le Godwin," zise lulia. „dar dacă, aşa 
corn eşti de slăbit, după acea catastrofă, ai fi căpă
tat o leziune internă, cât mai ţinut în braje.K

Bărbatul replică rîzând :
— „Leztunea am căpătat-o eu înainte de a vă ţine 

în braţe d-şoara.“
Zenobfa se apropiă de lulia, ca sfi-i ajute să se 

dea jos şi îl întinse mâna, întrebând-o : j
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„De ce tremuri dragă şi de ce-ji sunt mâinile
aşa reci ?"

D-şoara Ruark sări de pe bancă şi se aşeză. Era 
palidă şi glasul li tremura, când răspunse ca pentru
a se scuza :

-— „Crezi că puţin lucru e să stal atâta timp spân
zurată cu mâineie în sus? Nu ştiam cum să fac să 
nu aud tainele d-voastră... Noroc că a intervenit la 
timp Edith."

— „La masă! La masă!" strigă Edrlh din uşa ca
sei... „Cine nu soseşte la timp rămâne flămând."

Godwin oferi bra|ul Zenobiçi, şi primi din partea 
Miei o privire recunoscătoare pentru că nu se mai 
apropiase de dânsa. Ea se alătură de Zenobia, şi, 
Godwin, vorbind, avu prilejul să compare în gând 
frăgezia diafană a d-şoarei Walsh cu prisosul de 
sănătate şi vigoare ce se trăda din fiece mişcare şi 
din toată arătarea luliei.

Zenobia întrebă cu un aer de curiozitate copilă
rească :

„Dar cum ai avut d-ta lulio, curagiul să te Iaşi 
cu ramura aceea până jos r“

-— „M’am lăsat azi, pentru a cincea oară pe ea. 
Este cel mai scurt drum; craca mă lasă până jos, 
şi se duce înapoi în mod automatic. Aşi breveta a- 
cesl sistem, dacă maimuţele şi negri nu-1 ar între
buinţa de mii de anii cu îicelaş succes."

Edith repetă invilafia ei :
—- „Poftiji, căci era vorba să sosească delà gară 

trăsura cu d-na Constantin, condusă de indianul 
meu „Soare-răsare," şi văd că întârzie."

Se auziră, din spre direcţia drumului, care ducea 
io gară, câteva împuşcături.

Edith explică ; ele erau datorite probabil unora 
din oamenii ei cari făceau paza moşiei.

Abia se afiau în sala de mâncare adunaji în jurul 
mesei şi se distinse sgomotul unei trăsuri.

Dar In locul d-nei Constantin, 60si d-şoara RutE 
Stevenson, atleta, ca Angela, aducând delà gară o
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telegramă, prin care Elena îşi scuza întârzierea şi 
anunţa sosirea ei peste două zile. Elena cerea ve
nirea lui Godwin până la gară, pentru a-i supune 
nişte acte, spre semnare şi a putea pleca imediat cu
trenul următor.

Ruth comunică veselă că indianul trăsese asupra 
unor indivizi, cari păreau decişi să vadă cine este 
în trăsură. Ea afla de logodna proiectată între 
cei doi tineri şi sirînse^cu voioşie mâinele lui Geo 
zicând :

— „Ah! sunt atât de mulţumită de aceasta rezol- 
vire în bine, a chestiei Gedeon-Cecilia, în cât nu 
ştiu dacă trebue să-l sărut ca felicitare, sau să-i dau 
din recunoştinţa vre-o doi ghionti amicali !"

Theodor interveni cu un aer de arbitru :
— „Ruth dragă; mai bine sărută-), ca să nu fie 

cu oasele rupte tocmai de logodna lui cu Cecilia."
D-şoara Godwin inlerveni din locui ei zicând :
— „Ştii ce Ruth, sărută-1 şi pentru mine, că eu, 

până acuma,—-spre ruşinea mea, trebue să o măr
turisesc,-—nici nu l-am sărutat măcar... Eu, numai,— 
vezi/—pe cât e de frumos şi drăguţ, l-am ocărit şi 
l-am amărîf... Din pricina că de zece ani încoace, 
de la moartea mamei* mele, am fost o răsfăţată cu 
toane."

Gedeon interveni, şi adresându-se d-şoarei Ste
venson întrebă :

— „Nu ai putea amena sărutarea pe după masă, 
ca să ţină loc de o prăjitură mai dulce?"

— «Auziţi lume!" făcu atleta cu un gest de des-
nădejde comică, „pentru prima dată în viaţa mea am 
şi eu ocazia să pot săruta cu autorizare şi cu mar
tor pe cel mai frumos băiat din acest Stat, şi închi- 
puiţi-vă, pare gata a" spune : Ştii ce? mai bine box— 
ează-mă !“. ^

Angela aşezată între lulia şi Cecilia, întrebă pe 
d-şoara Ruark :

— „Adevărat dragă că nici.nuş'au sărutat măcar 
până azi?
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luli-a replică surîzând :
„Da, fireşte!... Adică d ta nu ştii că poţi ad

mira, iubi şi chiar adora pe cineva, fără să-I po|i 
săruta şi fără sa ai măcar sp'eranţa de a i-o spune 
vreo dală ?"

„Bine de mine," zise Angela, „eu suni atât de 
roşcată, pistruită şi urîtă, în cât nu mai am nevoie 
să fiu cu grija că voiu putea spune vre-unui bărbat 
că-1 iubesc... Eu când aş voi să provoc rîsul gene
ral, nu aş aven de cat să spun unui om trist, „le 
iubesc." Cu siguranjă 11 vindec de ipohondrie!"

Edith vorbi câtva timp de felul cum organizase 
fermele ei, şi privind la înfăţişarea drăgălaşă, dar 
solida, a linerei allele exclamă :

— „Ah, Ruth dragă, de ce nu am eu măcar trei 
fele ca tine, aci, gata să doboare la pământ găliganii 
cari trec peste moşiile mele, cu caii şi oile lor... Ce 
afacere ar fi !...“

— „Ţie ji-ar conveni mai bine o ochitoare, cum e 
Alice Brunelly, actuala doamnă Constantin, aceea 
ştiu bine că ar face regulă în câteva ore !" replică 
atleta.

— „Regulă este pe moşiile mele," corectă Edith 
fowler, „dar mi-ar trebui niţică teroare. Adică : să fie 
oricare, din streini, silit să se gândească de două ori 
până să se cTecidă să intre pe terenurile mele ! In- 
chipuiti-vă: am la două ferme, două fele, cari con
duc totul. Ambele sunt foarte energice. Călăresc 
admirabil şi când e vorba de domesticit caii mei săl
bateci, nu au pereche ! Cei mai teribili şi turbaţi cai, 
nu le pol irînti din şea. Dar cum le surîde un băr
bat şi glumeşte cu ele, îşi pierd minţile..."

Godwin interveni cu un sfat:
— „De ce nu alegi numai androgyne?"
— „Dar acelea nu sunt in stare să-mi vadă de 

ïerme şi să frîngă de câte ori trebue, cerbicia ca- 
iior mei sălbateci, şi să mânuiască fetele şi ferrteile 
cari sunt sub autoritatea lor.".

Când Cecilia eşi cu fetele celelalte, după masă
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in grădină, întâlni pc „Vrăjitoarea cu ochii dc «uf.* 
Indiana o chemă de o parte cu un gest misterios 
fi-i spuae tainic:

— „Vrăjitoarea roşie cunoaşte supărarea „Cri
nului alb,* şi vrea să-i ajute s'o vindece-..*

— „Şi cum ai putea tace a«est lucru ?* întrebă 
d-şosra Godwin amuzată de interesul tinerei îiidtane, 
care văzuse răceala aparentă dintre ea şi Gedeort, 
dar nu aflase de împăcarea lor.

Vrăjitoarea scoase din sân o sticluţa şi i-o în
mâna zicând :

— „Este făcută din Hori de dragoste : daco ..o- 
hrazul de fată* bea apă înainte de culcare, o torni 
în paharul iui şi după ce o înghite, va iubi nebu
neşte pc „Crinul alb.*

— „Dar cum să-i torn cu în pohar înainte d« 
culcare, când cu nu am voie să intru în odaia tui 
întrebă Cecilia, stăpânindu-şi cu mare greutate rîsuL

-— „bum? Şi femeile albe sunt aşa de aspru ţinute 
la distantă ca şi cele roşii?*

— „Nu...* replică d-şoara Godwin, resUtuindu-j 
sticluţa,^, femeile albe stau une ori mai bine decât 
bărbaţii la noi, dar noi, fetele, nu avem voie să in
trăm seara, în odaia celui pe care-I iubim.*

Indiana dădu din cap cu compătimire sinceră :
— „Ce păcat... Ce păcat !... Dar de ce nu-i ceri 

voie să intri. „Crinul olba ar putea oricând obţine 
permisiunea de a intra în odaia „Obrazului de iotă.* 
El pare un tânăr foarte bun de inimă,* şi cu un gest 
de invitare prietenoasă indiana oferi din nou sticluţa.

Tânăra o luă şi în schimb vroi să ofere vrăjitoarei 
o piesa de 5 dolari de aur. Vrăjitoarea privi piese, 
o răsuci şi»o admiră, apoi o restitui, zicând cu sim
plicitate :

— „Cât de frumoasă este, dar, vrăjitoarea nu 
poate primi. Ea a adunat f foi tie şi a făcut farme
cele de dragoste fiindcă iubeşte şi pe „Crinul alb" 
şi admirş mult bunătatea iui „Obraz de fată,* şi şr 
dori ca amândoi să fie fericiţi.*
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Cum indiana sta într’o atitudine uşor înclinate, 
Cecilio sc^ plecă şi o sărută pe obraz. Indiana, c- 
luilă, ridice repede mâinele s'o cuprindă pe după 
gât, dar ea îşi aminti de distanta ce ştia că există 
între o albă şi o „piele roşie,* şi negăsind alt chip de 
a-şi exprima recunoştinţa, pentru dovada de bună
tate şi iubire, ce l dăduse frumoasa albă, se aruncă 
în genunchi înaintea Ceciliel şi îi sărută bordura 
rochiei. Apoi, în aceeaşi mişcare, îndrasni să-i să
rute piciorul prin ciorap, Intre panotof şi gleznă.

D-şooro Godwin se plecă şi mângâind-o, pe părul 
ei lucios, o ridică Vicând cu o intonaţie mişcată, ti- 
doptând limbagiu! indian*» :

„Sora mea cu ochii de aur, Irebuc să nu facă 
r'şa: dacă mft iubeşti, poate să mă sărute pc obraz.*3

Vrăjitoarea o privi cu o duioşie, în care î se to
pea inima şi drept răspuns îi apucă mâna şi i-o să
rută, zicând repede ca să-şi ascundă răscolirea su
fletească :

— „Atâta este prea mult pentru o piele roşie. 
Vrăjitoarea ştie ce se cuvine şi ce nu.* Şi Iară e o 
mai privi, fugi, dispărînd dupo cel mai apropiat tufiş.

Cecilia, gânditoare, se aşeză pc o bancă şi se 
pierdu fn visări. Ea nu auzi un uşor fuşâit de frunze 
la spatele ei, şi simţi numai două mâini punâudu-îse 
peste ochi. Câtcvn secunde e« aşteaptă să audă 
persoane întrebând „Ghici? Cine’este ?M Dar cum 
nici un sunet nu se auzea, fata începu să pipăie cu 
degetele ei fine, ui dinele cari îi acopereau ochii. 
Ea vorbi:

„Să fie mai aspre şi mai groase, aş crede că 
am a face cu Ruth. Să (ie mai delicate, aşi zice că 
sunt ele Zenobici, să lie...4'

Dar îi trfeu prin gând să pipăie inch*ktarile, şi 
dădu peste o mânecă bărbătească. Ea îşi retrase 
mâna, Apucând degetele din stânge, le pipei Târfut- 
rile, şi ştiind de asfădetă cu precizie cine îi tea- 
pere» ochii, roşii cu duioşie :

—- „Geo... dreg ş» frumos î“
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in loc de răspuns mâna dreaptă a acelui deJa spa
tele ei, o mângâia, pe obraz. Cecilia finând încă de
getele violonistului, ie trase în spre gura ei şi, să
rută palma tânărului.

Gedeon se plecă peste speteaza bănci, ca să de
pună un sărut pe obrazul Cecillei, dar fata dădu 
drumul degetelor ce jinea şi cu mâna rămasă liberă, 
respinse cu un gesi delicat sărutul ce se prepară. 
Ea atinse cu mâna buzele violonistului şi tânărul se 
folosi de acest lucru ca să-i sărute şi el palma.

— „Suntem egali !“• zise fata, rîzând uşor. „Mă 
speriasem că vei reedita faimosul „le vertige" al Iui 
Etchegaray, şi-mi era frică să nu cădem in bana
litate... Acum freci lângă mine, ca să vezi ceva, ce 
am pregătit eu de mult.44

Dar ridicând ochii, Cecilia zări printre arbori o 
siluetă, care-t păru cunoscută : era indiana. Vrăji
toarea îi trimise din degete o „sărutare albă“ şi 
faja-i radioasă, se lumină de tuciul dinţilor ei : 
rîdea în tăcere, fericită că elixirul ei începea să 
facă minuni încă înainte de a fi băut.

Eiica milionarului luă din buzunar sticluţa şi mas- 
cându-şi mişcarea dinspre partea indianei, goli con- 
(inulul în iarbă, apoi prefăcându-se că scoate sti
cluţa, o arătă iui Geo, aşa fel în cât Vrăjitoarea să 
vadă gestul, şi şopti :

— „Vezi? indiana, sojia lui „Soare-răsare,44 a pre
parat o băutură de dragoste pe care să \i-o pun în 
pahar seara, înainte de culcare. Ea susjine că dacă 
vei bea conţinutul ei mă vei iubi.44

Gedeon scoase un fiuerat uşor:
*— „Cum draga Ceciiio, adiça, să le iubesc moi 

mult decât acuma?*4
— „Mai mult/ mai puţin,44 zise fata, slăpânindu-şi 

cu greu rîsul. „lă-te că bëi conjinuiul sticluţei, căci 
indiana ne observă. Vezi că am goilt-o complect.44

Violonistul duse sticluţa fără şovăire la buze şi 
dădu peste cap cele câteva picături ce mai rămă
sese, apoi o restitui cu un gest de mulţumire.
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— „Sa ştii Cecilio, că, dacă voiu săvârşi- de aci 
încolo vreo nebunie pentru d-ta, să nu mă acuzi pe 
mine, ci pe vrăjitoarea d-tale. Ce bun gust- are e- 
iixtrul acesta. Păcat că era aşa de puţin."

Înviorat de gândul că Cecilia se pretase la ce
rerea vrăjitoarei, Gedeon Walsh me'dltă câteva se
cunde, dacă nu or fi bine să-şi dea aerul că ce
dează efectului produs de băutura magică şi vru sa 
se apropie de Cecilia, dar tânăra îi surîse, cu un 
aer în care era o fugă mută* şi Gedeon îşi muşcă 
buzele, oprindu-se, înciudat pe sine-şi că putuse mă
car in glumă, să schijeze o mişcare în stare să pro
voace „chemarea la ordine" a pornirei Iui.

D-şoara Godwin îi luă braţul, şi îl strînse uşor, 
zicând :

„Voiam sa-ti arăt inelele noastre de logodnă, 
dar se vede că le-am lăsat în odaia mea, şi am dat 
peste elixirul vrăjitoarei." ~

CAP. VI

Tofi oaspeji se aflau adunaji în salon : din pricina 
căJdurei draperiile erau lăsate şi geamurile închise. 
Ventilatoarele electrice de per masă produceau un 
curent de aer, care răcorea atmosfera. Edith intro
dusese un sistem născocit de o fată delà ferma a- 
lăturilă : curentul de aer produs de ventilator' tre
cea pe?te un bloc de ghiaja, care, e drept, se to
pea, dar răcea aerul, producând o senzaţie plăcută, 
aproape friguroasă. Blocurile le avea Edith în ma
rele ei depozit pe care îl umplea iarna cu ghiaţă 
luată din lacul aproiat

Fermiera explică lui Godwin pe càre îi vedea pre
ocupat şi ceva cam melancolic:

-- „Căldurile acesiea sunt premergătoare ploilor 
mari. Cu deosebire, că aci putem avea, în fiece mo
ment inundajji fără ca să vedem nici un pic de nor 
sau ploaie. La vreo şapte kilometri în spre vest.— 
Gara şifji că e la răsărit de: locul acesta—se află un
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curs dc ape abia perceptibil. Une ori, riulcţul create 
dc-abio îl poţi trece călare; alte ori scîntinde, lira, 
dar adônc pe o lăţime de câte cinci sute de metri. 
Acum pârîul este gol. Dincoio de el sc află una din 
cele moi minunate privelişti cu păduri şi munţi albi 
de zăpada...

»Diu vârful finei coline se pot vedea munţi Stân- 
coş» cu piscurile lor acoperite cu zăpada. H o sen
zaţie ciudata ; să te topeşti de căldură şi să vezi 
ghiaţa şi zăpada aceea eternă, ca şi cum or li la 
mana d-tnle s’o atingi/

— „Dar ce înălţime să cibă «cele piscuri ?* m- 
treobă Gcdeon, devenit doritor se admite frumuse* 
ţite de cari auzea.

— „Lanţul dc munţi/ explică Edilii, „este înalt 
de mei bine de 4500 metri; şi sunt piscuri cari trec 
de cinci, şti6e mii... Mont-Blank din Elveţia pe cere 
îi admiră o lume întreagă este numai cu trei sao 
patru sute de metri mei mere decât linia generale t 
munţilor noştri* în toată măreţia lor.

„Şi frumuseţea m"şici mele rezidă în faptul că este 
situată pe şes, dor că pot vedea munţii dç pe colin® 
aceea/

— „De ce nu ai făcut Ranchul «colo ? !* întrebă lulia.
— „Fiindcă sunt mai aproape dc gară, şi fiindcă 

erau aci câteva construcţii, când am cumpărat această 
întreprindere. Atunci aveam interes sa fac să pro
ducă îndată tot ce aveam sub mână şi să mă reduc 
în cheiiueli. Acuma stau mai bine/

Gecilla se ridică deta locul ci, şi întreba pe Iulie :
•— „Eşti obosită, s«n ai voi să faci o plimbare cu 

mine până la „colina perspectivei/
— „Puîefi, merge numai călare," zise Edith, şi fi- 

»‘ndc6 d-şoara Ruark răspunse-că er prefera să stea 
acasă, fermiera spuse, cu aerul el amabil: „L)-nuJ 
Walsh probabil că este un mare amator . de per
spective/

— „Sunt, dar n*am fost solicitai; cu toate acestea 
mă ofer să însoţesc pe d-ra Godwin dincolo dc../
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t,Dc coline perspective» ?* întrebe Cecil»».
— „Nu,* Dincolo de cepului pământului...*
Edith reluă surîzând :

r Aşa un însojitor cred ce ar conveni oricărei fete.*
Pe când Cecilia sta te îndoială, Atlete şi cü Ze* 

nobie îl vorbiră în şoaptă; convingând-o să plece 
cu Gedeon» spre a putea, în lipsa Iui, să-i pregă
tească o surpriză*

Cecilia sc învoi îndată, şi Imhrâcându-se într’un 
costum ele călătorie, îşi stârnă o armă le şold şt 
veni să ia pe Gedeon, care în acest timp schimbase 
hainele sale

Gedwin strînse mâna lui Gedeon amintindo-i că 
la oro 7 seara se lua mesa. Ei trimise liicei sale o 
sărutare din vârful degetelor, exprimându-şi admir 
re.jia pentru frumoasa pălărie cenuşie,—do pe cerş 
cădea ia spate doisăSlungi şi laie panglici rlpsate,— 
şi pentru cismuliţele ei cu pinteni.

Când să pornească, tinerii, văzură că sc alătnră 
de ei indianul „Soare-răsare.® El avea atârnată de 
coapsă în stânge, un )e| de piele şi In dreapta do 
revolver, iar la brîir un cufit.

— „Stăpâna*4 explică ei, „a ordonat să veghez e- 
supra siguranţei oaspeţilor şi să le arăt drumul.®

Tineri» îl primiră cu simpatie, cu toate că li se 
păru cam exagerată înarmarea lui; şi, ca să sc poată 
iua de mâini, îi cerură sa meargă înainte.

Indigoul pricepu: puse calul său în trap, până tr 
rîuIcţuJ de care le vorbise Edith. Aci el îi aşteptp 
şi Ic exptică în limbagiul lui, straniu pentru ci :

— „Apa a crescut puţin. Acuma este un rîuîcl 
blajin. Peste două ore poate deveni o fiară turbată... 
Crede „Crinul® că nc putem întoarce fără « vedee 
munţii ?"

Ceciiia dădu acest sfat pe t^coteala pliçîiseUi pe 
care Indianul o rcsimjise fiind trimis înainte, şi ceru 
glumind să fie condusă, seu cci puţin să i sc arate 
drumul spre „colina perspective». ®

„Soere-rfisare® ac înclină, şupunăndu-se cu tm
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aer abătut. El porni prin pârîul turbure şi după ce 
trecu dincolo, se scoborî de pe cal spre a cerceta 
pe jos nişte urme cari îi păreau suspecte. Când ti
nerii fură lângă ei, indianul le comunică impresia lui.

—• „Streini de fermă, au vizifat locul pe aci !"
“ La o dislahfă oarecare în dosul unor luflşe, el 
găsi cenuşa unui foc stins de curînd.

Cu toată stăpânirea de sine, pe care o afişase, 
indianul clăttni din cap mormăind :

V —- „Feţe albe, străine, au vegheat aci. Trebue spus 
stăpânei. O primejdie pândeşte pe cineva." 

v El pipai cu|ltul său de vânătoare, îşi'armă pistolul, 
din tocul de piele ce-i atârna'la dreapta, îşi potrivi 
lajul de piele de bivol, apoi porni spre colină fără 
a se mai uita înapoi.

Gedeon amuzat de această silualie, şi mai ales 
înveselii de faptul că Cecilia părea a lua în serios 
spusele lui „Soare-răsare," dădu pinieni colului, se 
alătură de frumoasa fată, şi îi apucă mâna dreaptă. 
Tânăra îl privi şi ambii îşi zâmbiră, fericijl că se 
aflau alături.

— „Cecilio," şopti frumosul violonist, ddmirînd 
trăsăturile ei, poetizate de umbra pe care i-o lăsa 
larga pălărie pe obraz. „Cecilio, noi am fost până 
«ci supăraţi—de vreo câteva ori...

— „Şi cat de rău îmi pare," replică d-şoara 
'Godwin, cu un surîs pătruns de o neţarmuită „lan- 
;drefă," „dar eu ny sunt atât de rea pe cât am ară
tat până acuma."

El îi prinse uşor degetele înlre ale lui, şi întrebă :
— „ŞUI ce aşi dori eu acuma d-şoară ?“
— „îmi închipui: acelaş lucru pe care îl doresc 

şi eu : să vorbim de proiectele noastre."
— „Eu aş dori, ca, după ce ajungem ia „colina 

perspectivei" să-mî dai voie să-fi spui cât de mull..."
Cecilia îi astupă gura cu mânută ei, şoplind repede :
— „Da—da dragă Geo, dar nu o spune aci... Aş 

vroi să poetizăm simpatia reciprocă şi dulce care ne 
atrage, exprimând-o în faja acelor munfi de zăpadă."
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— „Păi doară, când o fi ca munţii acei8, să vadă 
căldura sentimentelor mele... au să se topească...-

— „Brr ! Dar ce, d-ta Ceo, eşti un vulcan, sau 
un fel de soare. Nu vezi că nici soarele, care bate 
direct pe munjii de zăpadă, nu-i"topeşte..."

O cofiiură a drumului îi duse în fa|a unei coline. 
La un semn al indianului, Geo descăleca şi se re
pezi să ia pe Cecilia în braţe de pe cal; dar fata 
sărise rîzând în partea cealaltă, jos, cu uşurinţa 
unei călăreţe de circ.

Cu paşi sprinteni, fata, începu să alerge în spre 
înălţime, urmată de frumosul ei prieten.

Când ajunseră sus, avură înaintea lor un spectacol 
măreţ: întregul lanţ de munji uriaşi—pe ceri îi mas- 
case, până aci arborii şi configuraţia ciudată, a te
renului— se desfăşură înaintea văzului lor uimit, ca 
o imensă înşiruire de formidabile piscuri acoperite 
de zăpadă. Şi întregul şir, care se pierdea adân- 
cindu-se în /are, spre Nord şi in spre Sud, stră
lucea şi lumina par’că cerul, cu reflexul alb-argintiu 
a) zăpezei. To|i aceşti uriaşi albi, păreau adunaţi, în
şiruiţi acolo, ca pentru a Jine sfat: o conferinţă de 
namile colosale, încremenite pe gânduri.

Cecilia apucă braţul tânărului, şi, el tresări uşor, 
la atingerea fiinfei acesteia şi frumoase şi delicate.. 
El îndreptă privirile spre ochii ei, mari, luminoşi, 
în care se oglindea cerul, cerul lui, şi murmură :

— „Ceciiie scumpă...**
Fata îi surîse şi cercă să spună ceva, dar o bu

buitură de pistol, urmată de alte două detunături* 
făcu pe ambii să tresară.

Gedeon vru să se repeadă în direcţia detunăturilor, 
însă fu oprit de Cecilia. Fata scoase arma din tocul 
ce-i atârna de brîu, şi i-o dădu,, zicând:

— „Să nu te expui inutil ! Să te arăţi numai pentru 
a ochii. Ni s’au luat probabil caii de către cei pe 
care ni j-a semnalat „Soare-răsare."

Ea se alătură de Gedeon, spre a privi In vale, fi 
ambii văzură doi Inşi călări, urmăriţi de aproape de
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Indian, al cărui cal, părea că are să i ajungă. Dar 
unul din hofi se întoarse în şea, ochi spre urmări
torul lui şi trase.

înainie ca bubuifura să ajungă până la ei, tinerii 
văzură calul indianului, ridicându-se în două picioare, 
gata să se prăbuşească. De aceste câteva clipe se 
toiosi „Soare-răsare" pentru a zmulge lajul delà 
brîui său, a-I învârti prin aer, şi a-1 azvârli asupra 
holului mai apropiat. La|ul căzu peste capul şi umerii 
călăreţului, pană în şea, şi prinse, cu cornul din 
faţă al şelei, pe călăreţ cu totul.

Indionul scoase un strigăt de triumf şi se pre
gătea sa zmucească pe cei prins. Dar in clipa ur
mătoare, ia|ul se întinse ca o coardă şi trînti pe in
dian de pe calul său.

Hoţul, scoţând un chiot de bucurie, că scăpase, şi 
că reuşise să îşi prindă adversarul în latul ce-i pre
gătise, dădu pinteni calului, pornindu-1 într'o goană 
sălbatecă.

„Soare-răsare," fârît pesle pietre, încercă în mai 
multe rînduri să sară în picioare, se ridică şi căzu 
regulat pe brînci, sau pe spate.

Cu ochii holbaji de groază tinerii urmăriră scena 
fără a putea interveni, până ce luiGedeon i-se păru 
că indianul se aruncă în picioare, apoi totul dispăru 
într'un nor de praf.

Gedeon se reculege cel dintâi; el controla arma 
din mâna sa, regret ?nd că nu luase destul de serios 
lucrurile pentru a se arma şi el...

— „Acuma," zise Cecilia, ..după ce s'a îndeplinii 
a^doua prevedere a lui „Soare răsare,“ nu m'or mira 
să se îndeplinească şi prima.*1

— „Adică să fl crescut pârîul... Nu cred !"
— „Ai văzul că era turbure şi destul de adânc 

când l'am trecut cu caii..."
Îngrijorat, frumosul tânăr, luă pe Cecilia de braţ, 

Ca să-i ajute la coborît colina, dar fata refuza spri
jinul, spunând cu un ion prietenos:

— „Vei avea nevoie de toate puterile d tale., deci
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vom mai întâmpina piedici. Dică ţii Ia mine, mena- 
jază-te ; trebue să fim pe pază. Acei doi hoji pro
babil că ne-au luat caii, ca să ne întoarcem pe jos 
pe drumul venit. Noi, ar Irebui să ne ducem cu 
câ|iva kilometri mai sus pe rîuleţ, ca să nu cădem 
în vreo cursă de a lor..."

Gedeon admise părerea fetei, mirîndu-se în gând 
cum ea putea avea prevedere- pentru unele lucruri, 
la cari el, ca bărbat nu se gândise.

Fata îi ghici gândirea căci explică :
„Eu sunt mult mai fricoasă, de cat arăt... de 

aceea mă gândesc Ia cursele ce ni s’ar putea î«i- 
linde... Sportul şi exerciţiile de box cu Ruth, şi cele 
făcute cu lulia, mi-au dat ceva curaj, dar încolo... 
fală... fată fricoasă de sus şi pană jos!"

Frumosul tânăr consultă busola mică ce avea a- 
găjată de lanjul lui, şi dădu orientarea în sensul 
indicat de Cecilia. EI zori la drum, zicând:

— „Să vezi drăgalăşio, că avem avantagiul de a 
Irece peste o pof|iune mai îngustă a pariului."

In curînd ei văzură cu o îngrijorare crescândă, 
că soarele scăpăta.

— „Să nu mai mergem în sus în diagonală," zise 
fata, „s'o tăiem spre pariu până ce nu se înoptează. 
Ştii cât de repede urmează aci noaptea, după apusul 
soarelui..."

Gedeon. ca să i dea curaj, explică:
— „Mi se pare că avem lună plină aslăseară şi 

cum vom da de pàrîu, mai avem puţin până la ferma."
Ambii începură să zorească şi tocmai când Ge

deon căuta un chibrit spre a controla busola, fata 
scoase o exclamaţie de spaimă :

— „Am dat de un lac enorm Geo dragai"
„Ce lac Cecilio ! ăsta pare a fi un qcean, pe 

cât arata de laţi" zise Gedeon, cercând să glumească, 
însă privirile lui îngrijitoare, scrutară întinderea de 
apă, pe care veneau încet arbori desrădăcinaj, lenine 
şi chiar scânduri. %

— *S’a îndeplinit dar şi prima prezicere a lui
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„Soare-răsare," rosli fata descurajată, lăsându-se 
jos, spre a se odihni, la câţiva paşi de apa care 
curgea abia vizibil.

Însoţitorul ei se aşeză în iarba umedă de rouă 
înserarei, şi abia îşi putu stăpâni un oftat de în
grijorare.

Fala începu cu o linişte afectată :
— „Deşi ţi-am spus că sunt o fricoasă, dragă 

Geo, să nu te temi că voiu face vreo greutate, când 
o fi să încercăm vre-un plan de ieşire de aci. Con- 
sideră-mă ca pe o camaradă hotărîtă. Nu-i aşa că 
te gândeşti cum am putea trece dincoio ?"

Gedeon, ale cărui gânduri erau departe de acest 
plan, zise cu o grabă menită să asigure pe tovarăşa sa :

— „Da, da, tocmai la asta mă gândeam ; dar nu 
văd cum am putea. Ştii să înoţi ? Eu unul ştiam, dar 
nu eram prea strălucit la acest sport.“

— „Eu înot znce minute, dar apoi sunt gata de 
mers la fund. Àh I ce a asta ?"

Exclamajia fusese smulsă Ceciliei de constatarea 
cu apa care crescuse pe nesimţite, îi udase picioarele. 
Fata se ridică repede şi se retrase mai departe. Dar 
în acelaş moment ea arătă spre o poartă de lemn> 
care, adusă de curent se apropiase de mal, şi venea 
încet din susul apei, ca o pată mare neagră în li
chidul întunecat.

— „Apuca-o î apucă-o!" strigă fata cu glasul în- 
năbuşit „opreşte scândura aceea dragă Geo."

Tânărul intra în apă până la genunchi, şi împinse 
poarta spre mal nepricepând rostul acestei dorinţf.

Când eşi afară din rîu, el zise înveselit :
— „Ştii că e caldă apa? Asta este încurajator 

pentru trecerea noastră dincolo. Cât vom fi în apă, 
vom fi la căldură, dar cu frigul ce se Iasă vom că
păta, dacă nu o pneumonie, cel puţin o răceală straş
nică până acasă. Şapte kilometri alcătuiesc o dis
tanţă bună. Ce ne facem ?"

— „Ce ne facem?" repetă fata gânditoare 
nu putem rămâne, căci ne pot surprinde hoţii, cari

aci»- n
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ne-au furat caii, ca să ne aibă mai uşor Ia discreţie. 
Probabil că vor să scoală delà tatăl meu vreo 9umă 
mare pentru eliberarea mea."

— „Asta nu! Asia nu va fi!" exclamă Gedeon 
indignat, aproape furios,numai la gândul că nişte 
bandiţi vor cuteza să se atingă de Ceciiia. „D-ră, 
Irebue să trecem cu orice pre|."

— „Trebue," zise fata, „aşa este, dor trebue să 
ajungem sănătoşi. De aceea nu e altă solufie decât 
să ne desbrăcăm, să punem hainele pe poarta asta 
şi să înotăm până dincolo, (inându-rie de ea."

Gedeon negasind alia scăpare, aprobă, rupse două 
nuele groscioare din tufişul alăturat, le înţepeni de 
o parte şi de alta ca pe nişte mânere, In crăpăturile 
dintre scânduri şi întrebă:

— „Ei, d-şoară, rămâne cum te-ai decis? căci nu 
văd nici o alta soluţie."

Cum fota nu răspundea, el se apropia mai mult,» 
ca să-i vadă trăsăturile în lumina iunei. Şi pe întreaga 
ei fa|ă, şi în ochii mari, umeziţi, citi ca o rugă, un 
apel duios şi încrezător la proiecjie şi respect. Ge
deon pricepu şi rosti cu duioşie :

— „Drăguţa de ea ! Cecilio dragă, du-te ceva mai 
încolo în dosul tufişului acela, din care arn rupt eră- 
cile, dezbracă-te şi fă un pachet legat cu nuele sub
ţiri. Eu voi sta aci. Îmi voiiA pune hainele pe scân
dură şi voiu intra cu ea în apă, să te aştept. Când 
voiu fi gala, mă vei anunţa, şi eu voiu sta cu capul 
spre cealaltă porte a rîului, până ce vei pune pa
chetul cu haine pe pluta noastră, apoi vom porni."

Fiica milionarului slrînse mâna violonistului şi dis
păru după tufişul indicat.

Gedeon începu să se dezbrace repede. Când Iu 
gata, îşi aşeză pachetul, lăţindu-1 la mijloc, pentru 
ca pe el să-şi aşeze fata rufele ei, cu gând că dacă 
se vor uda hainele lut, ale fetei vor rămâne uscate. 
El puse arma peste haine, la îndemână. Apoi se a-* 
fundă în apă ducând poarta după sine, până ce apa 
li trecu de piept.

13
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— „Sunt gata," se auzi glasul fetei „te rog să 
inspectezi malul celait."

Nici nu era nevoie de această amintire. Gedeon sta 
de mult cu capul înlors încolo. Dar fata se împie
dică de o rădăcină şi scoase un ţipăt uşor. Invo
luntar, sub spaima produsă de ţipătul Ceciliei, tâ
nărul întoarse capul şi în lumina argintie a lunei, 
văzu la marginea apei, cel mai fermecător corp de 
silfidă ce ar fi putut visa vre-un sculptor. Cu o miş
care neasemănat de graţioasă, fata, se înclină să 
ridice pachetul scăpat din mână, şi zise apoi repede:

— „Nu e nimic ! mi-am lovit degetul cel mare de 
o rădăcină; nu e nimic. Vezi de malul celait!"

Gedeon se afundă în apă, întorcând capul înspre 
partea apusă a rîului umflat. Ei auzi, peste câteva 
secunde, plescăitul uşor, pe care-1 tăcea prin apă, 
Înaintarea fetei, şi ghici, după înclinarea micei plute, 
că tânăra apucase mânerul de ramuri. El simţi cum 
fata puse pachetul ei de haine peste al lui şi întrebă :

— „Ai sosit, Cecilio dragă? Putem pleca?"
— „Gata," rosti d-şoara Godwin, cu glusul schimbat 

de răcoarea ce simţise până la intrarea în apă. „Să 
pornim !"

Gedeon răsuci încet pluta, aşa fel încât fala să 
fie în sensul cursului apei. El înotă din picioare şi 
cu o mână, îndemnând pe tovarăşa lui să se lase 
în voia apei, fără a face vreo sforţare pentru a fi 
gata de o încordare, în cazul când ar fi vreo nevoie.

In mai multe rînduri, Cecilia simţi atingeri de ra
muri şi de lemne, cari pluteau duse a lene de apă. 
La primele atingeri fata fusese gata să ţipe, dar cum 
Gedeon nu se plângea de aceste contacte, ci înota 
cu putere, ea îşi stăpâni nervozitatea. După câteva 
minute de înotat tânărul încetă de a mai vorbi, de
oarece respiraţia începu să i se scurteze.

Cecilia propuse să înoate şi ea, şi să împingă 
pluta deacurmezişul rîului : dar Gedeon refuză. To
tuşi, simfindu-se complect istovit, el cedă în cele din 
urmă, lăsând pe fotă să înoate, şi să împingă plula .
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împreună cu corpul lui, care acum flota în voia 
apei. Grija Iui Gedeon era să nu se atârne prea tare 
de poartă spre a nu periclita hainele, printr’o îh- 
olinare prea mare.
/Cum sta aşa, lăsându-se dus, el scoase o excla

maţie de bucurie :
— „Ştii Cecilio, că acuma noi nu putem trece de-n 

dreptul, şi fără voia noastră am fost duşi Ia vale."
— „Ah/ zise fata, oprindu-se din înot : „Ce bine î 

ne ducem spre locul pe Ia care am trecut. Vom găsi 
drumul spre casă mai uşor. îmi dai curaj, cu ob
servaţia asta !“

Şi fiica milionarului începu sa înoate din răsputeri:
Tânărul se întremase în apa călduţă. Singura Iui 

grijă era ca fata să nu dea peste vreun trunchiu de 
copac luat de apă sau peste vreo scândură. Câteva 
clipe el trecuse printr’o groază nebună, când văzuse 
ivindu-se alături de ei, o roată de moară, care, a- 
semeni unui enorm cadavru, plutea a lene la vale.

Gedeon auzi pe Cecilia respirînd greu şi o rugă 
să treacă să se odihnească, urmând ca el să-i ia 
locui. In momentele în care fata trecea la vale, corpul 
ei se atinse de şoldul tânărului. Ambii Iresăriră, re- 
trăgându-se în pripă, cu o bruschejă uşor exagerată 
de dorinţa de a respecta făgaduiala mută ce’şi fă
cuse unul altuia.

Pe când tânărul înota, împingând pluta cu energie 
de-a curmezişul, apoi, fata zise :

— „Uite: se văd două lumini la vale! Sunt ban
diţii: au trecui di:: oace şi ne pândesc Ia trecătoare 
pe unde speră să le cădem in mână."

Gedeon, de cum văzu luminele, începu să facă 
sforţări mai energice spre a împinge pluta la mal. 
Cecilia, galvanizată de iminenta primejdiei, se asocia 
la încordările pe cari le făcea tovarăşul ei. Prin 
modul cum era nevoită să înoate alături de el, pi
cioarele şi chiar şoldurile fetei veniră în câteva 
rîndnri în contact cu acele ale tânărului. Dar, în faja 
primejdiei, ambii tineri părăsiră rigiditatea pudică de
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care îşi conduceau până aci acţiunile, şi nu se mai 
gândiră decât Ia felul cum ar putea înota mai vi
guros, pentru a ajunge mai repede la mal. Sub sfor
ţările intense pe care Ie făcuse, Cecilia, sleită com
plect de puteri, se văzu nevoită să se lase Ia fund, 
finându se atârnată de plută. Fata gâfuia pripit; dar 
brusc scoase o exclamajie şoptită de bucurie:

— „Geo dragă, am dat de fund ! putem umbla 
spre mal !"

Ei înaintară prin apă câteva minute până ce tâ
nărul scoase un oftat de uşurare:

— „Ce noroc că le-ai înşelat felijo dragă i Cei 
pe care i-ai văzut sunt amicii noştri. Uite că acuma 
sunt patru lumini aprinse. Şi se aud strigatele lor 
peste apă! Să răspundem?"

— „Nu, nu! Pentru Dumnezeu nu!" exclamă fata, 
„d-ta nu te gândeşti la cele ce s’ar vorbi, dacă 
ne-er yeni prea repede în ajutor ?"

— „Aşa c,“ zise Geo surîzând. „In cazul acesfa, 
ne mai apropiam de mal, ca să-{i ei pachetul cu 
rufe, şi să stei cu el, până ce mă depărtez eu cu 
pluta la vreo sută de paşi, apoi eşi, te îmbraci şi 
aştepii să dau eu semnatul. Să nu ne prindă în 
„neglije..."

Cecilia irase cu repeziciune poarta în direcţia ma
lului. Un sentiment de jenă şi de teamă îi stimula 
puterile şi când văzu că apa este până la piept, îşi 
luă hainele şi afundându-se până la gât în lichidul 
gălbui, puse pachetul pe cap spunând tovarăşului ei 
să zorească la vale.

— „Mă duc, mă duc," replică Gedeon, „dar ştii, 
te rog să observi sa nu dai în vreo groapa, deşi 
malul pare că se ridica lin de tot."

— „Lasă-lasă, dufe-dute, dragă Geo," reluă fata, 
„Nu auzi, ne chiamă şi se pot apropia de noi?... "

In câteva minute violonistul ajunse la o mare dis
tantă de tovarăşa sa, eşi din apă, luă pachetul şi 
arma, se urcă pe cât crezu necesar pe mal şi aşe-

i
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î
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zându-şi rufăriile pe nisipul cald, începu să se îm
brace în grabă.

Ei se încheia abia Ia o gheată, când auzi glasul 
tinerei. Ia distantă de vreo zece paşi."

— „Credeam că eşti gata. Par’că eşti o cucoană, 
care pleacă Ia bal, aşa te dichiseşti, Geo dragă 
Mai ai mult ?*

Tânărul răspunse, rîzând :
— „Mai am ghetele: nu am cizmulije ca d-ia; eu 

am ghete lungi, cu şnururi... încolo sunt gata.*
O umbră se apropiă : era Cecilia, însă fata avea 

capul gol. Ea zise prietenos :
— „(ncal|ă d-ta gheata cealaltă, că pe aceasta o 

şnuruiesc eu, ca sa fii mei repede gala/
Gedeon vru să se împotrivească, dar fala îi tăia 

protestările, zicând :
— „Lasă-lasă! Acuma îţi închei eu ghetele. Sper 

că n'o să te dai pe viitor la o parte, să-mi faci a- 
celaşi serviciu, când vom fi într'o situaţie asemă
nătoare ?“

Tânărul cedă rîzând, şi întreba :
— „Dar pălăria d-tale ? Ce-ai făcut pălăria?*
— „Ce să fac? M'am şiers cu ea de apă: pan- 

glicele acelea elegante au servit mai bine decât 
pâslă şi am lăsat-o acolo. Aşa ! Gata ! Cu dumnealui,* 
continuă Cecilia, bătând prietenos pe genunchiul pi
ciorului servit de ea. „Acuma este momentul să-i 
strigăm sau să ne apropiam de ei*.

Tinerii se luară de bra|, înaintând repede către 
grupul care, cu facle aprinse, lucra lângă mal la în
tocmirea unei plute.

Godwin, lulia, Edith, Ruth şl Angela, însoţiţi de 
„vrăjitoarea cu ochii de aur* şi de servitorii negri 
şî albi ai fermei, lucrau bătând cuie în scândurile 
ce trebuiau prinse de nişte grinzi de brad. Lemnele 
erau menite să alcătuiască o plută destul de solidă 
care să transporte pe mai mulţi inşi de o dată dincolo.

Milionara! scoase un strigăt de bucurie, şl repe-
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zindu-sc la Cecilia o sărută, apoi strînse mâna Iui 
Gedeon.

Angela sosi plângând şi se agaţă de o mâna a 
Ceciliei pe când lulia şi Ruth o sărutau.

Edilh ceru să fie sărutată de Cecilia, ca să-i trecea 
amărăciunea ultimelor ore.

După ce Gedeon făcu în câteva freze istoricul 
celor petrecute, Ruth povesti cum nimeni nu se în
grijise până la înserare de soarta lor, ştiindu-i sub 
paza lui Soare-răsare.

Dar cum scăpătase soarele ei fură speriaji de ţi
petele indianei, care, sosi, ducând de căpăstru calul 
bărbatului ei. Ea explicase cu lacrămi în ochi ci 
animalul fusese rănit, ca trecuse prin ape mari, şi,, 
că atât bărbatul ei cât şi ambii tineri trebuia să fi 
căzut victima unei bande de hoji de cai.

lulia auzind de „ape mari," sfătuise luarea lem
nelor necesare pentru plută şi împreună cu Edith 
aranjase ca un camion să aducă lemnele, iar auto
mobilul să care pe cei cari trebuiau să lucreze 1* 
plută. Restul avea să fie adus calare sau în ori-ce 
fel. Tofi erau armaţi. Nu se mai lăsase acasă decât 
Zenobia şi câteva femei.

Secretara Ceciliei se sfătui cu Edith, întrebând-* 
dacă în caz de ar fi atacată ferma, puteau cei a- 
flati acolo să reziste o oră până Ia sosirea lor.

In loc să răspundă, fermiera sări în automobil şi 
luând cu ea servitorii negri, o porni în goană spre 
locuinfa lăsată fără pază. Din automobil ca le strigi 
ceva pe care lulia îl traduse:

— „Veniţi călări căci eu zoresc să nu găsesc 
ferma incendiată."

Bucuria revederei fu potolită de îngrijorarea ce 
cuprinsese pe fie-care.

Doi din negri începură să adune instrumentele, 
rămânând să se decidă ce să se facă mai în urmi 
cu materialul adus.

Vrăjitoarea ceru să se continue cu alcătuirea plutei», 
ca să poată trece să-şi ajute bărbatul, şi când văzu
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că negri n’o ascultau, trecuse la Cecilia, opucându-î 
mâinile şi implorînd-o s’o ajute.

Gedeon făcu semn şi ordonă negrilor să stea să 
termine. Apoi se declară gata să însoţească pe vră
jitoare în căutare. Godwin, încântat de a vedea a- 
tâta cavalerism la viitorul său ginere se asocia.

Vrăjitoarea începu să bată cuie în plută cu o e- 
nergie disperată, dar când să mei educă o scândură, 
lânăra rămase înlemnită locului, comandând celor
lalţi tăcere.

Peste apă, la o distanta de vreo sută de paşi, vene* 
un sâsâit asemenea celui făcu! de un şerpe.

Tânăra indiană scoase un chiot căruia răspunse 
un glas din coroana unui copac plutitor.

Indiana exclamă în culmea fericirei :
— „El este I Soore-răsare ! Stăpânul vrăjitoarei, 

este viu 1“
Invioraji, toji îşi îndreptară privirile spre tufişul 

plutitor din care se desprinse o umbră, şi văzură 
capul unui bărbat apropiindu-se prin apa liniştită 
spre mal.

Soare-răsarc eşi din rîu în costumul cu care plecase.
El explica, ştergându-şi sângele de pe obraz, 

că tăiase la timp laţul, că se ascunsese ca să vadă 
pe hofi revenind, că apoi luase drumul spre „colină* 
ca să-i găsească pe tineri dar că întârziase căutând 
pistolul. Când ajunsese, se luase după urmele ti
nerilor până ce se întunecase, şi când zărise lumi- 
nele, se decisese să treacă spre a porni, cu toţii, 
cercetările de Ia locul unde le pierduse el urma.

Tânăra indiană să apropia de el, se lăsă înlr'un 
genunchi, îi apucă mâna, şi i-o duse la frunle, opoî 
la buze şi oftă fără a rosti un cuvânt.

Soare-răsare ti puse degetele pe creştet, ca unui 
copil, o mângâiă şi fără a-i moi da vre-o atenţie, 
continuă cu fraze reci, scurte, să explice că unul 
din cei doi hoţi fusese văzut de el, cu două zile în
ainte, într'un tufiş şl că pare un orăşean, iar nu un 
obişnuit al „pralrlilor.a
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Godwin întrebă dacă nu crede că aceşti hoţi ar 
fi în stare să atace ferma. Indianul surise cu dispreţ, 
explicând :

— „Sunt lupi... atacă pe furiş, şi fug ! Fug de un 
singur piele roşie. Nu sunt niulji, şi nici nu se pot 
asocia repede cu elfii, ca sa fi pornit un atac. Nu 
e nici o primejdie pentru Ranch."

Tot grupul ajunse voios 1« fermă. Edith pusese la 
cale masa şi organizase o serbare de bucuria regă
sire! celor doi pierduţi. Când intră în salon, Gedeon 

/scoase o exclamaţie de surprindere. Pe o masă între 
câteva ftori, se afla vioara Iui.

Cu toată oboseala uiiimelor ore, găsi căldura şi 
avântul necesar ca să vrăjească pe cei de fofă. 
Godwin se apropiă de el şi-i sărută, zicând :

— „Cine ar fi putut bănui că un băiat frumos, 
poate scoate sunete aşa de minunate din nişte scân- 
durele uscate, lipite cu clei ' Asta e un dar cu ade
vărat dumnezeesc !"

lulia mângâia pe Cecilia şi-i şopti la ureche:
— „Ce păcat că nu au sosit încă prietenele 

noastre cari vor să asiste la fericirea ta ; am fi putut 
organiza logodna chiar de astă seară şi aveaţi măcar 
dreptul să va sărutaţi."

Cecilia îi astupă gura cu un sărut, spunând cu o 
grabă copilărească :

— „Val draga mea. . Nu! nu aşi fi putut ! Am înotai 
alături de el: întâmplător nc-am atins şi nu ştiu... 
simt aşa o jenă teribilă ! Să nu'mi mai vorbeşti de 
logodnă, până... poimâine, când probabil vom fi în 
complect."

À doua zi Edith telefonă la reşedinţa judecătorului, 
cerîcd ca să se ia măsuri de prindere a celor dot 
hoţi de cai. Ea se îndreptă însoţită de servitorii ei 
devotaţi călre partea cea mai expusă din fermă spre 
a vedea ravagiile făcute de epă şi a lua măsuri 
pentru evitarea pagubelor. Cecilia şi Gedeon o însoţiră.
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luîia rămase acasă, pe când Godwin însoţit de 
Zenobia si de Soare-rasare ca vizitiu, se îndrepta 
în trăsură, spre staţia de cale ferată ca să aştepte 
pe d-na Constantin, conform textului, telegramei pri
mite. O altă trăsură menită să ia bagajele şi pevre un 
vizitator eventual, urma având un servitor pe capră.

Când 'se opri trenul, se scoborî din vagon chimist# 
Helen şi d-na Constantin. Godwin o salută, ajutându-i 
să se scoboare din tren. Pe faţa ei ghici că avea 
veşti bune. După primele fraze, milionarul văzând că 
Elena pare decisă a rămâne, pofti cele trei femei în 
trăsură, iar el, cu bagajele şi cu Soare-Răsare, se 
urcă în cealaltă mai în urmă.

Când indianul vru sa ridice cufăraşul d-nei Con
stantin, îl privi ca pe un cunoscut, apoi uitându-se 
la Elena rosti :

— „Soare-Răsare" salută respectuos pe Floarea 
albă, maestre ochitoare..."

Elena îi surise, mulţumind din cap şi explică fe 
telor, ca îl cunoştea, decând fusese la Edith în vi
zită cu bărbatul ei, anul trecut.

Tineri le porniră, iar Godwin şopti indianului câteva 
cuvinte. Omul roşu îl privi cu nedumerire, se urcă 
pe capră, şi mână mormăind ceva neînţeles.

Trăsura cu fetele trecuse de mult mlaştina, care 
tăia drumul, dispărînd în zare, ier când aceea în 
care era Godwin se afla pe la mijlocul mocirlei, se 
ivi din tufiş ţeava unei arme: un glas comanda in
dianului să se oprească. Soare-Rasare se înălţă în 
picioare pe capră şi ridică mâinile, dar în clipa ur
mătoare el sări de-a ndaratele jos. Fiind mascat de 
capra trasurei, el scoase pistolul din toc şi cu o 
iuţeală fulgerătoare şi aproape fără a ochi, trase în 
direcţia carabinei.

Un ţipăt urmat de o înjurătură răspunse ; şi omul, 
lăsând carabina o rupse la fugă .prin tufiş.

Godwin vru să se ridice să vadă pe cel care fu
gea, dar un glonţ venit dtn partea opusă a drumului
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îi şuera pe Ia ureche, urmai de o detunătura. Mili
onarul se trInii în fundul trăsurei gemând auzibil :

— „M’a omorît ! M'a omorîl banditul !"
Aproape imediat o altă pocnitură de armă se auzi

şi indianul îşi lăsă braţul stâng, rănit, în jos, pe când 
cu dreptul ochi şi trase de mai multe ori în direcţi® 
din care veneau proiectilele. Un gemăt urmat de un 
fâşitt indică indianului că agresorul al doilea se de
părta grăbit. El se apropia de Godwin să vadă dacă 
este rănit şi îl auzi şoptind :

— „Să mă potrivesc întâi la piept, apoi o {ii în 
goană până la fermă. Dar ce ai? Eşti rănit? Stai 
să-ţi leg braţul !*.

El scoase batista sa, şi lega rana indianului. Glonţul 
trecuse prin muşchii omului roşu.

Indianul privea cu o mirare pătrunsă de un fel de 
recunoştinţa acţiunea milionarului, care, în loc să se 
gândească la primejdia ce ar fi rezultat din întoar
cerea bandiţilor, îi lega cu precauţiune rana.

Godwin şterse sângele, de pc rană, înlinzându-I 
pe pieptul cămăşei sala de mătase, trase cerga care 
servea de pled, peste corpul său, şi repeiă cu insistenţă:

— „Sunt rănit rău! Rănit de moarte. Când voi fi 
ajuns acasă, am să fiu şi mort. Ai înţeles?"

„Soare-Răsare" îl privi din ce în ce mai ciudat. 
Ei se încruntă uşor ca pentru a face o sforrare 
mintala.

Indianul strînse. buzele, se urcă pe capra şi puse 
caii în trap, mormăind cu aerul unui om care se 
supune fără să discute :

— „Facă-se voia stăpânului."
Când fu să intre prin poartă, soţia Iui „vrăjitoarea 

cu ochii de aur" îi eşi înainte şi văzându-i rana şi 
sângele de care era plin, începu să ţipe. El o potoli 
cu un ordin scurt, -trase trăsura Ia scară şi se lăsă, 
mai mult să cadă, de pe capră.

lulia, cu toate că îi venise două prietene, aştepta, 
cu nerăbdare să vadă pe Godwin sosind. Când zări
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pe indian rănit, ea se repezi jos şi-l întrebă cur 
glasul schimbător de temeri !>

— „Ce este? Ce s’a întâmplat? Aţi fost atacafî 
pe drum. Eşti plin de sânge. Unde este d-1 Godwin? 
Vorbeşte repede omule !“

Indianul slăbit de pierderea sângelui, se lăsă a- 
lăiuri de trăsura, dar în ioc să răspundă, arătă spre 
Godwin şi se prăbuşi la pământ.

luiia îngălbenită, zări abia acum pe Theodor întins- 
şi acoperit cu cerga până peste obraz. Ea zmulse 
învelitoarea la o parte şi văzând partea însângerată 
a cămăşei, izbucni în Iacrămi. Fata se aruncă plan* 
gând asupra lui Godwin, începând să-l sărute pe, 
frunte şi pe obraz.

Zenobia, însoţita de Elena Constantin şi Helen se 
apropiară oprindu-se consternate Ia vederea lui God
win, întins nemişcat, şi a indianului căzut lângă trăsură.

Elena Constantin vru să depărteze pe lulia, dar 
fata se agăţă de Theodor şi, cu obrazul scăldat în 
Iacrămi, izbucni :

— „Lasă-mă ! îl admiram, îl iubeam de mult, şi 
acuma, când simţeam că şi el mă iubeşte, acuma a 
trebuit să vină catastrofa asta ! Âbia acuma văd cât 
îl iubeam! Âh, Doamne, Doamne!"

Şi iulio, părăsind orice rezerva, îşi lipi din nou 
guriţa de obrazul» de fruntea şi, în cele din urmă, 
de buzele lui Godwin.

Dar ea rămase împietrită, în poziţia în care se 
afla. Simţise că buzele acelea, uşor întredeschise* 
răspund sărutului ei, şi că nu sunt reci de loc. Ea 
vru să ridice capul, dar se simţi reţinută, căci un 
braţ al celui jelit, se ridicase şi o cuprinsese pe 
dupa gât. lulia se uilă în obrazul palid al lui God
win şi văzu ochii lui deschizându-se râzători, clipind 
cu o şiretenie fericită.

Uluita, de această neaşteptată întorsătură, fata, cerci 
să , se ridice, apoi se clătină şi căzu leşinată înbra- 
jel$ lui Godwin.

fabricantul scos din sărite de acest leşin, o săruta
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pe obraz, se ridică şi o duse în broje până sus în 
verandă, cu o iuţeală şi uşurinţa tinerească. Aci el 
o dădu in îngrijirea Chimiste!.

Elena Constantin întinse mâna spre Godwin, şi 
întrebă surîzand, câ o mamă care ar asista ia feri
cirea copiilor ei :

— „Să vă felicit d-le Godwin că aţi... . revenit la
viaţă ?*

— „Aşa o sărutare cred că ar învia şi o mumie 
din vremea răposatului Cheops," replica Godwin, 
„dar ştiţi d-nă, vreau să păstram lucrurile secret : 
am să fac fetei mele o farsă ; mă logodesc cu se 
cretara ei, tocmai în seara când s’o căsători ea... 
Dar... fără să ştie ea..."

Zenobia arătă pe „Soare-Răsare," zicând :
— „la uitaţi-vă la indianul noslru, adineauri era 

mori şi acum dansează."
Indianul văzând succesul prefăcătoriei sale, se ri

dicase de jos şi părăsind atitudinea lui rigid rece, 
care-i era obişnuită, începuse să danseze îndoin- 
du-se, întocmai cum fac ţăranii, când joacă o bătută 
de unul singur. El tropăia, când în vârf şi când în 
tălpi, plecând capul şi îndoindu şi mijlocul.

Ridicând în continuu mâinile în aer, el plescăia 
din degete şi batea, când pe loc, când în cerc, cu 
un fel de frenezie care se trăda prin rînjetul înfipt 
pe faţa lui.

Godwin văzând că lulia este dusă în odaie, se a- 
dresă indianului :

— „Ascultă omule roşu ! Eu şi cu tine : prieteni 
buni 1 Când vei veni la mine, are să te primească 
şl cuconifa asta, sofia mea» şi eu, împărăteşte !...“

Şi se repezi pe urma fetelor în odaie.
— „Vă rog din suflet d-relor," începu el repede. 

^Contez pe discreţia d-voestră ca să le facem tutu
ror o surpriză.

„Să nu ave|i aerul că bănuit! măcar ceva din pro- 
«ctele ce am cu această drăgălaşă secretară a fetei
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Tinerele făgăduiră. Zenobia şi Helen trecură spre 
salon pe când Elena rămase cu Godwin şi d-şoara 
Ruark.

Leşinată îşi venise în fire şi privea cu ochii umeziţi 
de duioşie spic noul intrat.

- „Cum aţi putut să fiţi aşa dc crud; d-Ie God
win?" întrebă lulia când văzu că rămase numai 
el şi cu Elena.

— „Nu am avut încotro, d-şoară Ruark," replică 
întrebatul întrebuinţând titulatura de rigoare :

„Altfel nu mai aflam niciodată sentimentele d-v, 
fată de... tatăl Cecitiei..."

— „Dar d-voastră singur aţi spus, pe când eram eu 
în pomul acela, culegând mere, că un cap brun a 
fost... îngerul d-voastră păzitor."

— „Bine..." făcu el încurcat, „aşa, cine poate 
ghici dacă un sacrificiu nu se face din milă, sau din 
dragoste pentru o fată cum este Cecilia. Sa mă er- 
ta(i d-şoară, dar era singurul mijloc care îmi da 
posibilitatea să aflu adevărul... îmi pare numai rău 
că învierea mea, v'a produs acel leşin de pe urma 
căruia sunteţi acuma întinsă aci pe canapea..."

Tânăra se uită în jurul ei zicând :
„Suntem singuri d-nă Constantin ? Nu cumva 

ne mai aude cineva?... Acel leşin, dragă d-le Codwin, 
era tot atât de serios ca şi moartea d-voastră. Dar 
era singurul mijloc ca sa închei o situaţie, în care 
inima mea, cam proastă, m’a băgat."

— „Inima d-voastră este cea mai ideală fată, d-ră. 
Nu a fosl şi nu este... cum spuneţi... Aşa dar sun
tem egali."

— „Ba," repiică fata glumind, „eu sunt în pagubă, 
căci d-voastră când aţi văzut că leşin, în loc să vă 
speriaţi şi să faceţi... ca mine, m’a ţi dat pe mâna 
d-şoarelor cari mă înconjurau."

Godwin îi luă mâna şi i-o sărută zicând eu o du
ioşie pătrunsă de recunoştinfă :

— «Aveţi dreptate d-şoară, dar mă voi „ratrapâ* 
dupalogodnă..."
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CAP. VH

Elena făcu un raport verbal pe scurt şi după a- 
ceea prezintă lui Godwin darea de seamă, scrisa, 
aranjată, în ordine cronologică, a comandeior efec
tuate, a plăjilor, împrumuturilor şi a tuturor „viri- 
mentelor de fonduri," pe cari se văzuse nevoit so{ul 
ei, să ie facă, pentru a nu se încurca.

lulia îşi exprimă în mai multe rînduri admiraţia 
pentru spiritul hotărît de care dăduse dovadă sojul 
Elenei.

— „Ai un bărbat doamnă ! Eşti de invidiat... E o 
capacitate..."

Godwin explică, cu gândul să facă un compliment :
— „E o capacitate fiindcă o ascultă bine şi exe

cută, şi mai bine, cele decise cu sojiasa. Asta este
un mare lucru!"

Zenobia intră să întrebe ceva şi luă pe fabricantul 
Je locomotive de o parte :

— „Ce esle adevărat în agresiunea asta a căror 
victimă credeam că a-{i căzut ?..."

Godwin povesti totul, şi fata întrebă pe Elena :
— „De ce spuneai d-la că eşti mirată de onoarea 

ce |i-a făcut d-nul Godwin venind la gară să te pri
mească ? Nu ai cerut d-ta în telegramă, să vină, 
fiindcă vroiai să pleci îndată înapoi..."

Elena răspunse cu surîsul care-1 arata dinţii re
gulaţi, sub buzele moi, pline, roşii:

— „Nici prin vis nu mi-a trecut să mă gândesc 
la plecare. Eu am venit aci, convinsă că voi asista 
la logodna d-lui Gedeon Walsh cu d-şoara Godwin... 
Dar de ce întrebi ?"

Uq surîs palid se ivi pe obrazul Zenobiei: ea zise 
ca pentru a se scuza :

— „Fac nişte cercetărf: şi sper ca ele sa aibă 
de rezultat dezlegarea unei enigme care mă preo
cupă... Şti|i că pe mine mă curtează un procuror 
.şl... vreau să-f fiu utilă : poate îl avansează pe el, 
dacăfacfeu vre-o lovitură."
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Godwin vru sa pluseze o glumă, dar Zenobia îi 
luă cuvântul, fără ceremonie.

— „Mai |ii minte d-ră Ruark, eă trimesese-şi pe 
Angela la mine, ca să aducă Iui Gedeon ştirea despre 
plecarea Ceciliei spre „Goiden-Hill-ranch..." Ei, a- 
lunci, ţi-aduci aminte. Ţi-am povestit că intendenta 
a ocărît pe un individ care repara telefonul pe. când 
vorbeam de locul în care se afla drăgălaşa noastră ..?*

D-ra Ruark, zise zâmbitoare :
— „Da, da. Ei şi... Ce-i cu el ?"
— „Vezi,,, reluă Zenobia, „acela frebue să fi dat 

informajii asupra plecărei d-Iui Godwin. Adică, ară
tând unde se află Cecilia, a arătat drumul pe care 
trebuia să-l ia tatăl ei."

Elena zise glumind :
— „Nu m'ar mira ca o fată să descopere ceeace 

procurorul Swonger şi cu întregul Iui aparat poliţi
enesc nu mi putut descoperi... Dar... mă îndoesc 
foarte mult... din pricină căd-tanuai nici un mijloc 
de investigaţie..."

Godwin interveni cu un zâmbet indulgent:
— „Dar d-sa ar putea foarte uşor să facă legă

tura logică între o mulţime de acţiuni separate, pe 
care alţii nici nu ie iau în seamă. Ca dovadă, 
d-neniei a avut ideea să întrebe : de ce d-na Con
stantin s’a mirai de venirea mea... Aceasta ar însemna..."

— „Că este cineva..." complectă Zenobia, „care 
a falşificat telegrama Ia oficiul telegrafic..."

— „Din Cleveland ?" întrebă Godwin neîncrezător.
Zenobia se uită la celelalte fete ca să vadă ce

părere au, dar cum nici una nu vorbi, ea zise ac
centuat :

— „S’a falşificat telegrama aci ’ la oficiul stafiei 
Golden-Hill... Nu vedeji că este o legătură logică 
între furtul cailor, ce s’a sevârşit la excursia Ce
ciliei, şi între agresiunea de azi... Cei cari vă per- 
seculau acolo, în Cleveland, ş’au mutat acuma câm
pul de opera|iI la Golden-Hill?"

Elena Constantin şi Helen Chimiste, priviră pe
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Zenobia cu o uimire neascunsă. iulia sub imperiul 
temerei produsa de primejdia ce vedea că ameninţă 
pe Godwin se ridicase delà locul ei, se apropiase 
de ei, şi cum şedea îi pusese o mână pe umăr.

Fabricantul ghicind seniimentul cere o făcea să 
se apropia de el, puse o mână peste degetele fetei 
şi mângâindu-i-le, zise cu duioşie :

— „Cu un astfel de înger păzitor nu mă tem de 
nici o primejdie !M

Când sosi Cecilia căire seară, îmbrăţişa pe Helen 
şi pe d-na Constantin, se interesă dacă au mai venit 
şi alte fete, apoi luă pe iulia de gât şi după ce trecu 
dincolo, o sărută şi îi comandă să facă vre-o câteva 
telegrame către Aurelia Djeskujor, Margaret Prescot, 
Mazry Alvane, Lucrejia Potter, Alice Rosy şi Aneto 
Iones.

D-şoara Ruark o ascultă în tăcere şi întrebă, cer
când să-şi tempereze duioşia ce i se adună în voce :

— „Pentru ce vrei să le telegrafiez... dragă ?"
— „De ce? Ca să vină mai iute ? Fată burlaca ce 

eşti ! Tu nu înţelegi, şi cred că nici odată n’ai să 
înjelegri, ce înseamnă să fii nevoita să aştepţi atâta 
până ce te logodeşti !...“

Iulia oftă cu resemnare, dar întrebă din nou :
— „Şi care e mă rog... taina, sau motivul tainic 

al acestui zor de logodire ?"
— „Care ?" exclama Cecilia, cu o inciudare, ce tră

da necazul fa|a de o fiinfă în stare să nu priceapă 
atâta lucru : „Care e motivul ?... Motivul e ăsta : nu 
pot să-I sărut, şi nici el nu se încearcă măcar sa 
mă sărute, de teamă să nu pară destul de... corect ! 
Fir’arde rîs, cine a mai inventat şi corectitudinea! 
In|elegi acuma ? Să le spui că: de nu vin îndată, să 
nici nu mai vină, căci lotul este gata, şi nu mai se 
poate amâna... logodna noastră !“

Iulia notând în caractere scenografice cuvintele 
Ceciliei, zise:
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— „...Nu se mai poate amâna logodna noastră ! 
Aşa-i Cecilio... ne vine greu."

D-ra Godwin o privi cu un aer ca şi când ar fi 
întrebat: „Ce are fata asta azi V" şi cu glas tare zise:

— „Ne vine greu. inii vine greu, că doar nu se 
logodeşte toată trupa mea de feie. Vezi, nu scrie 
vre-o prostie, Iulio dragă ?"

— „Nu, nu scumpa mea! Am să fac un text „cir
culară" şi-l expediez repede !"

„Cât de repede po|i,“ zise fata trecând spre 
odaia ei de culcare, spre a se schimbe.

— «Da, da, căci suntem, adică eşti zorită... Zorită * 
rău ! Drăgălaşa mea !"

Cecilia o privi din uşă şi-i adresă o mustrare :
„Ştii, acuma î|i mai permit d’astca Iulio, dar 

după ce mă voi logodi, ai să faci bunătate să te 
por(i mai respectuos cu mine..." Şi cu un accent 
supărat, dar comic totodată, frumoasa rosti Ia adresa 
luliei o ironie-—„burlaco!"

Cu un aer de indulgentă maternă, lulia îi trimise 
din vârful degetelor o sărutare, zicând pe un ton 
împăciuitor :

— „Biae-bine, frumoasa mea ! Am sa fiu res- 
pectuasă, dar... să’mi dai voie să te iubesc tot ca şi 
mai înainte, dacă nu chiar şi mai mult."

Pesfe o jumătate de oră toţi se aflau în jurul 
mesei. Edith era de o veselie exuberantă. Găsise 
totul în regulă. Inundajia, grajie măsurilor luate, de 
fata care dirija „ranchul" respectiv, nu făcuse nici 
o pagubă. Ba încă acea revărsare de apă, acoperind 
nişte terenuri, pe cari semănăturile ameninjau să se 
usuce din pricina secetei, promitea acuma să producă 
o recoltă neaşteptat de abondenjă.

Ştirile aduse de fete, din oraşele pe cari Ie vizi
tase, revistele de mode, pe care le înşirase, pe 
mesele din salon, erau atâtea subiecte de vorbă.

Numai Godwin şi lulia, aşezafi vis-a-vis, erau ceva
M
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mai tăcuţi : privirile lor se încrucişeau uneori pe 
furiş, cu o expresie de duioşie pe care Zenobia, 
d-na Constantin şi Helen Creaty Chimista, se făceau 
că nici nu le observă.

In cele din .urmă, după ce se ridicară delà masă, 
felele cerură iui Gedeon să cânte, pe când Theodor 
întreba pe fete, daca vreuna cunoaşte şahul.

Edith aduse un superb joc de şah şi arătând spre 
d-ra Ruark o lăudă :

— „Dacă vrei să te bată cineva, după mâncare, 
joacă o partidă cu dumneaiei."

Milionarul abia îşi putu ascunde bucuria, şi începu 
să aşeze figurile din partea lui, pe când lulia lua 
Ioc, pe un scaun Ia aceeaşi măsufă.

Cecilia se uita la secretara ei şi zise cu o nuanţă 
de mustrare :

— „Ascultă lulio dragă. Âi putea întâi să faci şi 
să expediezi telegramele despre cari am vorbit..."

lulia vârî mâna în corsaj şi scoase o hârtiufă, pe 
care o întinse d-rei Godwin.

— „Ce e asta?" întrebă frumoasa fală a fabri
cantului, nedumerită.

— „Este recipisa telegramelor ce mi-ai spus să 
expediez."

Cecilia se uită la secretara ei, ca şi când s’ar fi 
aşteptat Ia o necuviinfă :

— „Ce recipisa ? Cum le-ai expediat, când ştiu 
bine, că de când ne-am aşezai la masa, tu ai stat 
acolo tristă, fără să faci vre-o mişcare pentru a 
executa cele ce te-am rugat."

— „Am executat ordinul iau drăgălaşo, înainte 
de masă!"

— „Dar cum?" exclamă Cecilia impacieniată,„Cum 
ai făcut tu în câ?eva minute atâtea telegrame ! Cu 
cine le-ai trimes ? Şi când Ji s'a adus delà gară re
cipisa asta ?"

Theodor sta gata să intervină, dar o privire bla
jină a luliei îl opri. Secretara explică :

— „Am luat pe şeful staţiei la telefon, l'am rugat
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să primească şi să scrie textul tău, pe care i-I-am 
dictat. Apoi, i'am rugat să mi-I citească, spre a vedea 
dacă fa scris exact şi i-am dictat adresele fetelor, 
spunând că trebuia să repete acel text fiecăreia în 
parte.

— „Ei mi-a dat telefonic numcrile recipiselor, fie
cărei telegrame... Mai eşii supărată ?"

Cecilia nu rosti nici un cuvânt ci se apropia de 
lulia, o cuprinse pe după gât şi o sărută decâteva 
ori, cerându-i scuze.

Theodor interveni glumind :
- „Cecilio, ai o secretară... Să-|i trăiască 1 llnde-mi 

ajută şi mie Dumnezeu să apuc şi eu, să am aşa o 
putere de execuţie la îndemână, cum este d-neaiei... 
Ştii ce? Mai sărut-o odată, dar din ioală inima 1“

— „Şi ce, crezi că nu o sărut, tată dragă?" făcu 
Cecilia aplecându-se spre buzele rumene ale luiiei.

Fabricanta încercă să se apere de astădată, cu 
loaie acestea când buzele Ceciliei se lipiră de ale 
ei, iulia o cuprinse în brafe şi o sărută cu căldură.

Godwin surîse şi trimese din degete fiicei sale 
un sărut :

— „Eşti o fată drăgălaşă Cecilio. Mi-ai făcut o 
plăcere ascultându-ma... Mulţumesc."

Fata îi replică voioasă:
— „Ah lată dragă., n’ai idee ce agreabil mi-a fost 

să te ascult, lulia e atât de drăguţa şi mi-e atât 
de dragă..."

— „Da, da! ştiu: de aceea începuse-şi să o ocă- 
răşti adineaori!"

— „Păi dacă am crezul că nu m'a ascultat ! tată 
dragă ! Spune d-ta drept, să fii d-la în locul meu 
şi să nu execute ea un ordin nu ai ocărî-o ?"

Fabricantul de locomotive îşi trase adânc respi
raţia şi după ce aruncă spre Helen, Zenobia şi d-na 
Constantin o privire circulară, glumeaţă, chipul Iţii 
frumos luă o înfăţişare ca de urs burzuluit, când 
replică, îngroşindu-şi glasul :
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— „Ba încă cum ! Ce aşi mai ocărî-o ! Numai sa 
poftească să nu m'asculte !"

lulia plecă fruntea, ca să’şi ascundă înrumcnirea 
(pe care credea că toji au s’o observe.) Ea începu 
să aşeze figurile şahului de-a îndoasele, punând 
pionii pe riadul întâi, iar turele, ofiţerii, caii şi re
gele şi regina pe rîndul aî douilea.

— „Paahî" strigă Godwin observând această e- 
şezare ciudată; „ia uită-te d-ră fowler ce adversară 
mi-ai dat aci. Uite cum a aşezat figurile."

lulia începu să rida şi de emoţie îşi ascunse o- 
1)razul în palme, apoi, cum Edith se apropia, ea se 
sculă şi fugi lângă pian unde Gedeon îşi pregătea 
vioara.

— „Pe onoarea mea !" exclamă tânăra, când văzu 
jocul luliei : „pe onoarea mea, dacă fata asta nu 
este amorezată! Să şiiji fetelor că i-a rames inima 
la indianul meu !"

Godwin o invită să ia locui Iuliti, zicând cu un 
aer părintesc :

— „Lasă biata fată în pace, şă se amorezeze de
cine vrea!..."

— „Nu se poate!" rosti fermiera cu Ionul cel mei 
serios: „indianul meu esle însurat şi, „vrăjitoarea 
cu ochii de aur" soţia lui, scoate ochii luliei..."
' — „Poate o găsi pe vre-unul care nu este însurat..."

reluă glumind Godwin.
Edith dădu din umeri şi de astădată zise cu se

riozitate :
— „Nu cred : fata asta are să moara ca mine... 

burlacă ! Nu se uită la ea nici unul din câţi i-au eşit 
în cale. Şi eu sunt tot asemenea !... Cu deosebirea 
că mie... nu mi-a eştit încă nici unul în cale... firar 
ai naibii de fricoşi!"

CAP. VII

Cu aere misterioase, „vrăjitoarea cu ochii de aur," 
se apropia a doua zi de Gedeon, pe cfnd se pre-
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gătea să intre în grădină şi îl trase de haină. Tâ
nărul îi surîse şi indiana se lumină la faţă. Ea îi 
făcu semn să o urmeze şi-i şopti :

„Soare-Răsare bolnav rău. Răstignitul nostru 
nu i-a ajutat. „Obraz de fată* sa ajute."

Cuprins de curioziiate Gedeon vroi să o urmeze, 
dar îşi aminti că indianul fusese rănii. El făcu semn 
femeiei să aştepte, intră în cusă, scoase din farmacia 
domnişoarei Fowler vată, o sticlă cu sublimat disolvat, 
tinctură de iod şi o cutie cu alifie de oxid de zinc, 
apoi se luă după vrăjitoare.

Ea îl conduse până la coliba, care avea afară 
toate caracteristicele unei locuinje indiene, cu anumite 
concesii făcute stilului, din pricina construcjiei de zid.

Când pătrunse în odaia tapetată cu obiecte şi 
scoarţe lucrate de vrăjitoare, Gedeon fu izbit de un 
miros greu de aer închis şi viciat. El lăsă uşa de 
perete şi se apropia de lavi{a largă care servea de 
pat. Su'o nişte scoatfe şi pături se afla lungit „Soare- 
Răsare." Obrqzul iui era supt şi, din pricina pierderi 
de sânge şh a\ cariei care acuma se infectase, dar 
mai ales ţjiir caiiza '.alcoolului pe care îl înghiţise, 
ca să vindece rana pe dinăuntru.

Cu precauţie Gedeon desfăcu bandajul primitiv şi 
văzu că braţul începuse sa se umfle. Aranjându-şi 
întâi toate la îndemână, Gedeon apucă să-i stoarcă 
rana cu precauţie, ştergând uşor puroiul. Indianul 
deschise ochii fără a-1 recunoaşte, aiura.

Tânărul văzându-1 că are temperatură, muia o cârpă 
curată în apă, şi o puse ca un turban pe capul 
rănitului.

Vrăjitoarea îi opri mâna zicând în şoaptă:
— „La frunte nu are nimica. La mână este de 

lecuit."
Gedeon dădu din cap şi femeia nu rezistă surî- 

şului său, vcl se supuse. Dar ea trecu în dosul tâ
nărului, şi luând o nuia începu să isbească îutr’un 
obiect legat, lovind cu o furie rece, calculată.

Tânărul după ce termină cu curăţarea rănel, puse
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o compresă rece de sublimat şi-şi aruncă privirea 
asupra obiectului pe cere îl batea femeia. Era un 
crucifix mic de lemn şi fier, legat cu un lănţişor de 
o masă. In acest crucifix, indiana izbea cu o sete 
metodică.

— „Ce înseamnă esta !" exclamă tânărul oprind-o 
cu un gest imperios.

— „Ce înseamnă?" replică femeia, suj unându-se 
cu greu ; „Christ nu a vrut să vindece pe „Soare- 
Răsare el îl lăsă să moară, vrăjitoarea îl bate. 
Preotul a spus că el, Christ, vindecă orice ! Vrăji
toarea Ta rugat toată noaptea, Christ, nu vindecă, 
vrăjitoarea, îl bate."

— „Stai pujin şi vei vedea, că stăpânul1 tău începe
să vorbească."

Dar indiana rosti nemulţumită :
— „Vorbeşte rău... Vrăjitoarea ar vroi să-l audă 

vorbind bine."
Pu(in răcorit de compresa rece „Soare-Rasare" 

deschise ochii şi întrebă:-
— „Obraz de fată, a adus doctorii bune?"
Tânărul îi explică pe cât puîii,ÿ^|Wfrebuia să nu

bea alcnol, ci apă, şi că trebuîa^£oi|!p2i. din nou 
rana de puroi şi ţinută cu comprese de ceri arăta el.

„Vrăjitoarea a înţeles ?" întrebă indianul pe soţia Iui.
Femeia se înciină până la pământ, fericită că-şi 

aude iar stăpânul vorbind liniştit.
Gedeon unse celelalte răni şi zgârîituri cu alifie 

de oxid de zinc şi plecă, recomandând linişte, somn 
şi : nu „apă de foc."

Condus până afară Gedeon auzi pe femeie zicând :
— „Vrea frumosul „obraz de fată" să ajute la o 

faptă bună ?"
Cum tânărul se declară gata, femeia îi spuse cu 

un ton rugător insistent :
— „Să ia „obez de fată" un revolver şi să vina 

Ia marginea padurei." Cu gestul ea indică direcţia. 
„Şi să nu spună nimănui..."

După câteva minute ambii, se strecurau prin tu-
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fişurile, ceri duceau spre pădurea apropiată. Gedeon 
răuşise să plece, fără a fi văzul, şi, condus de in
diană, ajunse după vre-o jumătate de oră, la un 
mărăciniş des. Tânăra se târî pe brînci, pe sub o 
boltă joasă, croită printre arbuştii deşi de porumbele 
şi ajunsă la o cotitură, puse degetul la buze, indi
când precau(iune şi tăcere. Apoi scoase un cuţit din 
cingătoare şi, cu un alt gest, invită pe Gedeon să 
privească.

Tânărul îşi armă revolverul, se apropia şi văzu, 
prin frunzişul des, doi oameni, unul ca de 46 ani, 
altul ca de vre-o 20, lungiţi alături. Cel mai în 
vârsta se ridicase într’un cot şi privea Ia tovarăşul 
său, apărîndu-I din când in când de ţânţari şi de 
muşte cu o ramură.

Geo văzu că tânărul era legat Ia cap cu cârpe 
murdare, iar Ia piept, în partea spre umărul drept 
avea o rană descoperită, pe care veghieiorul aplica 
din timp, în timp/o cârpă murdară, umezită cu apă. 
BătrînuLavea, ° barbă rotundă, aproape cenuşie. In 
barbă 'scqgJei&u ryşle picături. Gedeon ghici : erau 
lacrăflu^pe cari bafrînul uita să le mai şteargă.

indiana^émiNsë pe tovarăşul ei din gânduri, şi cu 
gestul îrarată : el avea să împuşte pe cel bătrîn, 
şi ea “avea să înfigă cuţitul în celait.

Gedeon se simfi cutremurat, de un fior de oroare 
când pricepu intenjia acestei femei. El vârî revol
verul in buzunar şi înainte ca vrăjitoarea să fi pri
cepui, se apropia de locul pe unde se putea intra 
şi pătrunse în interiorul ascunzătoarei.

Bătrînul scoase, cu o mişcare fulgerătoare un 
pistol automatic, şi-l îndreptă asupra lui Gedeon. 
Tânărul făcu un gest blajin, care comanda să nu 
facă sgomot.

Streinul, îmblânzit de arătarea lui Gedeon, ridici 
din nou arma, când zări pe vrăjitoarea cu cuţitul ei 
ridicat gata de luptă. Dar un gest al lui Gedeon o 
potoli.
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Artistul se apropiă de rănitul de jos, privi rana 
delà piept şi întrebă în şoaptă :

— „Glonţul a tosl scos?..."
Băirînu! răspunse negativ, apoi adăugă :
— „E de plumb : glonţ de revolver. Dacă era de 

pistol, au cămaşa de oţel, trecea şi scăpa moi uşor."
La. auzul glasului Gedeon fu gata să tresară. Cu

noştea timbrul acesta : urechea iui obişnuită să des
cifreze cele mai fine nuanţe, nu putea să-l înşele. 
Dar el nu se trăda, ci întrebă pe bătrân dacă are 
altă apă curată.

— „Nu am decât asta : şi eu sunt rănit in piciorul 
drept... Abia mă târăsc."

Tânărul făcu un semn indianei să aducă apă delà 
izvorul pe care avea să-l indice streinul. Vrăjitoarea 
luă strachina cu apa murdară şi plecă. O licărire 
de bucurie sălbatecă se ivise în ochii ei.

Cum ramase singur cu bătrînul, Gedeon îşi scoase 
haina şi începu să rupă din cămaşa sa albă curată, 
îmbrăcată cu trei ore înainte. El făcu atâtea fâşii cât 
putu, şi-şi puse vesta la loc, încheind-o peste pieptul 
.scrobi». '7 '•

Când sosi vrăjitoarea cu apa'," Ged.eoTf% .-Întrebă 
dacă è curată. Şi fiindcă vrăjitoarea ’ se jTf^facu a 
nu auzi, el ridică încet vasul spre buze'ca-^i* când 
ar fi vrut să bea.

Indiana îi apucă repede mâne, zmuci strachina, 
răsturnă conţinutul ei şi plecă din nou să aducă alta.

- „Eiul dumitale ?" întrebă Gedeon arătând pe 
cel de jos.

Bătrânul în loc de a răspunde îndată se plecă 
peste rănit îi sărută o mână şi începu să plângă... 
Din cap el făcu un semn afirmativ apoi oftă :

— „Da sărmanul... fiul... şi victima mea !..."
Vrăjitoarea sosi aducând apa : şi spre o convinge

pe Gedeon că de astădată era curată, duse vasul 
la buze şi bău două înghifituri.

Artistul dădu din cap şi muind fâşiile albe, ce 
rupsese delà cămaşa lui, începu să curăje rănile celui
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de jos. In urmă procedă în acelaş fei cu rana din 
pulpa tatălui, şi îi lăsă restul de cârpe.

„Aveţi ceva de mâncare?" întrebă Gedeon 
când tu să plece.

Bălrînul îi explică în şoaptă, cum din pricina ră
nilor, nici el, nici fiul său nu mai puiuse să se tâ
rască de aci, spre casa lor, ^i că de eri nu mai 
gustase nimic.

Gedeon dădu din cap cu tristeţă şi-l rugă să aibă 
răbdare câtva timp.

Pe drumul spre fermă, indiana ceru socoteală în 
mod respectuos :

„Oraz de fală" are şi inima de fată. Lupii a- 
ceia au tras asupra Iui „Soare-Răsare." Vrăjitoarea 
dacă ştia, cerca singură să-i omoare pe amândoi."

— „Dar bine," întrebă tânărul surîzând, „nu m’ai 
chemat să fac o fapta bună ? Am făcut-o. De ce o 
regreţi... ?“

..Aşa, faptă bună ?!" exclamă indiana, „a erta 
pe un duşman e faptă de copil... Faptă bună este 
să omori pe fiarele . acelea. „Obraz de fată..." nu 
are inima de bărbat, are inima de fată..."

Cu câteva ■'vorbe blajine tânărul potoli pe Vraji- 
foarea cu ochii de aur, şi o îndemnă sa vadă, dacă 
bărbatul ei se oftă mai bine.

Femeia plecă repede, iar Gedeon se îndreptă spre 
intendenta fermei, îi ceru un urcior plin cu lapte, o 
pâine, puţină brînză şi câteva ouă fierte.

Când totul fu adus, el se prepară să plece spre 
ascunzătoarea răniţilor, dar văzu pe indiană sosind 
radioasă: bărbatul ei era mai bine.

De departe el zări pe Theodor Godwin, Cecilia, 
Ruth şi Elena, urcându-se în trăsură pentru a primi 
la gară două prietene.

Iuti a răsări din dosul unui chioşc şi când zări pe 
Gedeon, îi surîse, întrebându-1 prin semne, ce are 
de gând cu pachetul, şi ulciorul. Dar el răspunse 
punând degetul pe buze şi pleca, după ce trimise 
pe indiana să vadă de bărbatul ei.

*
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Domnişoara Ruark se lua câţiva paşi pe urmele 
lui Gedeon şi îl întrebă:

— „De ce nu mergi şi dumneata Ia gara?... So
seşte Aurelia Djeskujor, drăguţa noastră Doctoriţă şi 
Mary Àlvane elaclricsna... Poate ar mai trebui un 
bărbat, să Ie apere, deşi au pe Elena şi pe Ruth..."

— „Nu mai este nici o primejdie de a fi atacai!, 
cel puţin pentru doua trei zile... Dar te rog să ră
mâi aci. Nu mă urma... şi... nu mă trăda."

Pe obrazul energic dar drăgălaş al tinerei se vedea 
o expresie de curiozitate. Ea întrebă:

— „Cui duci aceste... ajutoare?... Ah înţeleg! 
persoanelor pentru cori ceri să nu te trădez... Nu... 
nu te voi trăda căci am şi eu un secret mare-mare, 
pe care aşi vroi să ţi-1 destainuesc şi să te rog să 
mă ajuţi... Dar nici dumneata nu mă trădezi..."

Frumosul violonist se opri în loc, o privi apoi 
surîse şi-i întinse mâna cu un gest de cordialitate 
menită să o asigure de discreţia Iui.

— „Ajută-mă d-şoară, să pot pleca şi reveni; fără 
să fiu văzut... şi te voi ajuta şi eu. Acum te rog 
rămâi aci. Peste o oră sau două mă voi întoarce."

Şi fără alte explicaţii tânărul dispăru în tufişuri.

CAP. VIII

După două ore frumosul violonist reapăru cu mâinile 
goale. El găsi pe lulia aşteptându-1, citind o revistă.

— „Vino mai repede," murmură tânăra în şoaptă, 
„Ceciiia este nerăbdătoare să te vadă. Au sosit fetele..."

Gedeon se duse repede în spre salon şi fu în
tâmpinat de fete, cu exclamaţii de mirare. Godwin 
sfrînse mâna violonistului şi după ce i-o zgudui ră
mase uşor perplex :

— „Ascultă amice," întreba milionarul, „ce ţi s’a 
întâmplat ? Văd că eşti cam plin pe haine, dar..."

„ urmă ei coborînd vocea, „văd ca-ţi iese pieptul 
scrobit al cămăşei afară şi ţi se vede.*, epiderma..-, 
sub vesti."
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Gedeon făcu o mişcare bruscă, menită să pună 
ordine în toaleta lui. lulia văzându-1 încurcat interveni :

— „Vă rog, d-le Godwin, să lăsoji pe amicul meu 
d. Walsh, să'mi dea câteva informaţii," şi ducând pe 
tânăr de o parte, îi şopti : „M'am siiit adineauri să 
spun că te-ai îmbrăcat poate în pripă prea mare... 
treci în odaia dumitale."

Frumosul violonist mul|umi şi trecu dincolo. După 
câteva minute reveni având de astădată o cămaşă 
colorată. El se apropia de lulia şi-i ceru să objină 
delà d-şoara Aurelia o convorbire pentru el.

Docfori|a, cum află de dorin|a lui Gedeon veni 
spre el cu mâinile întinse, surîzând, cu o drăgălăşie 
fermecătoare.

„Cu plăcere am aflat de dorinţa dumitale, d-Ie 
Walsh. Cu ce pot servi pe logodnicul celei mai
ideale prietene ce am ?"

— „Cu o făgăduinţă de „secret mare" şi cu un 
ajutor... dacă eşti tare în chirurgie... Ştii să extragi 
un glonţ, dintr’o rană ?"

Stăpâna moşiei se apropie de Gedeon şi îl ascultă 
cu o atenţie încordată.

După o convorbire de câteva minute, Edith Fowler 
se declară geta să îndeplinească orice i se va cere.

Ea indică in şoaptă, că pune la dispoziţie cu plă
cere pavilionul, din fundul gradinei, cari are două 
încăperi, cât nişte odăi.

— „Am să dau ordin celor doi negri ai mei, să 
execute orice ordin le vei da ! Deşi trebue să măr
turisesc, dumneata domnule Walsh nici nu ai nevoie 
să dau asemenea ordine : toţi supuşi mei par mai 
repede dispuşi să te asculte pe d-ta decât pe mine."

Gedeon se înclină şi dispăru. Ceva mai târziu, 
urmat de cei doi servitori, se îndreptă spre pavilion. 
Pe unul îl lăsa să aranjeze acolo un pat de cam
panie, iar pe celait îl luă cu sine spre ascunzătoarea 
celor doi răniţi.

După ce vorbi cu bătrânul, convingându-1 de ne
cesitatea, pentru fiul Iui de a fi îngrijit şi, de a i se
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Domnişoara Ruark se lua câţiva pcşi pe urmele 
lui Gedcon şi îl întrebă:

— „De ce nu mergi şi dumneata Ia gară?... So
seşte Aurelia Djeskujor, drăguţa noastră Doctoriţă şi 
Mary Àlvane elactricana... Poate ar mai trebui un 
bărbat, să le apere, deşi eu pe Elena şi pe Ruth..."

— „Nu mai este nici o primejdie de a fi atacaţi, 
cel puţin pentru două trei zile... Dar te rog să ră
mâi aci. Nu mă urma... şi... nu mă trăda."

Pe obrazul energic dar drăgălaş al tinerei se vedea 
o expresie de curiozitate. Ea întrebă:

— „Cui duci aceste... ajutoare?... Ah înţeleg! 
persoanelor pentru cari ceri să nu te trădez... Nu... 
nu te voi trăda căci am şi eu un secret mare-marc, 
pe care aşi vroi să ji-1 destăinuesc şi să le rog să 
mă ajuţi... Dar nici dumneata nu mă trădezi..."

Frumosul violonist se opri în loc, o privi apoi 
surise şi-i întinse mâna cu un gest de cordialitate 
menită să o asigure de discreţia lui.

— „Ajută-mă d-şoară, să pot pleca şi reveni; fără 
să fiu văzut... şi te voi ajuta şi eu. Acum te rog 
rămâi aci. Peste o oră sau două mă voi întoarce."

Şi fără alte explicaţii tânărul dispăru în tufişuri.

CAP. Vili

După două ore frumosul violonist reapăru cu mâinile 
goale. El găsi pe lulia aşteptându-1, citind o revistă.

— „Vino mai repede," murmură tânăra în şoaptă, 
„Ceciiia este nerăbdătoare sa te vadă. Au sosit fetele..."

Gedeon se duse repede în spre salon şi fu în
tâmpinat de fete, cu exclamaţii de mirare. Godwin 
strinse mâna violonistului şi după ce i-o zgudui ră
mase uşor perplex :

— „Ascultă amice," întreba milionarul, „ce ţi s'a 
întâmplat ? Văd că eşti cam plin pe haine, dar..." 
urmă el coborînd vocea, „văd ca-ţi iese pieptul 
scrobit al camăşei afară şi ţi se vede.», epiderma... 
sub vesti."
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Gedeon făcu o mişcare bruscă, menită sa pună 
ordine în toaleta lui. lulia văzându-I încurcat interveni :

„Vă rog, d-le Godwin, să lăsaţi pe amicul meu 
d. Walsh, să’mi dea câteva informaţii," şi ducând pe 
tânăr de o parte, îi şopti : „M’am siiit adineauri să 
spun că te-ai îmbrăcat poate în pripă prea mare... 
treci în odaia dumitale."

Frumosul violonist mulţumi şi trecu dincolo. După 
câteva minute reveni având de astădată o cămaşă 
colorată. El se apropia de lulia şi-i ceru să obţină 
delà d-şoara Aurelia o convorbire pentru el.

Doctoriţa, cum află de dorinţa lui Gedeon veni 
spre el cu mâinile întinse, surîzând, cu o drăgălăşie 
fermecătoare.

„Cu plăcere am aflat de dorinţa dumitale, d-Ie 
Walsh. Cu ce pot servi pe logodnicul celei mai 
ideale prietene ce am ?"

— „Cu o făgăduinţă de „secret mare" şi cu un 
ajutor... dacă eşti tare în chirurgie... Ştii să extragi 
un glonţ, dintr’o rană ?"

Stăpâna moşiei se apropie de Gedeon şi îl ascultă 
cu o atenţie încordată.

După o convorbire de câteva minute, Edith Fowler 
se declară geta să îndeplinească orice i se va cere.

Ea indică în şoaptă, că pune la dispoziţie cu plă
cere pavilionul, din fundul gradinei, cari are două. 
încăperi, cât nişte odăi.

— „Am să dau ordin celor doi negri ai mei, să 
execute orice ordin le vei da ! Deşi trebue să măr
turisesc, dumneata domnule Walsh nici nu ai nevoie- 
să dau asemenea ordine : toţi supuşi mei par mai 
repede dispuşi să te asculte pe d-ta decât pe mine."

Gedeon se înclină şi dispăru. Ceva mai târziu, 
urmat de cei doi servitori, se îndreptă spre pavilion. 
Pe unul îl lăsa să aranjeze acolo un pat de cam
panie, iar pe celait tl luă cu sine spre ascunzătoarea 
celor doi răniţi.

După ce vorbi cu bătrânul, convingându-l de ne
cesitatea, pentru fiul lui de a fi îngrijit şi, de a i se
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extrage glontul din rană, negrul făcu o targa din 
câteva crăci, împletite şi aşeză pe rănitul cel tânăr 
pe ca. Gedeon ridică de un capăt, negrul de altul 
şi urmaţi de privirile recunoscătoare ale bătrînului, 
porniră.

in drum se întâlniră cu al doilea negru, care venea 
să ajute. Gedeon îşi cedă locul şi se duse înapoi 
să ia pe bătrîn. El aştepta până ce negri se iviră, 
şi aşezând streinul pe largă il duseră şi pe acesta pe 
sus până în pavilion.

Când bătrînui îşi văzu fiul aşezat pe un pat, se 
întinse spre mâna violonistului, o luă şi o duse la buze :

— „Cum să vă mulţumesc d-le Walsh pentru a- 
tâta bunătate ?"

— „De unde îmi ştii d-ta numele ?" întrebă fru
mosul tânăr intrigat din nou de asemănarea pe care 
o avea vocea aceasta, cu o altă voce auzită mai
de mult.

— „Cine nu cunoaşte pe „Cuceritorul de inimi," 
pe acel maestru al vioarei... care a fermecat atâta 
lume.;. Şi eu v'am auzit şi vă cunosc."

Gedeon se departă şi veni după scurt timp însoţit 
de lulia şi de Aurelia doctoriţa. Tânăra pricepu nu
mai decât de ce i se ceruse să vină cu trusa ei. 
Ea luă câteva precauţii strict necesare : începu cu 
băgare de seamă să cerceteze rana tânărului, şi 
după scurt timp. extrase glonţul. Sub durerea teribilă, 
tânărul leşina. Fata îi lăsă aşa şi termină repede 

-cele ce avea de făcut.
Ea curăţă din nou rana de sânge pe cât putu şi 

luând cu pre.caujie nişte praf alb dinlr’o cutiuţă er
metic închisă, zise în şoaptă :

— „Să vezi ce efect are să aibă : este făcut după 
formula lui Dakin. Se uzează de un an pe frontul 
francez, cu un succes strălucit. Şi eu o întrebuinţez 
pentru pacienţii mei din New-York. E excelentă. 
Dezinfectează şi vindecă. Nu mai se lasă rana des
chisă ca mai înainte 1"

Folosindu-se de câteva benzi speciale ea lipi bu-
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zele rănei şi-i recomandă lui Cedeon să dea paci
entului său o hrană specială ; apoi trecu la piciorul 
bătrînului.

Fata pipăi pulpa goală, până în şold ca şi când 
ar li fosî un lucru normal, şi dădu din cap cu un 
aer perplex :

— „Aci are să fie mai grea vindecarea : osul fe
mural este rupt de sus. Are să fie nevoe de ne
mişcarea complecjă timp de vre-o lună şi încă nu 
se poate şti..."

Băirînul oftă:
— „Vindecaţi vă rog pe fiul meu... Eu văd că sunt 

pierdut: în zece zile frebnia să fiu... gata. Am pier
dut partida... mă pot împuşca.".

— „Bietul om," zise Geoeon, „trebue să fie tare 
rău, ca aiurează."

Aurelia procedă la scoaterea glonţului care rupsese 
osui. Omul gemea sfâşietor, lulia se lăsă pe un scă
unel, aproape gata să plângă de suferinţa ce vedea 
că îndura nefericitul.

Doctoriţa termină, îşi şterse fruntea de sudoare, 
şi zise:

— „De ar mai fi azi încă unul la fel aş leşina. 
De aceea nu’mi place mie medicina, fiindcă trebue 
să faci la nevoie şi chirurgie..."

Când eşiră din pavilion Gedeon repetă şi faţade 
cei doi negri cererea lui de discreţie. Adresându-se 
luliei, el întrebă :

— „Aşa-i că mi-ai făgăduit solemn, că nu vei 
trăda secretul meu ? Nici dumneata drăguţa doctoriţă. 
Nici d-ta lulio..."

Secretara Ceciliei făcu în glumă, cu cele trei de
gete ale mânei drepte împreunafe, cruce peste inima 
ei rostind cu o solemnitate hazlie :

— „Uite crucea peste inima mea : te poţi încrede. 
Eu sunt creştină. Ştii ? Dar fata asta cu ochii cât 
nişte migdale, şi cu părul ondulat. Aurelia este o 
ateistă... Asta nu crede decât în chinină... aspirină 
Mai crezi în ceva soro dragă ?"
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— „Cum nu ? replică rîzând Aura, arătând iuci- 
sivii ei albi, strălucitori : „Mei cred în noua formula 
a lui Dakin ; numai că „formula uzitata" este pentru 
lichide, şi asta, în care cred, este pentru prafuri..."

Şi, ascunzându-şi irusa pentru a păstra secretul fă
găduit, fata dispăru in spre odaia ei.

— „Acuma," zise d-ra Ruark, luând pe Walsh de 
bra|, „hai să ne plimbăm pujin : să nu rîzi, dar nici 
să nu iei în tragic ceeace am să-fi comunic. Poate 
ai aflat „din citite" că există un fel dc fiinţă cu două 
picioare, cu doua mâini, cu doi ochi, cu nas, gură, 
cari uneori au şi cap... Şi că aceste fiinţe de sex 
femenÎR se numesc..."

— „Se numesc domnişoare..."
— „Uite, ce bine ai ghicit," făcu lulia cu un aer 

înveselit; „Dar nu ştiu, dacă cumva, ţi s’a brodit să 
citeşti sau să auzi, sau, chiar să constaţi că unele 
din ele, dacă nu toate, se întâmplă să aibă şi câte 
o inimă !...“

— „Da", chiar cunosc una, sau chiar două tipcse 
de acest fel."

— „Acuma," reluă fata, „vine partea mai puţin 
uşoară. Aşa o fată, se află la braţul dumitale..."

Gedeon o întrerupse pentru a zice repede :
— „D-şoară, din cărţi, poate ai citit, sau poate 

chiar ai auzit, că există un fel de animale numite 
bărbaţi, că aceştia au mai totdeauna cap, dar nu-1 
au destul de solid pentru a pricepe enigme."

Domnişoara Ruark îl opri cu un gest blajin, şi-l 
invită să şadă :

— „Stai să vezi şi să te dumireşti. Fata acea... 
(adică eu) iubeşte mult pe Cecilia !...“

— „Cine ar putea ?ă nu o iubească!..."
Fata întrebă, luând loc alături de frumosul tânăr:
— „Vrei să'mi dai ajutorul dumitale d-Ie Walsh, 

ca să pot contribui şi eu la fericirea ei, nu numai 
dumneata. ."

— „Meii încape îndoială?!" exctame tânărul.
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„Dar nu înţeleg, cum aşi pulea eu sa ajut, ca d-ta 
să poji contribui Ia fericirea ei ?"

— „Uite : foarte simplu," zise tânăra începând să 
se rumenească şi evitând pe cât putea, să precizeze 
cele ce avea de spus : „poţi contribui, adică mă po(i 
ajuta, ajutându-mă să nu-i produc o întristare, sau 
o nemulţumire..."

—- „Dumneata să-i produci o nemulţumire sau în
tristare ?"

— „Da," reluă fata cu tărie: „peste scurt timp, 
mă voi mărita şi poate am să fiu nevoită să o pă
răsesc... Aceasta am să o fac după căsătoria ei, 
cu d-le... Dar ştiu precis că ei, nu are să-i placă 
de loc faptul că eu mă voi căsători."

— „De ce să nu-i placă ?..." întrebă Gedeon uşor 
încurcat, „de ce să nu-i placă ?..."

— „Fiindcă voi deveni prin căsătorie o rudă a ei!.."
Tânărul îşi aminti de Ralph Woodson, ca de unica

rudă masculină a Ceciliei şi zise cu un aer serios :
„Nu cred să fie încântată de această căsătorie. 

Dar nu va fi supărată."
— „Crezi d-ta că nu?"
— „Fireşte!" reluă Gedeon. „Ce interes să aibă 

ea, să vegheze asupra lui Ralph Woodson... Va fi 
tristă pentru că d-la nu faci o partidă strălucită. 
Viitorul d-tale soj este—cu tot respectul pentru d-ta,— 
un om fără judecată, gata de orice nebunii..."

— „Dar dacă o fi cel mai aşezat, echilibrat, cel 
mai lucid şi cel mai puternic tip de energie ame
ricană? Nu. Nu de Ralph nebunul e vorba: ci de 
un bărbat real..."

— „Nu văd altul... afară de vre-o rudă depărtată..." 
murmură Walsh gânditor.

Julia îşi luă lot curagiul pentru a rosti cu glas 
hotărât.

— „Este aşa de apropiată în cât eu, din secretară 
onorifică a Ceciliei devin... ceva foarte real, precis 
şi aproapiat: devin mama ei!"

— „Mama ci!" exclamă în surdină Gedeon, „mama
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putea vedea obrazul de cât din sfert, ea fixă asupra 
fabricatului o căutătură duioasă, care făcu să bată 
inima celui privit.

Fate zise cu ton simplu :
— „Nu arn nimic de zis. Totul este foarte adevărat."
Cecilia, gata să izbucnească în lacrămi, se repezi

spre uşa odăiei sule strigând :
— „Şi mai şi o recunoaşte... şi nici nu se scuză 

măcar... Ce ocară! Cât cinizm!!"
D-şoara Ruark vru să se ducă după ea, să o în- 

buneze, dar Godwin o atinse uşor pe umăr, zicând 
prietenos :

— „Stai aci dragă d-şoară, că acolo în odeia ei 
se află Gedeon... Probabil că o împacă ei, fără să 
trădeze secretul pentru care i r.i cerut,—desigur asia 
trebue să fie,—i-ai cerut ajutorul, şi e! |i-a sărutat 
mâna... Că Pai 'mângâiat? mă bucură... MaL-mult m'ai 
fi mulţumit dacă mângâierea d-îate s’ar fi adresat... 
altuia..."

Fata ridică privirile spre Godwin, in ochii ei umezi, 
se citea o duioşie fură margini care făcu pe tatăl 
Ceciîiei să-şi piardă cu teiul cumpătul. El întinse 
mâna ca pentru a o apuca de braţ, şi sub acţiunea 
acestei priviri, care i se afundă prin ochi până în 
inimă, simţi că mişcarea lui de prietenie nu eslede- 
licalo îndeajuns.

Faja observă gestul, şi cu glas uşor tremurat, 
mişcata ea însa-şi; de emoţia şi sfiiciunea ce vedea 
Ia acest mânuitor de oameni, îl întrebă :

— „Mi se pare că am început să vă supăr şi pe 
d-vosstră..."

— „Pe minei?" Theodor dusese mâna la piept, 
cu un gest aproape Teatral : „Dimpotrivă," continuă 
el cu o căldură pe care cerca să o potolească, 
„dimpotrivă, mi se pare ea eu sunt aceia care vă 
supăr d-şoară... Vă supăr şi probabil că am să vă 
amarase. D-voasfră veji avea insa indulgenta nece
sară... fafă de un om vârstnic..."
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lulio In apucă mâna cu un gest pripit, menit să-l 
silească a se opri, şi zise cu glasul schimbat uşor :

— „Vă rog dacă aveţi cât de puţine... simpalie, 
pentru mine, vă rog, sa nu mai faceţi aluzii de a- 
cestea, cari mă silesc să regret că sunt de 26 de ani..."

— „Ştiam că aveţi 25, d-şoară.."
— „li aveam; i am împlinit de 5 luni. Acuma am 

intrat în al 26-lea... Dar eu ştiu că, în materie de 
simpatie, anii nu au nici un rol... Şi-apoi, d-votfstră 
sunteţi, după energie, corp şi după înfăţişarea obra
zului, judecând, cel mult de 52 ani. Dar chier de 
a-ţi avea mai mult, nu veţi putea împedica pe cei 
cari va cunosc şi vă apreciază, să vă admire. D-v. 
reprezinfap ceea cc noi femeiie admirăm mai mult: 
forţa, sub toate formele."

Godwin mulţumi din cap cu o înclinare politicoasă:
— „O nu e n . voie," reluă fata : „vă rog să credeţi 

că nu vă spun aceasta din simpla politeţă... Ca a- 
fâtn altă lume, vă admir şi eu... poate cu mult mai 
mult elan ; dar vă admir penlru marile d-voastră 
calităţi de muncă, de întreprindere şi de curagiu, 
de cari aţi dat dovezi, creând acele vaste jizine de 
energie umană."

— „Mat sunt şi alţii, d-şoară," murmură Theodor,
măgulit, însă doritor de a păstra faţă de lulia un 
*er de modestie demnă. „Unicul meu merit este că 
după moartea soţiei mele, m’am apucat de muncă 
dârză, cu o energie disperată 1" #

— „Dar aţi răuşitL. acolo unde alţi nu aveau 
putinţă să reuşească."

O bătaie discretă în uşă, se suzi şi la invitaţia 
milionarului, doamna Constantin intră zicând, cu un 
surâs :

— „Permiteţi-mi să iau pe amica mea, până Ia co
liba lui Soare-Răsare, ne-a chemat... are sa ne spună 
un secret... mare. Soţia iui ne-o spus, să nu ne vadă 
„Obriz de fată" când mergem acolo."

Ambele ţinere plecară, dar luliă rămasa în urmă, 
întoarse copul spre Godwin şi privirea ei întâlni pe
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a Iui. Ei îşi zâmbiră: fala, cu un surâs care-i arăta 
dinfii superiori, pe când ea plecă ochii şi înciină 
fruntea cu o mişcare de o drăgălăşie custă. iar Theodor 
Godwin surâse cu o privire a cărei semeţie era în
dulcită de duioşia ce exprima :

Ei îi adresă o salutare din mână, asemenea salu
tului ce se trimite unui copil nespus de drag. .

Când ambele tinere, conduse de „Vrăjitoarea cu 
ochii de aur" ajunseră în coliba Iui „Soare-Rassre" 
îi găsiră şezând nemişcat cu brajul în bandaje.

La intrarea tinerilor indianul se sculă şi după ce 
făcu un respectuos S3lul, Ie povesti, că a aflat delà 
Vrăjitoarea, că „Obraz de fata" protejează pe cei 
doi bandiţi, pe cari, el ia rănit: şi, că ele, ar trebui 
să ia măsuri ca bandiţi să înfunde închisoarea, sau 
să fie pedepsiţi urgent, ca să se răzbune răul ce 
au făcut.

Aura Djeskujor Doctoriţa, îşi făcu apariţia vârând 
capul ei brun, prin crăpătura uşii.

La vederea ei indianul tăcu, stăpânindu-şi cu mare 
greutate o încruntare.

Fata vru să-i vadă rana delà braţ, dar indianul o 
respinse cu poliieja, zicând :

— „Soare-Răsare" nu vrea să fie îngrijit de 
persoana care vindecă pe duşmanii stăpânei şale.„

Aura îl întrebă surâzând :
— „Ce, d-ia nu eşti creştin ? Văd că ai aici un 

crucifix pe masă. lsus Christos ne învaţă să iubim 
şi să ajutăm pe aproapele nostru şi chiar pe duş
manii noştri."

Vrăjitoarea se amestecă respectuos, după ce ob
ţinuse cu o privire autorizaţia soţului ei :

— „A spus Christ să ajutăm pe duşmanii bunei 
noastre stăpâne? Atunci Christ n’o iubeşte pe ea... 
Nu putem iubi un asemenea Christ..."

D-na Constantin se adresă Iui „Soare-Răsare," cu 
un Ion binevoitor :

— „Omul Roşu este bun, devotat şi credincios, 
dar trebue să fie şi iertător."
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Indianul rosti cu un ton întunecat, potolit de res
pectul şi admirafia ce avea pentru Elena Constantin.

— „Omul roşu ştie pujine lucruri, dar hotărâte. 
El ştie :

„Prietenului să-i dai miere, duşmanului să-i dai 
otravă ! “

Şi fără a mai vroi să răspundă, se întoarse pe la- 
vija ce-i servea drept pat, gata să se învelească în 
plapuma înflorată.

Elena îl opri: cu o mişcare prietenoasă, îl atinse 
pe umăr şi ceru să se lase cercetat ia rană, zicând :

— „Este dorinja stăpânei, şi este şi dorinja mea, 
să văd vindecat mai repede pe „Soare-Răsare."

Indianul zise cu un aer convins :
— „Dorinţa siăpânei este un ordin. Soare-Răsare" 

se supune spre a se vindeca mai repede şi a... 
îngriji de scalpurile celor doi bandiji."

Aura avu puiin|a să constate că rana indianului 
mergea spre vindecare repede şi după ce obfinu 
delà el făgaduiala că va sta liniştit, se îndreptă îm
preună cu cele două tinere spre grădină.

CAP. X

După câteva zile de amânări datorite nesosirei la 
limp a ultimelor „invitate" Cecilia decise să procedeze 
la „organizarea serbărei" care trebuia să cuprindă 
logodna ei cu Gedeon.

Kulh, atleta, se dusese cu trăsura la gară să aducă 
ultimele fete anunfate şi luase cu ea numai servitori 
negri. La gară se întâlni cu Edith Fowler, care cu 
toate că era până peste cap ocupata cu activarea 
slrângerei recoltelor, finea,—din dorinfa de a vedea 
fete noi,—să fie prezentă Ia sosirea mosefirlior. Ea 
asigura pe Ruth că va veni mal de vreme acasă, şi-şi 
exprima toată încrederea în tactul ei şi priceperea 
foliei pentru a organiza cele trebuitoare.

Cu aceUş tren, care adusese „ultimul transport de 
fete" cum îi numea lulla, sosi şl o croitoreasă din
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Cleveland, cu doua ajutoare, cari însojeau un întreg 
asortiment de rochii. Din acestea, două erau pentru 
Cecilia, una pentru Zenôbia, şi câte una pentru ce
lelalte d-şoare.

Rochiile fusese comandate telegrafic de lulia, după 
consfătuirile avute cu fetele şi cu d-na Constantin, 
care în această materie era o autoritate.

Întreaga după amiază fu petrecută de fete în în
cercări de toalete ia cari lulia abia avu timp să a- 
siste. In schimb, Elena consultată Ia fiece rochie, pierdu 
tot timpul cu ele.

Chimisîa Helen Greafy se plictisi repede de aceste 
„fleacuri ferneeşti.*

I**a îşi trânti pălăria băejeasca de pae pesie bu
clele scurte, îşi puse ochelarii şi porni prin grădina. 
Aci se aşeză în iarbă, scoase o jigară, o aprinse şi 
se pierdu in visări. Nu trecu mult şi văzu pe Geoecn 
Walsh, trecând repede spre pavilionul din fundul 
gradinei, apoi, la câteva minute, Aura Djeskujor a- 
iunecă uşor, cu un aer misterios, precaut, in aceiaşi 
direefie, dispărând în interiorul constriicjiei.

Chimiste vru să-şi aprindă o ti doua ţigară, dar 
zări o umbra femeiască, voaletă, furişindu-se încet 
eu paşi abia auzibili, pe lângă împrejmuirea gradinei. 
Ea se alătură de pavilion şi stătu vre-un sfert de 
oră nemişcată.

In cele din urmă Gedeon eşi, ajutând pe Aura si 
treacă pragul şi, închizând uşa în urma ei, o însoji 
pana lângă bancă. Dar Aura tristă, abătuta, nu. vru 
să ia loc şi ambii se despărţiră, intrând în casă.

Helen se uită la umbra femeeoscă de lângă pa
vilion, o văzu pătrunzând în interior şi eşind dup» 
câteva minute. Chimista vru să afle cine epersoana 
aceasta ascunsă: ea se apropie încet şi întrebă:

— „Nu eşti d-ta Zenobia Walsh ? misterioasa mea ?“
Drept răspuns interpelata şopti, punând degetul

în dreptul buzelor :
— „Da, eu sunt, dar te rog nu mi trăda !"
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— „Să nu te trădez? Dar ce? este aşa de grav, 
ceeace faci d-ta, drăgălaşa mea?"

— „Şi, da, şi nu. Urmăresc desiegarea unor e- 
nigme şi ar fi de dorit să nu mă afle nimeni, pană 
ce nu pun la punct toate investigaţiile mele."

Chimiste Îşi aprinse ţigareta ce scoase, luă pe 
Zenobia de braţ ca să o sprijine, şi o duse către 
banca pe care, cu câteva clipe înainte, văzuse pe 
Gep şi Aurelia.

„Îmi pare rău," zise Helen, „că am căzut în 
această să-i zic, aventură... Nu mă aşteptam ca fra
tele d-tale să se preteze Ia fanteziile d-şosrei Aura 
şi asta tocmai în ajunul logodnei."

Zenobia îi puse degetul pe buze, rostind cu un ton 
aproape indignat :

— „Cai de departe eşti de adevăr Helen dragă, 
Aura s’ar sinucide mei de grabă decât sa facă ea-^ 
curie fratelui meu, de când ştie că amândoi trebne 
să se logodească... D-ia nu bănuieşti nici de departe 
adevărul... Şi nici eu nu pot să-ţi spun nimic."

Şi cum chimista o privea uluită, Zenobia continuă :
— „Eu aştept ca azi, pe inserat, sau cel mai 

târziu mâine, să sosească amicul meu* d-nul Leroux. 
Vine cu fiica sa Jeena ; şi, voi fi liberă să vorbesc. 
Până atunci ie rog să-mi juri, pe ce ai mai scnmp, 
că nu mă vei trăda."

Chimista se gândi o clipă şi scoţând tabachere» 
ei dc argint, zise solemn :

- „Nu pot jura pe Cecilia, fiind-că... fiind-că nu 
e prezentă, dar, iată, am ceva aci, care este pentru 
mine, aproape tot atât de scump, poate chiar şi mai 
scump decât Cecilia—tebacherec mea... Nu te uita 
aşa, că, pe tabacherea aceasta am dat un adevărat 
teanc de bancnote, şi mi-e scumpă, pe când pe 
Cecilia n’am dat nici măcar un cent..."

Şi punând degetele manei drepte pe xapacul xare 
acoperea ţigaretele, fata rosti cu buzele strânse :

— „]ur pe această tabachere, să nu trădez nimic
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din ceeace mi-ai spus, sa nu trădez ! Eşti mulţumită 
domnişoară ?"

— „Eti o ştrengărijă fără pereche," îi replică Ze- 
nobia gata să râdă. . „Dar te rog, nu trăda."

— „Nu te trădez," replică Chimista, cu un aer 
solemn: „ce? vrei să mă pedepsească Dumnezeu 
prin pierderea tabacherei!? Dar rogu-te d-şoară, 
spune-mi şi mie, ce însemnează atâtea preparative 
pentru o simplă logodnă. Dacă face atâta coz Ce
cilia pentru o biată logodnă, apoi pentru căsătoria 
ei are să pună la cale ceva piramidal ?"

Ele fură nevoite să-şi întrerupă convorbirea căci 
Alice Rosy îşi arăta figura ei brună grăsuţă. Ea fu 
urmată îndată de Aneta Jones. Cu ele sosi şi Mar
garet Prescol, ai cărei ochi albaştri râdeau de fe
ricire, că Cecilia îşi vedea visurile realizate.

După ele sosi ţopăind Lucrejia Potter ; cu părul ei 
de cânepă şi cu nasul micuţ, ea avea aerul unei 
copiliţe scăpată din clasă. Lucreţia bătea din palme 
zicând :

— „Eetelor-felelor, Cecilia este bine dispusă ! M'a 
sărutat şi pe mine şi pe Ange’a ! Să ştiţi că vă să
rută şi pe voi !"

Ea nu termină bine şi se auzi glasul Ceciliei :
— „Fuiorule de cânepă ! Ce te-ai apucat să baţi 

loba! Acuma n'am să mai sărut pe nici una din voi, 
măcar de v’ar creşte şi mustăţi."

— „Nici pe mine?" întrebă Zenobia, „Helen şi cu 
rpine am stat cuminte aci."

— „El pe d-to da!" replică Cecilia; „pe d-ta te 
sărut că... nu faci parte încă din ceata celor zece 
cari gravitează în jurul meu!"

— „Auziţi fetelor!" exclamă Helen cu 
indignat, „frumoasa noastră vrea să ne persecute 
fiind-că o iubim. Eu propun să suspendăm dragostea 
noastră pentru ea, pe timp de câteva ore- Eu nu pot 
admite favoritism faţă de personagii abia sosite, şi 
persecuţie faj^ de noi... veteranele..."

un aer
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Lucrejia îşi iovi palmele scoţând o exclamaţie de 
groază :

— „Rebeliune! Auzi{i feteleor, bolşevica asta pro
pune un act de rebeliune, împotriva dictatoarei noastre. 
Să-o tundem pe chimista Ia piele !

— „Ce îndrăsneală !" făcu Margaret Prescot, gala 
să se îndrepte ameninţătoare spre Helen. „Auziji, 
vrea să ne revoltăm contra drăgălaşei care ne tira
nizează ! Fetelor sa-o aruncăm în ocean, repede!"

— „Staji," interveni Helen, „că mă duc să trimet 
un negru să vă aducă Oceanul Pacific la îndemână, 
ca să mă înecaţi în el. Dar nu ştiu sub care şopron 
se eflă oceanul garat."

Cecilia se apropia de chimistă şi o mângâia uşor 
pe buclele scurte. Fata se uită cu ochii ei căprui 
deschişi, prin ochelari, în obrazul d-şoarei Godwin 
şi întregul ei chip, băetesc, subţiratic, se mulă de 
duioşie. Ea surâse ca un copil căruia i s’ar fi iertat 
o greşeală şi opucând mâna Ceciliei, vru să-o să
rute. brumoasa îşi retrase degetele repede, se plecă 
şi sărută obrazul chimistei. Helen replică îndată, cu 
un sărut răsunător, depus pe chipul alb şi rozat al 
acelei contra căreia vroise să se revolte; apoi dându-i 
drumul, strigă radioasă :

— „M'a sărutat şi am sărutat-o! Huraaa !" şi a- 
runcându-şi pălăria băetească din cap, îşi înfipse 
bine ochelarii pe nas, apoi strânse rochia intre ge
nunchi şi punând capul în iarbă, făcu o tumbă, 
dându-se peste cap ca un copil. Ea rămase jos în
tinsă în iarbă repetând cu o intonaţie hazlie, ca înlr’un 
extaz ;

— „M'a sărutat, m’a sărutat ! M’a sărutat crinul 
alb. Fetelor, să’mi vorbiţi astăzi respectuos şi cu ce
remonial deosebit, ca m’a sărutat Cecilia!"

— „Vine d-i Walsh şi d-1 Godwin !" şopti Zenobia 
clipind din ochi către Cecilia.

Bolşevica de adineauri sări In picioare, Îşi adună 
pălăria şi-şi potrivi repede buclele şi ochelarii ; dar
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văzând că c o păcăleală, de care râdeau acuma cu 
hohot toate celelalte, exclama :

— „M’ai păcălit d-şoaro I Dar şi eu de necaz, am 
să... am să fumez o ţigară lu

Pc când chimiste trăgea mai cu foc, dând fum pe 
nas şi pe gură, Theodor se arătă la braţ cu Cedeon. 
In urma Tui se iviră două fete urmate de iulia, 
ducând de talie pe Elena Constantin.

Cei doi bărbaţi salutară. Godwin văzând p ? Helen 
cu ţigara în gură, lăsă pe Geo cu Cecilia, scoase 
un porţ-ţigaref, se apropie "şi ceru ioc să aprindă. 
Chimiste făcu un gest dc politeţă şi cu acrul grobif 
al unei persoane măgulită de onoarea ce i-se face, 
întinse mâna ca să-şi poată aprinde milionarul ţigareta.

Dar fata zări pe lulia, sosind, şi se ascunse pe 
după bărbaiu! din faţa ei, apoi irase repede câteva 
pufăituri, şi aruncă mucul.

— „Pofteşti una delà mins d-şoară ? !" întrebă mi
lionarul punând mâna pe pori-ţigaretul seu. „Sunt 
cele mai fine.. "

— „Nu, nu!" replica fata în graba, „mulţumesc! 
Vine Julieta noastră, şi mă dojeneşte când o vedea 
că fumez înaintea... în public..."

— „Şi..: este rea d-şoara Ruerk?" făcu milionarul 
surâzând.

— „Âşi, nu este rea, dar susţine că fetele* trebue 
să nu maimuţărească pe bâeţi în apucături... Zice 
ca destule imperfecţii avem noi şi fără de a ne mai 
deda fumatului... Şi nu vreau să-o contrazic, fiindcă... 
ţine Cecilia mult Ia ea... Şi... mi se pare ca nici ei 
nu-i plece fumul..."

Godwin râse uşor şi aducând vorba de altceva 
dădu mâna mai spre spate. Ca animat dc cele ce 
povestea, el scăpă din degete ţigareta abia aprinsa... 
şi continua să vorbească.

La spatele lui se ridica din iarbă, în aer, un fir 
lung, drept de fum, abia perceptibil. Godwin se pre
gătea să pornească mai încolo, vorbind cu Chimiste,, 
când auzi îndărătul'său, un glas armonios de fata:.
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— „D-le Godwin. îmi permiteţi să vă dau ligateta,. 
care v’n scăpat din mână. Ved că abia aţi incepui-o !"

— „Domnişoară Ruark," făcu msgnatui industrial, 
văzând că lulia îi întindea ţigareta ce aruncase, 
„mulţumesc din suflet, dar nu îrebue să vă osteniţi, 
să-o ridicaţi..." Şi luând-o, strivi uşor partea arzândi, 
ca să o stingă.

rata îi zise repede, surâzând :
„V'airi dat-o ca să-o fumaţi, nu ca să-o stingeţi..."

— „Mulţumesc, muiţumese !" murmură ei trăgând 
repede dar fără succes din ţigareta stinsă.

lulia se adresă chimisfei, cu o nuanţă de mustrare :
„Heien, tu ai şi chibrituri şi aparat de aprins, 

şi vezi că d-nul Godwin nu are cu ce să-şi aprindă 
ţigareta şi stei aşa... în ioc fi mai serviabilă... Gân- 
deşte-tc că d-nul este cel mai bun camarad al Ce- 
ciliei şi ca atare şi al nostru... Trebue menajat..."

Helen Începu să caure cu o grabă ca de clown 
prin buzunare, pe când Godwin deschizând porto
foliu! său, puse ţigareta stinsă în el, şi luă port- 
ţigaretul pentru a scoate alta.

luîia vru să întrebe de rostul acestei ciudate „pla-' 
sări" dsr fabricantul de locomotive explică mai mult 
din buze decât din voce:

„Vreau să-o ţin ca amintire... din această gră
dină... încântătoare."

Chirmsta scoase în sfârşit o cutie de chibrituri şi 
vrâ să aprindă dar luîia i-o. luă zicând ca o scuză :

— „lîi, dă-mi voie să aprindă şi delà mine, nu 
vezi ci Iu i ai det deja odată... Fiecare la rândul 
sau... fetiţo..." Şi după ce Godwin aprinse, ea urmi 
spre Helen: „dar tu nu aprinzi una dragă?..."

— „Păi în public?" făcu Chimisia uluită de atât* 
indulgenţă „nu mă dojeneşti ?..."

— „Ce public ? Âci suntem între prieteni şi d-nul 
Godwin este cei mai iubi... iubitor de fumat... Aşi 
dori şi eu să fumez dar... încă nu pot..."

Zenobia, ze apropia de ei şi privi în ochii luliei,. 
cu un aer interogator. Ea păru că întreabă:
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— „Să-i scol de aci şi să-i duc în spre cealaltă 
parle a gradinei," iar privirea ei alunecă spre pa
vilionul din fund.

D-şoara Ruark îi surâse cu înţeles, şi îndată fala 
invită pe câţi se aflau de fa|5, spre partea opusă a 
gradinei, în care se afla nucul cel mare.

CAP. XI

Grupul conăus de Cecilia şi Gedeon se afla în 
curând aşezat sub nuc, pe banca din jurul mesei
rotunde.

Godwin fără să observe această plecare, rămase 
cu lulia de vorbă.

Ei luară loc pe un Irunchiu de copac.
Tânăra îi atrase atenjia asupra dispariţiei celor

lalţi, zicând :
— „Au emigrat în mase, către alte jinuturi... a- 

micele şi amicul nostru. Noi să decidem aci, ultimele 
dispoziţii cu privire la logodna Ceciliei şi să mer
gem după ei. Ştiji că va sosi azi şi d-nul Leroux, 
poate singur, poate cu fiica sa... şi cu el va mai 
veni şi procurorul Swonger..."

— „Swonger... Ce caută el aci?"
Tânăra surâse :
— „Ce a căutat în fiecare săptămână la sana

toriul în care s'a vindecat Zenobia, ducându-i acolo 
Üori şi interesându-sc de sănătatea amicei noastre...*

Theodor întrebă gânditor:
— „Va să zică d-voastră credeji că atâta lucru 

justifică o vizită decisivă... Dar ea nu a făcut nimic 
deosebit pentru el... Şi el vine acf, poate cu noui 
buchete...*

— „De a9lădată,a replică fata, „el aduce şi două 
faele... de probă...*

— „Cum şf asta, fără ca fata să fi făcut nici un 
^ţcriflciţi pentru el ?“

iuiia întrebă plec&nd privirile :
— „l'âră... Dar unde scrie ca îh materie de iubire,
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cineva trebue să aibă din partea unei fete dovezi de 
sacrificii pentru a o iubi."

Theodor scoase batista, se şterse pe frunte, şi 
rosti repede, cu glasul aproape răguşit;

— „Dar în cazul acesta,'eu... cunosc un tip ingrat, 
cel mai ticălos om de pe giob. Un om care a avut 
dovezi de sacrificiu, de devotament şi de iubire din 
partea fiinţei pe care el o iubeşte, şi până acum nici 
nu a avut măcar curagiul să-i arate, cum face acest 
procuror, sentimentele duioase, iubitoare pe cari le 
are pentru acea fiinjă... Este un laş, este un ticălos?.."

i ui ia îi apucă o mână zicând emoţionată:
— „Vă rog... nu-I calomnia|i, îl ştiu bine, că nu 

este cum spuneji... îl cunos de mai de mult şi cunosc 
şi motivele cari l-au re|inut până aci. Sunt motive 
demne."

Magnatul industrial lua la rându-i mâna tinerei şi 
o strânse uş r. EI vru sa vorbească pentru a pre
ciza în' câteva cuvinte situaţia şi a clarifica totul, 
dar sub fluxul intern de emojii el simji că gâtul i-se 
usca şi că sudoarea i-se iveşte pe frunte.

Theodor şterse înăduşeala şi-si drese glasul, apoi 
cu o intona|ie răguşită zise hotărât :

— „Decizia iui... adică de ce să nu am curagiul 
de a vorbi drept cu d-voastră, d-şoară?? Decizia 
mea atârnă de hotărârea... dumneaiei..."

— „Dumneaiei ?... A mea ! Vroiţi să spuneji !" o- 
biectă lulia trecând prin aceleaşi stări sufleteşti ca 
şi Theodor ; „precizaţi şi pentru mine."

— „Bine d-şoară. Hotărârea mea depinde de d-v. 
Cum veţi decide aşa voi face. D-voastră afi făcut 
pentru mine mai mult decât oricine pe lume. Pe 
lângă datoria de recunoştinţă, mai am şi o datorie 
tot atât de mare, impusă de sentimentele ce nutresc 
pentru d-voastră. Dar aceasta nu înseamnă că dacă 
eu vă iubesc şi va datorez totul, d-voastră să vă 
legaji tinerea înfloritoare de viata mea, care va merge 
în curând spre declin."
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D-şoara Ruark vru să se ridise spre a pune capăt 
convorbirei. Ea zise cu un aer decis. •'

— „Refuz energic să vă mai aud vorbind astfel. 
D-voasiră ştiţi bine că inima nu are vârsta. Insă : 
de o ştiţi sau nu, pe mine mă doare, să va aud astfel. 
Dacă nu elizninaţi „vârsta" din convorbirile deciziye 
pe ceri trebue să le avem, eu mă duc să plâng în 
•daia mea!"

— „Să plângeţi? De ce d-şoară..."
— „Fireşte, să piâng, de oarece nu vreau nici să 

mă sinucid, mai ales acuma când... iubesc, şi nici nu 
vreau să vă amarase cu... cele ce sunt nevoita sa 
spun îniru apărarea... sentimentelor...a iubirei noastre... 
Mă duc !"

Theodor o opri locului, cu totul dezorientai de la
crimile ce vedea în ochii fetei. EI sconse batista, şi, 
cu o mişcare delicată îi şterse iacrămiie, rostind cu 
duioşie :

— „Scumpă-scumpa... nu mai plânge... te rog 
mă voi conforma celor ce doreşti."

lu/ia îl lasă, şi, cu un surâs umed, cu ocini încă 
înrouraţi, îi 'mulţumi. Ea îi apuca o mână şi plecă 
încet capul. Dar bărbatul pneepându-i iriienţia, făcu 
■0 mişcare pripită şi luându-i degetele, i-!e sărută pe 
rând, pe când tânăra, cu mâna liberă, îl mângâia 
pe cap şi pe obraz.

Câteva minute ei rămaseră tăcuţi, jinându-se de 
mână. Theodor întrebă cu duioşie :

— „Ştii de când am început sa te... simpatizez... 
Că, de iubit te iubesc abia de mai încoace... De 
câteva săptămâni? Ştii?..." Şi cum fata îi surâdea 
cu neţărmuilă duioşie, el continuă:

— „De când te-am văzut, întâia oară, opunându-te 
ca Ruth să facă din Cecilia, o atletă ca ea. Tot ce 
spuneai atunci, cu privire là influenţa, pe care oare 
*ctiviiatea fizică prea mare, asupra delicateţei su
fleteşti, mi-a plăcut... Şi mi-a plăcut, mai ales, fiindcă 
deşi fuseşi în copilărie silită să faci acrobaţie, erai 
contra exagerărei în sporturi..."
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— bLü noi, felele fac, aproape, mai multe exer
ciţii violente decât băe|ii,“ zise iulio, „şi de aceea 
şi sunt unele aşa de năbădăioase... şi gafa de divorţ. 
Prima data când Ruth Stevenson a căpătat diploma 
ei de maestră de box, a declarat, la petrecerea, la 
care ne-a invitat : „Fetelor... Acuma ştiu să mă bat : 
de <*;cu mă pot mărita fără grije... Să poftească vre
unul să mă ceară !" Şi de atunci încoace foţi fug 
de ea, cu toate că are o sţâfură frumoasă, un corp 
admirabil, un cap drăgăleş, şi un sufiet mult mai 
moale decât arată..." * v

„Da ştiu," o întrerupse milionarul, „numai pumnii 
îi are afurisit de tari : îi cunosc, că m’au lăsat lun
git jos..."

— „De atunci," relua luîia surâzând, „nici unul nu 
a îndrăsnit sa se apropie de ea. Abia de curând 
am aflat ce un francez, George Roger, o curtează..- 
dar discret. Pe când fie-care din nai a avut în acest 
timp câte pstru-cinci propuneri de căsătorie, numai 
ea... Edith Fowler, şi eu, nu ani avut nici una. De 
aceea susjinerea rnea s’a dovedii în parte adevărată. 
Cu mine, chiar, cine afin că am fost acrobată, şi că 
mai exersez di i când în când, pentru a nu pierde 
puterea şi elasticitatea câştigată, se fereşte."

— „Spre norocul meu, spre marele meu noroc 
Julieio dragă."

— „Aşa e, dâr mai nies spre al meu... căci d-ta, 
cu scrupulurile de care vorbeai până adineauri... 
Dacă G-şi fi văzut vre-un pretendent, nici nu te mâi 
apropiai de mine. Cu toate că eu te admiram de 
mult..."

Peste obrazul curat, energic, frumos, al lui God
win trecu un surâs prietenos.

— „Eşti prea indulgentă. Cred oa şi în viitor ai 
să mă... protejezi, cu bunătatea şi dragostea d-tale 
Juiieto dragă."

Fata răspunse cu un aer de superioritate, glumjadj
— „Desigur, domnul meu, desigur că am sa^ vă 

protejez: o fiinţă atât de slabă, care cu • vorbă şi
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cu un gest, conduce mii de inşi, un bărbat fără 
sprijin, care a fost în stare să creeze cele mai u- 
riaşe uzine de produs putere, energie şi bogă{ie, arc 
mare nevoie să fie protejat de surâsul iubitor al 
unei fete... Numai, ştiţi, deocamdată pun o condiţie: 
să lăsaţi la aprecierea mea fixarea evenimentelor 
ce ne privesc."

—- „Bine înţeles..." zise cu grabă fabricantul de 
locomotive, „dar eu credeam ca ar fi o frumoasă 
lovitură de teatru să ne logodim în aceeaşi oră cu 
Cecilia şi Gedeon..."

Tânăra şovăi puţin în darea răspunsului, însă cu 
toată dorinţa de a nu contrazice pe Godwin, ea o- 
biectă privindu-1 în ochi cu un aer deschis :

— „Nu cred dragă Theodor... că ar fi tocmai po
trivit. Ca originalitate ar fi poate, de iot hazul, ca, 
în aceeaşi seara, când se logodeşte fiica marelui 
Godwin, cu un celebru artist, Regele Locomotivelor 
să se logodească, simultap, cu secretara fiicei sale...'4

Zenobia veni câi putu de repede spre lulia, abia 
servindu-se de bastonul ce ţinea în mână. Ea strigă 
de departe :

— „S’a telefonat delà gară, că Alfred... vreau să 
zic d-nul Swonger, a sosit acolo şi că d-sa, cu Le
roux şi Jana, fiia lui Leroux, au pornit încoace, lulio 
dragă ce mă fac?!"

D-şoara Ruark se ridică delà locul ei, şi, mân
gâind pe Zenobia, o potoli.

— „ Ce te faci? Te bucuri acuma, puica mea, şi 
când va veni, te vei feri să nu-i sări de gât... cel 
puţin cât o fi public mult de faţă."

— „Ah, ce răutăcioasă te-ai făcut !... Parcă toată 
lumea este ca d-ta, să pară că e de ghiaţă. când o 
răscolesc sentimente aşa ciudate ?... Ei, nu te supăra 
Spune, cu ce rochie mă îmbrac, şi cum sa-1 pri
mesc ? ! Şi ce să fac ?“
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Iulia se sculă, lăsă pe prietenul ei deoparte, şi 
sfătui pe tânăra fată :

— „Te îmbraci... Cum eşti... eşti destul de dră
gălaşă şi aşa... II iubeşti mult ? !"

— „Să vezi lulio dragă," explică fata, „întâi aveam 
un fel de necaz pe el ; dar el mă iubea şi mă iu
beşte atât de mult, încât am început să-l îndrăgesc 
numai pentru „tandre|a" ce arătă fa(ă de mine."

— „Şi nu iubeşti pe nimeni altul?"
— „Pe cine altul ?" întrebă Zenobia cuacelaşaer 

surescitat; „pe Geo îl iubesc şi pe Cecilia; pentru 
Ruth am o admiraţie nebună; pentru d-ta admiraţie 
şi iubire. Dar pentru prostul meu de procuror, am 
multă... mă jenez să spun, multă itţbire ! E singurul 
care m’a văzut şi m’a iubit... Şi eu îl iubesc! Ei, 
dar spune ce să fac?"

— „la-1!"
Zenobia rosti într’un avânt de sinceritate:
— „Dar el e sănătos, şi eu... abia o convalescentă ; 

şi cine ştie dacă voi trăi mult..."
Iulia o mângâia, rostind cu acelaş aer matern :
— „Ia-I ! Ai să traeşti, să ne îngropi pe toate, de 

acirDar chiar de ar fi să trăeşti numai zece ani, 
isau numai doi ani, sau fie şi cinci luni, ai să fii fe
ricită. Cel puţin vei avea cinci luni de fericire. Mori 
fericită. Dar că nu ai să mori, asta e sigur!"

— „Va să zică," întrebă Zenobia, strângându-i 
mâinile şi privind-o în ochii au un aer de duioşie 
recunoscătoare, d-ta mă sfătuieşti să... primesc?"

— „la-1," replică Iulia cu acelaş ton limpede : 
„eu nu spun să primeşti, eu le sfăluesc să-I iei; la-l.“

Zenobia se răsuci, într’un picior, şi râzând, fericită 
dispăru.

Iulia întorcându-şi fata râzătoare spre Godwin, 
spuse glumind :

— „Astăseară avem sa fim nevoiţi să serbăm două 
logodne... a treia o amânăm..."

Fabricantul întrebă mirat :
— „Să amânăm pe a treia?!... De ce, când ştii şi

16
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d-ta, că toate lucrurile bune, sunt în numer de trei 
Dar... fie, faca-se voia dumitale."

CAP. XII

Când se cobora Swonger, Leroux şi fiica sa din 
trăsură, întregul grup supranumit de Helen „Colonia 
Fowler" îi primi cu strângeri de mâini şi exclama- 
ţiuni de bucurie. Jeann şi Procurorul aveau câte un 
buchet mare învelit în hârtie de mătase. Domnişoara 
Leroux dădu îndată buchetul ei Ceciliei, pe când 
Swonger rotindu-şi privirile printre cei de la(ă, ră
mase locului împietri! când văzu pe Gedeon singur 
fără sora lui. Gedeon prezintă pe Swonger tuturor, 
şi magistratul răspunse cu acrul trist absent, fie
căreia dintre persoane; pe când privirile lui rătăceau 
delà una la alto.

— „Pentru cine a|i adus acel buchet frumos?" 
întrebă d-şoara Fowler crezând ca el se sfia sa-I
dea Cecil iei.

Gedeon răspunse în locul lui:
— „Ve|i vedea : vrea să planteze buchete, cari să 

crească de-a-gata pe moşia d-şoarei Fowler."
Dar el fu întrerupt de exclamafîunea iui Swonger, 

care zărind pe Zenobia, umblând singură, fără sprijin 
prin fundul gradinei, strigă :

— „Zizi dragă să nu cazi !" Şi dând drumul bu
chetului, se repezi să susţină pe d-şoara Walsh.

Cecilia surâse cu o indulgentă care li da aerul 
unui înger protector şi zise către logodnicul ei :

-— .Ia dragă buchetul de jos şi dă-i-1 ca să-t 
depună la... adresa cuvenită. Şi primeşte felicitările 
mele. Vezi cât de mult b iubeşie?!"

lulia, ca sa distrugă atenţia generală delà Zenobia, 
strigă :

— „la priviţi copii, ce frumos apus de soare: 
Cine poate spune că nu este mult maî frumos decât 
cel mai superb răsărit de soare."

Cei cari înjeleseră pe D-şoara Ruark, începură
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să comenteze în felurile chipuri fenomenul cere de 
altfel trecuse zilnic neobservat de întreaga colonie 
Fowler. Aurelia se alătură de lulia şi-i şopti cu un 
aer trist câteva cuvinte cu privire la cei doi din 
pavilion.

Despre „Soore-Răsare* care nu se moi arătase, 
Doctoriţa, aiirmă că merge splendid, că ar putea 
să iasă din coliba lui, dar că stă „clocind" parcă ceva.

Gedeon se luă de vorbă cu Swonger şi admise 
surâzând unele lucruri, pe cari magistratul Ie pro
punea. După o consfătuire cu Godwin, Gedeon co
munică luliei îezulfatul convorbirei şi o rugă să 
pună Ia cale cele de cuviinţă.

De cum se făcu scară, Edith Fowler chemă pe 
bucătăreasă şi celelalte femei de serviciu, Ie dădu 
câteva ordine şi Ic orândui să execute poruncile 
d-şoarei Ruark.

La un semn, înainte de a se fi întunecat bine, 
toată ferma fu iluminată cu electricitate. Vizitatorii 
văzură acuma că în timpul cât ei fuseseră |inu|i de 
vorbă, în grădină, oamenii de serviciu atârnase în 
pripa ghirlande de verdeaţă care fusese preparate 
din vreme ; şi împodobise cu flori interiorul salonului 
cel mare.

Cecilia luă pc Gedeon de braţ şi murmură :
„Cât de fericită mă simţ că de nslă dală se 

va împlini visul nostru..."
Masa pusă îi aştepta. Fiecare îşi avea locul in

dicat de mai înainte, dar atât Gedeon, cât şi Swon
ger erau aşezaţi la oarecare distanţă de Cecilia şi 
Zenobia. Numai Godwin avu noroc să fie la stânga 
d-şoarei Ruark.

El încercă în mai mulle rânduri să o servească, 
dar regulat fata îi lua înoinle, râzând, servindu-1 cu 
un aer matern, cum servea şi pe colegele ei din 
dreapta.

Masa deşi îmbelşugata dură puţin timp şi când se 
ajunse la frucle şi 1a. îngheţată, lulia şe ridică
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pentru a pune la cale şi a supraveghea preparalivele 
de dincolo.

Totul era gaia. „Vrăjitoarea cu ochii de aur" ce
ruse voie să ajute pentru a putea asista la momentul 
în care „Crinul alb" aveau să ia de bărbat pe „Obraz 
de fată."

D-şoara Ruark se arăta în prag. Ca sa olragă 
luarea aminte a tuturor le bătu din palme şi zise cu 
glas tare :

— „Onorat public! Fiecare d-şoara va binevoi să-şi 
scrie numele pe o fâşie de hârtie şi să-şi prindă 
fâşia scrisă, pe platca bluzei, pentru ca noii noştri 
sosiji să nu facă vre-o confuzié de persoane greşind 
numele. Puteji fetelor să vă adăugaţi lângă nume şi 
„specialitatea" pentru a da putinfa putinilor dansatori 
masculini, ce vom avea, să nu vorbească de elcclri- 
citate cu pianista Alice Rosy, sau de chimie cu 
boxeuza noastră, célébra Ruth.

„Nu vă speriaţi de această propunere : am vă
zut-o aplicată şi în biserica Iui Rokfeller din strada 
45 din New-York, la seralele religioase ce se dau 
acolo. E ciudat dar este fonrte practic."

Publicul răspunse cu un ropot de aplauze, şi tinîp 
de câteva minute hârtia, dar'mai ales creioanele şi 
acele cu gămălie ajunseră la preţuri fantastice.

Iulia ca să dea exemplu îşi fixă pe piept o hâriie 
cu specificaţia :

— „Iulia Ruark, acrobafă-licenjiată-în-Iitere şi ma
nageră momentană a serbărei de asfăseară."

Godwin c^ s’o imite, îşi fixa pe piept un bilei cu 
specificaţia :

— „Theodor Godwin, actual fabricant de loco
motive, viitor socru."

Când intrară în salonul cel mare, Alice trecu la 
pian şi îl încercă, mai mult de formă, însă oaspeţii 
cum auziră sunetele se rânduiră, ca în urma unei 
înţelegeri. Iulia declară cu un ton hotărât:

— „De oarece numai Cecilia dispune de un tată, 
iar Cedeon nu are cine să-l piloteze în aceste mo-

\
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mente decisive, mă ofer eu să-i servesc pentru 
câteva momente de marnă.

Şi cu o mişcare prietenoasă, ea împinse pe ambii 
ttneri în locul rămas liber, apoi făcu un gest către 
-Swonger şi îl inirebă în şoaptă:

„Nu ai vroi să fie „ceremonia" în acelaş timp 
ca să nu se concentreze toate privirile numai asupra 
d-voastră dacă veji fi singuri ?"

„Nu, nu,“ replică tânărul repede, „Vreau să fiu 
în al doilea rând," şi trecu lângă Zenobia, să-i spună 
cele ce hotărâse. Fata aproba, răspunzând cu un 
surâs, palidă de emoţie, cuvintelor inisfenfe, înflă
cărate pe cari i le adresa tânărul magistrat.

Theodor Godwin irecuse la dreapta fiicei sale, şi 
o întrebă de inele. Fata scoase o cutiu{â şi i-o a- 
xătă. liilia văzu gestul şi invită pe magnatul indus
trial să... „pornească trenul."

Cel astfel somat, trecu mai în fajă^ luă cutiuja, 
scoase inelele şi le fihu câteva minute în mână, până 
ce termină cele ce avea de spus. Fabricantul, emo
ţional, nu nemeri cuvintele exacte, ce trebuia să ros
tească şi fu corectai de lulia în mai multe rânduri. 
Ei termină zicând repede :

— „ ..Şi să dea Domnul să fiji uniţi, să vă înje- 
legeji, nu numai până la căsătorie, ci şi după acest 
act... Şi să trai|i fericiţi."

Terminând el puse un inel în degetul Ceciliei, iar 
lulia luă pe celălalt şi îl puse in degetul lui Gedeon, 
care îi zâmbea, radios.

Godwin vroi să sărute ,pe Cecilia, dar lulia îl opri 
repede, zicând :

— „Te rog, d-ta să săruţi pe Gedeon, şi eu pe 
Cecilia, căci altfel ddcă săruţi d-ta pe frumoasa 
noastră, eu va trebui să sărut pe Gedeon, şi lucrul 
acesta nu se poate... Cel puţin aşa cred eu, de oarece 
pot exista şi persoane geloase..."

— „Ah iulio dragă!" exclamă frumoasa fiică a lui 
Godwin făcându-se roşie : „cum po|I vorbi astfel... 
Sărută-1 tu că-i ţii loc de mamă acuma!"
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lulia dădu din cap înlr’o negaţie energică :
„Nu scumpa mea, că pe urmă ai avea poate 

pretenţie să-i sărut şi în ziua nunţei tale... şi la botez... 
şi eşa mai departe. Şi nu-mi convine. Ar putea fi 
cineva care să obiecteze... Nu. Treci te rog d-nule 
Godwin la d-nul Walsh !w

Şi ne mai aşteptând, ea se apropiă de Cecilia, 
îşi lipi buzele de obrazul rumenit de emoţie el ti
nerei, apoi o strânse la piept.

Godwin se supuse surâzând şi ascultă cu o plă
cere vădită cum lulia vorbea ambilor tineri dându-le 
poveţe, ca şi când ar fi fost o femee în vârstă în
zestrat 3 cu o experienţă vastă a trecutului.

„Ah ce drăguţă este!" exclamă Cecilia; „lulia 
mea este azi aşa de frumoasă şi radioasă de tinereţe 
şi vorbeşte atât de cuminte, în câi am iluzia că îmi 
vorbeşte 6 mamă scumpă şi iubitoare :"

„Ce zici d-şoară ?" întrebă Theodor pe lulia 
în şoapta, „are fala mea ceva simt profetic ?"

^ - „Nu se şlie," replică fata lot in şoaptă, apoi 
văzând că tatăl Ceciîiei se întristează, ea urmă pe 
acelaş ion : „să vedem ce va aduce viitorul."

Şi cu un gest matern ea conduse pe Cecilia în 
spre Gedeon zicând :

— „Sărutaţi-vă, dragii mei !
Cecilia, c'a ameţită de ncesi eveniment, duse mâna 

la frunte, apoi la ochi, şi timp de câteva minute nu 
înţelese nimic din tot ce i-se spunea.

Frumosul violonist se plecă încet spre logodnica 
lui, şi cuprinzând-o în braţe o sărută lung pe buze.

După ce lulia exprimă urările ei, fetele începură 
să se îndese spre a săruta pe Cecilia şi a strânge 
mâiniié lui Gedeon.

Cecilia izbucni în râs, citind bileful de pe pieptul 
d-şoarei Greaty. Ea arătă biletul lui Gedeon şi tâ
nărul citi cu>glas tare:

— „Helen Greaty, licenţiată în chimie, fumătoare 
de prima forţă şi specialistă în fabricaţia prafului 
pentru purici şi alte asemenea animale domestice."
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Fiecare fata defilă prin fa{a tinerilor şi-şi plasă 
urările. Cea din urina fu Zenobia. care, oprită de 
Cecilia acolo, aşteptă să vină şi Swonger alături de 
ea. D-şoara Ruerk luase pe magistrat de braţ şi îl 
aducea. Ea decreta :

— „D-nul Walsh va fine loc de părinte d-nului 
Swonger, şi mama Zenobiei să fie d-şoara..."

— „Să fii tot tu dragă," strigară fetele. „Să lo
godeşti şi pe Zenobia i“

lulia protestă cu un aer de ciudă-comică :
— „Ei aşi, drr ce? Eu să logodesc pe toate fe

tele... Dar pe mine cine mă logodeşte?!"
In hazul genera! stârnit, Gedeon luă inelele aduse 

de tânărul magistrat, şi dând unul Iuliei, vâra pe cel 
din mâna sa pe degetul lui Swonger. apoi retră- 
gându-se un pas rosti cu glas de atentor :

— „D-nuîe Swonger, ia aminte, că din acest mo
ment, ori ce vei spune, fiece cuvânt ce vei roşii, se 
poate întoarce împotriva d-tale : ia aminte că : în 
numele legii te declar... logodit !"

Zenobia şi magistratul, pricepând şi formula şi 
aluzia privitoare la ziua când Alfred fusese pe 
punctul să aresteze pe Gedeon, Ia hotel,—izbucniră 
în râs.

Swonger zise în cele din urmă :
— „Formula d-tale nu e legală şi nici valabilă, 

de oarece ai pus texiul -în numele legii,—care .tre
buia să fie la început, tocmai ia coadă."

— „Noi să-o consideJăm ca legală acuma," zise 
lulia. „Vă declarăm logodiţi ! Formula mea este mai 
şi nplă," şi aplecându-se puţin, sărută pe Zenobia, 
care cu tot râsul îngălbeni uşor.

— „Ce ai?" o întrebă lulia în şoaptă.
— „Nimic," replică fata, apoi oftă : „Ah nici odată, 

cât am fost bolnavă nu am avut aşa mare nevoe de 
cârje, ca acuma când sunt complect sănătoasă..."

D-şoara Ruark îi şopti :
— „Lasă fetiţo că are să-ţi treacă, uite Cecilia ce 

fericită arată..." Şi cu un gest păfiuns de dragoste,
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ea împinse uşor pe Zenobia spre Alfred Swonger. 
Magistratul galben de emoţie, se plecă, cuprinse fata 
în braţe şi îşi lipi buzele de frageda gurijă a Zenobiei.

Fata începu să plângă uşor şi se sprijini de lo
godnicul ei zicând în şoaptă :

— „Alfred droga, ţine-mă că parcă aşi fi pa
ralizată 1“

Magistratul o susjinu, şi-i întoarse obrazul spre 
lulia care cu o cupă de şampanie în mână, o în
demnă sa bea ca să se „remonteze."

Fata îndeplini sfatul şi după câieva momente, 
când Swonger o lăsă din îmbrăţişarea cu care o 
susţinuse, ea suspină :

— „Dacă ştiam că-mi trece aşa repede, mai bine
nici nu gustam din şampanie."

lulia auzi, şi făcând loc tinerelor, să felicite pe 
nouii logodiţi, o ameninţă din deget şoptind :

— „Şireato-şireeto... m’ai păcălit până şi pe mine
Pe când se oferea şampanie, pişcoturi, îngheţată

„Vrăjitoarea cu ochi de aur" apăru în salon, aducând 
două străchini mari de pământ, frumos înflorate. Ea 
oferi una Ceciliei şi alta Zenobiei, urându-le să mă
nânce toată viaţa cu soţii lor, cu dragoste, din ele. 
Apropiindu-se mai mult de Cecilia, indiana şopti su
râzând cu un aer de supunere iubitoare :

— „Băutura fermecată a prins bine „Crinului?..."
Logodita îi admiră costumul şi opincile frumos

înflorate, cu broderii făcute de mâna ei, şi o mân- 
gâiă uşor pe părul negru-lucios, zicând cu un ton 
de mulţumire:

— „Crinul" fericit mulţumeşte vrăjitoarei: şi o în
treabă dacă nu ar putea face şi pentru reslul de fete 
de aci câte o sticluţă de băutură fermecată."

Indiana stătu să le numere, în gând, şi rosti în
curcată :

— „Sunt cam multe... Vrăjitoarea n’are de unde 
fura atâtea sticluţe."

— „Dar ai putea face pentru două, sau trei, sau
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măcar penfru una din ele o băutură... Uite colea pe 
amica mea lulia... Să-i faci şi ei înir’o sticluja."

lulia se apropii să audă despre ce era vorba, şi 
când află, ceru râzând şi ea sa fie „onorată cu un 
elixir de dragoste."

— „Dar „Garoafa brună," obiectă indiana, „nu 
are cui să-i dea'să bea."

Theodor văzând că fetele râdeau se apropii.
„Ce zice fata asta roşie?!" întrebă eJ, adre- 

sându-se fiicei saie
In locul Ceciliei, lulia explică pe scurt, încheind:
— „Şi fiindcă Cecilia a avut succes cu băutura 

fermecată, a cerut delà sora asta a noastră roşie, 
să-mi facă şi mie o sticluţă cu băutură, şi ea zice 
că nu am cui să i dau să bea, ca să mă iubească."

— „Nu face nimica," replică milionarul, şi adre- 
sându-se indianei o întrebă : „Vrei să faci ? Că-i 
găsim noi unul, care cum o bea din sticlu|a d-tale 
să înebunească după dumneeiei."

Fata roşie dădu din cap cu triste fă :
„Dacă Vrăjitoarea nu poate şopti, când culege 

florile, numele acelui pe care îl iubeşte, „garoafa 
brună," băutura nu e de nici un folos."

D-şoara Ruark avu o privire de ştrengărijă, către 
Theodor, apoi întrebă pe indiană, în şoaptă:

— „Vrăjitoarea poate păstra o taină dacă i-o 
spune „Garoafa brună?"

„Da negreşit ; o fată roşie ç mai tăcută decât 
un mormânt," replică tânăra, înveselită de gândul că 
putea îndeplini dorinţa Ceciliei.

lulia cobora şi mai mult vocea pentru a şopti la 
urechea indianei :

— „Să nu spună vrăjitoarea nimănui, numele ce-i 
şopteşte acuma „Garoafa brună." Numele lui este... 
Theo..."

Ruth şi Aurelia se apropiase de lulia şi aflând 
despre ce era vorba, fie-care şopti indianei câte 
un nume. Ruth spusese: „George," iar Aura şoptise 
rumenindu-se : „Paul."

\
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Cecilia căutase în gând cu ce să dăruiască pe 
soţia Iui „Sonre-Răsare" şi luă un val bogat înflorit 
cu motive strălucitoare—pe care îl trimisese furni- 
soarea de rochii, îl puse pe capul tinerei şi o să
rută pe frunte.

Vrăjitoarea se plecă şi îi sărută poala rochii, se 
înclină spre cei ce o priveau şi după ce mai întâi 
aruncă o privire de înţelegere în direcţia luliei, 
dispăru cu paşi ei ca de umbră.

Theodor conduse pe lulia spre bufetul cela ca
pătul salonului spre ai oferi o îngheţată pe când 
Gedcon şi Zenobin, fiecare cu cale o vioară în mână 
se apropiara de pianul la cere le precedase Alice 
Rosy.

Pianista făcu repede câteva scări chromaiice, şi 
pe când degetele-i prea subţiri, pentru arătarea ei 
grăsuţă, alunecau peste clape, ambii „WoJsh," fratele 
şi sora, îşi acordau viorile. Până fură gata, întregul 
auditoriu se instalase in fofoiiuri, pe scaune după 
preferinţă, în jurul Ceciliei sau în faţa pianului.

De cum începu Gedeon şiZenobia, Theodor oferi 
luliei un pahar cu şampanie şi câteva pişcoturi. Fata 
mulţumi, şi când luă paharul din mâna Iui Godwin 
degeieie ei se atinseră uşor de vale lui. Fata ţinu 
timp de câteva secunde, degetele ei în contact cu 
ale fabricantului. Ei se învioră de plăcerea produsă 
prin aceasiă delicată atingere. Ochii îi luciră sub 
fluxul senzaţiei indefinibile de care se simţea pătruns, 
şi el şopti auzibil :

— „Draga mea, scumpa mea camaradă
Fata mulţumi pentru şampania oferila, duse pa

harul la gură încet, îi lovi cu marginea de buza ei 
inferioară, strângând buzele ca într'un sărut, apoi 
îl cpropiă din nou şi gusiă din el puţin de tot. 
Luând un pişcot îl muia niţel in şampanie şi du- 
cându-1 la guriţa ei, îi apasă pe buze cu într'o bezea 
şi îl retrase.

Făcând acestea Iulie simţea cum inima i-se strânge 
în piept şi de plăcere, şi de o senzaţie de jenă,

Cs.

y
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pricinuită de aceste dovezi de dragoste, ce aratir 
bărbatului pe care îl iubea..

Theodor nu înţelese primul sărut trimis din buza 
paharului, şi abia când pricepu sărutarea ce i se 
trimitea cu ajutorul pişcofuitii, muiat în şampanie, 
îşi refăcu în creer imaginea ce-i scăpase nedisci- 
frată, şi o văzu clară.

inima începu şă-i bată în piept ca unui vinovat 
şi sudoarea îl năpădi: el scoase batista şi o trecu 
pe frunte, în vreme ce iulia, după ce repetase be
zeaua, acum surâdea cu toată dantura ei superbă,, 
ca o ştrengărită care a iacul o farsă/drăgălaşă. Ea 
începu să mănânce din pişcot şi din vârful buzelur 
ei pline, roşi;, murmură, plecând fruntea şi privindu-I 
pe sub sprâncene :

Vedeji ce pol eu? D-voastră, domnule, nu 
puteţi be<t şi mânca, după cum atu făcut eu."

Cu acel&ş aer, dar cu o nuanţă mai pronunţată,, 
care se pierdu în armoniile stârnite, de Gedeon, 
Zenobia şi Alice Rosy,—fabricantul zise:

— „Eu pot mai mult drăgăiaşo: eu pot să te iau 
acuma în braţe, şi să propun CeGiliei sa ne logo
dească ea. S’o şi facem!"

Un gest blajin îl opri. Tânără se uită să vadă, dacă 
Ionul aproape prea tare cu care rostise Theodor 
propunerea lui, nu fusese remarcat de cineva.

Dar tdji, până şi servitorii bufetului, era absorbiţi 
de concerlul splendid pe care îi executau acum cei 
trei tineri.

— .„Nu dragă prietene," zise lulia, doîuolindu-1 cu
un gest, „nu, nu trebuie. O logodire a noastră în 
asiaseară, în aceiaş timp cu Cecilia, oricât ar părea 
dc original ca idee ar avea o nuanţa pe care eu nu 
pot s’o definesc clar, o nuanjă uşor ciudată, pe care 
trebue s’o evităm. Lasă te rog, în seama mea fixarea 
zilei şi a momentului, când sa cer eu concediu delà 
stăpâna mea." ^ a

— „ Dar trebue să ai în vedere, scumpă draga,.



Vasile Pop252

că zilele trec, şi nu_se mai jntorc şi la anii mei, 
fie-care zi de fericire pierduta, contează dublu..."

— „Cum d-nule Camarad, faptul că suntem alături 
.nu înseamnă nimic pentru d-ta Că te iubesc şi fi-o 
arăt, pe furiş, e drept, dar îfi arăt dragostea mea, 
nu contează ?"

Peste faja curată, rasă complect, cu nasul drept 
frumos, a lui Theodor, trecu un surâs constrâns. El 
replică încet :

— „Ai dreptate camaradă-scumpă, dar dacă am 
fi logodiţi, aşi avea măcar dreptul să-ji sărut de
getele, un drept pe care prostul de Swonger, Pa 
căpătat asupra Zenobiei şi Gedeon asemenea, faţă 
de Cecilia. Şi eu, nici măcar mânuţa asta, dragă, 
n’o pot atinge, când vreau."

— „Ascultă, dragă-Camarade," îl întrerupse lulia, 
.„să ştii că în ziua când ai să mă săruji cu auto
rizaţie legală, n’o să mai fie camaraderie pentru mult 
timp între noi... Are să fie numai..."

— „Numai ce ?" întrebă Godwin speriat.
Iulia îl privi surâzând şi trimi|ându-i din vârful 

buzelor o sărutare, rosti încet :
— „Ei !... numai iubire."
Ea nu termină bine şi Elena Constantin se apropia, 

pe Ia spatele luJiei, o cuprinse pe după gât şi o să
rută, apoi întrebă :

— „Îmi dai voie să te felicit de pe acuma sau mai 
avem de aşteptat?"

Iulia privind spre Theodor, oftă:
— „Mai avem, mai avem, dar ai ghicit bine; a- 

.mândoi dorim să mai treacă pujin timp."

CAP. XIII

Petrecerea alternând cu dans şi muzică, durase 
până la 3 dimineaţa şi se încheiase cu o plimbare 

'■cu- lampioane până sub nucul cei mare. Aci Zenobia, 
ca vioara în mană, provocă pe toţi la dans şl după
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ce fiecare din bărbaţii prezenţi făcu de politeţă câte 
zun four* cu fetele, Gedeon îi luă vioara din mână, 
îndemnând pe sora sa să danseze câţiva paşi cu 
Alfred Zwonger.

Serbarea se încheiă cu o despărţire generală cu 
sărutări şi urări.

Grafie măsurilor luate din vreme, toate încăperile 
menite să servească musafirilor eravK răcoroase şl 
datorită acestui fapt toată lumea, inclusiv matinala 
Elena Constantin, dormea.

Numai Edith Fovler, deşteptată de vreme, se îm
brăca încet în costumul ei fresco-gris. Când vru să 
se furişeze fără zgomot din casă, văzu pe Zenobia 
aproape gata, şi se minună.

Sora Iui Gedeon rosti în glumă :
— „Să nu pleci departe, d-şoară, căci dacă se vor

îndeplini câteva din prevederile mele, vom avea ne
voie de concursul d-tale." ' *

Pe când Zenobia vorbea, căutând să nu trădeze 
cele ce păstra în rezervă ca curpriză, se auzi din
spre pavilionul din fundul grădinei un urlet de groază,, 
care înfiora pe cele două tinere.

Urletul fusese atât de fioros înbât toţi oaspefii să
riră din paturi, zorind să se îmbrace.

Edith puse mâna instinctiv pe arma care-i atârna 
de şoldul drept şi se repezi în direcfia fipătului. Ze
nobia o urmă ceva mai încet.

Edith, cu pistolul automatic armat, în mână, pă
trunse în pavilion şi neputând vedea clar, auzi un 
zgomot de luptă corp la corp şi o gâfâială. Ea dis
tinse în semi-întunericul din odaie pe „Soare-Răsare" 
stând în genunchi deasupra unui om bărbos, care 
cu o mână încleştată pe înch.eietura brafului indi
anului, se lupta cu uitimele-i puteri, gâfâind, să pa
reze lovitura de cufit ce-l-ameninfa. Pieptul celui de 
jos era parcă ciuruit de lovituri de cu|it şi sângele 
îi roşise cămaşa murdară şi hainele.

— „Stop \“ strigă fata cu tonul imperativ dârz cu 
care ar fi poruncit unui câine.
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Indianul ridică ochii spre ea şi pricepând că Edilii 
este supărată de acţiunea Iui, se încovoia, gata să 
se târască la picioarele ei.

Zenobia intră şi rămase ca împietrită.
— „Ce înseamnă asta „Soare-Răsare ? !" slrigă 

-d-şoara Fowler. „Cum îndrăzneşti să încerci a o- 
rnorâ un om în apropierea casei mele ?"

Omul roşu replică scuzându-se cu o umilinţă tâ
râtoare :

— „Era un duşman. El şi cu tovarăşul lui au vrut 
să omoare pe stăpâna lui „Soare-Răsare." Vrăji
toarea este aci. Poate să spună."

Dintr’un colţ unde indiana stătuse ghemuită ca un 
pachet, se ridică un glas plângător:

— „Vrăjitoarea, ca şi „Soare-Răsare," a crezut 
că fac bine, înlăturând pe bandiţii cari au vrut să 
omoare pê prietenii ei, pe Crinul Alb şi pe Obraz 
de fată. Şi ea, a început întâi..."

— „Cine ea?" întrebă Edith repede, privind la 
^rănitul de jos, care abia mai îşi putea trage respiraţia.

— „Vrăjitoarea," replică indiana, „a început... 
.şi a omorât ea întâi *pe cel mai tânăr dintre .bandiţi..."

— „Tu Tai omorât ?" exclamă Edith. „Şi unde este ?"
Indiana zise simplu :
— „La spatele stăpânei mele."
Edith se răsuci şi cum ridicase piciorul siâng ca 

sa complecteze întorsătura, ea rămase cu piciorul 
în aer: fusese gata sa pună tocul pe gura întredes
chisă a tânărului omorât de indiană. Edith se înfiora 
'dé groază. Dar se cutremură când văzu în pieptul 
tânărului, în regiunea inirr.ei, un cuţit înfipt drept, 
şi rămas acolo.

indiana explică scuzându-se:
— „Vrăjitoarea nu a putut scoale cuţitul, fiindcă 

bătrânul s*a deşteptat*. a urlat, şi a vrut sa sugrume 
pe ornorâtoarea fiului său. „Soare-Răsare" s’a luptat 
seu el, dar banditul alb este puternic şi desnădajduit."

Godwin însoţit de doctoriţa Aurelia, se arătă în
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uşă. Doctoriţa se aplecă asupra tânărului şi zise în 
şoaptă :

— „Ah ce oroare î Drept în inimă. L'a omorât 
fără să aibă timpul să ofteze măcar. Desigur bă
trânul a urlat aşn. . Să-l ducă pe tânărul acesta de 
aci, ca să vedem cum scăpăm pe rănit."

Icdith făcu un gest poruncitor către indian şi soţia 
lui. Ambii luară pe cel asasinat de cap şi de pi
cioare, şi-l duseră în odaia alăturată, acoperindu-1- 
Rămasă singură cu bărbatul ei, „vrăjitoarea" se a- 
runca jos, îmbrăţişa piciorul băi baiului ei, şi întrebă 
cu o rugă de iertare :

— „Ce a făcut vrăjitoarea?... À făcut pe „Soare- 
Răsare" să fie dojenit de stăpâna sa !"

— „Nu e nimic," replică omul roşu, mângâindu-i 
pîefele, „vrăjitoarea chiar dacă a eşit rău ceeace a 
făcut, a făcut bine, şi frumos, ceeace a tăcut. Vră
jitoarea cu ochii de aur, are inima unui războinic. 
„Soare-Răsnre" r mândru de ea !"

Aurelia, în încăperea alăturată, ascultă de câteva 
ori pc pieptul celui de jos, şi după ce-i controlă 
rănile, declară :

— „Bărbatul acestei are în piept o rană care nu 
iartă. Cu toate oştea ar fi trăit încă două zile dacă 
nu pierdea prea mult sânge. Daca îi voi putea-face 
o injecţie cu eter şi apoi să-i dau câteva stimulente, 
va putea trăi până spre seara. Auziţi, vorbeşte... dar 
aiurează. După câteva ore are să fie lucid de tot. 
lulta avea ceva cu el, şi ma rugase să-l vindec, dar 
nu ştiu pentru.ee anume îl rezerva."

Zcnobia trecu un pas înainte şi explică liniştită cu 
un aer sigur de sine :

„Pentru mine îl rezerva. Am găsit prin acest 
rănit, ceva, care ar putea lămuri multe încurcături.*

Swonger îşi făcu apariţia, urmat de lnlfa. Magis
tratul întrebă intrigat : { *

' „Ce se petrece aci şi' de ce să se rezerve 
ceeace este aci numai pentru d-ra Waish ?“

Zenobia interveni explicând :
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— „Ca să nu faci d-ts, dragul meu, vreo nouă 
complicafie, am cerut să ştiu despre ei numai eu, 
şi te rog şi pe d-ta să te supui dorinţei mele.a

— „Da, m’aşi supune cu plăcere, dar eu sunt 
procuror şi ca atare acest caz intră în competinţa 
mea."

lulia îl întrerupse cu un gest prietenos :
— „Îmi daţi voie, d-le Swonger ; sunteţi procuror 

în Statul Ohio... Acolo la 1500 km. de aci, sunteţi 
competent; aci sunteţi un simplu particular. Zenobia 
nu este procuror acolo şi ca atare este competentă 
aci. Să ne retragem după cum văd că ne îndeamnă 
d-ra Aura Doctoriţa. Şi. când spune? după amiază, 
vom reveni aci, sa limpezim ceeace crede Zenobia 
că va limpezi." ^

Rămânând ceva mai în urmă cu Edith Fowler, 
lulia îi şopti:

— „Zenobia are nevoie să trimeţi pe trei inşi ho
tărâţi până la un loc. Nu insista _ întrebând pentru 
ce. Vei afla peste câteva ore totul."

D-ra Fowler chemă pe „Soare-Răsare" şi-i co
mandă să ia doi din cei mai voinicii negri de cari 
dispunea, să asculte ordinele d-şoarei Zenobia Walsh 
şi să le execute cu sfinţenie. Ea adaugă:

— „Dacă „Soare-Răsare" execută întocmai, stă
pâna îl iartă de cele ce a făcut şi-i va fi tot pri
etenoasă..."

CAP. XIV

Pe Ia orele patru după amiază, Zenobia chemă pe 
Godwin, Leroux, Swonger, Gedeofl, Angela, Cecilia, 
Ruth şi lulia să meargă la pavilionul în care Aurelia 
îngrijea cu vrăjitoarea, ca omul rănit să’şi poată 
prelungi viaţa cu încă vre-o câteva ore. Doctoriţa Ie 
zise în şoaptă: f

— „Veniţi repede, căci totul nu o să dureze mai 
mult de două ore. Uite că i-am tuns barba după cum 
a cerut Zenobia.

(
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Ear duse pe tofi în odaia alăturată şi-i ruga să-şi 
amintească bine' de trăsăturile mortului. Angela in
vitată special de Zenobia, să vadă dacă îl cunoaşte, 
zise cu hotărâre :

— „Nu, draga mea, nici prin vis nu L'am zărit."
Putin cam deconcertata. Zenobia conduse pe toţi

în odaia muribundului şi, după ce făcu „vrăjitoarei" 
semn să aştepte pentru a transmite ordinele, ea ceru 
ascultarea cea mei încordată din partea tuturor.

Edith Fowler şopti auzibi) către Ruth Stevenson 
care se afla iànga Leroux :

— „Să vedem ce o să iasă de aci. Eu msnuesc 
fete şi iemei cu onre-care succes, dar nici-odafă nu 
m’ani încrezut în calităţile lor de investigaţie."

Leroux replica auzibil:
— eu. dar d-ra' Zanobia mi-a adus câteva 

dovezi cari îmi dau mari speranţe, in tot cazul vom 
vedea daca poate, sau nu, ceva."

Zenobia începu cu un aer timid :
— „Îmi lipsesc încă vre-o câteva elemente şi de

talii pe cari nu le-am găsit încă, dar cari dacă va 
vorbi d-nu! Haberman, aci prezent, se vor clarifica 
delà sine."

Rănitul deschise ochii şi cu ioate că fata Iui era 
pe jumătate ascunsă până la nas, se ghici un surâs 
ironic.

Fata continuă fără a ţine seama de ei:
— „Eu pot retrasa lucrurile delà venirea Ceciîiei 

în Cleveland acum trei luni.
„Primul fapt al d-lui Haberman, care ne intere

sează, a fost să oprească autobusul care Ie aducea 
înspre Cleveland şi să pună pe Ralph pe urmele ei."

— „Aşa-i 1" exclamă lulia, „acum mi-sduc aminte: 
şoferul autobusului nostru este tânărul mort de din
colo, dar parcă Tam mai văzut eu undeva..."

Zenobia surâse cu mulţumire vădită şi continua :
— „Apoi d-nealui a trimis dupa Ralph, a tele

grafia! ca să-l oprească din drum şi o reuşit să-l 
expedieze îndată asupra Iui Gedeon şi Ceciîiei la

17
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„Modern-Restaurant," apoi a cheniat pc d. Godwin 
şi pe Ralph, expediindu-1 a doua zi asupra fratelui 
meu Ia hotel."

Vorbind, ea ridică învelişul de pe obrazul rănitului. 
Figura lui, rasa, apăru şi Theodor zise repede :

— „Este lipul care rri’a îndreptat în hotel şi care 
apoi a venit cu oamenii, zicând că vrea să mă dea 
afară.' D-nèalui, va să zică, era funcţionar acolo ?"

— „Da, ca să vă servesc," replică John Haberman, 
privind spre Godwin cu ură.

— „Ah!" exclamă fabricantul, „d-nealui are vocea 
şofeurului care a învins pe celait, când mă închisese 
în Castetul părăsit. Eu Pani putut birui prin surprin
dere numai."

Zenobia reluă cu un gest potolitor :
i— „Să nu anticipăm : d-nealui a trimes pe Ralph 

şi pe Godwin ca să-l „mănânce pe Gedeon" şi să 
isprăvească prin plecarea Cecdiei. Motivul, mărtu
risesc, îmi este neexplicabil. Apoi a pus la cale ră- 

, pirea şi ţinerea d-luî Theodor Godwin Ia Castelul 
părăsit, lulia i’a scăpat atunci când era urmărit. Apoi 
tot acest om a organizat supravegherea casei Leroux 
şi a telefonului meu."

lulia întrerupse, ca lovită de o descoperire.
— „Stai Zenobio, pe omul de dincolo Fam mai 

văzut dând târcoale casei d-lui ' Leroux. Mă urcasem 
pe uluci pentru aceasta, şi l’a gonit negrul cu care 
ieşisem afară."

— „D-nealui," reluă Zenobia, arătând spre Ha
berman, „a aflat că Cecilia este aici şi ca Godwin 
va veni s’o vadă, şi a demisionat din slujba delà 
hotei, în care se afla de1 câţiva ani, ;după cum a sta
bilit d. Leroux, şi a pândit plecarea d-lui Godwin. 
CunY’ti pujut-o afla este şi acum uii mister, dar l-a 
urmărit si a pus Ja cale deslegarea vagonului în care 
se 'Nû' yjimva re.cunoaşteţi în el drlo God-
win“^ê! tî])u!'rffd,ëpeéi;c4rêi^‘1jncuiat uşa?" •

Yi
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Rănitul John zise cu Iinişie :
— „La ce aşi mai minţi, fol voi muri peşte câ

teva ore. Eu eram acela !"
Logodnica procurorului continuă către cel'de jos:

„Apoi tot d-ta şi cu el, a|i turat calul Ceciliei 
şi al Iui Ged-eOn, când cu excursia, şi tot d-ta ai 
pus la cale telegrama în care chemaji ped. Godwin, 
să primească pe Elena Constantin."

„Da, aşa e, am plătit 50 de dolari băiatului de 
acolo sub pretext,că e o farsa. Era un tânăr la care 
locuiseră în gazdă, are o căsuţa Ia un kilometru de 
gară."

Godwin interveni ;
— „Dar dacă ei era aci, de atunci încoace, cine 

mi-a trimes telegrama aceea stupidă cu „veniţi ur
gent fabrica în flăcări."

Haberman, nu vru să răspundă, pe când Zenôbia 
reluă :

— „Sunt câteva puncte' pe cari Ie vom limpezi mai 
în urmă. la uitaţi-vă la figura uluită a logodnicului 
meu... D-l procuror, mă scuză, dacă voiu continua. , 
Apoi d-ta Haberman ai pus la cale atentatu' direct' 
asupra lui Godwin; falşificase-şi telegrama ca să-l 
poji ucide mai sigur. Norocul d-îui Godwin a fost, 
că „Soane-Răsare" carè e mai repede de acţiune" • 
decât de vorbe, v’n rănit pe amândoi. Apoi restul, 
poate nil-l ştiu toţi, a fost : Vrăjitoarea a dus pe 
Gedeon la cé’i doi răniţi ca să i omoârë, p.e/cand/'^ 
bărbatul ëi era boînav. Geo şi-a rupt pămaşa de’ne 
el, ca să lege -rănile tânărului şi a çërû't Edithef oâ- 
niehl cari să-l ajute. Apoi ëu am ‘dé'Scopè/it^.cjiiiT * 
Aurelia şi cu .Geo intrau, aci .pe . furiş $Y cimintrât 
după plecarea'lor, să récuntfsc, dupa^votfea^ pef ţbsUjl 3 
funcţionar delà Sţatler.. Am telWrâfiVt Leroutc1
să fâca-cercetări, şi în câteva zile ,s’au îhiahjuiî'.j’nai 
•oale' fapleTê cari îmi inirenu 7

Vrăjitoarea, vâra capul pe 'uşp; zic^n'cî in ;şqap(ă :
„L^aïicadtis :‘s^l vâre în odciiâ a^la'?*" ^4 " *
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Zenobia aproba din cap, apoi şopti lulici ceva la 
ureche.

D-şoara Ruark se apropia de atleta Ruth şi-i in
dica un loc lângă ieşire, dânriu-i instrucţiuni. Atleta 
arate dreapta ei şi-şi trase repede o mânuşe peste 
pumn, zicând :

— „Fii fără nici o grlje, sunt ca cereetaşii, guta 
oricând 1“

La un semn al Zenobiei Swonger şi Leroux trecură 
spre fereasirâ.

Când, după câteva clipe uşa se deschise, şi in
dianul împinse un bărbat în odaie, Cecilia şi God
win scceseră o singura exclamaţie:

— „Andrei H.trdy l Secretarul lubricelor Godwin."
Indianul se retrase de o parle
Noul intrat de cum dădu cu ochii de fabricantul 

de locomotive exclamă îngrozii :
— „Godwin... D-I Godwin viu! nu a murit!?'
Dar cum holba ochii de jur împrejur, privirea Iui

căzu asupra rănitului, care sta întins pe duşumea. 
Ei 11 recunoscu scrâşni :

— „Ce înseamnă asia, ticăloşiile ? De ce m'at 
trădat? De ce mV.* adus aci?"

Şi înainte cr« cineva să-l poată opri, Hardy izbi 
cu călcâiul o lovitură furioasă în pieptul celui de 
jos, apoi se.uită ia fereostă, o văzu barată de doi 
bărbaţi, pe când lângă uşă nu era decât o fală.

El se năpusti spre eşire pregătind» se să arunce 
cu un pumn fata la o parte. Indianul vru să intervină, 
dar nu avu timp, căci Ruth, ferindu-se puţin în lături, 
trimisese pumnul ei înmănuşat drepl în frunte, între 
ochii secretarului. Izbitul se clătină şi căzu pe spate 
ca un buştean.

Angela "se apropia de cel de jos şi scoase un 
strigăt de surprindere :

— „Zenobio dragă! Nu este ăsta tipul care a re
parat telefonul când venisem să fi spun despre lo
calitatea în care se afla Cecilia?"

-, — „Tocmai era s’o spun eu," confirmă Zenobia.
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Insă roate privirile fură afrase în direcţia Iui „Soare- 
Râsere, care uluit, cuprins de admiraţie Ejo de actul 
de energie a! atletei, se înclina în faţa ei, făcând 
câteva pioconeli de respect.

Ediih Fowler surâse şi porunci :
— „L3s-o pe d-şoera Ruth în pace „Soare-Răsare," 

mai !)ine ia-1 pe acest ticălos şi du-i afară ; dar lea
gă-!, să nu-ţi scape i"

indianul apuca pe cei de jos de gulerul hainei 
şi-l târâ pană afară cu toată talia mare şi grea a 
celui leşinat.

— „Acuma," reluă Zenobia, răsufiând ca uşurată, 
„s'au lămurii aproape toate. El, Hardy a dat infor
maţii despre plecarea Ceciliei, ei a aflat, cum ştie 
şi Angela, de ia noi locul in spre care mergea d. 
Godwin. O fi spus să supravegheze casa d-nei Con
stantin."

— „Chiar aşa este !" murmură Haberman de jos 
revenit în lire, „acesta este şi vinovatul de scăderea 
acjiuniior, şi tot ei a trimis telegrama cea faişă cu 
incendiul îabricei. Nu avusesem nici un mijloc 
să fac pc d. Godwin să plece delà ferma aceasta. 
Şi i-am scris să vă telegrafieze. Dar cum de l’ufi 
putut aduce aci ! "

—- „D-şoara doctoriţa," reluă Zenobia, „Vii-a spus 
că băiatul d-tale a aiurat despre Andrei Hardy. Pe 
Cecilia şi d. Godwin şi Gedeon i-am auzit vorbind 
de secretarul Hardy. Ştiam din ceeace ai spus d-ta 
lui Gedeon, fratele meu, că ai locuit la un kilometru 
de gară şi i-am telegrafist lui Hardy. „Terminat cu 
Godwin. Acţiunile Ia mine ; vino la casa de lângă 
staţie, sa împărţim." Când a sosii acolo a găpit doi 
negri şi pe „Soare-Răsare," care Tau adus aci."

— „Aşa este. Sunt învins; am fost un instrument 
în mâna lor," murmură Haberman,* dar am urmărit 
şi răzbunarea mea."

Godwin interveni, întrebând cu un interes viu;
— „Ce răzbunare aveai împoiriva mea ? Eu am 

fost cel mai urban din câţi. industriaşi există în A-



Vasile Pop262

merica. Mă mir cum po|i spune că aveai să te răz
buni pe mine. Vorbeşte, omule!"

Rănitul răspunse cu greu, gâfâind :
— „Cu alţii ai fost chiar prea bun. Cu mine ai 

fost crud. Pentru că am venit să cer o sporire de 
salar—-jij> care ai dat-o celorlalţi,— m’ai lovii şi apoi 
m’ai dat afară. Nicăeri nu am mai putut găsi de lu
cru, deoarece se ştia că am fost în capul greviştilor. 
Nevasta mea bolnavă a murit din lipsă de îngrijire; 
şi o fată a mea a murit de ftizie, tot din lipsa, tot 
din pricina că m’ai dat afară..."

Godwin exclama cu vioiciune :
—- „Te-am dat afară ! Dar ce eram sa fac ? Ce 

sa-ji fac? Doar nu te vei fi aşteptat ca deoarece 
îmi puseseşi la cale o grevă, să te iau in braţe, sa
te sărut şi să-ţi dau Idcul meu. Eram în casa mea, 
în uzinele pe cari le-ani creat eu şi acţionarii mei, 
şi în cari şi d-ta şi toţi ceilalţi aţi venit să vă rugaţi 
să vă dau de lucru ca şă trăiţi. V’am dai de lucru, 
şi voi fără nici un drept în uzine, aţi vrut să co
mandaţi, iar eu, cu toate drepturile, să mă supun? 
Dar dobitoc m’aţi crezut !"

— „Acuma,"' reluă rănitul, „simţ că mi se apropie 
sfârşitul. Aveam doi băeţi. Pe unul l'a împuşcat un 
necunoscut care ieşea într’o seară cu automobilul 
delà Leroux, căci eu cu ei doi, te pândeam pe d-ta 
şi ani crezut că te-am ucis. Pe al doilea mi la o- 
morât indiana aceea. Poate dacă rju era Hardy să 
iriă stimuleze şi să-mi dea bani ca să pot rezista 
cli.elţuelilor, poate, era altfel, dar el era plătit de 
un conşorţiu." , V,

LIu ţipăt scos de Edith, îi tăia fraza. D-ra Fowler 
jprivii prin fereastra cu groază. Ea îşi zmulse pistolul 
din tôcul .de piele şi vru să ochiască,,prin. fereastră,' 
dar nu putu caçi mâna îi tremura de emoţie.
*‘.^difh ştrigă: cu un accept sfâşietor : . ^

— „Mi-l omoara I Ah doamne ! Banditul acela:imi 
omoară pe . indianul meu! Eleno dragă, Eleno dragă !

r.j' •
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nu mă lăsa!" şi cu un gest rugător, ea întinse arma 
spre d-na Constantin.

Ceilalţi—în urma ţipătului d-rei Fowler--văzuseră 
prin fereastră, cum Hardy fugind, fusese ajuns de 
pe urmă de „Soare-Răsare. Dar americanul fimdmai 
voinic decât omul roşu, reuşi să-I trântească în iarbă 
si zmulgând cuţitul delà brâul indianului, acuma sta 
cu genunchii pe pieptul lui şi cu mâna ridicată sus 
în aer, căuta un loc în care să-i dea o lovitură 
decisivă. v

Jn clipele cât durase lupta şi cât ridicase Hardy 
cuţifui în aer, Elena luase pistolul şi întrebase liniştită:

— „Cum are ochirea ?
Edith replicase înfrigurată :

—r- „Normală: punctul în centru la cincizeci de 
paşii Ah, trage I dragă!"

Elena sta la îndoială. Cel mai sigur punct era 
tâmpla secretarului aşa cum se prezinia în profil. 
Dar cum ea ezita să ucidă, în atmosfera de încordare 
ce domnea, se auziră glasurile tuturor celor prezenţi 
rostind aproape în unison ca un ofdin de a nimici :

„Omoară-I !"
Elena apăsă de trăgaciu : bubuitura armei .zgudui 

pavilionul, şi spectatorii văzură cuţitul căzând din 
mâna sfărâmată a Iui Hardy.

Indianul se folosi de momentul de slăbiciune şi 
spaimă produs asupra adversarului său, şi rostogo- 
Iindu-se de sub el, sări în picioare. Gu o mişcare 
de fiară sălbatecă; se aruncă din nou jos, asupra Iui 
Hardy şi înfăşcând cuţitul din iarbă, il repezi.de 
două ori cu o iuţeală de necrezut între umerii se
cretarului. Lovitul se întinse jos, abia mai-având pu
terea sa se zvârcolească, şi-şi . dădu sufletul.

Edith vroise să intervină spre a opri mâna Iui 
„Soare-Răsare?* dar -vocea o trădase, ian Zenobia, 
Helen chimista şi însăşi atleta Riitli, la vederea ful
gerătoarei scene, leşinară de~a binelea în braţele 
fetelor reeiorIhlfe. i j

!?. i i li
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Swonger luă pe Zenobia în braje s’o ducă spre 
casă, pe când Leroux declară cu un aer abăiut :

— „Uite o fată care deşi este în stare să descurce 
iteie unei afaceri, leşină."

Theodor se uita să vadă dacă luliei nu-i vine rău 
şi se apropia de ea ca s’o susţină.

Tânăra mulţumi, se sprijini de braţul oferit şi eşi 
din pavilion.

Servitorii negri, atraşi de împuşcătura, sosiră, dar 
la vederea indianului, care îşi ştergea iiniştit cuţitul 
pe hainele celui omorâi, ei fură gate so rupă la fugă.

Ediili le ordonă să stea, şi să caute prin buzu
narele mortului. Ea îşi aduse -aminte că Haberman nu 
terminase ce avea tie spus, se întoarse şi găsi pe doc
toriţa în genunchi lângă dânsul. Aurelia ghicind cele 
ce vein Edith îi explică :

— „Desigur că a murit încă din clipa în care a 
tras Eiena cu pistolul."

Godwin se apropia cu Cecilia de Elena Constantin 
şi îi aiir.se mâna :

— „Felicitările mele, doamnă. Aş fi fericit ca vii
toarea mea soţie să ştie să tragă aşa de bine la 
linte fixe precum tragi d-la cu pistolul la jinie mobile."

Elena replică surâzând, cu un aer de înţelegere 
prietenoasă :

— „Aşi garanta că poate ochi tot ca mine. Crezi 
că nu d-ră Ruark?"

— „De cine vorbiţi?" întrebă lulia ca trezită din 
visare. „Mă scuzaţi, mă gândeam la cine ar fi putut 
da bani acestor diavoli ca sa se lina de maşinaţii 
infernale. De cine vorbeaţi ?"

— „Spuneam d-lui Godwin,„ reluă Elena, „că vii
toarea d-lui sojie ştie să ochiască aproape lot atât 
de bine ca şi mine."

lulia surâse şi arătă pe Zenobia. Fala revenea la 
bra|ul logodnicului ei. *

De departe d-ra Walsh, zise unui servitor să caute 
prin buzunarele lui Hardy, dar negrul făcuse deja 
acest lubru din ordinul stăpânei sale şi acuma îi
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Întindea tot ce găsise. Zenobia. Ie luă şi adaogă:
— „Să-i cercetcji şi căptuşeala hainelor.4*
Pe când ea supraveghea căutarea, Swonger ur

mând exemplul fetei, dispuse să se facă repcd^, cer
cetări prin hainele celor doi Habermani.

iuiia ceru d-rei Ediţii să ordone ca toate fetele 
şi domnii coloniei să plece către casă, adaogând 
spre Cecilia :

— „Dacă nu vom găsi un mijloc să te distram 
puica mea dragă, ai să visezi la noapte tot soiul de 
grozăvii. Nici n’ani să pol dormi de grija ta di ăgălaşo."

Ceciiia se apropia de secretara ei, o cuprinse pe 
după gât şi o sărută arătând-o apoi iui Godwin:

-- „Llită-ieia ea iată dragă, inii poartă grija ca o 
mamă... şi mă iubeşte, mă iubeşte!... Uite Geo al 
meu, nici nu s’a gândit la aşa ceva... Cât este el de 
delicat şi prevenitor!..."

D-ra Xuark, protestă, blajin, luând apărarea lui 
Gedeon :

„Bietul băiat. De unde să şiie el, ce visează o 
fată noaptea, şi cât de mult, sau pu{in,' suntem noi 
impresionate. Ei este un bărbat. . EI simte şi judecă 
întocmai ca fiecare din bărbaţii prezenji. Adică tu 
crezi că d. Godwin nu îe iubeşte..., şi, dumnealui 
nici nu s’a gândit la ce poji visa. Sau nu te iubeşte ?"

In acest moment, Elena trecu repede pe lângă ei 
spre casă şi dispăru.

Cecilia, târâ pe secretara ei încolo zicând cu glasul 
ceva mai coborât.

— „Cât mă iubeşte se poate vedea din faptul că, 
deşi e încă tânăr şi frumos, energic şi viguros, a 
rămas atâjia ani necăsătorit... Abia acuma când e 
vorba să mă* mărit, văd cât de mare, şi greu’sacri
ficiu a făcut şi face încă pentru mine. Şi eu văd că 
sunt... o, sunt o egoistă, căci in’am gândit numai 
Ia mine."

lulia o bătu uşor pe braţ, explicându-i cu o in- 
ionafie materna :

— „Nu draga mea, nu te acuza ... Dar!., nu ai bă-
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nuit ca un tată poate să aibe nevoe de o tovarăşă 
sufletească."

Swonger, Zenobia şi Godwin veneau în urmă dis* 
cutând cu aprindere.

—' „E un complot serios;" zise Swonger. „Au de 
gând să-l distrugă pe Dan Constantin, prin supri
marea bruscă a erectilului, şi printr’o grevă generală 
a tuturor atelierelor. In timpul grevei, vor să pună 
la cale o „demonstraţie" cu pietre, în timpul căreia 
să omoare pe Directorul actual."

— „Să nu afle Elena," exclamă lulia, „căci ar 
anihila-6 ştirea aceasta.

—■ „D-na; Constantin," explică Leroux, „a afla deja. 
À cilii întâi toiul şi ş’a exprimat chiar regretul că 
nu l’a omorât ea pe Hardy, că ea a vrut să-l me
najeze pe când el se pregătea să o văduvească. Nu 
aţi văzut-? À plecat să-şi facă geamantanul."

Când ajunseră ia veranda, găsiră pe EJena îm
brăcată, gata de plecare, şezând înlr'un scaun, li
niştită, aşteptând automobilul. Ea întâmpina pe fa
bricantul dé locomotive:

—- „Şi D-yoaştră trebuie şa fiţi acolo. Apariţia d-v. 
are să dejpace toate maşinajlunile. Planul, spune de 
15 Iulie azi suntem Ia 10. Puteţi ajunge şl dejuca 
greva. Dar vă vor tăia creditul de oare ’ ce ei nu ştiu 
că sunteţi posesorul tuturor acţiunilor."

1‘ulla interveni radioasă :
„Ah ce bine. Nu aţi-avea decât, pe cursul de 

azi a! âcţiunilor Godwin să puiieţi în ga} o mica 
parte din ele, până plăteşte guvernul... Acţiunile sunt 
încă în caseta mea."

- „Şi ale mele," surâse Elena, „şi ale domnului 
ţV'aţsh. Trebuie sa . mergi cu noi să ne dai ce e al 
nosţru !...

Godwin,înveselit dé gândul ca va pleca împreună 
cu lulia complectă :

P7 „Şi să vă plătesc , sfertul de milion făgăduit... 
scris... Dé asemeni- să dau aces-îei; d-şoâre dobânda
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de 5 la'sută, pentru cele trei milioane ce n i-a îm
prumutat şi partea, d-sa)e de comision.'"

— „Nu-i plăti tot dragă/* interveni Ceeiliâ, cu un 
necaz ca de copil,răsfăţat, care îi girigăşea întreaga 
făptură, „nu-i plăti, că de-i plăteşti şi are bani; o 
cere vre unul de sojie şi rămân fără ea !..."

—t „Nu draga mea...“ obiectă milionarul, „Nu pot 
să o pungăşesc, fiindcă şi acţiunile mele din New- 
York snnt tot pe numele d-sale. Acum mă are Ia 
mână, trebuie să joc după cum îmi cânta... până mă 
voi vedea iar stăpân pe acţiunile mele."

Iulia, surâse şiiscofând o cheijă o dădu lui Godwin :
— „Pofliji, este delà caseta mea ; d-na Constantin 

vă va conduce să o deschidefi, ia r pentru valorile din 
New-York dau acum o telegramă d-Iui VanderJipde 
la National Ciiy Bank of New-York, ca să vi Ie ex
pedieze cu un curier special..."

— „Nu, nu, nu !" protestă Godwin cu o căldură 
sinceră, „nu primesc! D-ta vrei să fiu arestat acolo 
de D-l Alfred Swonger, sau vre un prieten al d-sale 
sub pretext că umblu la o caseta, care nu este a 
mea?! Nu primesc! Trebuie să mergi cu noi căci 
merge şi d-na Elena, Constantin... Merge şi domnul 
Swonger ca să ia câte va măsuri de arestare pe care 
hârtiile Iui-Hardy i-Ie arată destul de clar. Uite şi 
automobilul !“

In câteva secunde lulia, Jeana, Elpna, Swongerşi 
Godwin fura gala. Aura Djeskujor doctorija, sosi CU 
trusa în mână, surâzând,cu aerul çi modest. înainte 
de a se urca sărută de Edith rugâmj^q şa nu o„.o- 
coJească, în caz,ul când ar da. prin Npw-York... Cei
lalţi, deasemeni îşi luară ;făma,s; hun cjela Edi.th, .şi 
de Ia restul de fete, lăsând pe Gedeon şi Qecjîja 
çulaçramile în ochi. u ^

înainte de a se urca în automobil lqlfa» yQrbiş.Şcîn 
şoaptă, cu Aneta* dândp-iinştructiile peçsspre, pentru 
jcazul Gajjja ÇeciJLia, ;sau jvrpuna. dip fete.ar /yjqi ;ş$ 
decidă cevflv C7»....luni/hto'»- toi : i/j -hom

Zenobia. ^ăr\ilă;,p? Ş\vongei^ .de. niai,pipUei,Qr| şi

fs / J

•::> 9Î|ibr*o:>
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rămase plângând, decisă să plece cu primul iren 
după logodnică! ei.

In automobil Iulie. întrebă'pe Godwin câteva cu
vinte şi la aprobarea Iui fata, slrigă Ceciiiei :

— „Când veţi decide ziua căsătoriei,* să-mi scrieţi 
ca să fac în Cleveland demersurile necesare. Să nu 
mai curăm atâta lume ia JSdiih, să mai vie şi ea pe 
la noi."

— „La noi ?. .“ exclamă Cecilia, „tu se vede că 
ai uitat ca în casa noastră de lângă Waaren nu avem 
decât cpt odăi, în care abia ne putem învârti."

Când să pornească euîomoailul, indianul se ivi, 
în goană şi dădu Elenei, un obiect artistic lucrat, se 
înclină adânc zicând :

— „Mulţumesc pentru viaţa dăruita lui „Soare-
Răsare."

Îndărătul lui se arata vrăjitoarea cu ochi de aur, 
«a înmâna luiiei o sticluţă înfăşurată în hârtie şoptind :

— „Le-am cules azi noapte ; e băutura fermecată. 
Pentru... celelalte... mai târziu..."

CAP. XV

Călătoria spre Cleveland se făcu fără nici un in
cident. Pe drum se discuiă asupra locuinţei pe care 
ar fi vroit să o rnenaj,eze Godwin peniru Gedeon şi 
Cecilia.

După mei multe propuneri şi păreri ale lui Ge- 
deon, lulia Întrebă :

— „Ce-ar fi d-le Godwin, dacă, în amintirea saî- 
vărei d-voastră a-ţi cumpăra ruina aceea de lângă 
d-1 Leroux."

Până să priceapă milionarul de ce era vorbo, Le
roux exclamă:

— „Minunată idee! Are vreo 66 de încăperi ! Cas
telul părăsit, reparat, ar^deveni un adevărat castei 
.modern cu tot confortul..: Bravo d-şoară.“

Godwin surâse vag, se gândi puţin, şi rosti :
— „Bine d-şoară, fie; dar cu condiţie ca, de câte
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ori ne vei vizita să-ţi dăm să Locueşti în celula în 
care am fost încarcerat eu/..."

Toţi izbucniră în râs, pe când fabricantul, luând 
foarte în serios ideea d-rei Ruafk, începu să se in
tereseze Ia Leroux despre condiţiile in cari ar vroi 
să i-o vândă Primăria oraşului Cleveland.

Dan Constantin îl aşiepta cu automobilul la gară. 
El saluta mâna sojiei sole, spunându-i că „atelierul 

' ei de croitorie merge ca pe rotile." Apoi rămase de 
vorbă cu Godwin.

lulin şi Elena se pregăteau să reconducă pe d. 
Leroux cu fiica sn, până acasă. La despărţire, Theo
dor rugă pe lulia să fie pentru o seară în gazdă la 
e-no Constantin, ca sa mai poată vorbi, apoi fabri
cantul luând cu el pe Dan şKŞwonger, se depărtă 
spre uzine.

După îndemnul d-rei Ruârk, Leroux îndreptă au
tomobilul spre primăria oraşului şi se adresă acolo 
direct Primarului, expunându-i dorinţa iui Godwin. 
Primarul, un bărbat brun, cu faţa lunguiaţă, cu nasul 
drept şi gura spirituală, ii ascultă, scrutându-i fata 
cu ochii lui negrii inteligenţi. El primi, ştfrea cu o 
explozie de bucurie.

„Aii right I se face ! Îmi pare bine că Godwin 
e sănătos! Cu dispariţia Iui, mă temeam de greve şi 
tulburări în cartierele de îuçraiori. O dată ei îna
poiat, sunt cu inima liniştită. Spune-i căi-1 voi vinde 
sub preţui lăsat Iui Rockefeller, numai cu condiţia 
ca sa nu mai dispară aşa subit, căci mi-a ruinat so
crul. Bietul om şi-a vândut parte din acţiunile Iui, 
pe 100 dolari bucala, şi azi ele sunt trecute de 1000 
dolari." ,

— „Nu a fost vina d-sa!e...“ Şi pe scurt Leroux 
îl puse în curent cu maşinaţiunile lui Hardy şi a 
grupului Haberman, arătând ca, procurorul Swonger, 

în mână dovezi, cari probează că lucrau cuare



Vasile Pop270

bani germani, ca să prăbuşească organizaţiile de 
producţie ale lui Godwin.

Primarul strânse mâna lui Leroux, felicitându-1 că 
a contribuit şi de astă dată la dezvăluirea unui com
plot ; şi după ee-i ceru să-i facă un raport pe larg, 
îl rugă să asigure pe fabricantul de locomotive că 
i-se va vinde eftin castelul părăsit, şi că poate în
cepe de pe acuma ori-ce lucrări crede de cuviinţă.

lulia sfătui pe Leroux să ceară câti-va oameni cari 
să meargă.de a dreptul la Castelul Părăsit. O echipă 
de op] agenţi porni să cure|e localitatea de pun
gaşi stdbiliji acolo.

Leroux depuse pe fiica sa, cu d-na Constantin, Ja 
el acasă ; apoi luând calea pe care alergase Godwin, 
când fusese urmărit, merse cu lulia până la Castel. 
Controlând, fie ce odaie în parte, d-ra Ruark se 
convinse că zidurile, tavanurile, podelele şi chiar 

? uşile şi ferestrele erau în bună stare. Trebuia numai 
dată clădirea pe mâna unui architect cq 
jeze totutul.

De aci plecă împreună cu Elena ia Banca Fade- 
rală : şi în prezenta funcţionarului ridica valiza 
conjinea acţiunile-Elenei, ale lui Gedeon şi ale lui 
Godwin.

Când ajunse la d-na Constantin acasă, lulia 
la poartă un automobil care se pregătea de plecare. 
In salon găsiră pe Godwin stând de vorbă cu d-na 
AYarideToff, „şefa atelierului de croitorie.

Elé lăsară Valiza lân^Ş masa şi când fabricantul 
se ridică să plece, Elenc'il opri orointihduM că trebuo 
să ia o dulceaţă şi o cafea după cum era obiceiul ‘ 
în lâFa lui Dan Constantin. Şi se duse să aducă ea, 
cu .mâna ei, cele făgăduite./

ôbdSviîi sè supüsë; zicând cli lin surâs polii icos- 
— „Dar dup_ă ace^a Jrebue^ să mă, duc, c,u d-ta 

d-ra Ruark, să scot * acţiunile spre a depune ô parte ' 
din'_eîb ça gâj\ căci văd . C’a e o coaliţie financiara
îmôb-l^a meâ.“ rG \/;.D ^ " ............

InfliCîr aîăfS cir lin surâs' Valizi':

să aran-W
care

văzu

*j1v.fiif O D
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„lată-o cplo, valiza cu acţiunile d-nei Constanttn 
şi ale lui Gedeon, şi ale d-vpastră !“

„Şi ale mele ?...“ întrebă Godwin cu glas co
borât „Dar D-vpastră nu a|i cumpărat?..."

—■ „Nu, eu—fără să vreau so reduc prin aceasta 
din meritul lui Gedeon şi al d-nei Constantin,—eu 
nu am vrut să câştig de pe urma încurcăturei d-tră... 
Şi să mşi arăt ceva... ca să vedeţi că nu sunt ca 
unele americane.........Un moment vă rog..."

Fata căută cu febrilitate prin sacoşa ei, apoi îşi 
scotoci prin buzunare, scoase notesul, cercetă, se 
duse la valiză, o deschise apoi reveni, spre locul ei 
cu un aer întristat.

God^vin scoase din portofelul sau o hârtiuţă şi 
întreba :

— „Pe aceasta, o căutaţi?..."
lulia o lua, o privi şi scoase o exclamaţie : era 

chitanţa pe care Godwin scrisese că-i recunoaşte 
suma de 150.000 dolari dobândă, pentru suma de 
trei milioane împrumutate. Peste textul chitanţei, era 
Iras cu scrisul ei mare bărbătesc :

„Dobânda este anulată: singur împrumutul este 
real. Arii dat suma fără dobândă.—lulia Ruark.

Şi data era' 5 Mai, ziua în care se făcuse cum
părarea acţiunilor.

Milionarul privi fata cu un aer duios şi explică : 
„Am găsit-o în sacoşa d-voastră pe când, că

utam o cheiă a Cecîliei acolo la fţrma.
„Am crezut că e sacoşa Cecîliei şi pe urmă m’am 

gândit să vă restitui chitanja în momentul când aţi 
fi caulat-o. . Dar se vede că nici nil v’aţi moi gân
dit la ea.

„Pentru mine asta a fost cea 
vadă de... simpatie ce mi s'ar fi

Elena sosi cu dulceţuri şi 
vorbirea lor.

—[iÂşi! Vfoî 'să’ ^ie^èmi°cti 
Castelul Părăsii."

pre!LOQSfmai

«'leKŞ'iîJirMÎisBdWjl sb
.isnpia o
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— „S’a făcu!," răspunse Eleno, „i'a vizitai şi a 
rămas încântată, găsindu-1 foarte bun pentru o lo
cuinţa în care să se poată primi prietenele Ceciliei."

— „Aşa!" exclamă Godwin, „dacă este aşa, să 
mă duc repede Io primar să ob|in să mi-1 vândă."

— S’a făcut şi asta," zise din nou Elena, „uite: 
amica asta a mea, Pa iîit pe Leroux să se urce la 
primar şi ei a objinut fagăduiala lui, că o va vinde 
d-lui Godwin, cu condijia să nu mai dispară din 
circulaţie."

Fabricantul adresă d-rei Euark o privire de mul
ţumire, în care intra multă admiraţie şi mai multă
iubire.

Secretara Ceciliei se roşi p ână în vârful urechilor, 
ap^i întoarse capul, privind cu un aer încurcat în 
spre Elena.

D-na Constantin, bucurată peste măsură de duioşia 
ce vedea crescând în relaţiile prietenoase dintre a- 
ceşti doi, o mângâia uşor pe un obraz şi-i şopti: *

— „Feficii-o ! începi să treci şi tu prin primele 
faze aie... dragostei..." iar cu glas tare spre Godwin, 
adăugă. „Ar fi bine să-i daţi acestei d-şoare. un 
concediu de câte-va luni să se mai plimbe, căci prea 
a munci mult. . Cu prilegiul logodnei d-rei Godwin 
am văzut că toată organizaţia fusese lăsată pe seama 
ei, şi s’a earn surmenat drăguţa..."

*— „Cum vorbeşti Eleno!" exclamă lulia : Dar eu 
nu .vreau să iYiă despart de Cecilia mea... Eu fără... 
fără ea, nu aşi putea trăi!.. "

Milionarul se schimbase uşor îa faţă, la propunerea 
d-nei Constantin, dar când auzi răspunsul d-şoarei 
Kuerk se însenina, şi se ridică delà locul sau, spre 
a se pregăti de plecare, rugând pe Elena să-i pună 
Fordul ei la dispoziţie. Tot-odaia el lăsa un pachet 
de 1000 acţiuni reprezentând partea lui Gedeon şi 
a Elenei.

Tânăra femeie îşi trimise ucenica sa scoată maşina 
din garaj şi când fu gata de pornire, Godwin ruga
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pe luiia să-l însoţească*până la Banca Iui, unde avea 
să depună hâriiiile.

Tânăra luă Ioc Io volan şi conduse. Pe drum ambii 
nu schimbară decât banali-ăji, ferindu-se, ci, să nu 
atingă cu ceva susceptibilitatea iuliei, iar fata să nu 
pară că vrea să se vâre în sufletul Iui.

La o cotitură, foarte frecventată, un autocamion fu 
pe ’punctul să intre peste Fordul lor. Câte-va clipe 
Godwin avu iluzia că vor fi striviţi şi, ca sa opere 
pe lulia de primejdie, el sări în picioare, punând 
corpui Iui în faţa fetei. Dar lulia coti fără a-şi pierde 
cumpătul şi urcă maşina pe trotuar : autocamionul 
trecu fără să-i atingă.

Fabricantul îşi relua locul ştergându-se pe frunte, 
pe când fata îi privi cu un surâs, palid de emoţia, 
pricinuită, nu de primejdia prin care trecuse ci, de 
constatarea că el fusese gata să-şi pună viaţa în 
rizic spre a o apăra.

După ce depuse acţiunile, Ia federală, Godwin 
făcu două cecuri de câte un siert dc milion dolari 
şi ie înmâna Iuliei cu ruga de a da unul d-nei Con
stantin şi de a reţine celălalt pentru ea.

— „â.(i anulai dobânda fixată de d-v.,“ zise el 
surâzând, „dar nu aţi putut anula şi angajamentul ce 
Tni-ain luat, dc a vă mulţumi în acest fel pentru os
teneala ce v’aţi dat în folosul rneu.

„Cât pentru dobândă sper să mai vorbim, altă
dată. Şi iată aci, am aranjat cu Bancherul meu să 
va |ină la dispoziţie cele trei milioane ce mi-aţi îm
prumutat."

— „Mulţumesc..." replică fata, şi fiindcă Godwin 
se decisese să sc întâlnească din nou cu ea la d-1 
Leroux, lulia rămase la bancă, spre a-şi regula plă
ţile ce avea de făcut pentru diferite datorii conlractate.

Ea ceru să i dea d/n depozitul de trei milioane, 
suma de o sulă mii dolari, în hârtii de câte o mie. 
Bancherul se execută cu grabă şi îi prezinlă un 
compl pe care avea să-i iscălească spre a nü-i mai 
expedia socotelile acasă.

ÎS
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luiia luă condeiul şi după obiceiul ei, controla în
ainte de a iscăli. Cifrele arătau : trei milioane şi una 
sută cincizeci de mii dolari, din care se deduceau 
cele o sută de mii cerute de ea.

— „Vă rog“ zise d-ra Ruark, „vă rog să treceji 
şi suma din acest cec la contul meu, şi să-mi daţi 
să iscălesc complect."

Bancherul dădu unei funcţionare să modifice şi îi 
prezintă contul refăcut : era pentru 3.300.000 dolari.

Tânăra americană după ce numără din nou biletele 
de câte o mie, se îndreptă spre cel mai apropiat 
magazin de bijuterii şi. cumpără o brăţară de aur cu 
diamante, şi un colier de mărgăritare. Se duse de a 
dreptul la Elena şi îi dădu cecul lui Godsvin, apoi, 
fără nici o introducere ii puse brăţara de mână.

D-na Constantin o sărută şi îi mul{umi cu efuziune, 
însă lulia o opri zicând repede cu vioiciune:

„Stai-slai că nu merit mulţumiri de oarece ti-am 
făcut acest cadou din dorinţa de a obţine delà d-ta 
un sfat şi un sprijin: vreau să fac Ceciliei un cadou. 
Dar ea e milionară, ori-ce aşi vroi să i dau, ea îl 
poale avea înzecit mai bun şi frumos.

„De aceia vreau ceva care să aibă un aer de o- 
ribipalitate şi să-i placă."

— „Sunt curioasă, şi sunt gata să te ajut. Despre 
ce este vorba ?

— „Fetele cari sunt amicile ei nu sunt bogate. Ele 
câştigă lucrând în diferite ramuri de activitate. Fie
care are să fie nevoită să-şi facă pentru nunta Ce
ciliei câte o rochie..."

— „Şi pentru a d-tale," o întrerupse Elena, „nu au 
să-şi facă?..."

lulia, surâse cu înţeles :
— „Oh, eu şi viitorul meu sol suntem prea... să

raci, ca să ne putem plăti luxul de a ne căsători în 
public... Vom face o căsătorie într’un cerc de prie
teni, acasă."

„Ştiu..." surâse Elena, „la Castelul Părăsit."
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lulia o ameninţă drăgălaş cu degetul, pentru a’şi 
ascunde încurcătura şi relua după o pauză :

„Te rog să fii discretă... Şi... ca să nu se mai 
ostenească fetele şi să se arunce în cheltueli, eu aşi 
vroi să le fac- fie căreia în parte—cale un costum 
care să fie pe acelaşi model : în cât toate să pară 
uniformate."

Elena privi câteva clipe îa gând imaginea ce-i 
sugerase ideea luliei şi aprobă cu un surâs satisfăcut :

„Are .să fie graţios, delicat şi frumos, ceva, cum 
spun francezii : „exquis."

„Mă bucură că-fi place," zise lulia, „şi de a- 
ceea am sa te rog să mă ajuţi cu gustul şi expe
rienţa ce ai, să găsim ceva deosebit."

CAP. XVI

Pe când vorbeau sosi Dan Constantin, şi după 
cum fusese decis, se îndreptară cu automobilul spre 
casa lui Leroux situată lângă satul indian.

Leroux obţinuse în cursul zilei un succes însemnat, 
arestând pe unul din agitatorii cei mâi primejdioşi 
germani, pe capu! căruia guvernul american pusese 
un premiu de 50.000 dolari. El făcuse investigaţiile 
şi arestarea, după indicaţiile luate din scrisorile gă
site asupra lui Hardy, şi nu ştia cum să mulţumească 
mai călduros d-rci Zenobia Wnlsh.

El explică într'un acces de veselie că şi lui Spon
ger," care era cel mai rău notat magistrat, i-se făgă
duise o avansare şi se vorbea cu precizie de nişte 
gratificaţii mari.

Nu trecu mult şi Godwin, apăru, cu aerul încântat 
al unui om care răuşise în cele mai frumoase pla
nuri, Obţinuse şi făgăduiala formală a primarului că 
i-se va ceda castelul pe un preţ mult mai redus de 
cât se ceruse lui Rockefeller pentru el. Şi putea 
în baza acestei făgăducli ce i-o dădu*'* şi în scris,
- până la confirmarea ei de către ConsL. j1 Comunal 
şi de guvernatorul Statului Ohio, să procedeze la ,
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intrarea în stăpânire şi in începerea lucrărilor de 
reperajie şi prefacere a clădirii.

Godwin vru să spună că or dori sa aştepte con
firmarea acestei vânzări, dar ei văzu, în ochii iulièi 
o lucire de bucuri»?, şi când privirea felei se întâlni 
cu a sj, barbutul acesta obişnui! să îacovoae şi să 
conducă energiile oltoro, simfi că razele izvorâte din 
pupilele fetei îi pătrund prin ochi până in inimă.

Cucerit de ceea ce ghicea în privirea catifelată 
a tinerei, fabricantul îi apucă mâna cu un gest a- 
mical si întrebă cu căldura :

— „Nu e aşa d-soars? Nu e aşa ? d-ta care ştii, 
cunoşti şi iubeşti atât de mult pe fiica mea, nu este 
aşa că are să-i placă această cumpărătoare a unui 
castel in care... în care să-şi poată primi toate prie
tenele ei ? I"

Tânăra surâse, plecând ochii, pentru a-şi masca 
bucuria covârşitoare pe care o simţea, Ia auzul a- 
cestor cuvinte şi zise cu duioşie:

— „O, desigur d-îe Godwin desigur: Cecilia orc 
să fie în culmea fericire;."

Fabricantul reluă cu o uşoară insistenţă pe care 
chiar şi Eiena o observă:

— „Nu e aşa d-şoara? Aşa-i că nu om făcut o 
greşaiă cumpărând acea ruină?"

— «Oh nu—oh nu 1 exclamă iuJia aproape gata 
să-şi trădeza emoţie, „din potrivă d-ie aţi făcut cca 
mai mare şi frumoaşă achiziţie ce se putea face şi 
este cred complect în gustul Ceciiiei."

Tânăra tu întreruptă de intrarea brusca a d-rei 
Jeana Leroux : fiica francezului venea, să-i salute, 
lulia vârâ mana .în sacoşă, scoase colierul de perle, 
îl desfăcu şi înaintând spre Jeana, îi spuse cu un 
surâs fermecător :

— „Permite-mi te rog d-şoara ca în semn de mul
ţumire peniru bucuria ce am avut în cosa d-tale, 
să {i dau aceaşjă mica dovadă de recunoştinţă."

— «Dar ce bucurie aşa deosebită aţi avut oare Ia 
noi ?" întrebă tânăra luând cu toate acestea colanul,
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„ce bucurie uşa de mare să ii avut ie noi, core să 
justifice un cadou atât de frumos?"

D-ra Ruark şopti repede :
— „Lesă-losă, vei alla mai târziu, deocamdată 

pune-1 la gât ca să văd cai de frumos iţi şade."
Jeana îşi prinse coiidrui de gât, şi când se văzu 

în oglindă începu să sară prin casă, ca o copilă 
mică admirându-se şi scojând oxclamafii de bucurie.

De ia distanţa la care se afla vorbind, cu fran
cezul, Theodor îşi aruncă privirile asupra Elenei şi 
văzând-o că tachinează pe ltilio,—din vârful buzelor, 
fără sunet,—şopti :

— „Lasă fdto în pace... nu o necăji."
Elena replică la fel însă cu o mişcare prietenoasă 

din cep :
„Fiji fără grija, nu am să o mai amarase."

Şi luând pe Iulie de talie o duse glumind până la 
veranda, ca să-i arate frumoasa poziţie ce avea Cas
telul părăsit.

Privirea fabricantului urmări mersul elastic, ai celor 
doua tinere.

in gând el admira statura d-rei Ruark, ai cărei 
umeri, ceva niai largi, din pricina excreţiilor şi a 
muscuialurei frumos desvoltatâ, făceau să pară 
Itlia şi chiar şi şoldurile ei ceva mai Înguste, dân- 
du-i un aer de elegantă graţioasă. Îmbrăcămintea 

, ambelor tinere,—din pricina căldurei excesive, a a- 
cestei veri era cu puţin deosebită de acea a marei 
majoriteţi de femei americane. Peste bresiera care 
se jinea pe corp fără nici o ataşă, ambele aveau 
câte o bluză de muselină liliachie, prin care li se 
vedeau braţele şi umerii. Spatele iuliei între umeri, 
de unde se termina bluza ei liliachie uşor decoltată, 
trăda admirabilele ei lini! înobitate de plinătatea 
muscuialurei.

Godwin simţi un fel de sete de a se destăinui 
cuiva, şi întrebă ,în şoaptă :

— „Cum îţi pare d-ra Ruark, d-le Leroux?"
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— „Nu le cunosc încă, îndeajuns. Dar educaţia 
prea liberă ce Ii se dă, face din ele, cred, sau „to
varăşe solide" sau adversare teribile ale sexului 
bărbătesc."

Milionarul obiectă cu un surâs calm :
- „Se poate. Dar cred că mai degrabă vor fi 

„tovarăşe solide" după cum spuneai d-ta...
— „Şi în special fetele cari au avut de înfruntat 

greută|i sau au fost nevoite să-şi creeze singure o 
cale..."

CAP. XVII

In vreme ce Theodor Godwin ajutat de Dan Con
stantin căuta să se descurce, muncind cu o încor-, 
dare de uriaş—Ia îndeplinirea urgentă a noilor co
mande de locomotive făcute de către guvernul a- 
merican, în vederea purtărei războiului în Franţa, 
fiica iui, cu Zenobia şi Gedeon petreceau liniştiţi la 
ferma d-rci Edith Fowler.

luiia luase cu totul asupra ei grija reconstruire! 
c : steiul ui părăsit. Şi, instalată în încăperea în care 
fusese secfestrat Godwin, dirija şi activa zelul mul- 
ţimei de lucrători, cari furnicau prin vechea construcţie.

Architecţii şi inginerii veneau să primească in
strucţie privitoare Ia instalaţiile de băi, de lumină 
şi încălzire electrice, la împărţirea apartamentelor 
şi la diferitele feluri de mobile cari erau imediat co
mandate. Pentru a usca mai repede tencuiala, şi a- 
poi vopselele, lulia dispusese sa se instaleze pretu
tindeni ventilatoare. Căldura excesivă care domnea, 
şi aeroţia forţată făcu minunea ca în mai puţin de 
20 de zile totul sa tie gata.

lulia telegrafia Ceciliei şi Zenobiei să vină. In a- 
celaşi timp dispuse trimiterea de scrisori c44re a- 
mieele d-rei Godwin, precizând ziua şi ora la care 
aveau să vina spre a asisla la căsătoria Ceciliei şi . 
a Zenobiei. Ca postscrîptum secretara adaugă, că fie
care avea să freacă pe la croitoreasă (a cărei a-
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dresă era indicată) spre a încerca rochia în care 
avea să asiste ta cununie, în „Castelul Părăsit."

Cecilia, Gedeon, Zenobia şi Edih Fowlor sosiră 
cu un tren special, obţinut, cu mare greutate, ca 0 
favoare ce se acorda Regelui Locomotivelor. Edith 
adusese şi Vrăjitoarea cu ochii de aur, pe lungă 
servitoarea ei, şi se folosi de timpul câştigat pentru 
a vizita oraşul.

Cecilia invită pe Gedeon să locuiască cele doua 
zile cari îi mai despăijeau la Castel, dar Gedeon se 
duse cu Zenobia la acelaş hotel în care locuise în
ainte de plecare spre Golden Hill.

À doua zi Cecilia sosi cu Palmyra negresa ei. 
Condusă de iulia vizită pe rând toate încăperile pre
gătite pentru prietenele ei. Când dădu peste < ala 
de gimnastică şi de Hr, d-ra Godwin sări de gâtul 
secretarei sale şi o sărută exclamând:

— .„Ah luiio, lulio ! unde mai găsesc o fiin|ă atât 
de prevăzătoare şi iubitoare ca tine, care să se 
gândească numai la ceiace ar puica sa-mi facă 
plăcere..."

— „în curând vei avea poale una...“ replică luiia, şi 
cum frumoasa o privea uimită d-ra Ruark explică: 
„am auzii ca tatăl tău are de gând să se căsăto
rească."

Peste minunatul obraz al Ceciliei trecu un văl de 
irisietă, ea oftă şi zise cu un aer descurajat :

— „Tata are dreptate... Numai pentru mine a stat 
zece ani singur şi ş’a înecat tinereţea. Acum eu mă 
voi căsători şi-l voi părăsi... Gri cât aşi -i eu de 
voluntară, lot va trebui să rna duc după soţul meu. 
EI are o carieră din cele mai nobile ; e un muzicant, 
un virtuos neîntrecut... Aşi fi o proasta să vreau să-l 
închid între patru ziduri când gloria luise restrânge 
şi asupra mea... Dar bietul meu „tătic" va fi nevoit 
să se căsătorească spre a nu rămâne singur. Ai mare 
dreptate... Chiar să nu vrea el, eu aşi trebui să-l 
îndemn să-şi creeze o căznicie..."

— „Se poale să vrea şi d-1 Godwin să-şi creeze
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o căznicie, dar se mai poate ca, după cum s’a sfiit 
până acuma, din dorinja de a se devota numai tie, 
să nu aibă inima necesară spre a face acest pas... 
Poate se teme să-|i dea o mamă vitregă."

Cecilia îşi plecă frumosul ei cap pe umărul se- t 
cretarei sale şi oftă :

— „Ah, lulia mea dragă, nu îţi închipui cât aşi 
dori să fie şi el fericit... dar numai când * mă gândesc 
că se va instala, ca o barieră, între noi, o mamă 
vitregă, ma ia groaza."

Gedeon le surprinse în convorbire şi după ce 
strânse mâinile ambelor fete. cu un gest degajat, ie 
înso|i prin încăperi, cu un aer interesai.

Ceciiia şopti secretarei sale :
— „ia priveşte-1 draga mea şi spune-mi dacă nu 

e cel mai splendid şi nobil tip dc bărbpt din câ|i 
există..."

D*ra Ruark aruncă o privire furişă spre frumosul 
violonist şi replică în şoaptă:

— „Nu-mi permit sa mă pronunj de oare ce am 
mai pă(i!-oîntr’un rând..."

Gedeon surprinse privirea furişată a d-rei Ruark 
şi întrebă cu un surâs în care o nuanjă de gluma 
se amesteca uneia de bunătatea prietenească:

— „Despre ce vorbiji pe socoteala faimosului cu
ceritor de inimi ?"

— „Ei," replică, lulia, „cum să po|i minţi Cecilio 
fajă de aşa o privire? Noi d-le Walsh..."

— „Stimate domnule Walsh" o îşfrerupse Gedeon 
cu acelaş surâs fermecător.

Întreruperea violonistului dădu Ceciliei timpul ne
cesar să găsească o replică plauzibilă :

— „Mult onorate domnule Walşh," zise d-şoara 
Godwin, făcând .o reverenţă de curtenie comica, 
„vorbeam tocmai de primejdia-ce ameninjă pe altefa 
noastră regală, — nu-i aşa lulio, că fiind fica unui 
rege a! locomotivelor, eu sunt o altetă regală ?"

— „Locomotivă," complectă d-ra Ruark...
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Cecilia reluă stăpânindu-se cu greu să nu puf
nească de râs :

— „Da: Alteţa noastră Regală Locomotivă, vorbea 
despre o eventuală părăsire a noastră de către i- 
luslra noastră secretară buna şi energică acrobată, 
lulia Ruark, în cazul când s'ar efectua căsătoria pro- 
ectată între Alteţa noastră şi faimosul „cuceritor de 
inimi.'* Nu ştiu dacă aţi auzit de acel tip, devenit 
celebru, fiindcă are, cum spunea indiana Edithèi, are, 
„un obraz de fată..."

— „Şi ce aţi hotărât?" îalrebă Cedeon. „Ce aţi 
hotărât cu d-ra Ruark ?“

De astă dată Cecilia deveni serioasă, şi nu mai 
glumi. Ea oftă :

— „Nu ştiu zău ce să decid. Mi-e aşa d ‘ frică 
să o pierd... Şi mi-e teamă că mi-o fura vreun făt 
frumos... Şi pe urmă adio secretara mea... şi draga 
mea I "

Oedeon îşi stăpâni cu greu privirea spre a nu se 
trăda prin surâsul de înţelegere, ce îi venea să a- 
dreseze luliei, şi zise :

— „Xu depinde de cât de Alteţa Voastră Regală, 
să-i găsiţi o funcţie mai în apropierea Alteţei Voastre. 
O slujbă să zic... inamovibilă..."

Cecilia se gândi o clipă şi nn găsi.
— „Ce aşi putea oferi... Nu văd ce aşi putea o- 

feri dragei mele..."
—: „Gândiţi-vă Alteţă, şi poate veţi găsi," încheia 

Gedeon sărutând de astă dată mâna frumoasei bete.
Cecilia isbucni în râs şi trecând spre alte încă

peri îşi exprimă încântarea ce simţea gândindu-se 
că graţie luliei toate amicele ei vor avea câte un 
mic apartament : odaie, salon, baie la dispoziţiei, cu 
câte o servitoare pentru 2 inse.

Vorbind lulia o conduse până la apartamentul pre
parat pentru Cecilia şi viitorul ei soţ. Frumoasa fată 
cuprinse pe secretara ei în braţe şi o sărută în mai 
multe rânduri spunând lui Gedeon :

— „Uită-te Ia scumpa asta de Iulie dragă: Mă
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îngrijeşte mai bine decât o mama. Zău Iulia mec 
drăguţă, eu uneori nici nu ştiu cum să-ţi fiu recu
noscătoare, şi regulat mă gândesc că nu te iubesc 
îndeajuns pentru îngrijirea şi dragostea ce risipeşti
pe „mine !"

Cu un gest ştrengăresc, ameninţător Cecilia se 
adresă lui Gedeon :

— „Vezi dragul meu ! Vezi! la lecţii delà lulia mea.
cum să mă menajezi, şi cum să mă iubeşti... Acuma 
să vedem şi apartamentul tatălui meu..." *

Câte şi trei pătrunseră în încăperile destinate lui 
Godwin. Odăile erau mobilate simplu, numai salonul 
era ceva mai luxos. Iulia explică:

„Totul este făcut după dorinţa tatălui tău. lată 
colo în dosul acelei draperii este o masă de şah 
cu figuri enorme. Cred că are să-i facă plăcere, am 
observat că este un jucător de şah pasionat."

— „Ce folos..." roşii Cecilia. „.Ce folos, că are 
să fie singur şi nevoit să joace numai cu bărbaţi. 
Din cele ce şliu cu asupra gusturilor tatălui meu, 
nu cred că are să găsească vreo tovarăşe demnă 
de el."

Gedeon o întrerupse surâzând :
„Dar dacă a găsit... Dacă te pândeşte de un

deva din umbră o mamă vitregă... cu o mătură mare 
în mână ! O fiinţă care să te cicăleqscă... Ce vei 
tace ?..."

— „Ah, nu mai vorbi aşa !" exclamă fata. „Nu se 
poale!... Tata nu va lua niciodată pe o fiinţă care 
nu mă va iubi... Dar dacă ar lua una, ce să fac ? 
Nu am dreptul sa- cer delà el mai mari sacrificii 
decât a făcut până acuma."

Tânăra se opri din vorbit, scoase un ţipăt, şi 
lipindu-se de Gedeon, îi apucă braţul cu un gest 
convulsiv şi arătând către draperia îndărătul căreia 
trebuia să se afle masa de şah, şopti:

— „Mi-se pare că este cineva acolo...*
Ha nu apucă se termine fraza şi fuldurile de ca

tifea se dădură la o parte : Theodor Godwin se a-
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rălă zicând cu uri Ion glumeţ şl un surâs care 
da figured iui semeţe, deschise un aer cuceritor :

— „Bine aţi venit în încăperile mele! Nu mo scuz 
că am ascultai ceeace aţi vorbit, fiindcă eram tocmai 
adâncii în admiraţia şahului, când rnV.m trezii cu un 
stoc de desiainuiri Nernai putând să le ascuii fără 
o oarecare jeno, am fost nevoit sa vă întrerup : 
sunt încântat că amicul meu Gedeon se interesează 
de mături... Am să-l numesc... furnisorui meu specia!... 
pentru Ucazul când Cecilia ar consimţi să capete o 
mama vitregă."

— „Dragă tată 1" exclamă fata ; „cum poţi d-ta, 
atât de bun cu mine, să-mi dai de mamă o fiinţă 
care să aibe nevoie de mături pentru a-mi dovedi 
iubire» ei."

Theodor o mângâie uşor pe bucle, zicând cu o 
intonaţie de supunere:

— „Lesă, fetica mea... dacă nu-ţi convine. Am să 
stau singur, precum am sial şi aceşti din urmă zece 
ani."

„Dar nu vreau 1“ isbueni Cecilia, şi faţa ei fer
mecătoare se înoură, căpătând o nouă nuanţă de 
frumuseţe pe care Gedeon nu o cunoscuse încă la 
ea, „nu vreau cu nici un preţ să te sacrifici pentru 
mine. Eu am să plec îndată după căsătorie, în că
lătorie cu Geo, şi d-ta ai să rămâi singur. . Prietena 
mea Marion Raleigh, a făcut o călătorie de nuntă 
care a ţinut optsprezece luni. Au ocolit globul, şi 
au fost fericiţi. Şi eu am să ocolesc globul cu acest 
artist, care va sta probabil în fiece oraş mare câte 
.2 săptămâni. Are deja patru oferte delà diferiţi im
presari. Vom face din călătoria noastră o lună de 
jniere V'

— „Are să fie o viaţă de miere," corectă lulia 
.zâmbind.

— „Şi când ne vom întoarce..." reluă Cecilia, 
„von) da pe. aci ca nişte musafiri... aşa că nu vom 
sili pe nimeni să umble cu mătura după noi ! Dar mă 
cam încurcă soarta luliei mele..."
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— „Nu te teme," o linişti secretara, „când vei 
reveni mă vei găsi in capul unei întreprinderi meri ?"

Cecilia deschise ochii mirată.
— „Desigur," complectă d-ra Ruark, „voi deschide 

pe cont propriu un circ... Nu ştii ca am mai condus 
unui? dar, acela era mei uşor de mânuit de cât cir
cul d-tale de fete independente."

Godwin isbucni în hohote, şi spre. înveseljrea Ce- 
ciliei zise':

— „Să ştii domnişoară că le rog să-mi rezervi 
şi mie un ioc, ca director supleant, sau ca boxeur 
pentru cazul când lucrurile s'ar complica."

— „Pentru postul acela de boxeur am reţinut deja 
pe Ruth Stevenson," replică bruna râzând, „pentru 
d-voasiră voi rezerva poslul de secretar general per
petuu la clubul fetelor burlace, la care am fost pro
pusă pentru poslul de prezidentă... După cum am 
vorbii la Golden Hi#..“

Cecilia întreba pe iulia dacă a mai tăcut aij^in
vitaţii decât cele strict cerute de ea,- şi la răspunsul 
iuliei lămuri pe tatăl ei.

— „Nu vreau să asiste de cât numai acelea şi a- 
ceia cari mă iubesc... vom ii cel mult douăzeci de 
inşii/ am cerut să nu fie mai mult, fiindcă altfel, 
dacă aducea şi Gedeon pe câte îl admira, am fi 
avut vre-o 10 000 de fete şi poate şi câ{i-va bărbaţi... 
Aşa cel puţin suntem mai intimi... Nu te supăra iată?.."

— „Cum să mă supere draga," exclamă Godwin, 
„dar nici nu-ţi închipui cât mă încântă că vom putea 
să respirăm mai în voe."

CAP. XVIII
>. •

Preparativele făcute pentru căsătoria Ceciliei, cu 
toate că erau menite să fie pentru un cerc relativ 
restrâns, implicau, din dorinţa lui Theodor Godwin 
un oare care lux.

Pretextul invocat de el pentru această modificare 
a dorinţei exprimate de fiica sa, era căsătoria Zeno-

i
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biei Walsh cu procurorul Swonger, şi prezenţa celor 
câţiva amici, înalţi magistraţi şi protectori ai lui.

Cecilia protestase împotriva acestor „intruşi" dar 
Zenobia, prin Gedeon o convinse că aceşti bărbaţi, 
reci în exerciţiul funcţiunei, lor erau, între prieteni, 
cei mai afabili şi „umani" gentilomi.

Ş'apoi nu numai Alfred Swonger avea nevoe de 
protecţia lor, ci însă-şi Godwin, trebuia să-i aibă de 
partea sa în urmărirea şi pedepsirea criminalilor 
cari fusese descoperiţi pe urmă indicaţiilor luate din 
hârtiile găsite asupra fostului secretar Hardy.

Sub conducerea luliei, dificultăţile se rezolvau parcă 
delà sine. Şi Theodor Godwin sosind la Castelul 
Părăsit îşi exprimă admiraţia, zicând Ceciliei :

— „Secretara ta face pe alţii să execute cele mai 
complicate lucruri cu o îndemânare, care-ţi dă iluzia 
că lucrurile s’au săvârşit delà sbe... Eşti de fnvidiat 
Cecilio dragă... Eu în afară de *an Constantin, nu 
mai am putut găsi unul tot atât de gata de munca, 
pe care să-l fac secretarul meu... Am ecu ma doi se
cretari, dar slabi... slabi... Iulia ta este o valoare, o 
mare valoare comercială..."

„Pe care o am la dispoziţie gratis..." rosti fata 
râzând .. „Dar acuma trebue să ne pregătim, că în
cepe să se apropie ora, şi luliei mele nu-i place 
dacă nu sunt punctuală... D-ta ai să pui frac... Mi 
s’a părut că am auzit pe lulia spunând că trebue 
să fii foarte bine în „smoking..."
(58— „Desigur... are dreptate, fracul e pentru tineri, 
dar şi Gedeon are să fie în frac ca şi Swonger... 
Ca şi amicii lui. Şi Dan Constantin vine în Smoking, 
cu doi din devotaţii Iui, nişte români cari l’au ajutat 
în primele momente grele... Fetele- tate cum au să 
fie ?...“

— „Toate în alb, inclusiv Iulia," şi într’un acces 
de veselie, Cecilia explică : „să vezi tată, le-a uni
formizat pe toate ; aceiaşi croială, nceeiaşi culoare 
şi detalii. Are să fie un deliciu să le vezi."

Fata, ca să privească mai de aproape în obrazul
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tatălui ei, făcu un pas şi ridicând mânu|a ei, atinse 
uşor, ca o mângâere bărbia lui Theodor; apoi rosti 
surâzând :

„Dar cât de tânăr şi frumos eşti tată dragă. 
Credeam că numai seara, sau în penumbră, ară fi 
atât de bine... Ştii, sunt mândră că om un tată de... 
estciic." /

Milionarul plăcut impresionat de cuvintele fiicei 
sale îi apucă mâna gata să i-o sărnte, dar intrarea 
luliei îi întrerupse gestul, pentru câteva secunde. 
Magnatul industrial surâse, şi continuă mişcarea să
rutând mânu|a Ceciliei.

lulia vru să vorbească dar d-ra Godwin îi luă în
ainte zicând repede:

— „Îmi sărută mâna tatăl meu, fiind-că i-am făcut 
un compliment, spunându-i că este tânăr şi frumos..."

D-ra Ruark afectă un aer grav şi replică:
„Nu i-ai făcut cu aceasta nici un compliment, 

draga mea, i-ai spus numai cum stă realitatea... pe 
care o vede’ toată lumea."

Magnatul industrial, emoţionat de cuvintele auzite, 
întrebă repede, cu glasul aproape tremurat, abia 
stăpânindu-şi mişcarea f.a|ă de fiica sa :

„Şi d-tră, d-lră ce părere aveţi?..."
„fc'u, domnule," replic# lulia privind delà Cecilia 

spre Theodor Godwin, „eu aşi trebui să fiu de pă
rerea „stăpânei mele" sau să văd ca toată lumea... 
Dar... am şi eu părerile mele... pe cari vi Ie voi 
spune după căsătoria Ceciliei..."

Theodor păru mortificat de cuvintele luliei şi se 
scuză, trecând spre odăile lui.

„Cum lulio dragă," exclamă d-ra Godwin, „fie 
nu-ji place tatăl meu... Nu găseşti că e frumos ?..."

„Vezi bine că nu-mi place.-, deşi, trebue să 
recunosc că este un adevărat tip frumos. De altfel 
î|i seamănă Jie. . Cum să nu fie frumos nu este ta
tăl tău ?...“

Cecilia se uită cu .un aer desamăgit spre iigura 
secretarei, sale şi i-se păru că pe obrazul ei strălucea
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ca un nimb de fericire ; şi că surâsul ei avea ceva 
ştrengăresc.

•— „Dar,** reluă d-ra Godwin, „eu am avut im
presia că tu simpatizezi pe tatăl meu... Ai lacul a- 
tâiee. pentru el şi pentru mine... mi se părea..."

lulîa o întrerupse cu o vioiciune exagerată :
— „Ţi s'© fi păru?... omu! se poate înşela : eu nu-I 

simpatizez..."
— „Şi nici nu-(i place?..." urmă Cecilia nemai 

ascunzându-şi uimirea.
— „Vezi bine... dar ce are asta a aface cu afa

cerea de azi. Te rog să te pregăteşti. Peste câteva 
minute au sa înceapă sa apără nebunatecele noastre, 
apoi vor sosi şi invitaţii lui Swonger, şi... sa fii gata, 
podoaba mea. Prepară-te, pana mai arunc o privire 
asupra ultimelor preparative ; eu voi fi gata îmbrăcată 
şi te voi aştepta..."

Şi, lulia dispăru.
Negresa Ceciliei numită Palmyra se ivi rostind 

cu o intonaţie de spaimă :
— „Stăpâna scumpo, să zorim, că mă ceartă Miss 

Ruark, dacă nu eşti gata la finipul hotărâi. Toată 
casa şi foaie prietenele malale frumuseţee, suoi gata... 
Şi d-ra Welsh, şi d. Swonger, îo[i suni gata... Nu 
aşteaptă decât să intrăm în salonul de recepţie."

— „Păi să intre... Ce mai aşteapiă?"
— „Pe matale te aşteaptă, zâna mea dulce... Cum 

ar putea să înceapă, serbarea fără păpuşica mea 
de aur..." continuă negreasa umblând cu iuţeală şi 
ajutând stăpânei sale, cu o precizie fără seamăn.

Două ajutoare de croitorese se iviră şi în câteva 
minute Cecilia fu îmbrăcată înir’un costum anume 
combinat, ca numai prin schimbarea corsagiului să 
se poată transforma înfr’un costum ceva mai elegant 
de călătorie.

Când Cecilia fu gata, negresa Palmyra o con
duse repede până la intrarea salonului. Aci lulia 
complect schimbată într’un costum alb, o primi şi o 
sărută complimentând-o pentru înfăţişarea ei superbă.
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D-ra Ruark tuşi apoi uşor, şi pătrunse cu d-şoara 
Godwin în salonul luminat cu electricitate.

Ca la un semnal intrară, simultan, prin mai multe 
uşi, toate fetele, prietene ale Ceciliei, înaintând spre 
ea, asemeni unor fluturi mari albi.

Bărbaţii, în costumele lor închise, rămaşi ceva mai 
în urmă, salutară pe Cecilia cu înclinări, pe când 
frumoasa, căutând din ochi pe Gedeon, răspundea 
cu o grabă fericită. In sfârşit ea descoperi lângă 
Swonger pe frumosul violonist şi cu mâna îi trimise 
o salutare pătrunsă de duioşie.

Zenobia răsări din grupul de fete cori înconjurau 
pe Cecilia şi trimise lui Godwin, un salut plin de 
înţelegere, însoţit de o ameninţare din degetul ei diafan.

De pe un fotoliu se ridică un preot (pastor) pro
testant, care în mişcarea generală nu fusese^ luat în 
seamă... El făcu mai mulţi paşi, se opri în Ipcul 
care îi fusese indicat şi aşteptă câteva secunde.

lulia făcu semn lui Gedeon s,ă se apropie, şi re
petă acelaş gest faţă de Zenobia.

D-ra Walsh se alătură de Swonger, îl luă de braţ 
şi-l duse până lângă preot, oprindu-se, ca să aştepte 
pe Cecilia şi Gedeon.

Ambele perechi despărţite puţin, se opriră în aş
teptarea celor ce aveau să urmeze, lulia, se apropia 
zicând cu un aer de autoritate surâzătoare:

— „D-ta Edith Fowler, treci lângă Zenobia, şi 
ţine Ioc de mama a d-rei Walsh, iar d. procuror 
general Smither, trece lângă d. Swonger, să ţină 
loc de tată.*'

Şi cum cei desemnaţi se executau surâzând, fata 
continuă :

— „D-nul Theodor Godwin trece lângă d. Ge
deon Walsh şi va ţine loc de tată, iar d-ra Ruark, 
va ţine d-rei Godwin, loc de mamă !...*

— „Ah, ce drăguţ din partea ta 1“ exclamă Cecilia 
apucând-o cu dragoste de braţ... apoi, către ceilalţi 
urmă : „la priviţi ce mamă frumoasă şi voinică am eu !...*

Theodor trecuse de partea lui Gedeon, şi la auzul
)8
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cuvintelor fiicei sale, el zâmbi în direcfia d-şoarei 
Ruark, dar fata, avea un aer serios de autoritate 
demnă.

Scoţând acteletinerilor ea ie arătă preotului, apoi 
îi făcu semn să înceapă. Pastorul deschise cartea 
ce ţinea în mână şi în- liniştea plină de reculegere, 
începu să citească.

După câteva minute el adresă întrebările de rigoare 
d-rei Walsh şi lui Swonger ; şi după ce le puse i- 
nelele în deget, rosti formula care îi unea.

Swonger fu gata să’şi sărute soţia, dar ea îl opri 
cu un gest, arătând spre d-ra Godwin.

— „Să nu fim egoişti : stai să termine şi Cecilia."
Când se adresă preotul lui Gedeon, luiia scoase i- 

neleie şi dădu unul lui Godwin, arătând, că trebue 
el să-i treacă pe degetul mirelui, iar ea puse inelul, 
ce ţinea în mână, pe degetul Ceciiiei, şi, cu o miş
care simplă scurta,—care nu era însă în protocol- 
sărută mâna fetei. Preotul surprins rămase o clipă 
fără a puiea vorbi, apoi îşi continuă oficiul.

Când termină, Cecilia sărută pe lulia şi Zenobia 
pe d-ra Fowler, Godwin luă pe Gedeon în braţe, 
şi-l strânse ia piept cu putere. Procurorul general 
Smifher, părăsi aiitudinea Iui rigidă ş-i cuprinse în 
braţe pe Swonger, alăturându-şi obrazul de acel al 
inferiorului său. Dar Swonger nu se lăsă, ci în e- 
moţia ce-1 cuprinsese sărută pe superiorul său ca 
şi când el ar fi fost soţia lui.

Fetele începură să se îndese în jurul Ceciiiei, 
dorindu-şi fiecare rândul spre a o săruta, pe când 
bărbaţii, în aşteptarea să le vină prilejul de a prezintă 
felicitările şi urările lor. strângeau mâinile celor 
doui miri.

Până sa se termine, vreo patru servitori negri se 
iviră aducând pe tăvi de argint pahare cu şampanie 
şi diferite pişcoturi şi prăjituri. Unui din ei, un u- 
riaş plimba o tavă cu rachiuri americane: el circula 
pe lângă bărbaţi şi se văzu oprit de o d-şoară de 
onoare, care-I întrebă dacă nu are pahare mai mari.
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Până să răspundă negrul, fala băuse unul după 
altul două păhăruje, zicând cu glas tare :

„Ce te ui fi aşa la mine amice ? Nu sunt două 
mirese? Nu trebue să beau pentu amândouă... Stai 
să mai'beau câte unul şi pentru fiecare din mirii 
de fală."

„Helen dragă," şopti Aurelia Djeskujor doc- 
torija, „nu te mai grozăvi cu talentul tău de a bea 
alcool, că te vede lulia. Se uită de cinci minute
ta tine..."

Chimisla luase un al treilea pahar de Whisky, dar 
cum auzi cuvintele prietenei sale, depuse băutura la 
loc şi scuturând din cap îşi flutură buclele tăiate, 
apoi potrivindu-şi ochelarii replică:

„Am să schimb sticlele pince-nez-ulul meu; mă 
înşeal i : mi s’a părut că păhăruţele acelea erau goale."

Aurelia Djeskujor doctoriţa, o luă de mână, cu un 
gest de prietenie şoptindu-i :

„Să nu te vadă lulia că se supără."
Chimisla o privi, şoptind cu un aer de ştrengărie:
— „Ah, mâncaţiaşi ochii ăia frumoşi doctorito !"
lulia invită pe Cecilia şiZenobia să poftească în 

sala de mâncare, şi tofi trecură pe rând, pe urma 
nouiior căsătorite, să ia loc la masa mare, drept
unghiulară, aranjată aşa ca să încapă toff.

Preotul vru să se retragă, însă Zenobia se apropiă 
de el şi îi şopti câteva vorbe. El holbă ochii cu 
uimire, dar se declară gata să execute voinţa tinerei 
şi rămase, aruncând pe furiş o privire mirată în spre 
un colt al marei încăperi, unde sta retrasă o indiană. 
Era sojia lui Soare-Răsare : indiana asislase mula de 
admirajie la cununia simpla a celor două perechi. 
Ea adusese un filtru pentru Ruth Stevenson, dar, per- 
duse pe drum sticluţa ce preparase pentru Aura 
Djeskujor.

Pastorul luase Ioc în partea opusă celei ocupată 
de Cecilia. Pe laturea mai îngustă a mesei era: la 
mijloc Godwin, în dreapta, Zenobia, având alături
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pe Swonger şi Edith. Iar Ia stânga milionarului, se 
afin Gedeon şi Cecilia, apoi lulia.

Edith Fowler şi d-ra Ruark, ocupau cele două 
coifuri de masă, apoi urma după lulia, la stânga ei* 
Procurorul general, Âura Djeskujor, Dan Constantin 
şi sofia lui, etc., iar la dreapta d-rei Fowler era Ruth 
Stevenson, un magistrat şi câteva fete, alternând cu 
cei doi devotafi ai lui Dan Constantin. In colţul cel 
mai aproape de preot, chimista Helen, făcea ochi 
dulci pastorului despre careafiase că e băutor bun.

In mijlocul celei mai mari animaţii, pe când masa 
era pe la sfârşite, procurorul general ridică un toast 
în sănătatea Zenobiei şi-a lui Swonger. Vizatul răs
punse mulţumind prinlr’o cuvântare hazlie. Şi fiecare 
fată ţinu să spue câteva cuvinte de urări.

.lulia se ridica şoptind cu un accent indignat:
— „Poftim, mi-am pătat rochia cu vin roşu... Ma 

scuzi pufin Cecilio, mă duc să văd ce remediu pot 
-găsi."

— „Remediu," replică Cecilia abia întorcând faţa 
de la Gedeon, „cel mai bun remediu este o altă rochie. 
Stai aci, sau dacă pleci revlno repede fetifo draga..."

Gedeon devenit de o volubilitate gentilă, pe care 
Cecilia o da în socoteala mulfumirei sufleteşti, vorbea 
de dreptul Ia fericire al fiecărei om.

Dan Constantin, a cărui haină, dintr’o întâmplare 
pe care o putea explica numai sofia lui, se asemăna 
ca două picături cu aceea a lui Godwin, se sculă 
delà loc, se apropie de patronul său, şi mag
natul industrial se ridică, spre a vorbi cu el, mai 
deoparte câteva cuvinte. După ce termină, Godwin 
se reîntoarse la locul său, ştergându-şi cu batista 
obrazul, apoi îşi întoarse capul uşor spre Zenobia 
şi conversă cu ea, trecând cu batista deseori peste 
obraz. Cecilia observă această mişcare, ce-i păru * 
ciudată, se gândi că este una din apucăturile din 
tinereţe ale tatălui ei, de pe când era lucrător, şi 
ca să nu-1 indispună azi, cu vre-o observaţie, vorbi 
înainte cu Gedeon, cucerită de volubilitatea lui. Ea
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observa totuşi ca lulia relua locui alături de ea, 
dar că începuse în şoaptă o convorbire cu Aurelia 
Djeskujor.

„Negreşit," râse frumoasa mireasa, răspunzând 
Iui Gedeon, „ei dreptate, omul e dator faţă de sine 
şi de societate, să aspire la cel mai înalt grad de 
fericire. Dacă to|i indivizi, unei societăţi, ar putea fi 
fericiţi, s’ar realiza idealul : societatea ideală, adică 
fericită."

Gedeon se adresă sorei sale cu glas ceva mai 
ridicat spre a fi auzit de mai multi.

— „Zenobio dragă, auzi ce spune Cecilia V... fe
ricirea pentru toată lumea."

„Inclusiv rudele cele mai npropiate?" întrebă 
noua d-nă Swonger pe acelaş ton.

„Da... inclusiv... nu e aşa Cecilio?" Făcu Ge
deon, cu fa|a strălucitoare, ca în prepararea unei, 
lovituri de ştrengar.

— „Şi," reluă Zenobia, „şi a părinţilor noştri? 
Adică să precizez, şi a d-lui Godwin ?"

Fabricantul auzind că e vorba de el, îşi plecă de 
tot capul pe mesă, dispărând îndărătul batistei sale.

Cecilia, surprinsă de această întrebare, vru să a- 
tragă atenţia luliei asupra celor ce se vorbeau, şi 
privind în direcţia Zenobiei bătu uşor cu mâna pe 
pulpa secretarei sale. Insă, fata deşi simţi loviturile 
uşoare, continuă să şoptească înainte colegei sale, 
cele ce avea pe inimă. Cecilia replică pe acelaş ton,
Ia adresa d-nei Swonger:

— „Negreşit... doresc fericirea oricui, sub forma, 
care-i convine fiecăruia... De ce aşi fi atât de dar
nică fată de alţii, şi nu aşi acorda acest drept şi ^ 
tatălui meu ?...“

Zenobia se ridică în picioare şi cu glas tare se 
adresă mai mult adunărei decât Ceciliei :

— „Dacă este aşa, onorată adunare, cer Yoia de 
a vă face o surpriză plăcută... Subsemnata am pre
văzut şi prezis pentru astăsearâ încă o a treia că
sătorie... care nu fusese în programul nostru, în mod
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oficial: căsătoria d-Iui Theodor Godwin, cu una din 
fiin|ele cele mai iubite din societatea noastră."

Cecilia se îndreptă spre tatăl ei, care cu totul de
zorientat, sta cu fruntea plecată pe braţul pus pe 
masă.

D-na Swonger neatinsă câtuşi de puţin de această 
. ţinută a vecinului său de masă, continuă :

„Domnule Pastor, vă rog să vă pregătiţi a ce
lebra, cu cel mai redus ceremonial posibil, căsătoria 
de care vorbesc. Totul este în regulă: d-le Godwin 
poftiţi, prezintaţi-vă împreună cu dama inimi d-voasfră."

Cecilia ridicată în picioare de cuvintele Zenobiei, 
privi cu intensitate spre locul în care tatăl ei, şedea 
în aceiaşi atitudine parcă abătută, ca simţi, că, în 
aer pluteşte ceva nedefinit: de ia tatăl ei, privirile 
îi alunecară spre sora lui Gedeon. Şi observă că 
ea îşi îndrepta ochii spre fundul sălii. Zenobia privea 
către draperia întunecată, alë cărei falduri se dădeau 
cu încetul Ia o parte. Toate feţele se întoarseră în 
direcţia aceia, şi, Ceci’ia, scoase o uşoară excla
maţie de mirare, când din dărătul acelei draperii, 
trasă la o parte, ca la teatru, apăru Theodor, surâ
zător, ducând le braţ, o damă îmbrăcată inlr'un cos
tum de serată. Străina avea obrazul voalat complect.

Frumoasa fiică a milionarului se uită spre locul 
ocupat de tatăl ei, şi văzu obrazul râzător, al Iui Dan 
Constantin, ridicându*se încet, pufnind de râs. Fata 
făcu din deget un gest de ameninţare drăgălaşe în 
direcţia lui Dan şi a Iui Gedeon, şi vru să afle re
pede, cine era fiinţa aleasă de Godwin, dar costumul, 
pe care încă nu-1 zărise, şi voaleta groasă, o dezo
rientau Ea privi cu duioşie spre Godwin, dar figura 
ei trăda într'atât neliniştea internă ce* simţea, încât 
Gedeon nu-şi putu opri o gluma :

— „Haiti ! Măturoiul... Asla-i persoana cu mătu
roiul... Am păţii-o amândoi, Ceci dragă 1...“

Tânăra d-na Walsh, simţi inima slrângându-i-se în 
piept, pe când cu ochii uşor căscaţi privea către 
rătarea delà braţul tatălui ei. „Arătarea" putea ti so-

a-
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colită ca una din cele mai srmonios croite fiinţe, dacă 
mersul ei ciudat, ca de raţă, nu ar fi contrastat atât 
de violent cu umbletul elegant al fabricantului.

„Ia priveşte," şopti Cecilia, „ia priveşte, Geo 
dragă, cum umblă!..."

„Par’că ar fi o gâscă... Ba nu," corectă vio
lonistul, slăpânindu-şi cu greu un surâs, „par’că ar 
fi o raţă, aşa se leagănă... Sunt curios să ştiu cum 
i-o fi stând cu măturoiul în mână..."

„Ah, lulio, dragă," şopti Cecilia către tovarăşa 
ei din stânga, care continua imperturbabilă, să şop
tească medicinistei diferite taine, „ia uiiăle ce mers 
are... cum se prezintă... Ah, ce nenorocită am să fiu..."

Gedeon însă îi atrase atenţia spre mireasa mili
onarului, şi Cecilia, văzu cum preotul, se prepara 
să pună la cale căsătoria celor doui.

— „Draga mea," şopti frumosul violonist, „nu te 
arăta prea supărată; acest lucru ar putea amara pe 
tatăl tău... Stai să vezi întâi ce fel de fiinţă este şi 
apoi să o judeci... Vrei să-i ieşim întru întâmpinare?..."

Fiica milionarului, se supuse dorinţei soţului ei, 
dar până să sc ridice, ea observă că Zenobia, eşită 
delà locul ei, înainta spre însoţitoarea lui Godwin, 
şi îi oferea un buchet.

Mireasa, înclină capul în spre flori, şi Zenobia, se 
folosi de această mişcare, spre a scoate vălul prea 
gros de pe obrazul viitoarei d-ne Godwin. Cecilia 
văzând mişcarea d-nei Swonger, rămase locului spre 
a putea zări de departe chipul ce se ascundea între 
rozele minunatei jerbe.

Dar străina ridică fruntea în aceiaş mişcare cu 
buchetul, care astfel îi ascundea întregul cap; şi, 
ca şi când ar fi ghicii şi vroit să savureze nerăb
darea celor ce o priveau, ea începu să lase încet- 
încetul florile în jos. Şi încet, începu să se vadă, 
întâi fruntea, apoi sprincenele, apoi ochii surâzători, 
ai unei feţe zare părea cunoscută. Cecilia privea cu 
o intensă încordare cum, dintre flori, apăreau treptat-
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treptat, trăsăturile gingaşe până ce întregul cap, 
răsărise asemeni une flori superbe, îndărătul buche
tului. Cecilia deschise ochii mari, şi izbindu-şi pal
mele, una de alta, într’o izbucnire de f ericire strigă : 

— „lulia mea! Julieta mea scumpă ! Tu eşti!?..."

CÀP. XIX

Fără a mai ţine socoteală de nimic, Cecilia se 
repezi delà locul ei, răsturnând un .scaun în drum, 
şi se aruncă de gâtul secretarei sale. lulia dădu bu
chetul lui Godwin şi abia mai văzând, din pricina 
lăcrămilor de fericire ce îi împaiejenau lumina o- 
chilor, îşi cuprinse prietena în braţe şi o sărută fără 
a puiea rosti vreun cuvânt.

Cecilia, revenită complect din grija de până adi
neaori, nu-şi mai putea stăpâni fluxul de cuvinte 
mângâitoare. Ea şoptea printre sărutările cu care 
acoperea pe fosta secretară.

— „Cum să |i muljumesc, fată dragă, că te ai 
gândit, ca,*de căsătoria mea, să-mi pregăteşti cea 
mai frumoasă şi fericiloare surpriză, ce a-şi fi putut 
visa 11 Mi se pare că nu am să găsesc în mine 
destule puteri ca să exprim iubirea ce am pentru 
tine. Tu fetita mea ! secretara mea şi mama mea... 
Cum să-ji mulţumesc că te-ai legat pentru veci cu 
mine, legândute cu dragul meu tată lu

Drept răspuns, lulia înclină capul pe umărul fru
moasei tinere, şi începu să plângă cu suspine.

Theodor lua repede mâna miresei sale, o sărută 
şi şopli cu duioşie:

— „Scumpa mea, nu plânge drăgălaşo... Vezi 
bine că Cicea noastră te iubeşte..."

— „Nu," replica lulia, privindu-1, pe când lacrămile 
îi alunecau ca nişte perle lichide peste frumoşii o- 
braji, „nu plâng de teamă, ci de fericire că Cecilia 
a făcut dragostei mele o primire atât de dulce/

Cecilia, înconjurată de toţi cei delà masă,^ luă 
mâna d-rei Ruark şi o puseînjr’a lui Gowin zicând-
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„E cea mai dragă şi devotată prietenă a mea, 
mă iubeşte ca o mamă, dacă nu şi mai mult... pof
tim... ia-o !"

Zenobia scoase două inele şi le înmâna preotului 
zicând :

— „Să procedăm cu cea mai mare simplicitate 
posibilă... dar nu la logodirea, ci la căsătoria acestor 
amici ai noştri..."

Preotul făcu un gest prietenos de învoire, şi ceru 
săi-se arate hârtiile trebuitoare impuse de legile sta
tului Ohio. Zenobia scoase repede din corsajul ei, 
cele cerute, le arătă. Preotul controla cu atenjie, 
văzu că totul e în regulă, şi deschise cartea sa, 
pentru a ceti cele strict necesare.

In scurtul timp cât trebui pentru „expedierea celor 
legale". Cecilia se uită spre locul ei şi văzu pe Ruth 
Stevenson, vorbind cu Aurelia Djeskujor, în aceiaşi 
atitudine în care o lăsase când o crezuse că ea 
este lulia Ruark.

Noua căsătorită făcu un şest de ameninjare spre 
Ruth, şoptind auzibil :

— „Ştrengări{-o ! m’ai păcălit! Erai în complot!"
Atleta veni delà locul ei repede, scuzându-se:
— „Zău dacă am bănuit ceva ! M'a trimes d-nul 

Constantin să vorbesc cu Aura, spunându-mi să o 
consolez că nu i-a adus indiana şi ei un filtru de 
dragoste, după cum mi-a adus mie.. Şi mi-a cerut 
numai atât să nu-ţi răspund şi să nu te las să-mi 
vezi faja. Dar ia te uită ce pereche frumoasă! D-l 
Godwin cu lulia noastră sunt creaji parcă anume u- 
nul pentru altul !..."

Preotul termină şi se înclină rostind felicitările 
uzuale, apoi, luă mâna luliei şi o duse la buze, 
strânse degetele Iui Theodor şi felicitându-1 din nou 
îi ură „toate fericirile."

Theodor îşi întoarse capul, spre invitaţi : obrazul 
lui radia de bucurie şi fericire. Ei surâse şi dre- 
gându-şi repede cravata, îşi potrivi revereurile hainei, 
făcu gestul de a se încheia la smoking, se înclină



Vasile Pop29S

în faţa luliei şi mai mult şopti întrebarea sa :
— „Acuma e voe Doamnă? Ştii că a fost 

vorba că după logodnă va fi permis. Acuma, am 
sărit peste logodnă?..."

lulia izbucni într’un râs ca de copilă intimidată, 
şi plecă uşor capul într’o parte, însă Theodor se 
apropiase, o luase de tâmple şi îndreplându-i o- 
brazul, spre al său, o sărută pe buzele îngălbenite 
de emoţie.

lulia aruncă brajele pe după gâtul bărbatului ei 
şi îl sărută cu o duioşie care aduse lacrimi in ochii 
tuturor. Ea se simţi gata să leşine, dar se încorda, 
şi trecând Ia brajul lui Theodor, îl arăta prietenelor 
ei cu mândrie :

— „11 vedeţi cât de frumos şi cuceritor este ?"
D-na Constantin aprobă surâzând :
— „Inlr’adevăr lulio dragă, toţi susjin că Gedeon 

este „cuceritorul de inimi," dar cred că adevăratul 
„cuceritor" este d. Godwin, care a răuşit să cuce
rească inima celui mai frumos tip de fată americană..."
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