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CUVÂNT ÎNAINTE

Dragi cititoare şi cititori,
De obicei cine-va săvârşeşte un păcal sau 

o crima, şi apoi cere iertare. Eu voi răsturna 
obiceiul : întâi voi cere iertare, şi apoi voi 
săvârşi crima... de a da câte-va lămuriri asupra 
uneia din lucrările mele.

Este prima dată când, după două zeci şi 
cinci de ani de sforţări făcute în direcţia li
terară, îmi permit să fiu atât de îndrăzneţ în 
cât să fac o introducere explicativă.

La un sfert de secol odată, cred că se poate 
face o abatere de la ori-ce regulă, cu sau fără 
voia cui-va.

Cu acest prilej, cer scuze amicilor mei pentru 
pă am uitat să organizez obligatorul banchet 
te 25 ani de activitate literară. Nădăjduesc că 
ia împlinirea viitorului sfert de veac, să repar 
ţceastă scăpare din vedere...

/

;
;



8

La epoca pe când am scris această nuvelă, 
eram un debutant în literatură. Scrisesem schite 
humoristicc, publicate în volumele intitulate: 
„Fleacuri" apoi „Ocna Viejei" şi „De dragul 
celor mici."

Marele Caragiale mă lăudase printr’o coloană 
iscălită de el în „Epoca Literară." B. Brăniş- 
feanu publicase foiletoane calde despre volu
maşele mele; iar d-1 Nicolae lorga, scrisese 
despre mine articole de o extremă bună-voinjă.

Erau însă alţii cari îmi preziceau un sfârşit 
grabnic : o înecare în alcool etc.

După aceştia, activitatea mea avea să cul
mineze într’un „delirium tremens, hors concours."

In vremea aceea am avut prilejul sa asist la 
un examen de elevi şi eleve ale conservatorului 
de declamaţie. Intre alt^ tinere; dădeau examen 
două eleve, D-şoara I^larioara Fărcăşanu şi 
D-şoara C... D-şoara C. era o frumuseţă de
osebită. Marioara „contrasta" izbitor cu fru
moasa ei colegă. Dar când ambele au început 
să joace, talentul înăscut al Marioarei Fărcă
şanu, unit cu frăgezia ei aproape diafană, a 
făcut să dispară cu totul de pe scena pe rivala 
sa. Nu se poate închipui ceva mai fin, mai dis
tins şi tot de odată feciorelnic, în efuziunile dc 
drăgălăşie, din diferitele roluri, în cari da 
„Marioara" „examen."
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Şi... am uitai de ea. La un interval, căzând 
eu bolnav, am fost nevoit să stau câte-va luni 
în pat, când pe o coastă când pe alta. Dar 
am stat bine, căci eram la Sinaia. Tot timpul 
Fam trecut, făcând planuri, retrăind scene, şi 
uneori revăzând în minte jocul Marioarei. '

Când m’am întremat îndeajuns ca să pot sta 
la masă, am început să aştern pe hârtie din 
dragăîaşiile ce-mi sunau, par'că, în creer. im
presiile lăsate de jocul delicat şi graţios ai 
Marioarei Farcăşanu, mi-au revenit cu o ciudată 
putere ; dar nu ca simple gesturi şi mişcări, ci 
însoţite de fraze care-mi păreau atunci drăgă
laşe. Am stat aşa vre-o săptămână fără să mă 
decid. Apoi am făcut provizii de hârtie, de 
peniţe şi cerneala, şi m’am pregătii să văd ce 
avea să iasă din „vizitele" Marioarei.

O zi am avut de furca, lucrând să fixez li
niile generale. Trebuia să fie povestea iubirei 
unei fete, care este culta, are unui sau doi de 
filozofie, posedă un fond de energie, şi este 
curăţia întrupată.

Am avut, sa zic, ca „model pentru ansamblul 
de acţiune," „cazul"'unor tineri îndrăgostiţi, cu
noscuţi mie. Era o dragoste, curata^ între un 
tânăr stăpânit de un exces de scrupuluri, şi o 
fată, care văzând că nu are alt chip de a. birui 
opunerea mamei sale, a recurs la mijloace ve-
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roice. Cu singura deosebire că în vremea pe 
când eu scriam, acei tineri al căror dramatic 
sbucium sentimental, mi-a servit de „tramă" nu 
erau căsătoriţi încă. Lupta—între dorinţa mamei 
de a rămâne stăpână pe o avere, pe care cre
dea că o va pierde şi între dragostea fetei, — 
era în „curs de acţiune". Eu am dat atunci, ca 
o soluţie a dramei, sinuciderea fetei. Spre lauda 
ei însă, eroina nuvelei mele a fost mai inven
tivă de cât mine. Ea a „simulat" o sinucidere, 
şi a produs o criză atât de grozavă în sufletul 
şi inima mamei sale, încât de astădată, era să 
moara mama, dacă nu o îngrijea „sinucisa".

...Tânăra de atunci, are azi vre-o şase copii. 
Soţul ei a avut norocul să se întoarcă din răz
boi neciuntit.

Căsătoria a modificat câteva din vederile e- 
roinei : ea o devenit o patrioată aprinsă. Are 
convingerea că alt mijloc de a arăta mai bine 
dragostea de Patrie, nu este decât dând ţărei 
cât mai mulţi fii.

Încă una din pricinile, cari m’au făcut să dau 
aceste explicaţii este şi următoarea :

Cu puţin înainte de a intra România în răz- 
boiu am vorbit cu d-1 profesor M.-M, care deşi 
s’a exprimat elogios de unele din lucrările 
mele, mi-a spus că: nu a mai citit nimic de mine
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de când am publicat votumuî „Cum iubeşte o 
fată." Spunea că nu mai mă citea din pricină
că eu aşi fi descris acolo, cum o fată se dâ__
unui tânăr. Âbia după câte-va minute de uluire 
am putut protesta : Atât mă năucise cele spuse 
de d-1 M.-M.

Eu consideram această lucrare, ca una din 
cele mai caste scrieri ale mele, şi când colo,, 
un bărbat de cunoştiin(ele şi de judecata dreaptă 
pe care o afişa d-1 M.-M. mă clasase printre 
scriitorii de obscenităţi. Am avut impresia că pro
fesorul mă condamnase după spusele altora.

Acuma, dacă un bărbat cult putea să mă o- 
sândească astfel, pe necitite, cum mă vor fi 
judecat alţii, mai ales când se ştie „tandreţa" 
deosebită pe care o manifestau prin scris pen
tru mine atâţia „cârtici."

Cauza a fost poate titlul. Iată şi povestea şi 
rostul titlului :

ilarie Chendi şi St. O. Iosif, au venit în 1906 
să mă viziteze la Sinaia, după ce mă între
masem.

Am plecat câte-şi trei în pădure şi cam pe 
unde era iarba mai înaltă, lângă „Castelul Pe- 
leş“ ne-am lungit. Şi am început să citesc nu
vela pe care abia o terminasem.

Chendi, după ce a ascultat, mi-a zis strân- 
gându-mi mâna :
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— „Dar ştii că e *u draci! Îmi place de mi
nune psicologia fetei. S’o dai pentru „Viaja li
terară." Ce tillu zici că-i dai?"

— „îngerul îndrăgostit."
— „Tiii !! dar bleg titlu!! Unde naiba Pai gă

sit aşa de papă lapte? Altfel nu-i poji spune?"
— „Ar fi un titlu" am replicat eu, „dar nu 

merge... e prea... vioi. Ar fi : „Cum iubeşte o 
fată"... Dar nu se poate."

Chendi, — care între prieteni era une ori 
de un exasperant „democratizm" în expresii, — 
a bătut cu pumnul în iarbă şi a exclamat :

— „Al naibi să fii tu Vazeli ! dacă nu ma Iaşi 
sa-i punem în revistă titlul „Cum iubeşte o 
fată" !"

Ne putând admite să fiu al... cui spunea amicul 
Chendi, am primit. Şi bucata a apărut sub tit
lul cunoscut.

Putin după aceia, am avut de prezintă! un 
volum la „Minerva."

D-l C. F. — căruia Ii fusesem recomandat 
în termeni elogioşi de către marele nostru istoric 
d. Nicolae lorga, — îmi făcuse mustrări amicale 
pentru că nu lăsasem ca pe un volum nou al 
meu, să se pună un titlu sonor...

Când i-am arătat noul volum, d-I G. F. a a- 
les dintre nuvelele cuprinse, pe aceea cu litlul 
impus de Chendi.

Editorul \mi-a spus :
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— „Uite asta e cea mai tare! Are pasiune,, 
psicologie şi dramă : tot ce vrei, şi e scrisă cu 
nerv. Ş’apoi titlul este cel mai bun din câte am 
văzut până azi. Titlul ăsta rămâne.. lu

De atunci încoace, am primit din diferite 
părji scrisori cu întrebări, de ce nu am da! 
acestei drame de iubire, proporţiile unui roman? 
Intr'unele răvaşe mi s’a atras atenjia asupra 
faptului, că ar părea, că eu, dau fetelor sfatul* 
ca, dacă nu se pot mărita, cu „alesul lor“, să. 
se sinucidă.

Am hotărât să urmez sugestiilor cari mi-aii 
venit, sub diferite forme, şi să dau o rnai mare 
dezvoltare acestui subiect, înlocuind şi în ro
man sinuciderea reală, prin acea simulată- de 
eroina mea, a cărei acţiune mi-a servit de model.

Hotărârea mea datează dinainte de război.
Dar planurile mele, de atunci, au suferit oare- 

cari întârzieri. Activitatea ce mi-am impus cu 
scoaterea diferitelor publicajii pro-„antantisie,“ 
cum a fost ziarul zilnic întitulat „Trăiască 
Fran(a“ precum şi revista „Les Annales Rou
maines," publicată în unire cu marea noastră 
Elena Văcărescu, iar apoi intrarea României în 
războiu, m’au împiedicat deia punerea în exe
cutare a acestui' proect.

Pribegia mea prin Rusia, Siberia, japonia, prin



14

Haiti, şi cei doi ani petrecuţi în Statele-Unile, 
au amânat din nou executarea planului meu.

Reîntors, am făcut constatarea că femeia 
Română din ţări subjugate a fost în stare 
să populeze (inuturile acelea, şi să mărească 
astfel numărul locuitorilor români încât cele
lalte naţionalităţi să fie întrecute cu mult. 
Acestui fapt cred că se datoreşte mai mult de 
cât altor cauze mărirea tarei noastre.

Unirea cu ţinuturile subjugate s’a făcut numai 
mulţumită sofiilor Române. Astfel stând lucru
rile îmi pare că un roman care ar pleda, sau 
ar da o indicare în aceasta.... direcţie, nu ar 
fi tocmai deplasat.

Problema mărirei tarei şi ca populaţie, după 
ce s’a mărit ca suprafaţă, are aerul să devină 
mai interesantă de cât s'ar fi bănuit.

Cu toată criza morală prin care trecem, şi 
aspiraţiile şi idealurile tarei noastre suni mă
rite. Cititorii nu vor găsi dar nelogic, cred, 
când toate în România Mare sunt mărite, ca şi 
eroina mea... 'Să se mărite.

V. P.

P.S. Rog pe cititoare şi cititori, ca înainte de a- începe 
îectura romanului prezent, sâ consulte „Erata" delà 
sfârşitul volumului Perfecţia la care a ajuns arta gra
fică, face ca această „rubrică" să fie aproape mai ne
cesară de cât restul volumului.

V. P.
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CUM IUBEŞTE O FÀTÀ

„O fată bogată e da- . 
toare sâ facă primul pas, 
către tânărul sărac, pe 
care’l iubeşte", s.

Aura. T. t

cSă ştii câ mă omor, dacă o să iubeşti pe 
alta, şi toată viaţa raă vei avea pe cuget. — 
Sunt frumoasă. Mă cunoşti de când eram mică, 
şi eu te cunosc şi te iubesc; ba mint, nu te 
iubesc, te ador! Nu mă uita. Fii credincios 
mie, necunoscutei care te idolizează.

A ta, T.

— «Frate» se gândi Vintilâ, citind rându
rile aproape caligrafice şi bărbăteşti, aruncate 
pe o cartă poştala ilustrată, <ce soi de fată 
trebue sâ fie asta! Pe trei ani primesc acelaşi 
fel de ilustrate, viorele, miosotis, cu vorbe de 
dragoste. Zău ! dacă n’am îuceput s'o iubesc. 
Şi nici măcar nu ştiu ciue este. M'am gândit 
adesea; sâ fie un prieten, care îmi face vre-o 
farsă? Nu se poate, căci prea ţine de mult
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timp... Trei ani... asta e constanţă, nu glumă, 
nu mai poate ii farsă...»

Tânărul zâmbi sucind carta poştala pe o 
parte şi pe alta, apoi murmură:

— «Nici un semn... Numai un singur lu
cru mă cam miră ; de obicei le primesc Du
minica. Asta am primitb azi, Sâmbătă.... Ce 
sa tie?...»

El lăsă carta poştală pe masă, şi eşi din 
odae mai timpuriu ca de obicei, ca să-şi lini
ştească nervii supra-incordaţi de studii şi cer
cetări.

Câţiva paşi, şi fu în stradă. Iu poartă se 
opri. In mod instinctiv, îşi mai trecu odată în 
revistă îmbrăcămintea :-duse- mâna la cravată, 
la mustăţi, îşi potrivi părul pe tâmple, apoi 
eşi în şuvoiul de oameni care îneca strada, se 
opri pe trotuar, şi râmâSte visător. Statura lui 
mijlocie dar sveltâ, .— obrazul mai mult Iun- 
guet de cât oval, cu ochii expresivi, triştii şi 
gura mica, cu mustaţa bruna, — atrăgeau pri
virile trecătorilor.

El ramase nemişcat: unii îl priveau, alţii 
îi ocoleau, puţini îl salutau, însă privirea lui 
nu opri pe nici un prieten iu drum.

El du.se mâna spre buzunarul în care îşi 
purta revolverul. Aci avea cu ce sâ’şi liniş
tească nervii. Aspiră adânc şi rămase locului, 

.jCad nici el nu ştia ce vroia... Simţea un fel
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de sete de viaţi, o sete de prietenie, sete de 
iubire, şi se vedea singur. Gândul izolârei, 11 
fclcu din nou sâ pipăe arma din buzunarul 
hainei.

— «Un punct de acestea de plumb.» gândi 
el, «şi la nevoe încâ vr’o câteva, ar juca rolul 
punctelor de suspensiune !... de suspeusiuue... 
a vieţei.» Şi uu zâmbet trist ii lumini faţa.

Privirea lui se îndrepta în sasul stradei, 
şi, având acelaş zâmbet tristiu pe buze, el 
urmă să scruteze lumea fără a vedea pe nimeni.

Dar, în mulţimea şuvoiului care se scurgea 
în toate direcţiile, ochii lui se opriră pe sta
tura eleganta a unei fete, râmaşi ca ţintuită 
locului.

Privirea i se fixă pe ea, şi alunecă, de 
la rochia cutată la talia sveltâ, lâ bustul plin, 
semeţ, la gâtul frumos, delicat, şi se opri la 
chipul gingaş, surâzător al tinerei. Ochii ei 
atraserâ pe ai lui. Erau douâ lumiui mari, 
negre, umbrite de nişte sprincene frumoase 
arcuite, cu ceva naiv şi totdeodată îndrăsneţîn 
privirea lor francă. Inima lui se contractă ca 
strânsă de un pumn energic. Fără să vrea el, 
râmase aşa, cu ochii la fată; şi, cu încetul, 
privirea lui se fâcu serioasa. Trezit diu visare 
Viutilâ privi mai scrutator spre tânăra şi 
observa că obrazul ei era de o perfecţie ideală, 
că pârul ei, ondulat, sub pălăria mică, ele-

2
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ganta, era de o bogăţie rară : că întregul chip 
respira sanatate şi o frumuseţă unita cu se- 
meţia privirei leale.

Tocmai vroia să-şi ia ochii de la fată spre 
a nu o jigni cu persistenţa sa, când văzu pe 
tanâra venind în spre el. Ajunsă* aproape de 
Vi utilă, ea îi întinse mâna, şi-i zâmbi prie
tenos.

Tânărul făcu o figură uimită, încurcată, ne- 
ştiind ce să creadă. Dar fata zise cu glas ar
monios, însă cu o nuanţa de timiditate şi îa- 
drâsnealâ naivă, rămânând cu mâna întinsă 
spre el :

— «Bună ziua D-le Drago mir... Ce nu mă 
mai cunoşti?»

Tânărul, foarte încurcat, apucă mâna, apoi, 
ca revenindu-şi în fire, rosti zâmbind la fel, 
cu acela.ş surâs aproape naiv :

— «Ba te cunosc, cum să nu te cunosc? 
D-ta eşti,... d-ta eşti... Frumuseţea.»

Tânăra se făcu serioasă şi protestă simulând 
o uşoară supărare :

— «Ei, nu... Nu mai vorbi aşa... că... mă 
doare... Văd bine că nu mă mai recunoşti... 
că nu-ţi aminteşti nici de numele meu, şi nici 
măcar de mine.»

— <,Nu te supără, că suut aşa uituc... dar 
spune-mi: cine eşti d-ta frumoaso?»

— «Eu?... ai dreptate feâ nu mă recunoşti

• . »

• M
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Eram mică acum şapte aui când ai locuit la 
uoi... Eu sunt Aurelia. D-ta îmi ziceai Aura. 
Ştii, tatăl meu... d-1 Trandafirescu...»

— «Ahaa... Da mi-aduc aminte... Bietul 
om, a murit... Nu e de mirare, ca d-1 Tran- 
dafirescu să ai ba un trandafir şi încă unul 
atât de frumos.»

Tânăra făcu uu gest de nerăbdare comica :
— «Sa ştii câ ma supăr, dacâ mai vor

beşti astfel. Înainte erai mult mai serios... uu 
făceai aşa complimente... Ba încă nici măcar 
nu te uitai la domnişoare... Ştiu precis, că eră- 
una care venea la d-ta,. si o vecină a mamei 
mele se uita prin geamul cel mic, — geamul 
cela de hârtie, — ca să vadă dacă vă săru
taţi. vŞi ea, spunea, că d-ta citeai din nişte 
cărţi mari, şi li explicai : iar dorauişoara te 
mâuca din ochi şi d-ta nici.nn observai... Pe- 
âtunci erai foarte serios...»

Vintilâ întreabă pè un ton glumeţ :
— «Dar de unde ştii d-ta toate astea ?»
— «Eeei... de unde?... Am auzit şi eu; şi 

am m^i auzit cum te lăuda tata, şi cum mama 
spunea că eşti un — nu-i aşa câ nu te sa- 
peri ? — eşti un papă-lapte, câ îu loc să te 
uiţi la fata aceia, te uitai numai în. cărţile 
d-tale.»

— «Biata Cornelia... Ştii, domnişoara aceia., 
a murit dd vre-o 5 ani.»
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— «ştiu şi asta ; şi că sărmana a murit 
din pricină că te iubea mult...»

Vintila dădu diu cap cu îristeţâ şi aproape 
neauzibil şopti :

— «A murit de oftică...»
— «Da... ai ofticat-o d-ta, că te-ai făcut v& 

uu vezi cât te iubeşte...»
— «Nu cred să fie exact...»
Fata protestă blajin :
— «Ei, cum d-le Dragomir ? Dar nu’ţi a- 

minteşti cum ai fost chemat la patul ei de 
moarte, cum te-a rugat să te apropii, şi cum 
ţi-a sărutat mânu şi a început sa plângă!?... 
Zău ! Eu când am aflat toate astea, :mi era 
aşa necaz pe d-ta... N’ai idee!...»

El o întrebă ridicând sprâncenele:
— «Serios D-râ !... Si acum mai ’ti e încă

î »

necaz pe mine?»
— «Ce «serios ?» foarte serios ; vrc-o câ

teva luni nici nu main mai uitat-la d-ta de
ciudă ; dar apoi, mi-a trecut şi mi-ai devenit 
iar dra Da a !vreau să zic «simpatic...»
Că oi eraP foarte bun şi blând cu toată lumea.»

— «Ei şi, acuma, cum iţi sunt d-râ?... tot 
«dra...» pardon, «simpatic?»

— «Acuma... acuma îmi eşti arat... Fugi 
d’aici ca nu eşti drăguţ de loc !...»

Fata făcu o pauză apoi zise plecând ochii :
— «N’ai idee de când te urmăresc. Am

?
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afiUt că eşti la uti spital, şi am venit la con
sultaţie, crezând că am să te găsesc, dar n’aru 
avat noroc, şi chinina pe care speram să ini-o 
dai d-ta... mi-a dat-o altul... şi nu am luat-o...»

Cucerit de tonul ei drăgălaş, tânărul întrebă 
surâzând :

— «Dar dacă era de la mine... o luai...?»
Fata îl privi şi rosti ca îutr’o explozie de 

veselie :
— «Chiar sa fi fost stricnina... o... luam. 

Dar ce, parcă d-ta aveai să-mi dai otravă?... 
Mai ales când nTai fi văzut că nu sunt urâtă 
şi...» adaugă fata, în roşindu-se brusc... «şi când 
•ai fi văzut, căă...»

— «Căă?!... ce-i acest căă?...»
— «Dar ce crezi?,» zise Aurelia îidicând 

ochii sfidător spro Vintilă, «ce, crezi ca mi-e 
frică de d-ta ?... crezi că nu o să am curajul 
necesar sâ'ţi spuu ceea ce am pe inima ?»

— «Ştiu eu ?... cine poat9 ghici ceea ce 
vrei să spui acum d-ta?»

— «Oof Doamne,» şopti fata înciudată, apoi 
urmând mai tare: «de ce te prefaci d-ta că nu 
Înţelegi ce vreau sâ’ţi spun? Dite, mie mi ï*e 
pare, că toată lumea, toţi cei cari trec ne aci, 
numai uitându-se la mine, ghicesc, vad că eu... 
că eu... că eu...»

— «Ei, spune frate ce ai de spus. Ce-i acel 
eu...» «că eu« «că eu...?»
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Aurelia zise cu o uşoară înciudare:
— «Da... d-ta acum râzi de mine... Nii-ţi 

mai spun nimic... M’am supărat...»
— «Tare?... Te-ai supărat mult?» întrebă 

tânărul apucâudu-i înduioşat mâna, şi strân- 
gandui-o delicât. «Serios? te-ai supărat? Ei nu 
fii supărată, hai să ne împăcăm. Hai să ne 
plimbăm puţin, până ia grădina delà capătul 
stradei, acolo o să şedem pe o bancă şi o să 
vorbim, ca doi vechi şi buni prieteni. Vrei?»

Aurelia strânse delicat mâna lui Vintila, şi 
dădu din cap: un zâmbet uşor se ivi pe chi
pul fetei şi trădâ bucuria ce-i pricinuia această 
propunere.

— «Stai, zise. ea îmbujoraudu-se ; «stai 
să te iau de braţ, au sa creadă cei care ne în
tâlnesc că suntem logodiţi, — său doi însură
ţei. şi nu se mai uită aşa la noi. Aşa... şi uite 
vezi, acum par’câ simt că-mi eşti şi mai aproa
pe de... de... de...»

— Mai aproape «de ce»? De ce, «de»?...» 
întrebă Vintila. zâmbind şi strâDgându-i bini
şor braţul.

— «Ei de ce... De... De inimă»! şopti fata. 
Dar în clipa aceea ea se făcu roşie de tot; ş' 
obrazul i se strânse ca sub o durere. ViutiJâ 
sin>ţi un fior, şi avu o senzaţie parcă Tar ü 
durut pe el crisparea ce văzuse pe obrazul’fetoi»

— «Mă rog», zise el cercând să păstreze
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tonul glumeţ; «să iau asta drept o destăinuire, 
drept o...»

— «Nu o lua drept nimica. Eu ţi-am spus 
aceea ce voiam să-ţi spun : d-ta nu eşti ţinut 
să răspunzi, şi nici măcar să ei în seamă cele 
ce ai auzit... Dacă ar fi să iubeşti d*ta pe toa
te fetele, care ţin la d-ta, unde ai ajunge?... 
Eu ţi-am spus».-..

— «Ce mi-ai spus? D-ta nu mi-ai spus 
nimic»...

Fata se opri o clipă din mers şi zise- cu o 
indignare simulată:

— «Breee, dar fie că pretenţios mai eşti? 
Ce, vrei poate să-ţi spun pe şleau că tee... te... 
te... i»...

— «Ce-i asta d-şoară: «te... i»,.. Ce «i»?»
— «Uuufî Dar nesuferit mai eşti! Ce? Vrei 

să-ţi spun?... Dar la adică... ce? crezi că mi-e 
frică să-ţi spun ce ani pe inimă? Ehei, nu

-ştii: eu sunt foarte curagioasâ!»
Vintilâ făcu din cap cu gravitate: ^
— «Se vede: cum nu! cât de colo se vede.. 

De un ceas vrei să-mi spui ceva şi tot ocoleşti, 
numai de curagiu. De sigur că s'a făcut o cri
mă de «tei»-ul cela al d-tale de care îucepu- 
se-şi să spui, adineaori... Ei... ce e cu «tei»-ul, 
d-tale?»

— «Mai întâiu că nu nu e vorba de un 
«teiă» ci vreau să zic ; «te i.» Aci este ud
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i lung, nu unul scurt cu pălărie, uite aşa, ci 
e unui ca un punct deasupra. Adică uu i, 
colea, românesc.»

— «Bine. Acuma ai pus punctul pe i, dar 
tot aştept să văd, rebusul ăsta, ce înseamnă? 
Va să zică un « i » cu un punct. Şi po 
urmă ?...»

• — «Şi pe urmă», zise fata furişând ochii 
iu lături : «pe urmă vine un u.»

— «Bun asta face «teiu»: şi încă un teiu 
cu / lung şi cu un u care s’o fi mirând şi el 
ce caută lângă lunganu ăla de «i»... Şi pe 
urma ?»

— «Şi pe urmă... pe urmă vine un b...»
— «Adică: «teiu b», cam înţeleg: teiu bu

nicului. sau: «teiu babei», sau...»
rata se opri în drum, îşi scoase pe jumă

tate braţul diutr al lui Yintilâ şi zise cu o 
supărare comică, dând cu tifla în spre îuso- 
ţitorul ei:

— «Nnna ! păcat de învăţătura d-tale, şi 
de tot ce ai cheltuit cu studiile, dacă nici a- 
tâta nu înţelegi... Du-te să-ţi dea banii îndă
răt, ca te-au înşelat toţi.»

— «Stai mă rog, lasă asta... şi pe urmă?»
— «Pe urmă,» zise fata privindit-1 şiret, 

pe urmă : «Eee» nu-ţi mai spun nici o literă.
— «Dar de ce frate... spune te rog.»
— «Păi ţi-am mai spus una, dar n-ai în-
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ţeles-o, sau... nu vrei sa ma înţelegi... Eu, eu 
de aşi fi îu locui d-tale, nici n'ar fi nevoe sa 
îşi mai bată o fată atâta capul ca sâ spună un 
cuvânt ca ăsta.»

Tânărul surâse, întrebând cu sprincenele 
ridicate :

— «Ce cuvânt frate...?'Şi apoi d-ta zici câ 
eşti curagioasa. Vrei să-mi spui un cuvânt, şi 
îmi dai numai litere, în loc să pui diutr'o 
data punctul pe i.?

— «Păi n’am pus. încă delà început?...* 
ai pus, dar numai pe uu pârlit«Ei !

de i lung.»
— «Dar ce, vrei sâ pui câte un punct pe 

fiecare literă a alfabetulului ? Vrei punct pe /, 
punct pe ii, punct pe b, în sfârşit de s’o po
trivi, sau nu, să torn la puncte cu ocaua. Dar ce, 
crezi ca noi acasă avem fabrica de cerneală ?»

— «Asta nu o cred dar vreau să ştiu ce 
crezi, ce gândeşti d-ta...?>

Aurelia îl privi, surâzând cu şiretenie :
— «Ce cred en?... eu cred ca mama !»
— «Şi ce crede mama d-tale?»
Fata replică râzând, cu o vioiciune caldă :
— «Nu ţi-am spus delà început? ea crede, 

ba nu crede, e sigură, ca d-ta eşti uu papa- 
lapte. Şi iată, uram supărat pe d-ta. Na ! uite 
aşa ! acuma .sunt supărata foc. Lnsâ-mâ în 
pace...!»
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Tânărul surâse cu un aer mirat şi se uită, 
în ochii fetei. Ea zâmbi şi ochii i-se umeziră.

— «D-şoară, să şedem puţin pe banca asta... 
singuratecă... Ştii că-mi pari curioasă de tot. 
Abia ne-am recunoscut şi ne-am şi supărat. 
Hai să ne împăcăm ; haide î vrei ?»

— «Vreau, dar eu ştiu să mă împac nu
mai ca... fetele ?»

— «Şi, mă rog, cum se împacă fetele?...»
— «Ei... par’câ d-ta nu ştii... ? I)ar, uite 

vad că este prea multa lume pe aci, şi... nu 
ne putem împăca... Ce te uiţi aşa mirat ?... 
Nu ştii, că fetele se împacă sărutându-se ?» 
zise Aurelia surâzând ca să-şi ascundă emoţia.

— «Ei, dar tot n'o să ne despărţim aşa 
supăraţi... Ştii ce, adu mâna încoace ;» şopti 
Yintilâ, şi pâuă să bage de seamă fata, el ii 
ridică mâna şi-i o sărută.

Ea duse mâna la piept pentru a’şi comprima 
bătăile inimei şi privi in ochii lui Vintilar 
zicând :

— «Mi-ai luat-o înainte, dar să ţii minte 
că nu te las eu, numai aşa ; când n ai să 
bagi de seamă... am... am... ai să vezi ce am 
să-ţi fac. Oho ! eu sunt îndrăzneaţă, eu ca 
singur copil la părinţi, am fost atât de răs
făţată, încât nici nu-ţi poţi închipui, cât de 
încăpăţânată sunt, şi cât de puţin mă sinchi
sesc de «bonton» şi de lume.»
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— «Ei şi când te răzbuni d-râ Aura ?»
— «Aura ! ai zis Aura !... să ştii că nici 

nu mai primesc să-mi zici altfel decât aşa : 
îmi place mai bine Aura.»

— «Dar mie... Şi mie îmf place Aura.»
— «Stai te rog, să nu mi-o ei înainte ' 

ţineam să-ţi dau o probă de curaj şi vad că 
sunt cu mult mai fricoasă, decât mă credeam- 
Uite ce vroiam să ziç... De ce te uiţi în jos? 
Uitâ-te la mine.»

Tânărul ridică ochii, surâzând :
— «Vroiam să-ţi uşurez cele ce aveai de 

spus, căci văd că ai de gând să-mi faci o măr
turisire...»

Fata zise cu o iutonaţie drăgălaşă:
— «Da, dar asta să nu te oprească de a 

mă privi in faţă. Eu mă cred, şi aş dori să 
tiu, pe cât de francă se poate. Mi-am făcut, — 
ştii dintr'ale cui cărţi...? dintr’ale d-tale, — 
mi-am făcut o convingere a mea specială. Ştii 
că eu. urmez fîlosotia, dar dacă nu ţi-am vorbit 
pana acuma, e că mă feream, căci voiam să 
ştiu cât ţiu la d-ta. Şi eram decisă, ca, în ca
zul când d-ta îmi eşti simpatic, să vin să-ţi 
spun eu verde: Domnule... Domnule...»

Văzând că Aurelia se opreşte încurcată, ei 
o întreba:

— «Domnule? Ce?»
— «Ei, iată: Domnule, să te păzeşti de mi«V>J
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Câ te iub... că, ei Da : te iubesc! U uf doamne ! 
dau greu e să faci o mărturisire îu felul ăsta.»

Tânărul o privi înduioşat, îi apucă mâna 
şi i-o sărută, apoi ridicând sprincenele, zâmbi 
cu toată faţa, şi întrebă:

— «Bine, dar dacă doamne fereşte eu aş fi 
de altă părere...»

— «Nu se poate - nu se poate - nu dau voe!» 
zise Aura cu o grabă copilărească. «Nu se poa
te... Ce crezi? de cinci ani de când îţi port 
Sâmbetele, de cinci ani declaraţia asta a mea 
te ameninţă ca o sabie a lui Damokles. In fie
care seară îmi făceam planul cum să-ţi spun 
că-mi eşti drag, dar ştii ce drag... drag de mă 
gâudeam, mai de grabă să te gâtul, decât să 
ştiu că iubeşti pe alta.»

Vintilâ făcu o figură speriată:
eram în primejdie mare«Zi şi eu,

nu ştiam nimica.»
Fata reîucepu cu o energie in care vibra 

drăgălaşi a ei :
— «Păi, dacă eu am tăcut ca o... toantă... 

Şi ce de planuri făceam, cum să-ţi spun. şi 
cu câtă frică mă gândeam, că, ai să crezi, că 
sunt vre-o zvăpăiată... Dar la urmă ini-am fă
cut eu o hotărâre : dacă te lăsam în voia soar-
tei, cine ştie pe cine luai, şi rămâneam eu 
aşa!... Şi uite ce simplu şi fără mult înconjur 
a fost... Să ştii că nu te si lest? să mă iubeşti.
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Ea vreau numai să văd dacă îucliui spre 
mine... Să vad daca poţi sâ ţii la mine... 
Să vedem daca ne înţelegem şi... nici nu vreau 
să aud de căsăto'^e, până nu ne-om cunoaşte 
bine caracterele... Eu ţi-1 cunosc pe al d-taley 
dar acuma rămâue să raâ cunoşti şi d-ta...

— «Bine, dar mama d-tale ce o sâ zică?' 
Eu sunt sărac : am auzit, că, după moartea 
tatălui d-tale v’a câzut din partea unui bunicr 
o moştenire mare, ca, aveţi mai multe rânduri 
de case mari, că aveţi, mi se pare, şi... tră
sură... aşa că... de!... Mama d-tale...»

— «Mama? ce-i cu mama, mama n'are să 
spună nimic, fiiindcă nu se mărită ea cu d-ta 
şi când e vorba de trăsuri, avere şi celelalte... 
Arzâ-le focul ! eu nu le iubesc po ele, ci pe. 
alt cineva.»

• t-

— «Dar... dar mai este...»
— «Ce mai este», zise tânăra ca speriată,, 

«ce-, ai ceva ascuns ?»
— «Uite, ca sâ fiu sincer de tot, am să-ţi. 

spun ceva : iubesc o fată...»
— «Cine fată? care fată? Unde-i fata?» / 

iutrebâ Aurelia precipitând cuvintele unele peste- 
altele... «Spâne-mi numele, că mă duc să-i 
scot ochii, s’o omor.»

— «Stâi, stăi, Aură dragă, încet, încet, 
sa-ţi explic: de vre-o trei ani încoace...»

__ «De trei ani încoace? ei ce-i de trei

•
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ani ?» exclamă în pripă fata, cu ochii aţintiţi 
aproape holbaţi, spre buzele lui Yintilâ.

— «Primesc (jela o fată. cărţi poştale ilus- 
Ce ai dragă ?»

Tânăra dusese brusc manele la ochi, acope
ri ndu-şi faţa cu palmele'şi tot corpul ei tresă
rea ca de suspine.

— «Dragă, Aură dragă., ascultă... Fata îmi 
scrie că mă iubeşte, că vrea să mă ia 
omoara dacă am să mă uit măcar la alta...

Aură gragă,» repetă el duios,

trate . • .

că se

Dragă.
câudu-i o mână, ca să o depărteze delà obraz 
«nu plânge, dragă te rog, nu plâ...»

Dar îu clipa când luă mâna delà ochii fetei, 
văzu obrazul ei cuprins do râs, un râs cu la
crimi, un râs atât de sincer şi comunicativ în 
cât până şi Yintilâ zâmbi, apoi râse, şi întrebă 
râzând :

apu-

«Dar bine frate, ce ai ?
«O zei nemuritori !» făcu fata zâmbind

şi ridicând braţele către cer, cu uu gest tra
gic, de un haz irezistibil, — «Ooo zeilor ! câr-

ha ! erauţile mele ilustrate... ha — ha 
iscălite cu un T. adiçâ Trandafirescu, şi d-nealui 
le credea ale alteia...»

Faţa lui Yintilâ trecu întâi priutr’o expresie 
de uluire, apoi redeveni zâmbitoare : 
v — «Da ! da ! iscălitura era litera T. Şi 
ii’ai idee cât mă intriga... credeam întâi, că

'
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«e vre-o farsă adunai băiat... Am acasă vre-o 
lf>0 de ilustrate.»

— «Aşa-i,» zise Aurelia abia reţinindu-şi 
Tasul, fericită că a scăpat de grija de adinea
ori, «aşa-i, în fiecare Duminică primeai una.»

— «Şi ştii că abia aşteptam uneori Du
minica?... şi ca stăteam acasă până sosea fac
torul cu ele.»

— «Acuma ştiu. Şi fiindcă u mai e nici 
o piedică, eşti al meu:» zise fata amenin
ţând cu degetul. «Şi eu mai am uu drept... 
Am dreptul să te sârut întâia mâine, când ne 
vom întâlni.»

— «Bine, asta o s-o vedem mâine, dar e 
vorba, unde ne întâlnim V»

— «Eu aşi fi de părere, să eşim afară diu 
oraş, să ne ducem până la marginea pădurei. 
departe de capitală şi acolo să stăm de vorbă, 
să citim versuri. Vrei?»

— «Vreau, dar cum ai să poţi veni. Auro 
dragă? Ce-ai să spui acasă?»

— «Ei. Ce să spuu? Are să-mi vină cam 
greu, dar am să turn o mincinnă mamei de 
sa îngheţe apele! Şi am să vin.»

Yintilă o privi cu mirare întrebând :
— «Cum! ai să minţi, Aurô?»

«Ia te uită la d-nul Amorez»: zise fata
indignat. Apoi adâogâ : 

bine soro. eu aşi împuşca şi un
. V

Si I
&
Khc;
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om pentru d-ta, uecum sa spun o biata min- 
ciuna anemica... Auzi, ce era să ma împiedice 
pe mine de a merge cu el la plimbare. 
Aaaooleu, am făcut eu altele de dragul d-tale :

«Am fugit într’o noapte de acasă,—când mi 
s’a părut ca făceai curte unei fete, — ca sâ te 
urmăresc... Am. . dar nu ţi mai spun... Eu 
nu sunt o mironosiţa... lată, sa vezi, ce fac eu 
pentru d-ta!»

Până sâ o oprească Vintilâ, ea se scula şi 
alerga peste iarba îngrijită a gradinei publice, 
spre locul unde erau mai mulţi trandafiri în
floriţi. Ajungând, ea puse mâna pe unul, îl 
rupse; puse mâna pe altul, şi dâdu sa revină 
spre bancă, dar în aceasta clipă so ivi un gră
dinar: el alerga cu paşi mari spre tanâra, şi 
încruntat, gata sâ-i facă oaservaţii, strigă:

— «Stai cucoană !»
Aurelia se întoarse spre el, şi îi făcu semn 

sâ se apropie. Grădinarul când o văzu aşa dră
gălaşă se opri încurcat, nehotărât, regretând 
că a rostit cuvintele pe un ton aspru.

Vintilâ sărit in picioare, se îndreptă spre 
cei doui, ca sâ apere pe tânăra fată, dar vâzu 
cum grădinarul îşi scoase şapca, salută res
pectuos, rupse încă vre-o câţiva trandafiri şi îi 
dădu Aureliei. Ea mulţumi cu un zâmbet, 
înclinând din cap, şi se apropiâ de Vintilâ.

-— <Poftim domnule! Vezi? Dar ce, ţi-a
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fost frica de ceva?... Mie nu mi-e frică, eu 
sunt foarte curagioasă. Poftim d-tale un buchet, 
şi mie unul. Ăsta pe care l-am rupt eu, ţi-1 
dau... Stai, să-l sărut întâiu, ca să*ţi placă şi 
mai mult. Poftim... aşa, acum hai să ne mai 
plimbăm.»

Ji* 'V'*11**

Braţ la braţ, tinerii e.şiră din grădină şi 
o porniră pe stradă. Aurelia strânse uşor mâna 
lui V'intilă. Faţa ci avu o expresie de fericire 
şi de gingăşie, şi ochii îi străluceau ca în 
lacrămi, când şopti :

— «Nu ştiu, zău nu ştiu, ce aşi face, ca 
să vezi cât de mult te iubesc...»

Tânărul îi zâmbi : inima îi era prea plină, 
el nu putea vorbi, nu găsea cuvinte pentru 
cele çe simţeâ.

Graiul omenesc îi părea aşa sărac in cât el 
nu-şi închipuia că va putaa traduce în vorbe, 
simţămintele care-1 covârşeau.

— «Să-ţi spun, Aură scumpă, ce simt?»
Fata dădu diu cap, zâmbind şiret : «Spune

dragă, spune iubitule, spune» zicea privirea ei, 
şi, ca în aşteptarea unei plăceri mari, ochii 
ei, faţa ei frumoasă, căpâtară o expresie de 
fericire duioasă.

Tânărul duse mâna la piept,- şi apăsă, ca 
pentru a stoarce din inimă, sentimentele : el

3
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vru să vorbească, dar buzele i se mişcau fală 
să scoată vreun sunet. Faţa lui se contractă 
uşor, şi el şopti çu glas ca de copil naiv :

— «E prea mult... mă doare atâta fe
ricire...»

Cu un gest brusc, fata duse mâna lui Yintilă 
la gură, o sărută apoi o mângâiă şi zise :

— «Mâine ne întâlnim, tot aci, la nouă 
dimineaţa: şi plecăm afară din oraş.»

El îi sărută mâna. şi ea plecă, după ce-i 
făcu un salut graţios cu capul.

Yintilă se duse acasă, se încuiâ în odae, 
reciti toate ilustratele ce primise de la Aura, 
şi se afundă cu fruntea în pernă.

I
*

In ziua fixată pentru întâlnire fata sosi îm
brăcată într’un costum modern—jachetă, vestă 
cu guler întors şi cravată neagră Lavilière, 
cămaşă uşor scrobită,—şi luă braţul lui Yintilă 
zicând cu aerul unei ştrengărite :

— «Uf ! bine că am scăpat de birjarul 
ăsta. Acuma să mergem în spre pădure, să 
ne căutăm loc, şi să şedem. Poftim, du d-ta 
coşuleţnl ăsta... Dar ce ai în hârtiile acelea.»

— «Nişte căpşuni, un puiu fript, o steluţă 
cu vin şi câteva... bizele.»

Fata, gata să ţopăe de bucurie, exclamă :
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— «Asta da : bizele înţeleg şi eu! Asta e 
mâncarea cea mai bună pentru nişte îndră
gostiţi ! Aci e locul. Pee loooc stai !... Vezi 
cum comand eu? Ca la cazarmă, domnule. 
Dacă aş fi fost un băiat, ce mai ofiţer a-şi fi 
fost eu. Uite aşa mi-aşi fi răsucit mustaţa, şi 
când aşi fi aruncat o privire în dreapta şi alta 
in stânga, toate fetele ar fi înnebunit!...

«...Ei, nu fii trist... că glumesc eu aşa. 
Dar ce, crezi că’mi plac ofiţerii ? Nici nu-i pot 
suferi. Mie-mi place aşa ceva, aşezat, liniştit, 
tăcut, cum eşti d-ta. Uite aci un loc bun; o 
piatră mare, acoperită cu muşchi şi uite că e 
^şi umbrită: aşa... acuma şezi.»

— «Mulţumesc, şezi d-ta Auro, eu am să 
stau în iarbă.»

— «Dală nu vleau io să şez.—Aşa ziceam 
când eram mică : dai nu vleau io. Şi ştii ce 
vleau ? «Vleau» să-mi zici «tu.»

— «Bine, şed ; şi iată am zis... în gând.»
— «Vleau» să zic mai «tale»; strigă Au

relia ca un copil răsfăţat.
— «Eşti o fată încăpăţânată. Dar ce faci

frate dragă?.» /
— «Ce să fac ? uite mă aşez şi eu la pi

cioarele tale.»
— «Biue văd : dar te-ai pus în genunchi, 

şi ai să te înghimpi, în ceva.» '
— «Asa vleau io» m'ai înţeles? Tu, ihi I
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ce frumos e când spui tu,» zise Aurelia, apoi' 
făcând din genunchi o reverenţă întinzând 
manele în lături, întrebă râzând : «tu, tu, raă. 
iubeşti, tu ?»

— «Da» zise tânărul, înclinând cu acelaş 
aer comic grav capul, «da si încă foarte mult.»

— «Stai, să-ţi spun ca în romane; Dom
nule Marchiz, sunteţi alesul inimii mele... 
Domnule Marchiz... Eh, dă-1 încolo de ton de
clamator ! că mie mi-ar conveni mai bine, să 
te iau de gât şî să te*. sărut; dar ştii colea» 
ţărăneşte, şi să te strng în braţe, de să te- 
înăbuş. Numai... haha !» exclamă fata râzând 
şiret, «numai atâta e rău, că n’am destulă 
putere.»

— «Dar scoală-te, frate din genunchi. Aură 
dragă, au să de doară picioarele.»

Fata protestă cu o indignare simulată :
— «Ce. ai cu paguba mea, dragă... vreau 

să stau în genunchi în faţă ta. Ştii, că eu 
aşi dori, să stau toată viata aşa... dar să am 
o pernă sub genunchi, căci altfel mă pun in 
grevă. Nu te mişca, stai să vezi, ce zic eu 
acuma, dragă Me ţel e.»

— «Bine, vezi că mă supun. Ei. ce ai să 
spui? Dar îutâi: mă laşi să te sărut?

— «Nu, nu se poate domnule : eu am dreptul 
să te sărut întâi ; nu ştii că, încă de cri din 
grădină ne-am înţeles. Supune-te şi stai aşa :
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pune manele pe genunchi, ca idoli egipteni. 
Aşa — acuma să nu te mişti. Numai să spui 
cum spun eu. Auzi dragă?»

Vi utilă Dragomir, dădu din cap, zâmbind, 
fericit de volubila drăgălăşie a fetei. Ea îm
preună manele ca pentru rugăciune şi, pri
vind u-1 în ochi, zise :

— «.Cred. în ochi tăi cei frumoşi.»
— «Cred, în ochi tăi cei frumoşi"» repetă

Tintilâ.
— «Şi îu guriţă ta cea rumenă şi_fru

moasă. »
— «Şi în guriţa ta cea rumenă şi-gus

toasă.» '   -
Fata făcu o figură supărată şi zise, ridi- % 

când cu drăgălăşie sprincenele arcuite :
— <Eei! Ce-i asta, domnule idol, nu-mi 

falşifica vorbele. Zi ca mine: — «Cred în 
inima ta, cea bună şi leala...»

— «Da, cred, în inima ta cea bună şi
leală...» ^

— «Cred, în mintea şi caracterul tău fru
mos şi ales.»

«Păi... asta-i Aurico... nu-nu-nu-te su
păra, spun : cred în mintea şi în caracterul 
tău, aşa cum spui tu.»

— «Şi n o să am niciodată, alt idol, alt 
zeu, decât pe tine.»

— «Şi n'o să am niciodată, alt idol, altă 
’.zeiţa decât pe tiae.»
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— «Ai zis zeiţă ! ai zis zeiţă !» strigă Au
relia bătând veselă din palme — «ai zi^ 
zeiţă. Stai, tu idole : să nu te mişti de loc ^ 
că spun acuma o rugăciune către tine in gând... 
Închide ochii.»

Vintilă închise ochii, şi simţi o atingere 
uşoară pe flecare genunchi : ea ii sărută manele 
şi când el dădu să deschidă ochii, fata îl cu
prinse de gât, îl atrase în jos, şi îl sărute 
strângâudu-1 la piept cu patimă. El o privi, o 
văzu cum ea închisese ochii de violenţa acestei 
explozii, şi observând două cearcăne vinete, 
ivite sub ochii fetei, o sărută si el, şi în să
rut se simţi cuprins de fiori : inima i se strânse 
şi îi păru, că toate încep să se învârtească în 
jurul lui. O clipă el se simţi ameţit, dar îşi 
reveni şi o strânse la pieptul său.

Aurelia deschise ochii umezi, şi 11 privi ca 
iubire. Ochii i se făcură sclipitori de uzi ce 
erău ; mai sclipitori şi mai sclipitori, până ce 
deodată fură năpădiţi de lacrimi. Şi fata se 
porni pe un plâns datorit prea marei fericiri, 
care nu mai găsea decât lacrămi ca să se ex
prime. Ea plângea un plâns cu suspine, aşa. 
de adânc şi sincer, în cât şi ochii iui Vintilă* 
umezi se porniră să plângă.

Fata se lăsă iar în genunchi şi îşi şterse 
cehii surâzând dulce.

Vintilă o întrebă, zâmbind încurcat :
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— «De ce plâugi, dragă Aură ?...»
— «Nu ştiu,» zise fata dând din umeri. 

Apoi şi ea întrebă zâmbind naiv.
— „Dar tu, de ce plângi, dragă?"
— „Nu ştiu," răspuse tânărul, imitând 

mişcarea ei naivă; „dar, daca văd, că plângi 
tu, plâng şi eu."

— „Drăguţul de el !" exclamă fata să- 
rindu-i de gât şi sărutându-1 pe rând, pe tot 
obrazul. Éa îi sărută ochii, gura, bărbia, şi 
tocmai când voia să’l sărute pe gât, auzi un 
zgomot, tresări şi rămase nemişcată, ca atâr
nată de gâtul lui • • •

De alături din păduri ieşi un ţăran bătrân 
şi trecu pe potecă spre oraş, el nu văzu la 
timp pe cei doi şi înainte de a se putea re
trage, era în dreptul lor. Cum dădu cu ochii 
de ei ţăranul duse mâna la căciulă şi încurcat, 
îşi descoperi pletele albe, zicând aproape şoptit:

— „Ertaţi, conaşilor, n’am ştiut, iertaţi, 
că nu v'aş fi supărat, dacă aş fi ştiut, 
iertaţi!..." \

Şi trecu umilit, ca îndurerat de supărarea 
ce crezu-se că a pricinuit. Dar fata rămasă 
cu un braţ de gâtul lui Vintilă, îşi lipi obra
zul de al tânărului şi zise zâmbind drăgălaş:
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— „Nu-i nimic, Moşulică, nu face nimic... 
ia.... ne sărutăm şi noi... ca tinerii."

Bătifinul, dădu din cap zâmbind, oftă şi 
trecu sprijinindu se în toiagul său.

După câteva zeci de paşi, unchiaşul se opri 
se aşeză, suspină greu, rămase câteva clipe 
cu privirea pierdută, şi ochii începură să-i-se 
umezească de amintirea unor vremuri trecute. 
El se întinse în iarbă, un oftat amar i-se 
rupse diu piept şi, fără să-şi dea seama, el 
şopti printre lacrimi :

— „Of doamne î tinereţe ! tinereţe !... unde 
eşti?..."

Tinerii stăteau unul lângă aituJ în iarba 
înalta, şi vorbeau.

— «Dar de ce te uiţi la umerii mei dragă?» 
întreba fata pe Yiutilă, cam băgat de seama, 
că adiueauri, când te sărutam, mi-ai trecut cu 
mâna peste ambii omoplaţi.*

— «Iţi spun, dar să nu râzi dè mine,
Auro dragă...»

— «Nu râd... ia spune...»
— «Eşti atât do drăguţă şi vioaie, încât, 

îmi pari un ÎDger, şi, na ! mă uitam să văd 
daca ai aripi.»

Înveselită de explicaţia prietenului ei fata 
isbucni râzând :
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— «Huu, dar ştii că le croeşti... Ce înger? 
Nu vezi ce ştrengăriţă sunt? Nu vezi .ca nu
mai eu fac «les frais de la conversation?» 
Dar am şi drept să fiu aşa, căci pentru ziuă 
de azi, mă pregătesc de vre-o trei ani încoace.. 
Şi eu sunt decisă să te iau cu orice preţ.»

— «Şi eu.»
— «Daaa, cum nu, parcă în 24 ore poate 

omul să'şi lămurească aşa iute toate cele ce 
vrea... Tu dragă,» zise ea cercând să îndul
cească vorbele ce rostea, cu un zâmbet iubi
tor, «tu, sunt convinsă că nici nu eşti încă 
hotărât asupra celor ce ai de făcut. Eu, i-am 
spus mamei şi am şi avut o scenă cu ea. De 
aeeia-nu eram aşa veselă la început...»

Cuprins de îngrijorare Vintilâ întreba repede:
— «Ce-ai spus mamei ? şi ce ţi-a zis ea, 

Auro?
— «Tam spus, că te iubesc, că eşti sărac 

şi că vreau să te iau : şi că probabil şi tu mă 
iubeşti, tot atât cât te iubesc eu.»

— «Cum... probabil ? «Adică nu eşti con
vinsă că'te iubesc tot atâta?»

— «Ooo ! de eri până azi : 24 de ore, 
adică o zi?... Când eu, te iubesc de o mie de 
zile, şi când iubirea mea a mers crescând în 
progresie aritmetică, poţi să compari iubirea 
ta, abia născută, cu a mea, care a rezistat 
atâtor prejudecăţi, şi tet a eşit biruitoare ? Eu
V;».
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sunt convinsă că iubirea mea o să birue orice 
piedică, şi încăpăţânarea mamei mele. Eu sunt 
în stare să pun la cale lucruri mari, pentru 
a câştiga dreptul la iubirea ta.»

Viutilâ îi luă o mână într’a sa, şi o mân
gâia uşor, apoi zise zâmbind cu o nuanţă de 
gravitate :

— «Iubirea, nu cred că se poate măsura; 
nu vreau să discut care e mai mare... de mirat 
n’ar fi, dacă a mea, ar egala iubirea ta... I)ar 
să revenim la ceea ce ne doare : mama ta este 
contra căsătoriei noastre ?»

Aurelia se ridică într’un cot, explicând :
— «Da. Ea vrea să iau pe un tânăr, unui 

Alexandru Pâtruşescu. E un fel de rudă : un 
brun, nalt, care îi plaçe ei : spilcuit, arc şi 
un automobil.»

— <Şi tu ce ai spus mamei ?»
Fata luă o poză gravă importantă, şi zise 

cu intonaţii draga laşă :
— «Fu ? Să vezi ce i-am spus, i-am zis 

«raămiţâ, vino încoace să te sărut... aşa-... Acuma 
spune-mi : ştii când povesteai că ai fugit cu 
tata delà părinţi?» «Da» zice ea; «ştiu, şi pe 
urmă tare mi-a părut rău că n'am ascultat 
pe mama.» «Aşa ? zic eu : ei uite, tare vreau 
să pot spune ca d-ta, după 30 de ani : Ooof, 
ce râu am făcut, că n’am ascultat pe mama!» 
— «Dar,» zice ea, «eu am fugit fiindcă mă
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iubea şi era om cu stare.» —«Frumos îţi şade 
mamă,» zic eu, «să-mi spui mie, că ai fugit 
cu el fiindcă avea bani !... Lasâ-mâ în pace, că 
nu te mai iubesc. Nu mai eşti gigea : pleacă 
de aci !»

Surâzând, de cele ce povestea fata, Yintilă 
întrebă :

— «Dar ce, tot aşa, că şi când erai micâr 
vorbeşti cu mama ta. Auro ?»

— «Da, şi să vezi, adică tu ştii : eu nu îi 
ziceam «Mamă,» ţii minte ? îi ziceam «Mali- 
oala,» pe nume... Şi dacă n’ar fi aşa de în
căpăţânată, ar fi o mamă ideală. Căci ţine la 
mine; dar ţine şi la planurile ei. Ooo ! dacă 
nu ar fi fost aşa de încăpăţânată, nu o mal 
scotea la cale cu mine.»

— «Şi çe mai zicea, Auro ?»
— «Ei, ce să zică? Spunea de ăla... Pă- 

truşescu săracul! Să vezi, ce de cadouri ! Dar 
eu nici nu m’am uitat la ele, şi nici pe ei nu 
am vrut să-l văd! Că mje.îmi umbla altul prin 
cap, şi mai ales prin inimă. Mie...» zise fata 
ridicând mâna şi întinzând degetul spre gura 
lui Vintilă, «mie, îmi umblă prin inimă, uite 
ăsta !» şi zâmbind drăgălaş, ca dă cu arătă
torul peste buzele tânărului, repetând: «uite, 
ăsta».

El îi apucă mâna, sărută degetul, apoi să
rută fiecare deget îu parte, şi o privi gânditor.

i
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Ea ii mâugâiă zâmbind :
— «Uite, drăguţule, aici ai o gropiţă, şi 

ce frumos îţi sade: stai să o sărut... Aşao, ce 
dulce... La ce te gândeşti?»

— «La hotărârea mamei tale; ştii, că acei 
Pâtruşescu este o piedică serioasă...»

— «Ce piedică? Nu è nici o piedică. Nu 
vreau să fie nici una. Tu mă iubeşti, eu te 
iubesc: înaintea oamenilor, înaintea lui Dumne
zeu şi înaintea conştiinţei noastre suntem că
sătoriţi. Eu sunt nevasta ta, tu eşti bărbatul 
meu. Aşa-i că vrei? îndrăzneşte să zici «nu»
-dacă îţi dă mâna.»

îngrijorat de cele ce vedea că se ridică îm
potriva proectului lor Vintilâ zise, cu o jenă 

! vizibilă :
— «Stai să vorbim serios, Auro, nu rosti 

nimic definitiv... Uite, vezi, toate aparenţele 
au să fie că eu te-am luat pentru averea ta.
Că eu te-am ameţit şi...»

Tânăra protestă cu vioiciune:
— «Dar ce, tu m'ai ameţit? Tu mi-âi făcut

curte? Ori eu te-am ameţit. Eu. ţi-am făcut 
curte, şi eu ţi-am făcut «declaraţie» ? Am fă
cut astfel din cauză că eu cred.aşa: o_fată cu 
avere, e datoare să facă primul pas către tâ- 
nărul_pe" care-1 iubeşte.»,- V

— «Nu, uu căuta să te înegreşti pentru a 
mă albi pe mine. Admitem chiar ca n'am lua
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în seamă aparenţele... Corect ar fi din partea, 
mea, dacă te-aşi lua contra voinţei mamei tăie?...

— «Filisteanule, burghezule!» strigă fată. 
apoi, rugător, gata să plâugă, urmă : «Dragă, 
dragă Viutilă, cum poţi vorbi aşa? nu vezi 
că-mi sfâşii inima?»

— «Dragă, astea sunt lucruri la care tre- 
bue să ne gândim», zise el cercând să o liniş
tească.

— «Dar eu, nu vreau să mă gândesc. Eu 
te iubesc, şi fiindcă şi tu mă iubeşti, suntem 
căsătoriţi. Ce, adică dacă fonfăe popa pe nas, 
sau dacă se holbează ofiţerul stărei civile lâ 
noi şi se amestecă în dragostea noastră, cu în
trebările lui, putem fi mai fericiţi decât atâta?»

Vi utilă surâse auzind argumentele fetei, cu 
toate astea nu se lăsă învins ci urmă; .

— «Nu, negreşit că nu, dar...'/ erebue să 
găsesc, să găsim, o soluţie. Să crezi dragă, că 
nu pledc-z pentru mine. Eu n aşi avea decât 
avantagii din căsătoria cu tine, nude mai gă
sesc eu o fată aşa de frumoasă, vioaie, şi care 
să mă iubească? Pe când *tu, ce o să zică 
mama ta, ce o să zică lumea? Tu pierzi tot: 
iubirea mamei tale, drepturile ce ai, şi vei fi 
şi în gura Iu mei. De ăceia trebue cu ori ce 
preţ să încercăm să îmbuuăm pe mama ta, şi 
după aceia...»

Fata zise cu o tristeţă pe care cerca să o 
ascundă :
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— «Asta-i greu... imposibil. Tu o cunoşti. 
Când trăia tata, şi el o ruga să primească băeţi 
în gazdă, ştii când te-a primit? câte scene au 
fost ! Doamne, nici pentru ca să poata trăi nu 
voia să se plece. Are nişte fumuri de nobleţă, 
de, ştiu şi eu cui o fi semănând, că eu u’am 
avut în viaţa mea d'asteă. Ei şi crezi că o să 
cedeze ea? Mai de grabă ai să o vezi moartă.»

Tânărul întrebă cu îndoială:
— «Ce soluţie crezi că ar fi ?»
— «Aceasta pe care am dat-o eu : să ne 

-considerăm căsătoriţi, să mergem îutrun loc 
la ţară, oriunde; să locuim câtva timp... Şi,» 
şopti ea roşindu-se, «şi... când... când voiu fi., 
câud voi fi... femeia... femeia ta... definitiv.

! Nu, nu protesta, te îuţeleg. Poate şi eu în 
locul tău aşi fi animată de aceiaşi delicateţă... 
Dar nu vezi că e vorba de ceva neobicinuit? Şi 
la cazuri extreme, trebuesc mijloace extreme!... 
Insă... dacă lealitatea ta se opune la ceiace eu 
găsesc firesc, putem locui ca doi fraţi, dragi 
împreună, până ce mama, văzând oâ e prea 
târziu, pentru a mă mai lua îndărăt, va ceda... 
Dacă va ceda vre-odată.»

Tânărul încercă să o convingă, şi cu glas 
blajin, insinuant începu :

— «Grândeştete că tu n’ai împlinit două
zeci de ani, şi că eu sunt de aproape treizeci; 

^că eu pot să am puţină experienţă şi o jude-

• •
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cată mai formată decât a ta. Ceia ce am face 
noi, ar avea aerul că eu m’am folosit de na
ivitatea, de neexperienţa şi de sinceritatea ta, 
ca să te iau. Vezi în ce lumină se prezintă 
lucrurile ?»

Dar fata izbucni aproape violent :
— «Ce lumină î nici o lumină ! Eu vreau 

să ştiu un lucru : mă iubeşti, ori nu ?!»
— «Dragă, drăguţă Aura,» zise el săru- 

tându-i mâna din nou, «de ce te superi?» Nu 
vezi că eu pierd, că eu sunt cel mai de plâns 
dintre noi amândoi, fiindcă nu suntem de 
condiţii egale?»

— «Eu nu ştiu cum înţelegi tu iubirea !» 
strigă Aurelia ridicâudu-se în genunchi, ca 
să poată argumenta mai bine. «Eu una, ştiu 
sigur şi nu mă sfiese să o spun : aşi face şi 
o crimă, numai ca să fii al meu; şi tu... tu 
stai şi raţionezi, ca şi cum iubirea ar fi o 
problemă de matematici. Tu spui grav ca uu 
profesor de pe catreda, uite aşa :» urmă ea 
parodiând aerul unui profesor:

— «Una şi cu una fac două. Qnod erat 
demonstraudum... Filisteanule ! Mie nu-mi pasă 
dacă una şi cu una fac două, trei sau o duzină. 
Pentru mine problema e astfel : eu nu ştiu 
una şi cu una ; ci ştiu numai una, şi aceea 
sună : te iubesc ! şi dacă te iubesc, vreau sa 
fii tu al meu şi eu a ta ! Şi nu-mi pasă nici
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de matemateci şi nici de botanică !... 
asta ştiu eu ! Şi mai ştiu că ia şi cu mama. 
vă potriviţi la argumente, încât mi-e ruşine „ 
mie! Pentru tine mi-e ruşine: un băiat cult 
să aibă aceleaşi argumente ca o reacţionară. 
Când te aud vorbind, parcă aud pe mama cum 
se sperie, cum se supără... Hu, ce potop a fost 
aseară ! Azi nici nu mi-a vorbit măcar... Ei, 
nu mai zici nimic? Hai să vorbim de altceva..»

Viutilă îşi trecu degetele peste fruntea îmbro- 
bonată de sudori şi explică :

— «Dragă Auro, din momentul ăsta, cred 
că ar trebui să ne interzicem chiar şi săru
tările. Nu te supăra, nu protesta. Ca să jude
căm mai limpede, ar trebui să înlăturăm tot 
ce ar fi menit să ne exalte simţurile, sau să 
ne aprindă inimile.»

— «Poftim, zise Aurelia, cu un accent de 
indignare comică, încrucişând braţele pe piept : 
«poftim, şi ăsta e din generaţia de azi ! Omul 
ăsta argumentează cu vorbe late ca : «onoare, 
corectitudine, lealitate» şi la urmă te pocneşfe 
cu «exaltarea simţurilor,» ca şi când eu nu 
aşi cuuoaşte toate astea. Mama, săraca ! ce 
mi-a tocat eri toată după amiază ! ? «Simţuri, 
aprindere, zvăpăiată» şi acum puţin lipseşte 
ca şi tu să-mi faci b predică deee... acelaş ca
libru. Haha, hiliihi, mai că’mi vine să cânt 
ca în «Perichola.» «Da proşti mai sunt bâr-

Na !
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baţii, da proşti mai sunt bărbaţii, da proşti 
mai...» Nu te supăra soro, că nu e nici o 
ofensă... Ce, ţie uu-ţi plac cântecele ?... Nu 
vorbi, că uu'mi place cum vorbeşti azi 
ai fi în stare acuma să atribui chiar şi iu
birea ce o am pentru tine aprinderei... sim
ţurilor. Primăvară e, frnmos e ! Gata cauza 
iubirei mele pentru tine. Puţin mai lipseşte 
ca să-mi aduci ca argument suprem, dictonul 
doctorilor... celebrul «Tota mulier, etc.» nu 
termin citatul fiindcă 'mi-e ruşine de ceia-ce au 
fost savanţii în stare să decreteze, pentru a 
ne reduce pe noi... Domnii creaţiunei ne-au 
stigmatizat. Uf!... d’aia n'am vrut eu să mai 
urmez medicina... şi m am înscris la tilosofie. 
Eh, tot poeţii săracii, au fost mai cavaleri cu 
noi. Pe când doctorii ne reduc la rolul de ma
şini organizate in JMêrêO§pWlûÇ^nel, poeţii 
ne ridică la _slava cerului : ne bombardează 
«îngeri. fiinţe ideale..-

— «Ei şi n’au dreptate poeţii?» întrebă su
râzând Vintilă, bucuros că Aurelia schimbă 
vorba.

— «După mine, nu: îngerii sunt fiinţe neu
tre. Eu nu sunt, şi nici n'aşi voi să fiu aşa, 
pentru tot raiul. Mi-ar conveni mai bine să fiu 
băiat. Ce mai ştrengar ăşi fi! Mi-aşi bate joc 
de prejudecăţi şi aşi fugi cu tine, te-aşi lua ca 
sila dacă tu ai fi o fată... Dar tot prefer-să

Tu• • •
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fiu fată; fiindcă sunt mult mai frumoasa decât 
poate să fie un băiat, şi am un corp, păcat 
că nu eşti pictor sau sculptor...»

— «Ce spui? zău?» întrebă el în glumă, 
cu un aer dé mirare naivă. «Eşti frumoasă 
mult...?»

— cOlioo, şi încă cum ! să vezi biata Ma- 
rişca mea, ştii, fata noastră din căsă, de câte 
ori fac bae şi mă serveşte, mă sărută pe u- 
meri, pe braţe, şi se miră: «ioi, coniţe draghe! 
ioi ce formose 1 io inche nu vozut aşa formose 
coniţe». E şi ea o estetă. Şi ea nu e rău ca 
forme, dar ce are aface... Àçuma ar lipsi să 
te ascunzi după deget... Vezi, fiindcă vorbim 
de poeţi: poeţii ar trebui să nu ne ridice prea 
sus, iar savanţii să nu ne coboare prea jos. 
Ei şi !... ce e mare lucru, dacă suntem preţuite 
sau dispreţuite?... Eu una n’aşi cere, decât să 
fim considerate în rând cu oamenii...»

— «Dar ce, nu sunt femeile, chiar prea 
considerate?...»

— «Nu spun asta; eu susţin că ar trebui 
să fie o măsură egală pentru toţi. Voi să vă 
purtaţi după aceeaşi normă, după care suntem 
silite să ne purtăm noi; sau... invers...»

— «Adică voi felele, să aveţi aceeaşi liber
tate pe care o au băeţii... Cum asta? din punct 
pe vedere al vieţii... al vieţii... cum să zic...»

— Zii pe nume, ce ocoleşti! al «vieţii... se-
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jxuale» vrei tu să zici! Dar eu n'am înţeles 
asta, fiindcă se pricepe delà sine că, fiecare... 
fiecare din cei doi, trebue să fie curat... pe cât 
posibil...»

— «înţeleg, îmi laşi mie o portiţă de scă
pare ; dar nu e uevoe... fiindcă.,.»

Aurelia făcu repede un gest :
— «Te ştiu, te ştiu : «Sfâutu’ Anton» e un 

păcătos pe lângă tine. Nu ştiu eu, nu spunea 
mama, că eşti un «papă-lapte»? Şi închipueş- 
te-ţi şi eri când i-am adus ca argument că 
mă iubeşti, rai-a spus că nu crede asta, din 
partea ta, de oarece tu nu eşti în stare să fii 
iubitor... Mă rog, trebue să fi fost bine infor
mată. de către vecina aceia care te pândea când 
locuiam în chichineţele celea sărăcăcioase. A- 
dineauri te-am. prins eu, ai vrut să schimbi 
vorba, dar acum te-am readus la mama. Să 
ştii, că de azi nu mă mai întorc acasă.»

— «Dragă Auro», ziso Vintilăsurprins o 
clipă, apoi se stăpâni şi urmând, luă o poziţie 
comodă pentru a şedea îu iarbă, — «dragă eu 
nu pot să fiu de părerea ta. Asta ar însemna 
să mă joc cu reputaţia ta, cu cinstea familiei 
voastre. Dar mama ta, ce crezi? are să fie 
mică lovitura ce va primi la auzul şt.irei, că, 
ai fost cu mine măcar la plimbare?...»

Fata îl privi în t)chi apoi îi lua degetele zi* 
çând ça prietenie:

f'-Ş *
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— «Dâ-mi mâna ta, aşa. Stai, nu o retrage. 
Uite las-o în mâinile mele pentru ca mângâ- 
indu-ţi mâna, sâ îndulcesc çele ce am sâ ţi 
spun. Te rog să, na iei în râu, cele ce am 
să-ţi spun acuma. Nu vreau să-ţi fac nici o 
mustrare... Dacă zici că uu se poate fără au
torizaţia mamei, — vezi, nu vreau să crezi câ 
tind sâ te jignesc având eu dreptate, — atunci 
çum ai venit aci cu mine? Vezi ce nelogic 
eşti?_Dacă fără cousimţimâutul mamei nu ser 
poate, cum de m’ai sărutat de atâtea ori ? Aici 
ai o scuză, eu am început, dar...»

Vintilă explica repede, cu căldură:
— «Nu ştiam, câ are să se opună, şi eram 

decis, să merg, să te cer de la ea.»
— «Acuma ai dreptate, îu felul ăsta î Dar. 

asta nu înseamnă că a fost logică în felul tău 
de a fi, şi cel de a gândi.»

Tânărul surâse înveselit de cuvintele fetei 
şi zise ;

— «Aci ai dreptate tu ? firea omului e 
foarte nelogică, şi lipsa de consecvenţă este 
ceva înnăscut firei, dragă Auro, dar asta nu 
împedică...»

Aura exclamă cu o vioiciune drăgăstoasă :
— «Stai aci, opreşte raţionamentul pe loc, 

ca să-l mi-1 judec eu, colea. Dacă firea omu
lui este inconsecventă, atunci te rog fii con
secvent în inconsecvenţa ta, şi judecă aşa după
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cum ai judecat până. aci. Logica ta e nelogica. 
Atunci fii logic, după felul tău de până acum 
A. în cazul ăsta nu mai avem nevoe de aler
gat după raţionamente. Felul cum se prezintă 
lucrurile trebue luat aşa cum e, şi atunci să 
■considerăm dorinţele noastre ça fapte împlinite.»

— «Vai de mine !» strigă Vintila astu- 
pându-şi urechile ; «dar sucite sofisme mai ştii 
3ă născoceşti. Adu soro, ceva solid, un argu
ment sănătos care să se poată susţine pe pi
cioare, sâ-I văd că stă fără cârje, dar nu um
bla cu jocuri de cuvinte.»

Aurelia se opri, duse mâua la ochi, şi Ia 
frunte, îşi potrivi părul, şi zâmbi zicâud :

— «Am eu un argument sănătos, unul voi
nic. solid, irezistibil.»

Tânărul respiră ca uşurat şi o invită să
vorbească :

— «Aşa mai zic şi eu. Ia să-l vedem, dar 
nu umbla iar să faci coucurenţă lui Zenon.»

— «Nu, ai să vezi acuma ce simplu e,» 
zise fata, şi, ridicându-se în genunchi, îl a- 
pueă cu amândouă braţele de gât, şi-l sărută 
pe buze.

Vi utilă încercă să o împedice, dar rezistenţa 
lui fu biruită de energica îmbrăţişare a tinerei. 
El vroi să întoarcă obrazul, spre a se feri, 
dar ea îl sărută pe partea ce i so prezintă. 
Apoi fata râse şi zise, lovindul uşor, cu drâ- 
gălăşie peste obraz:
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— «la te uite la el ! parcă eu aş fi ma
dam Putifar şi el «Iosif cel cast* aşa se fe
reşte... Hai, nu mai face nazuri «musiu» f. 
Dă-mi o sărutare... cât te rog...»

Cu 0 protestare blajină el se opuse, zicând:
— «Nu, dragă, lasă, să fim cuminţi ; uite,, 

mi-e aşa de greu ; mi-e nu ştiu çum.»
Apropiind cu o mişcare de o gingaşă dra- 

gâlăşie obrazul ei de buzele lui Vintilă, fata 
îl invită :

— «Sârută-mâ puiule că-ţi trece... Hair 
dă-mi o sărutare, soro !»

Tânărul, zăpăcit aproape biruit de cuceritoa
rea ei drăgălăşie mai încercă o rezistenţă :

— «Nu ! nu vreau, lasă Auro dragă. Să- 
fim cuminţi!»

— «Aşa, nu vrei... să-mi dai, d’aia ţi-am 
dat eu atâtea. Stai tu, că te pedepsesc eu.» Şi 
zâmbind şiret, ea făcu un gest ca şi cum şi-ar 
fi sûmes mânicele, apoi îi apucă între ambele 
mâni capul şi începu sâT sărute zicând :

— «Na ! Na ! Na !»
— «Ce faci frate, lasâ-mă că nu vreau !»
— «Tocmai d’aia fiind-câ nu vrai, îţi dac 

sărutările tale înapoi. Câte mi-ai dat ?»
— «Vre-o zece,» replică tânărul cercând să 

se apere.
Dar Aurelia zise cu o hotărâre care nu ad

mitea discuţie :
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— «Am să’ţi restitui douâ-zeci, ca să nu 
spui că te înşel. Ţi le dau înapoi cu dobândă.»

— «Păi până acu, mi-ai dat peste două
zeci.»

— «Nu, că mai um încă trei. Na 18, nâ 
19, na 20. Aşa ! de sărutările tale am scă
pat. Acum vine partea cea mai grea.»

— «Care parte mai grea ?» întrebă Vintilă 
făcând pe îngrijoratul.

— «Trebue să-mi iau înapoi sărutările pe 
care ţi le-am dat en.»

Vintilă se luă cu manile de cap:
— «Vai de mine, păi atunci, nu mai is

prăvim până mâine. Mai bine hai să ne îm
păcăm,» zise el, ăşezându-se pe piatră ca să 
se poată apăra mai cu succes.

— «Nu mă împac de cât dacă mă săruţi 
din toata inima;» răspunse Aura cu un aer 
hotărât.

Vintilă Dragomir îşi potrivi cravata zicând 
cu o intonaţie blajină:

— «Dar eu aşi dori să fiim cuminţi, şi să 
vorbim serios. N’aşi vroi să am aerul, că mă 
folosesc de un pas greşit...»

Aurelia făcu un gest de ciudă; însă apoi 
cercă să-l ia cu binele zicând :

— «Iar începi soro cu ideile tale?... 
dacă mă săruţi frumos, eu te iert de restul ce 
aveam să-ţi iau, şi te invit la masă. Vrei?

Uite
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Zi draga că vrei, şi să nu mai vorbeşti aşa 
cum încep use-şi adineauri.>

Era atâta gingăşie în cuvintele ei, şi un aer 
de naivitate atât rugătoare, în cât el, biruit 
de mimica fetei se ^lecă spre Aurelia, fără a 
zice un cuvâut, o luă cu mânele de cap şi o 
sărută. Fata îl cuprinse de gât, îl strânse la 
piept şi îl sărută cu o căldură pătimaşă, care 
o făcu sa tremure, să suspine şi să isbucnea- 
scă în plâns.

— «Dragă, dragă, scumpe, iubitule,» zise 
ea plângând nervos, «nu mă lăsa ! nu mai 
vorbi -ça adineauri, căci dacă nu mă dă mama 
ţie, sau nu mă ci tu, mă ucid! Nu... Nu... 
nu vorbi !» exclamă fata pripit, astupându-i 
gura cu mânuţa ei mică «nu vorbi, căci ştiu 
ce ai să spui.» Şi ca să-l împedice şi mai 
bine de a vorbi, ea ridică iute capul şi luând 
mâna de pe gura lui, îşi lipi buzele ei de ale 
lui. Ochii ei se închiseră, obrazul, până aci 
rumen, deveni palid, şi pieptul ei zvâcnea sub 
respiraţiile pripite. Sărutul ei lung fu însoţit 

(■ de suspine şi de izbucniri de lacrăwi.
Viutilă o simţi cum tremura; el savura 

j toată iradiarea de miresme, care se exala din 
; părul ei, din obrazul, din gâtul şi întreg 

corpul ei parfumat; şi sub aprinsa sărutare,
) • simţi cum inima îi bătea aproape să’i spargă 
'â pieptul. Ei ghici că îugălbineşte, şi văzându-se

i
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ei însuşi apucat de uu tremur convulsiv, în
cepu să respire greu prin nările dilatate peste 
măsură. De odată observă că sărutarea fetei 
încetase, că strânsoarea braţelor ei slăbise, şi 
capul fetei căzu îutr’o parte pe umăr. Speriat 
el o privi, vru să-i vorbească, dar «ghici că 
fata a leşinat. Susţinându-i capul îi scoase pă
lăria şi o aşeză iar în iarbă, apoi lăsă încet 

(Corpul fetei pe spate, locă tremurând sub pă- 
/ timaşa izbucfrir*, el îi pipăi pulsul şi inimă.

Vintilă se întinse la uuul din pachete scoase 
sticluţa cu vin, îşi turnă în palmă, îi frecă 
tâmplele puţin şi îi dădu să aspire. Medici
nistul, obişnuit cu cazuri mai grele, îşi reveni 
în fire, şi îşi aduse aminte că trebuia sa o • 
descheie la piept. Fără a sta la îndoială el 
desfăcu nasturii vestei, îi descheie gulerul 
modern, cu cravată cu tot, şi îi deschise că
maşa scrobită de la gât pâuă sub piept... O 
umbră de mirare trecu peste faţa lui; Aure
lia n’avea corset. Dar fără a se mai uita la 
frumuseţea sculpturală ce i se ivea sub mâni, 
el turnă puţin vin pe pieptul Aureliei şi în
cepu să-l răspândească cu degetele pe corp, 
fricţionând uşor părţile ce udase.

— «Auro dragă,» şopti ei îngrijat, «Auro!» 
apoi o frecă pe tâmple şi pe obraz. Respiraţia 
fetei începu să fie mai regulată, şi cu încetai, 
obrazul ei se rumeni, un suspin îi ridică fru
mosul piept şi o mână se mişcă uşor.
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Vintilă îi trase binişor cămaşa la loc pe 
piept şi o acoperi cu aripile hainei. Aurelia 
deschise ochii, se uită la Vintilă uimită, a- 
poi îi zâmbi şi închise brusc ochii, zicând :

ce am?... phir 
cum miroase a vin aci!... Ce? Se vede că am 

Delicioasă aromă are vinul ăsta.

«Mă ustură ochiul

leşinat 
Delicios... Ce aromă!»

Tânărul scoase o batistă şi cu ea şterse fata> 
pe ochi şi la tâmple.

— «Dar ce, mi-ai turnat vin pe piept?,., 
uf... sunt udă şi pe coaste, până la spinare... 
Drăguţul de el, cum l-am speriat ! Te-am spe
riat rău?... Dâ-mi te rog batista să mă şterg 
po piept... Pune-mi ceva sub cap... Pachetul 
cela... Aşa... Of, dar greu îmi mai vine să 
mă mişc. Te rog, na ţie batista...»

— «Şi ce să fac?» întrebă Vintilă stând 
în genuchi lângă Aurelia.

—: «Ce să faci : in'ai udat de tot ! Acuma 
să ştergi vinul de pe mine... Bre, dar fricos 
mai eşti ! Ei ce o să fie, dacă mă atingi cu 
mâua pe piept sau pe sâni, ăi să mori?...

— «Nu dar... Auro dragă... nu se...»
— «Ei comedie! Hai soro, că o să mi se- 

strice haina, dacă o curge tot în spre spate. 
Şi, cu un gest simplu, al mâinilor, ea dădu 
ambele părţi ale câmâèei scrobite în lături» 
Pieptul fetei apăru alb, abia uşor umezit de

I
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■vinul, care fusese turnat de Vintilă. — Sânii 
erau Sa doua globuri delicate, de__al.abastrQt 
rotunde, _tari, şi fiecare avesTpar’să o roza în
chisa, mică, drept coroană. Gâtul," umèrfî, se 
vedeau plini, cu contururi de o frumuseţe de 
marmoră, şi pieptul părea catifelat de alb şi 
frumos ce era. Peliţa era aproape diafană, şi 
prin delicata ei frăgezime se vedeau vine abia 
perceptibile, albăstrui. Pe alocuri, din cauza 
transparenţei, peliţa părea roză, deşi era de 
un alb străveziu. Sub sânul stâng se vedeau 
aproape bătăile inimei.

Vintilă duse batista spre gâtul fetei şi;i 
şterse uşor; când aduse mâna pana între sâni. 
simţi o emoţie, şi inima i se strânse în piept> 
El închise ochii, ca ameţit, şi mâna lui se o- 
pri brusc.

Fata îl privi, şi văzând că ei nu îndrăzneşte 
să mai mişte batista, îl apucă de îuçheetura 
manei şi o conduse în toate direcţiile, zicând:

— «Bine soro, dar fricos mai eşti ! Ce ţi-e 
frică de corpul meu ? Inchipueşte-ţi că pui mâna 
pe o statue. Uite, apasă mai tare ptfţin. Vezi 
aici lângă coaste... Şi dincoace, în partea asta ! 
Aşa, şterge bine, ca să nu răcesc, că pe urmă 
dacă mor eu, tot tu ai să fii mai trist... Vai 
dragă, dar de ce ai îngălbenit ? parcă ai fi gata 
să leşini, la uită-to la el...»

Vintilă cercă să zâmbească, dar el eră gal-
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ben şi broboane mari de sudoare i se iviră 
pe frunte.

— «Dragă,» zise Aurelia, cuprinsă de grijă, 
«te rog, să nu leşini, că mă sperii ; te rog 
întinde-te în iarbă... Unde e vinul ? Nu miroase, 
bea puţin,... acuma ţi-e mai biue ?»

— «Lasă dragă, nu mie râu de loc, nu am 
nimic,» şopti Viutilă, cuite că mi-a trecut.»

Fata scoate batista ei curată şi îl şterse pe 
frunte pe obraz, pe gât, apoi se aşeză lângă 
el îutr'un cot, fără să observe că a rămas cu 
pieptul gol cu mâna rămasă liberă ea îl mau- 
griiâ :

— «Tu să fii cuminte : băeţelul să fie gigea, 
sa fie frumos... Uite că ochii-ţi sânt umezi 
dragă, stai să-ţi sărut lacrimile. Eeei ! ce-i 
asta? Nu mă laşi, şi iar eşti gata de plâns... 
Stai să-ţi şterg ochii, şi nu mai fii trist, că 
eu am găsit un mijloc ca să cedeza mama... 
Vezi, cum te-ai înveselit ? Uite e foarte simplu 
mijlocul meu : îi spun că mă sinucid ; şi să 
vezi, cum are să cedeze, că mă .ştie foarte în
căpăţânată. Vezi, că am găsit o soluţie bună?»

Vi utilă suspină şi o privi cu un aer neîn
crezător. Se simţea aşa de obosit, în cât dacă 
n'ar fi fost fata aci, el ar fi închis ochii, să 
adoarmă., Aurelia îl crezu supărat, şi un văl 
de tristeţă trecu peste obrazul ei, dar ea se 
reculese repede, se aşeză îu iarbă, se aplecă

-3T*.
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peste el, şi se lăsă, pe pieptul Iui, cu atâta 
curăţie de "gândire in cât nici nu observa ca 
tot pieptul ei era gol. Ea îl cuprinse în braţe 
şi îl sărută zicând :

— «Nu plânge dragă ; ai să vezi ce fericiţi 
avem să fim : vom convingo pe mama.» Şi 
fără sa-şi dea seamă, la amintirea mamei sale 
fata se în tristă, şi râmase cu capul pe pieptul 
lui Yintilâ ; apoi, încet îşi şterse ochii porniţi 
acum pe un plâns neîntrerupt.

— «Nu mai plânge, Auro dragă,» zise ru
gător tânărul, «nu mai plânge, că-mi sfâşir 
inima !»

Dar atât el cât şi ea se sileau în zadar să 
se liniştească, nici unul nu-şi putea ascunde 
durerea ce resimţea.

*

După câtva timp, Aura se reculese, şi zise 
cercând să glumească :

— «Dar bine, soro, noi am venit aci să 
facem o partidă de plâns? Ori am venit, să 
stăm la vorbă că doi prieteni buni ? Uite ce : 
eu propun să stăm la masă. la să vedem ce 
e în pachete ! Stai mai întâi să ’mi pun gu
lerul şi cavata».

Ea îşi încheâ cămaşa, îşi puse gulerul, era-
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■yata, şi îq lipsa unei oglinde, rugă pe Viu- 
tilă sa stea drept.

— «Uitâ-to ţinta în ochii mei dragă : aşa. 
Vezi ce bine mă vâd în ochii tăi frumoşi ? Ce 
mai oglinda ! Aşaa... Acuma pachetele.»

Cu iuţeala şi îndemănarea unei gospodine, 
ea întinse un ziar pe iarba, rupse puii, şi îm
părţi carnea.

— «Ţie îţi dau şi inimile, ca să fii mai 
inimos. Eu îmi iau aripele, tot ziceai adinea
uri, că te uitai să vezi dacă am aripi. Cel 
puţin aşa să corespund complimentului tău.»

Erau amândoi ca nişte copii : el râdea la 
fie ce cuvânt al fetei ; şi ea sta gata să-i ghi
cească toate-dorinţele. La urmă văzând că el 
mănâncă încet Aura îi dădu să guste din hu- 

, cata ce ţinea în mâna.
—- «Nu aşa ! nu aşa ! Stai, eu îţi dau de 

la mine, să-mi dai şi tu de la tine.»
Mâncarea nu era uşoară astfel, dar lor le 

plăcea atât de mult, încât nici poziţiile inco
mode, nici lipsa de furculiţe, nici lipsa de faţă 
de masă, nu le strică pofta.

— «Vezi,» zise ea cu un râs zglobiu ; «vezi 
ce bună gospodină sunt. Şi vezi ce stomac să
nătos am? la uite, uite, gâtul puiului, l-am 
mâncat cu oase cu tot. Şi ce dinţi tot aşa de 
tari şi de frumoşi ca şi ai tăi. După masă 
Domnule să ştii că nu-ţi dau cafea... fiind-că... 
haha... gospodina a uitat cafeaua la băcănie!»
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— «Acum mâncăm căpşunele, Auro dragă?»
— «Nu se poate, trebue să ne mutăm de 

aci, mai în umbră, şi pe urmă îţi dau eu... 
Tu dormi după masă?»

— «Ce întrebare! Nu dorm: auzi vorbă, 
dar ce, sunt om bătrân?»

— «Nu, căci mama doarme din cauza te
nului,» zice ea ; «ea ţine mult la frumuseţea 
ei. Pe când eu... Hai să ne mutăm locul, că 
a venit soarele aci.»

Amândoi schimbară lucrurile din loc şi du
pă ce totul fu instalat, Vintilâ întrebă:

— «Ei, ce tu nu ţii să fii frumoasă Auro!»
— «Nu,» zise fata aşezâudu-se în iarbă.

«Eu aşi dori..,ca.fiu_gfl..fela_ffiai puţiu rgfflb. « 
îata, sa am un nas mic,jpuţm adussus,; 1 
să fiu chiar şi pistruită, numai aş vroi să fiu _ 
foarte spirituală, şi cuminte, cuminte lucxu.. 
mare"! că, tu să te îndrăgosteşti de 'mititea mea, 
de sufletul meu, dar nu de pielea mea,,,’ par
don de «epiderma» mea lustruită.»

Ei făcu ochii mari, şi întreabă glumind :
— «Dar uu ştii, că eu te iubeam chiar şi 

fără să te cunosc?»
— «Da, însă tu erai îndrăgostit, în mod 

platonic de felul meu pasionat de a-ţi scrie ?»
— « Tu eşti, aşa de drăgălaşă, şi pe lângă 

excentrităţile tale, cari te fac şi mai simpatică, 
ai o inimă atât de bună... Sunt sigur că i-ar

\
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fi greu euivà sà du te iubească: uite eu, de 
când ştiu câ marna ta se opune la căsătoria 
noastră, prevăd câ n’o să sfârşesc ça toată lu* 
mea.»

— «Ba să-ţi pui pofta in cui, D-ta dom
nule, să nu faci vre-o prostie : din cauza unei 
feţgj oricât ai ţine Ia ea u u treb ne să fa ci v re- 
un pas .extrem.»

— «Păi până aci par’câ erai de altă pă
rere. ..»

— «Dă* dar din ce te iubesc mai mult, din 
ce doresc să trăeşti mai mult. Vrei căpşuna 
asta?... Uite. ia-rai-o dintre dinţi, na!» zise 
fata, ţinând căpşuna cu dinţii strânşi.

Vintilă se plecă zâmbind şiret, şi când îi 
luă cu gure căpşuna, îi apucă şi buza inferi
oară, sărutând-o.

— «Nu şi buzele, sorb, dai çe vrei să mă 
desfigurezi U

— «Păi, spuneai că nu ţii îa frumuseţe.»
— «Da, cum să nu ! Am zis aşa, dar iă 

să vezi acasă ce de săpunuri şi instrumente 
de tortură întrebuinţez, numai ca să fiu dră
guţă. Aşa «în teorie» zic şi eu, dar «în 
practică» mă feresc de urâţenie ca de ciumă. 
Chiar dacă ar fi să mă omor vre-o dată, aşi 
face tot posibilul ca murind să rămân tot 
frumoasă ; m'aşi sinucide cu cloroform... şi...»

— «Mai îmi dai o căpşună ?» întrebă
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Vintilă ca să schimbe vorba, şi ca să o im
presioneze energic, zise : «ştii că sistemul ăsta 
de mâucat căpşune Fam văzut în «La Martyre» 
a lui Jean Richepin.»

— «Ştiu, am citit: când «Johannes» este 
în convalescenţă... Dar ce are aface una cu 
alta... Iubirea nu-i tot de când lumea şi noi 
tot ne iubim din inima noastră, nu din a 
altora..9

...Şi tinerii se pierdură în discuţii, în care 
iubirea lor punea din când în câud, cu sa
lutări, o notă de armonie şi de dragoste curată.

Când se despărţiră, sărutându-se, rămase 
hotărât ca, a doua zi, fata să încerce din nou 
a schimba părerea «Malioalei,» iar el sâ dea 
cel mai energic asalt asupra hotărârei ce a luat 
mama Aureliei.

*

— «Malioală,» zise Aurelia către mama sa 
cercând să pară liniştită şi să o Uezmierde, «a 
venit logodnicul meu ca să-ţi ceară mâna mea. 
Te rog, iii gentilă, fii gigea...»

— «Ce logoduic?! Şi eu nu sunt «Mali- 
oala !» Eu sunt mama ta. Tu n’ai logodnic ! 
Fără voia mea tu nu trebue, şi nu poţi să 
faci nimic, ai înţeles?!... După ruşinea ce 
mi-ai făcut, pleeând eri cu el la câmp, speram

5
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câ azi ai să iii ceva mai obrăzată... Am greşii; 
şi nici prin gând nu-ţi trece să fii mai cu 
ruşine. Şi acum vine şi el : V'aţi găsit unul 
şi unui î vă potriviţi !» închee d-na Tranda- 
firescu, cu cr explozie batjocoritoare : «tu c pre
făcută. şi el o fire de papă-lapte cu un fond 
de iezuit... Taţi potrivit!...»

— «Bine că găseşti şi d-ta marnă câ «ne-am 
potrivit.» Da, ne-am potrivit şi. fiindcă ne 
potrivim, o să ne luăm ; şi asta cât mai cu
rând...»

«Aşa?... Dar uiţi câ mai sunt si cu ari,
asta o uiţi !»

«Purtarea d-tale nu mă iasă nir-i mă
car să «uit», cum zici d-ta. Tot ce faci d-ta 
acuma, o mamă vitrigă, o străină, o duşmancă 
a mea n’ar face-o şi n ar zice-o!

Peste obrazul încă plăcut al D-nei Tranda- 
firescu, trecu o încruntare :

— «Tonul ăsta, aerul ăsta ! tu trebue să fi 
înebuait demnele, pentru ca să le întrebuin
ţezi faţă de mine!... Dacă aşi fi văzut o că
inţă, sau o cât de mica încercere de a obţine 
priu rugă, consimţământul meu, poate aşi fi 
stat de vorbă, să-ţi explic totul, poate...»

Fata însă izbucni cu [violenţă:
— «Tonul, d-tă mi Pai impus mama. Ş’apoi 

dacă aşi fi exprimat o «căinţă,» ai fi găsit câ 
mă recunosc « vinovată, » cum‘ţii atât de mult
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să. par eu. Şi vroiai pria'rugă, să obţin de Lx 
d*fca, — ce ? un drept al meu. Dreptul de a 
iubi pi cine vreau r Atunci opunerea d-tale nu 
e bazata pe ceva nestrărautabil, pe «experienţa 
vieţii pe planuri de viitor, pe hotărâri testa
mentare şi pe toate frazele mari cu cari mă 
fulgerai până aci. La d-ta e simplă afacere de 
ambiţie: vrei să iau pe altul... fiindcă... «Tel* 
este notre bou plaisir, zice Majestatea sa, mama 
raoă. cea dreaptă... Sâ Sperăm că ai sâ fii de • 
altă părere în curând.»

uitată da atitudinea fiicei sale d-na Tran- 
daürescu aiatâ spre uşă:

— «Pentru o fată obraznică n'o să-mi 
schimb eu hotărârea. Şi te rog să mă laşi, 
cât mai curând, pentru că mă faci să uit câ-ţi 
sunt mamă... şi te dau afară, ca pe o necu
viincioasă...»

Gata să plângă fata zise cu un ton rugător:
— «Mamă, ai.să te căeşti, ai să regreţi 

amar !...»
— «Eu nu mam căit de cât de faptele, de 

purtarea ta, si regret că te-am iubit prea mult 
şi u’am fost aşa de aspră, cu tine, cum se 
cuvenea, cu o fire svăpăiată ca a ta. Încolo 
n am regretat nimic din cele ce am făcut. 
Da-te î...»

— «Mamă o ultimă dată, te rog...»
— «E prea de tot : rugă, după ameninţare..
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asta numai^un cap sucit ca al tău poate con
cepe... Du-te, ça sun servitoarea, să te dea a~ 
fără... Pleacă mai iute, dacă Trei să mai stau 
de vorbă cu el.»

— «Mă duc, ca să nu’ţi dau prilej de a'ţi 
manifesta iubirea şi faţă de slugi: mă dac, 
nu te ridica, nu suna degeaba,o zise fata eşind,. 
reţiuandu-şi lacrimile cu greu, şi când trecu 
pe sub draperiile care ascundeau uşa, fata văzu 
cum mama ei, ridicată iu toată înălţimea 
mâurîrâ, suna apăsând pe un nasture electric. 
Fata dispăru după perdelele groase.

— «Vezi» zise d-na Trandafirescu, cătră 
servitoarea care apăru, «a venit un domn, 
pofteşte-l in salou.»

Servitoarea plecă, să îndeplinească porunca.
In acest timp, d-na Trandafirescu, ajunsă 

prin faţa oglinzei, aruncă o privire scrutătoare 
asupra întregei ei îmbrăcăminţi, îşi potrivi 
părul, dădu cu un deget peste sprincene, şi 
când se crezu ireproşabilă, trecu prin ăltă uşă 
în salonul cel mare în care tânărul o aştep'a.

VintiJă se ridică respectuos, şi o salută.
> — «Domnule,» zise ea, cercând să-şi dea

un aer cât do rece, spre a7i opri orce avânt, 
«ştiu pentru ce vii, şi pentru a nu mai lungi, 
cu «obişnuitele formule de politeţă» o situaţie 
neplăcută; îţi spun limpede, pe româneşte: 
am motivele mele imperioase pentru cari nu
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vreau ca fata mea, să se mărite cu d-ta. Suit 
motive pe cari, d-fca fiind un străiu nu ţi-Ie 
pot destăinui...»

Tânărul cercă să opuuă un raţionament :
— «Dar, îmi daţi voe Doamnă...»
însă d-na Trandafirescu îi tăia vorba scurt :
— cNu... te rog, lasă-mă să vorbesc, căci 

tun să-ţi scutesc o mulţime de cuvinte, şi vreau 
&& nu te umileşti zadarnic. O repet âm motive 
pe cari nu le pot destăinui, şi cari se cpuu 
categoric unei căsătorii a d-tale cu fiica mea. 
Mie nu'mi place vorbă lungă: te cuuosc, te 
ştiu : ai un caracter bun, blând, şi sunt con
vinsa până acuma, că eşti un om corect. Te 
cunosc de când sărăcia ma - silise, să primesc 
tineri în gazda. Dar nu asta vreau să-ţi spun. 
Vreau să te conving şi pe d-ta de ceeace suut 
eu convinsa. D-ta eşti sărac, aşa e? Dai din 
cap, o recunoşti. Ştii, că omal fără bani, azi 
nu face. nici cât o ceapă degerată. Mizeria 
pe care am îndurat-o eu, m'a silit să fiu pre
văzătoare; fata mea, dc ar fi să te ia nu ar 
mai avea nici un drept la moştenire. Ori cât 
ai avea d-ta, n’ar ajunge pentru doi.>

— «-.Dar, eu voi munci... Şi nici nu cer 
■să aibă zestre... Voi strânge.»

Mama Aureliei dădu din cap cu un aer de 
«comiseraţie :

— «Daca, fiind singur, d-ta n’ai putut sa/’«

I
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strungi pana azi nimic, cura crezi :ă ai să 
popi face ceva, cât timp ai să ai grijn ei, a 
casei, a copiilor ce vor veni?... Na! ea am Su
ferit prea mult pe urma bărbatului meu, care 
deşi era avocat de talent, na reuşea să câştige,, 
cât trebuia. Am cunoscut eu viaţa asta, eu 
neîncetatele hârţueli ale nevoii ! Şi eu eram 
cu mult mai blajina şi induratoare,, decât fii:a. 
mea. Aceeace am suferit eu, cu zilnicele griji, 
cu meschinăriile anei vieţi, iu caro u’aveam 
nici destui pentru trăit, nici destul pentru 
murit, n'aşi dori-o nici vrăjmaşilor mei, ne
cum să doresc, sau sâ permit sâ sufere fata 
mea.»

YTintilă protestă cu uu gest blajin :
— «Dar, eu sunt tânăr, ma voi instala,.

voi lucra.»
— «In baza celor, ce ai să fiii, uu-ţi ciâ 

nimeni, nici măcar un împrumut. Fata mea 
e prea egoistă... De muncit sunt convinsa, că 
ai să munceşti, cât ai să fii singur : dar :u 
ea are să-ţi fie foarte greu... nu o cunoşti...- 
Ş’apoi... azi cu supra-producţîa de medici... Ce

Crede-mâ ! eucrezi, că ai să poţi fi d-îa ?. 
îţi fac, un serviciu, pe care d-ta abia mal Ur
zi u ai sâ-i apreciezi ; şi ţi-I fa?, ha fiindcă iţi' 
vreau binele d-taîe, ci fiindcă vreau binele- 
fiicei mele. Ş’apoi ei îi trebuie cineva care s& 
o couducă, iar nu un om blajin ca d-ta. p-uv
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eşti un visător, un om nepractic; un caracter 
de elita, da ai să fii învins in lupta pentru 
existenţă.»

Tânărul o privi în ochi zicând cu un accent 
de energie :

— Vâ rog, să nu vă îndoiţi de puterea 
mea de muncă, şi de...»

_ Insă *d-»a Trandafirescu nu luă seama de 
vorbele lui ci îl întrerupse:

— -Lăsă, te rog, protestările: pană aci va 
auzit ceva de d ta ? Nimic.

«Nici măcar, scuza cuvântul, măcar ceva 
reclamagiu nu eşti. D-ta aştepţi ca lumea să 
te recunoască. Şi nu bagi de seama, câ azi 
reuşesc numai acei care se vâra înainte, care 
îşi fac singuri notiţele elogioase ce apar în 
ziare... D-ta nu eşti de aceştia, şi u’ai să par- 
vii... Ş'apoi nu te uiţi la ea? e prea tânără: 
ce sunt nouăsprezece ani ? Ea, acum un an, 
s'a apucat de medicină, şi azi urmează fiioso- 
fia... Ce constanţă ceri delà ea? Vezi dar, câ, 
din toate punctele de vedere, n'ai să te aştepţi 
la mult delà ea. Crede-mâ ! râu ai făcut, ca te-ai 
angajat aşa de mult !... Dar mă aştept delà o- 
norabilitatea d-tale, sâ băuţi priutr’o renunţare 
.definitivă, sa dregi răul ce mi-ai pricinuit, lâ- 
sându-te antrenat de ea. Te cred, un om de 
onoare, dă-mi o dovadă a sentimentelor nobile, 
de cari te ştiam animat, şi rupe orice reia-
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Căci, dacă în trade văr, o iuţi uni cu ea. 
beşti şi îi doreşti fericirea, d-ta trebue să fii 
cel dintâi, să recunoşti, că nu eşti la adăpost 
de loviturile mizeriei, şi, fie-fi mila de ea, nu 
abuza scuză-mi cuvintele, căci durerea 
nu-mi dă luciditatea necesară pentru a găsi 

--'fraze alese, — nu abuza te rog, de nepricepe
rea ei. Te rog, uite, mă iuec, sunt prea emo
ţionată, îmi vine rău, te reg, lasă-mâ căci 
îmi vine râu...’*
^Draperiile care ascundeau uşa, se dădură îu 

lături brusc şi Aurelia se repezi până lângă 
Yintilă, strigâud :

— «Mamă! ceeace fafi d-ta nu e frumos! 
nu e demn ! D-la vrei să faci presiune asupra 
lui prin toate mijloacele ce-ţi stau la îndemână!

- D-ta nu spui că din socoteala şi ambiţie nu 
vrei, d-ta ai căutat să smulgi abnegaţiei, mă- 
rinimiei lui, ovfâgăduialâ, priu perfidia expu
ne rei d-tale.»

— «Aurelio !» strigă d-na Trandafirescu 
brusc: «Aurelio! te rog, să eşi afară, u ai ce 
căuta aci; ai ascultat ca o... o... spioanâ, a- 
cuma du-te! Eşi!...»

Yintilă râmase trăzuit, fără să ştie ce să 
zică. Dar Aurelia împreuuâ manile ca pentru 
rugă, şi zise cu o irouie mărită prin zâmbetul 
nevinovat ce afişa:

— «Mamă dragă, ţi-ai eşit din rol, pentru
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I)-zeu... uiţi că erai gata să leşini?! Abia, Tai 
luat pe Yintilâ cu sărăcia lui, cu mizeria, cu 
caracterul lui, cu apelul la sentimentele, la lea
litatea lui. şi tocmai câud sft-i dai lovitura de 
efect, să leşini, pentru ca el să plece, couvins 
ca durerea d-tale c nemărginită, tocmai atuuci 
îţi eşi din rol? Eu te admiram de după dra
pării, şi când colo...»

— «Ori eşi afară, ori es eu !» strigă d-na 
Tranclafirescu îu culmea furiei.

— «Mamă dragă... iartă-mi momentul ăsta 
de explozie...» zise Aurelia, cercând să se în
frângă. «Dar ce vrei sa fac? d-ta vrei să-ţi 
împlineşti o ambiţie. Eu vreau să-mi scap viaţa.
Eu tin la el mai mult decât Ja viata mea.> •
El poale nici nu mă iubeşte, cum îl iubesc eu. 
Şi eu aşi li îu stare să fac nu nebun ii^ei 
crime, ca să fiu soţia lui... Mama, stai nu te 
duce... Spune că vei reveni asupra hotărau i 
d-tale... Te rog... Ooo! te rog, fie-ţi milă mamă!»

însoţind cu gestul ci imperios, cuvintele ce 
rostea mama fetei zise explosiv :

— «Nici nu vreau să te mai aud. Eşi !»
— «Mamă, să ştii că ma sinucid daca nu 

vrei... să mă asculţi !»
D-na îşi măsură fiica privind-o cu o furie 

batjocoritoare :
— «Da ! Ai sa te... kaha ! Auzi mititica !» 

apoi strigă spre uşa : «Marişco, du-te de cum-
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pâra iute uu revolver, im gram de stricnina 
şi câteva cutii de chibrituri. D-şoara vrea sa 
se sinucidă... sa aibă cu ce sâ-şi facă pofta 
iuimei. Dar du-te mai repede pâua nu-şi schimbă 
părerea.» Şi, dreaptă, rigidă, cruntă, fără a 
privi spre cei doi, ea porni spre uşă, apoi dis
păru farâ a mai zice un cuvânt.

Iu urma ei, Aurelia căzu în genunchi iz
bucnind într’un plâns nervos.

— «Mamă rea, mamă fără inimă! ai să 
plângi dopa mine! mama ai să-ţi zmulgi

- părui, şi ai sa blestemi neîudaplecarea asta...» 
şi fata îşi ascunse capul intr'uu fotoliu.

ViDtila se apropia de ea, cerca să o ridice, 
să o consoleze, dar nu găsi cuviute. Hotărârea 

, lui, pana aci şovăitoare, fusese întărită de 
spusele d-nei Traudafirescu. El zise rugător :

— «Auro, dragă, te rog linişteşte-te. fii 
cuminte...»

Fata ridica ochii plini de lacrimi: obrazu-i 
plâns păru şi mai frumos, când ea cu glasul 
întretăiat de suspine, murmura:

— «Ce să mă liniştesc? Iţi vine uşor, să 
vorbeşti astfel căci nu ţii la mine, şi eşti gata 
să cedezi unei argumentări atât do şubrede ca 
aceia a mamei ! Ceri sâ fiu cuminte ? Liniştita ? 
Când mie îmi rupe inima, când îmi hotărăşte 
moartea! Tu n’ai inimă! Te văd par'câ zicând 
ca mama : «nu se poate, nu e onorabil, o să
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am aerul ca vreau sa abuzez de neviuovâţia. 
de nechibzuinţa ta... Par'câ te aud cum mi 
le spui !» El vioi să o mângâie pe braţ :

— «Dar te rog, ascultâ-mă şi pe mine..
Auro draga.»

Fata îi respinse mâna exclamând :
— «Nu ! Nu vreau ! căci ştiu ce o să-mi 

spui: am văzut după felul slab cum apărai 
cauza noastră, ca ai venit mai mult ca sâ-ţi 
faci o datorie de conştiinţă, decât ca sa ceri 

" energic, acria ce trebuia. Tu nu mă iubeşti ! 
un grăunte de iubire sa fi avut în piept, 
spulberai toate argumentele mamei. Eu să fi 
vorbit în locul tău ! Dar aşi fi irigat, aşi fi 
strigat, aşi fi urlat, aşa lucruri, ca s‘ar fi 
îngrozit. Trebuia s’o ameninţi, sâ-i spui... Oh,, 
Doamne, par’câ nu ştiu ce mai vorbesc !... 
larta-mă te rog. Dacă ai şti cât te iubesc ţi-ar 
ii mila de miue, si numai de mila iubirei ce 
simt pentru tine ai fi fost mai cald şi nu te-ai 
fi lăsat învins de slabele raţionamente, şi de 
artificiile emotive ale mamei. Mai ne rămâne
un singur lucru de făcut ca să pot scăpa.»

— «Ce lucru?» întreba Vintila cercând să 
se liuişteascâ spre a nu-şi pierde capul de tot.

— «Sâ fugim ! să fugim cât mai departe!» 
zise în culmea surescitârei Aurelia, luâudu-1 
de mână. «Sâ nu ni-se mai dea deurmâ! Ycm 
împărtăşi durerile şi mizeriile împreună! Yoi



Va si Ie Pop76

munci I Tc voi adora î Vom fi aşa de fericiţi... 
Să fugim î Oh, cât mai iute... cât mai iute, 
hai!... Yiuo ! plec aşa cum sunt... să fugim!»

Insă tânărul desorientât cu totul de sures
citarea fetei, încercă să o potolească:

— «Te rog, ascultă-raâ: nu se poate să fugim. 
D ta ai obligaţii faţa de societate, şi eu am 
obligaţii, dar acelea nu contează... Dacă te-aşi 
asculta ţi-aşi sfărâma viaţa şi...»

Aura îl privea gata să izbucnească : ea îi 
tâiă fraza cu un flux de mustrări:

— «Filisteauule ! Filistean, care stă să cum
pănească, îutre nişte neînsemnate «obligaţii so
ciale», şi suprema datorie. Tu n'ai inimă! 
Ai o piatră : o piatră mortuara, care are .să
pată în ea: «datorie,» «obligaţii», onoare», 
cuvinte ridicole fără nici un înţeles!..* Dar 
gâucleşte-te că mă omori pe mine !... Că ma 
sileşte să mor...»

— «Nu moare nimeni de iubire.»
— Poftim !» strigă fată îotFo explozie de 

indignare nervoasă, «poftim ! !» domnul are şi 
liniştea necesară pentru a mă «combate» cu 
citate, şi cu uu citat pe care numai un scapct, 
un-un-un idiot fără simţire, fără inimă, a fost 
în stare să-l găsească... Şi acuma, acum par’câ 
te văd venind cu o constatare : aceea ce fac 
şi ce vorbesc eu, se dVoreşte desigur isteriei... 
Spune dragă, ce te opreşte] Spune ca mama,
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dar ia termeni ştiinţifici cu vre cn citat ce
lebru : — uite că mie uu-mi vine nici unul 
în gând, — spune că sunt o... o, erutomanâ... 
Zi, frate! zi ca aîerg după tine cum aşi alerga 
după altul, spune! spune! ce te opreşte ! spune !»

— «Pentru Dumnezeu. Linişteşte-te. Ener
varea ta nu schimbă lucrurile. Are sâ-ti vina

7

rau ; nu vezi ce surescitată eşti, ai să capeţi 
o criză de nervi...»

— «De ce nu spui !?;> strigă Aurelia cu 
faţa aproape schimbată de indignare, «de ce 
nu spui că o să capăt un atac de isterie?!... 
Fă şi tu ca mama!» ţipă ea, izbucnind în- 
tr'un plâns nervos, cu sughiţuri; «spune ca 
ea, că sunt o nebună, o... (în clipa asta ea 
duse manile la piept şi la gât zicând înecată): 
«o... nu mă lăsa, nu pleca... stai... are să-mi 
troaca.»

Cu ochii holbaţi, ea aspiră de câte-va ori 
aproape şuerând pe gât, şi stătu gata să cadă. 
Ochii i se dilatară peste măsură : ea simţi câ 
tâmplele-i strâng creerii, că respiraţia i-se în- 
neacă, şi căzu întinzând o mână spre Vintilâ. 
El o susţinu, dar o servitoare intră, descheiâ 
pe Aurelia la piept, o întinse pe covor şi 
lămuri în şoaptă:

— «Nu,o nimic, îi trece repode, a mai a- 
vut acu un an aşa o criză, c^iitr'o supăraie şi 
i-a trecut repede...»
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Criza într’adevăr trecu uşor, fata era acum 
-leşinată şi Vintilă spuse servitoarei ceeace ar 
mai trebui făcut. El aruncă încă o privire 
plină de iubire asupra Aureliei, oftă adăuc, şi 
când vru să plece, văzu venind pe mama fe
tei. Ea îi făcu semn că şi când ar fi zis «nu 
e nimic, îi trece», s'apropiă de el, şi strân
gând u-i mâna şopti :

— «Domnule Dragomir... d-ta eşti un om. 
Am auzit, cum însu-ţi pledai în senzul dorin
ţei mele... Aveam multă stimă pentru d-ta. 
Ai să rămâi pentru mine în veci omul dato
riei, şi un perfect om de onoare. -

— «Doamnă», replica el trist, «credeţi-mă : 
dacă aşi fi fost sigur că-i pot aigurâ o viaţă 
liniştită, ferită de lipsuri şi de mizerii, aşi li

/ călcat peste orice, chiar cu riscul de a trece 
drept cea mai perfectă canalie... Dar e vorba 
de ea...»

— «Convingerea mea rămâne : eşti un om 
de onoare...»

— «Adio», zise Vintilă. şi adăugă ple
când: «Vă rog, vegheaţi să nu i se întâmple 
ceva...»

— «Aşi...! ai luat-o în serios? Mofturi de 
fată răsfăţată... Adio domnule...!»

*
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— O scrisoare delà Aura? Ce poate să cu
prindă?» se întreba Vintilâ îngălbenind sub o 
presimţire rea, recunoscând scrisul de pe plic.

Atâtea mustrări îşi făcuse pentru aceea co 
numea: lipsa lui de iubire, atâta regretase ho
tărârea de alaltă eri, încât azi era decis să 
mai încerce încă o ultima dată soarta ; să vor
bească d-uei Trandafirescu. Şi acuma, scrisoarea 
asta !... Ceva- inexplicabil, o groază de necu
noscut, îl oprea sa deschidă (plicul, şi totuşi 
trebuea să vadă ce cuprinde. Gânditor el privi 
revolverul de pe masă şi îl băga in buzunar.

Cele mai ciudate gânduri îi fulgerară prin 
cap: Să fie aci o întâlnire pentru a fugi? 
Doamne! Ce bine ar fi! n'ar mai ezita o clipă. 
Să fie o ştire că mama ei, speriată, consimte 
la căsătorie?... Ar fi un noroc orb !... Să fie? 
Atâtea presupuneri îi năvăleau prin cap, pe când 
el rupea plicul în mod febril. Faţa lui până 
aci o icoana a Indoelei şi a aşteptărei neho
tărâte, so schimonosi de spaimă : ochii săi 
holbaţi pesfe măsură cu greu mai puteau citi ; 
el abia înţelegea şi îi era teamă să nu fie ju
căria uuei haluciuaţii. El citi cu glas tare ca 
de om aiurit, aproape bâlbâind fără să-şi dea 
seama de ceeace face :

«Frumosule! iubitule, Vintilâ! şi scump prieten.
« 1 ţi sărut ochii, îţi sărut fruntea, îţi sărut 

«guriţa, şi îţi sărut inima ta, dezinteresată.
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«Na plânge, nu fi.ţrişj : când vei primi râu- 
«TiirTle aşţea, voi fi do. mult moarta.

«îe rog, nu te mustra pentru ceea ce 
«ain făcut eu acu. Era inevitabil, era in firea 
«mea, şi e mai bine că mor. Tu ai ,să mă 
«iubeşti mereu, iar pentru mine e mai bine 
«să pier, fiindcă rămân în amintirea ta, vecinie 
«curată, aşa cum m’ai iubit, aşa cum mor.

«Te strâng la piept şi te sărut o ultimă 
«dată, cu inima şi sufletul meu. Aura.»

Vi utilă căzu pe scaun gemând :
— «Nu se poate! Nu e adevărat! Cum se- 

poate! E de necrezut... Aura!
«Aura moartă?!» strigă el din nou ca 

un halucinat, ridicându-se brusc şi îndreptân- 
du-se fără-pălărie spre uşă... In fugă el ajunse 
jos, şi instinctiv îşi potrivi hainele, pipăi pă
lăria, simţi că nu o are pe cap, dar nu-şi 
amiuti ce-i poate lipsi. Insă nu mai stătu la 
gânduri ci se repezi spre un birjar şi îi strigă 
adresa.

— «Poate nu s'a sinucis încă», se gândi 
el, «poate mai e chip do scăpare...» «Mână, 
mai repede!» . răcni el birjarului, «mână că 
te omor !»

Speriat, birjarul, văzându-1 fără pălărie şi 
aşa ca scos diu minţi, zori ca să scape mai 
iute de el, şi în câteva minute ajunse acasă la 
Aurelia.

• d:
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In poartă un servitor, povestea plângând 
altuia, cum a murit domnişoara. Viutilă, când 
îl văzu şovăi pe picioare, se împletici, statu 
càte-va clipe locului, se reculese, şi se repezi pe 
scări în sus. Prima fiinţă pe care o întâlni 
fu servitoarea de alaltăeri, Marişca. Et avea 
faţa roşie de plâns. Fata când îl recunoscu îşi 
lovi palmele, izbucnind de plâns, şi strigă dis
perata :

A murit! a murit! îngerul nostru!
a murit !*

VintiJă, ca lovit de o măciucă în cap., se 
sprijini de zid, să nu cadă. Servitoarea uitând 
orce distanţă, îl iuâ do mână şi îl strânse, 
şoptindu-i‘ răguşită de plânsul ce i se grămă
dise iu gât:

— «De ce ai lăsat-o domnule; nu trebuia 
să asculţi de mama ci! Du-te şi o vezi cum 
îşi scurge mama ei ochii, şi cum se dă cu ca
pul de toţi pareţii. De ce ai laşa t-o prostule, 
că nu se omora... Ooof, Doamne, Doamne, de 
ce ivai fugit cu ea!»

Viutilâ nici nu observa că Marişca vorbea 
corect româneşte. El începu să plângă. Pe uşă 
eşi împleticindu-se bucătăreasa, plângând iu 
gura mare, şi frângâudu-şi manile, ne mai 
văzând unde calcă de 1 aerămi :

- «Doamne ! Doamne, a murit îngeraşul
nostru !»

ô
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Dar îndată se repezi afara o alta servitoare 
plângând, strigând cât o ţinea gura :

— «Săriţi, că se omoară cucoana ! iute, 
iute, ^ n o lăsaţi, că eu n’am mai putut să o 
ţin. Pentru Dumnezeu veniţi mai repede !...»

Câteşi trele femeile năvăliră înapoi în odae, 
Vintilă le urmă cu aerul unui halucinat. 1 se 
păru că este prada unui vis rău şi se aştepta 
din moment în moment să se trezească, dar 
când intră şi dădu cu ochii de cele trei ser
vitoare, le văzu luptându se cu mama Aureliei, 
ca să-i smulgă cevă din mână ; era un cuţit.

— «Sări domnule, nu o lăsa !» strigă una 
din servitoare plângând, «nu vezi, că vrea să 
se omoare!»

Ca mişcat de un resort puternic, Vintilă se 
repezi să le ajute, dar stăpâna casei când îl 
zări, dădu drumul cuţitulni şi strigă:

— «Acum vii? abia acuma vii ? A murit! 
a murit şufleţelul meu. A murit !»

Una din servitoare şopti cu glasul muiat iu 
lacrimi, alteia:

— «Trimite repede argatul şi vizitiul ină- _ 
untru, ca să ne ajute s'o păzim, să nu se o- 
moare !»

— «A murit, draga mea ! a murit iniraa 
mea»! strigă doamna Trândafirescu ! « a mu
rit din pricina mea !» şi zdrobita căzu într'un 
fotoliu, rămânând cu faţa în sus, plângând
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fără încetare: ochii îi erau mari deschişi, pe 
■câad lacrăraile îi curgeau dealungul obrazului 
.înfrumuseţat de durere.

Farul îi era despletit, chipul roşit de la
crimi. căutătură rătăcită ça de nebună. După 
câteva secunde privirea ei căzu asupra lui Vin- 
tilă ; feineca so sculă cu greu, îl apucă de 
mână. şi îl conduse îu spre odaia de dormit a 
Sicei sale.

O servitoare se luă după dânsa/şoptind, ce
leilalte, repede :

— «Du-to mai iute să vie argaţii, că dacă
o vedca-o, se omoară : îşi sparge capul de vre
un părete.» t

Una fugi afară, iar cealaltă opri drumul 
-stăpânei sale, şi o rugă plângând:

— «Coconită', sărut mânele, uu mai intra 
Ia domnişoara: are să-ţi vie rău. Nu-ţi mai 
face inimă rea, pentru Dumnezeu! fie-ţi milă 
de inima d-tale !»

Dar mama Aureliei, dădu servitoarea în 
laturi, cu puterea unei hipnotizate, şi intră îu 
odaia moartei.

Aurelia sta întiusă in pat, albă, cu faţa a- 
proape surâzâudă, parc'ar fi dormit: gâtul gol, 
cămaşa decoltată, arată formele ei albe şi reci : 
erau forme de marmoră. Mama nefericită o a- 
rătâ cu degetele întinse : -

— «Uită-to ! şi crezi dacă poţi !» strigă ear
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printre lacrimi, Iui Vintilă. Ui ta-te î ea nu 
e moarta, ea doarme !» şi cu o explozie spăi- 
m&ntătoare a vocei. ea răcni ca eşiîâ din minţi: 
«Eu ! on am omorât-o ! Eu am silit-o sa se u- 
cidft ! Eu sunt criminala !...» Şi îutr’un acces 
mărit de disperare îşi lua vânt sa sară plin 
fereastră în strada. Dar servitoarea o apucă 
de rochie, amândouă se împleticiră şi cazară pe 
covor. In clipa aceia năvăliră argaţii pe uşa, 
şi ridicând-o o aşezară într’un fotoliu.

Vintilâ căzuse îu genunchi lângă patul Aurei ; 
şi din ochii lui .ţâşniră două izvoare de lacrimi.

El plecă fruntea şi atinse ca ea şoldul moartei. 
Pieptul lui se ridică, şi se lasă gemând greu, 
sub oftările cari îl năpădiră. El vru sa vor
bească, dar nu nimeri cuvinte. Plângea şi ge
mea şi abia îşi putu smulge câte un sunet. 
Acuma cuvintele îşi făcură loc, şi se porniră 
printre şiroae de lacrimi :

— «Auro scumpă! Eu sunt : eu Vintilâ..• 
Am venit la tine, să plângAuro dragă, 
Ascultă. Ah !» strigă el jnnăbuşit, izbind u-şi 
pumnii de tâmple, «sunt nebun! ai murit ! Şi 
eu aiurez... Auro scumpă!»

El simţi o atingere do umeri, şi i se păru 
că are o halucinaţie, că iVa năzărit câ-1 atinge 
moarta, dar era mâna doamnei Trandafirescu.

Femeea avea faţa udă de plâns, ea il apucă 
de umăr şi îl scutură uşor :
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— «Sss!»—şopti ea ca vocea înecată de
suspine,— «vorbeşte încet, ca doarme, doarme 
mititica.» N

E i îngonuch.i£L lungă Aurelia şi ii mângâia 
mâna, apoi umărul şi obrazul, zicâud şoptit, 
cu glasul tremurat, ca ud de lacrimi :

— «Dormi puiu mamei, dormi frumos, îu- 
geraşule... Sunt eu : nu te speria, sunt Ma- 
lioala ta ; eu, mămiţa ta, care nu mai poate 
de dorul tău... Dormi dragă. Cine mai este 
«gigea ■ ca tine?... Uite eu sunt; am venit 
să mă iei de o parte, să-mi spui tot, tot ce ai 
tu pe inimioara. Uite e şi Vintila aci !» Şi 
imitând felul gingaş şi -naiv în care fata ei 
o mângâia odinioară, ea urma plângând, ça 
•accente de o duioşie sfâşietoare :

«Fii «dlagfiţă», fii «frumoasă**, Iii «gi
gea», răspunde odoruie scump.! Uite a venit 
şi «dlagul» tău sa v&dâ cât eşti de cüumoa- 
al» şi sa-ţi sărute ochişorii dulci. Draga ma
mei — druga, giglca mea, ascuită-ma ; scumpa 
mamei scumpă, scoaiâ-te, nu-mi mai sfâşia 
iuimu, zâmbeşte-mi sâ ştiu că ma auzi. Uite 
şi .dragul tău cum plânge, fie-ţi milă de el şi 
de mine, üi buna, fie-ţi milă...»

Vintila simţea că i se rupe inima, şi isbuc- 
ni în hohote de pians. Servitoarele şi cei dci 
argaţi plângeau copleşiţi de durerea ce vedeau, 
pe când mama moartei, cu lacrimile şi ruin de,
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urmà pe acelaş ton duios, şi mângâetor, dai' 
atât de sfâşietor :

— «Cine a supară: pe mititica mamei : 
Cine a necăjit-o? Puişorul meu drag şi scumpa 
deschide ochişorii, sâ mă vezi cum plâiîg, sa 
vezi cum îmi smulg parul ! Cum ai putut sft 
iaşi viaţa ta, cum ţi-a pârasit sufletul corpul 
iau atât de drag şi frumos ? Mititica mamei, 
scumpa Marioarei ! Cum ai putut tu lăsă atâ
ta iubire ! Uite corn mi se rupe inima, cam 
mi se sfâşie sufletul dupa tine b

Fata din casa, cu ochii roşii ac plâns se 
apropia plângând, şi printre suspine îi şopti :

— «Laşa... cuconiţa draga; lasâ nu mai 
plânge aşa !...»

Ceilalţi servitori Îngenuncheaţi, îşi uniră 
glasurile, împreunândn-şi manele, izbucnind 
în plâns :

— «Nu mai plânge, lasâ cuconiţă dragă...*
El înşişi nu se mai puteau stăpâni şi plân

geau şi îşi şiergeau ochii întruna.
Dar, pe Doamna, durerea, o făcu lucida ; 

de o luciditate asemeni falgerârii ce.se vede 
înainte de câderea copacului—trâznit. Ea se 
pleca spre Vintila, îl apucă de o mâna şi il 
zgudui strigâDdu-i uu potop de mustrări :

— «Vintilă-Vi utilă ! De ce nai insistat? î 
Pentru ce mai lăsat să-mi ucid fata?! De ce- 
nu mi-ai smuls-o cu sila!? Trebuia sa fugi.
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cu ea, să nu iei în seamă planurile mele, să 
calm peste ori ce. peste onoare, şi chiar peste 
vi a ţa meu, numai să o ii scăpat ! De ce mJai 
lăsat să-mi fac de cap?! Pentru ce irai avut 
energia iubirei tale VintilA...?! Căci uite ce 
am făcut eu ! Eu am omorât-o! !» răcni ea 
căzând în genunchi lângă moartă ! «Eu am 
omorât-o!!» şi băiându-se violent cu pumnii 
în piept, gata să-şi sfărâme inima, strigă plân
gând sfâşietor :

— «Ea sunt vinovată! eu sunt vinovată ! 
f'j sunt vinovată! Sunt o criminală! sunt o 
asasină : mi-am ucis copila! să vie justiţia să 
mă pedepsească !»

— '■Pentru Dumnezeu, cuconiţă,» zise plân
gând o servitoare de lângă ea, «nu te mai 
canoni aşa, nu-ţi mai sfâşia inima !»

De odată femeea se ridică drept in sus şi 
înălţă pumnii Ja eejf ţipa ud :

— ^Dumnezeule! Tâlharulc ! !» Strigatul o 
înecă. O clipă ca stătu neclintită, apoi >e pră
buşi. ca o stâncă, pc covoare.

In acel moment sosi doctorul chemat pentru 
Aurelia. Era un tânăr cu barba neagră, cu 
ochii lucitori, ca plini de o veselie reţinută.

— - Tocmai bine am sosit» zise el tocmai 
bine. aci pot face şi un serviciu. Să .vedem ce 
are cucoana ?... E numai leşinată, lua ţi-o de 
a i. ca lovitura ş'a făcut efectul. J)n:eţi-o îq
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odaia de alături şi când o cere să bea, să-i 
daţi cele ce scriu eu aci. Dai* sa Ie ; duceţi 
repede.*

El înainta spre pat, privi cadavrul, ale cărui 
contururi se vedeau prin cămaşa transparentă, 
îşi apleca urechea pe inima fetei, asculta, se 
ridică şi şopti :

— «Splendidă fiinţă e Aurelia...>?
Doctorul zări pe Yintiiă, il scrută şi i! atinse.

Tânărul ridică fruntea, cu un aer buimădt. el 
se pipăi Ja piept, se uită la doctor, şi pe când 
acesta examina pulsul fetei, Yintiiă se dădu 
spre picioarele patului şi intoar.se spatele.

Yintiiă făcu uu gest curios. O detunătură 
bubtii şi, prin fumul care umplu odaia, 
torul zări cum tânărul cădoa. El se retezi -â-1 
prindă în braţe şi văzu pe Yintiiă rănit la 
piept : îl aşeză jos şi îl examina. Servitorii 
năvăliră în odae :

— <S’a împuşcat,» zise doctorul arătând spre 
*V inii Ia «dar dacă nu moare îa câteva ore, 
poate sâ scape...^

d oe-

/
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PARTEA n-a

Rana pe care şi-o făcuse Viutila Dragomir, 
în momentul câud cercase sa se ainucidă îl 
ţiu use câte-va zile, intre viaţă şi moarte.

Glonţul trecuse, pe lângă inimă, şi .se o- 
prise în spate între două coaste. Mulţumiră 
constituţiei iui robuste, tânărul scăpase ca prin 
minune, Doctorul Aronescu aflat acolo, în clipa 
tragică
lângă cei mai mari chirurgi ai ţărei. Acţiunea 
lui avu de rezultat, că. aceşti luceferi ai ştiin
ţei, îşi făcură o chestie de onoare* din salva
rea tânărului.

•Primejdia cea mai mare fiind odată trecută, 
după extragerea glonţului şi curăţirea râuei, 
restul viadecârei ramase îu sarcina timpului 
şi a îngrijire:.

Câte-va zile Vi utilă, o duse într*un delir, 
îutreîttuit de lungi somnolenţe, şi abia intra 
noua z;, avu puterea necesară, să se uite la 
dreapta şi la stânga patului său.

făcuse demersuri insistente, pe
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Prin valul de ceaţă, care-i întuneca vederea 
în primele momente, tânărul distinse pereţii 
albi, goi. Când îşi plecă privirea in spre drea- 
ta, el văzu un profil ciudat : era chipul voa
lat al unei tinere, îmbrăcată iu costum de soră 
de caritate. Dar partea inferioară a curioasei 
feţe, era acoperita cu un văl gros, alb, care’i 
ascundea bărbia şi gura, până sub nas. Faţa 
eia adâncită în citirea unui tratat de medicină.

Vintilâ îşi lăsă privirile obosite în jos, cu 
un suspin, gândiudu-se ca printr’o negură de 
amintire, că linia frunţii şi a nasului, acestei 
surori, seamănă cu profilul iubitei fiinţe care 
dispăruse.

Ei închise ochii şi, în gând îşi spuse că şi 
această asemănare, şi faptul ca văzuse o soră 
de caritate, cu un văl special, pus peste gură 
şi bărbie, trebuia să fie o aiurare, sau un vis 
în timpul căruia el raţiona. Şi, crezând că îşi 
continuă visarea el oftă.

Suspiuul lui, atrase atenţia sorei. Tânăra 
puse cartea de medicina la oparte, şi-l privi 
cercetător, cu îngrijorare.

Vintilă deschise pleoapele şi ochii lui întâl
niră pe aceia a sorei de calitate. Insă spre 
mirarea lui, de asîâ-dată, sora, ridicase valul 
şi mai sus, aşa în cât, i-se vedea acuma, nu
mai nasul şi ochii, şi puţin din umerii obra
jilor.
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Câteva secunde, Vintilă àvu iluzia, că ochii 
ei erau două stele ; însă repede observă că pri
virea sorei, se umezea de lacrămi. El vru să 
deschidă gura, pentru a o îutreba ceva, dar 
sora făcu brusc o mişcare, ducând degetul a- 
ratator, până în dreptul buzelor, sein ni ficâudu-i 
să nu scoată nici un cuvânt.

Cu nu alt gest, fata deschizând mâna, cu 
degrtele întinse, îi impuse ca un ordin să râ- 
mâie nemişcat. El, se supuse mai mult din slă
biciune, dorinţei exprimată prin gesturile sorei ; 
însă privirile lui se pironiră asupra restului 
de obraz, care se vedea, şi din nou îi reveni 
amintirea vagă, a unor trăsături, dragi cari 
i-se părea că le mai văzuse odată.

Mica porţiune vizibilă din obrazul soreir 
schimbase culoarea, şi acnm era rutrrenă, pe 
când broboane de sudori, se zăreau apărând 
sub ochi pe la colţul sprâncenelor şi pe tâmple.

Vintilă îşi luă privirea de la sora de ca
ritate, şi rămase ca indiferent. Dar cu încetul 
ci îşi aminti, că încercase să se om oaie pentru 
a nu supravieţui, fiinţei dragi, pe care nu a- » 
vusese puterea necesară, să o răpească, spre a 
o salva.

Şi un nou oftat i se smulse, la amintirea 
celei dispărute.

îngrijorată, sora de caritate, trecu in partea 
stângă a patului, unde se afla măsuţa cu me-
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dicamonte, turna dintr'o sticluţă, îu lingura ce 
luase in mână, şi vru sa o dea lui Yiutilă, 
sa bea'.

Dau mâna sorei, tremura atât de violent, în
cât, ea iu uevoita să aşeze sticluţa pe masă, 
şi să fuca o sforţare spre a se linişti. Ea a- 
pucâ lingura, cu cea Daltă mână, pe când cu 
braţul, ridica binişor capul lui Vintilâ trecân- 
du-i degetele pe sub ceafă. Tânărul observă că 
şi mâna cu care-i ridicase tânăra capul, tre
mura. El înghiţi doctoria, şi un surâs palid, 
i se ivi pe buze.

Sora îl lăsă binişor înapoi şe pernă, şi, du
pă ce vâra lingură îutr’un pahar cu apă, 
trecu spre locul ei, din partea opusă.

Yintiiă. îi urmări mersul şi i se păru, că 
.fie-care gest, sau mişcare, şi chiar si legă
narea uşoară a corpului ei, pe şolduri, era o 
cuuoştiuţ* a lui. Eleganţa şi elasticitatea, gra
ţioasă cu care se mişca sora, îi era familiară. 
Cu toate acestea, costumul şi întreaga «de
ghizare» pe care o avea pe cap, şi pe obraz, 
arătau o ocupaţie, care era departe dc aceia, a 
fermecătoarei Aura. El se gâudi că, «sora,» 
trebue să aibă un defect, la obraz sau bărbie: 
vre-o pată sau rană, pe care o ascundea, pentru 
â uu-1 impresiona penibil.

Faptul, că tânăra soră, avea mişcări ase
mănătoare, cu ale dispărutei, i-o făcu bimpa-
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tică. EL era pe punctul de-a întreba ceva, insă. 
un flux emotiv îi readuse în minte, imaginea 
iubitei lui, cum se afla în momentele, când. 
întinsa în pal ni mortuar, medicul o descheiase, 
pentru a-i cerceta bătăile iuimei. Şi uu nou 
suspin, de astă dată dureros, i se smulse în
soţit de cuvintele :

— «Sărmana! Sărmana mea Aurai*
Dar în aceiaşi clipă el simţi o atingere pe 

gură. Deschizând ochii, văzu cu surprindere, 
că sora se îuclinase, asupra lui pe când cu a- 
rătătorul manei drepte, îi presa uşor buzele. 
Ochii ei, şi sprâuceuile ridicate într o uşoară 
încruntare, îi ordonau să nu vorbească.

El zâmbi cu supunere, şi fără să vrea, mi
rosi parfumul delicat, ce emana din degetele 
străinei.

Sora scoase un notes, şi un creion* scrise 
câte-va cuvinte, pe cari le arătă lui Vi utilă, 
ea să citească. Pe bilet scrie:

— «Nu ai voe, nici D-ta, nici eu, sa rostim, 
o cât de mică vorbă, pentru a nu te turbura 
mai mult. Eşti iu primejdie de moarte, dacă 
vorbeşti !»

Tânărul so supuse. El uu scoase nici un 
cuvânt, însă mişcarea buzelor, şi expresia în- 
tregei lui figuri, însemna :

— «La ce-mi mai e bună viaţa acuma?»
Această mimică do descurajare a convalcs-
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centului, fu îuţeleasă de sora de caritate, şi 
ochii ei se umplură de lacrămi.

Ea îşi întoarse capul repede, şi scoţând o 
batista, se şterse la ochi.

Viutilă înduioşat gândi :
— «Biata fată ! mă compătimeşte.»
El îşi refacu îu gând, gestul prin care sora, 

îi impusese tăcere : încruntarea sprincenelor şi 
repeziciunea cu care scrisese pe hârtie : erau 
mişcări cunoscute lui, parcă îi erau familiare.

Tânărul gâudi cu tristeţe, că acum fie-ce 
mişcare pătrunsă de oare-care graţie, avea sa-i 
reamintească pe Aura. Pentru a nu o indis
pune pe sora de caritate el se supuse, şi nu 
mai scoase nici un sunet.

Din spre uşă auzi un zgomot, şi când Yin- 
tllă, îşi aruncă privirea, îu spre direcţia aceia, 
zări o doamnă, ale cărei trăsături, i sc păru
ră cunoscute. Dar femeia intrată, nu făcuse 
bine, nici un pas în spre interior, şi se retra
se cu iuţeala.

El întoarse privirea, îu spre sora de carita
te, din dreapta lui, şi surprinse încă în aer, 
gestul imperios, prin care tânăra, isgonise pe 
noua intrată.

El uu-şi cţâdu osteneala, să priceapă rostul 
gest, însă în crcerul lui, se fă

cu o lucrare înceată. Obrazul celei izgonite, 
întâi abia zărit confuz, îi reveni îu minte.

I

acestui
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Cu uimire el constată, că străiua avea trăsă
turile doamnei Traudafiresçu. Vintilă mai ra
mase ca te-va secuude în nedumerire, păiândui- 
&e câ îq ţinuta şi îu îmbrăcămintea D-uei dis
părute, era ceva neobişunit, pe care, uu-l puse 
ghici. Şi cura ţinea ochii închişi, cl revăzu 
obrazul şi toate detaliile, pe cari în clipa de- 
pâr ţârei, nu le descifrase.

Fiind abil revenit la luciditate, Vintilă era 
avid de noutăţi, şi obrazul zărit în uşa, era 
un prilej de ocupaţie, pentru creerui lui. Ca 
şi când intrarea străinei ar fi necesitat o lu
are măsuri, energice, esora», apăsă un buton 
electric din perete, şi o altă soră de caritate, 
mai în vârstă, dar cu aceiaşi înfofoli re pc o- 
braz veni să-i ia locui şoptiudu-i :

— < M’ati chemat D-şoară Margaretă ?»
Sora ii făcu un semn imperios de tăcere, şi 

arătând iu spre bolnav, repetă gestul cn ace
iaşi încruntare din sprâucene, care-i păruse lui 
Vintilă, cunoscută de unde-va.

Margareta, aruncă o privire prietenoasă spre 
Vintilă, şi în clipa despărţirei, făcu acelaş gest 
de tăcere, ducând arătătorul către buzele ei 
voalate.

♦

De cura râmase Vintilă 6ingur cu a dona
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soră do caritate, interesul lui se transformé eu 
totul. Noua fiinţă nu-i atrăgea câtuşi de puţin 
prietenia. El se plictisi cât-va timp, până. ce, 
o alta figura apăru in odae : era un domn, pe 
caro sora de caritate il intitula, vorbindu-i în 
şoapte : «domnule doctor.» Lui Vintilă îi păru 
cunoscut.

Medicul se apropia de Dragomir, îi lua pulsul, 
şi cu un tou satisfăcut, declară că totul merge 
spre bine. Adresandu-se lai Vintilă, el îi re
comandă, repetând cu o insistenţă prietenoasă 
ca nu cumva să scoată vre un cuvânt: ci să 
respire liniştit, fără pripă, deoare-ce rana pe 
care i-o făcuse glonţul, era pe cale de vinde
care normală.

Doctorul controlă termometrul şi murmură :
— «Se vede, că d-ta ai avut vre-5 emoţie, 

sau te-ai gândit la ceva, dc oarece ai o uşoară 
ridicare de temperatură. Iţi este interzis, chiar 
să şi gândeşti, pentru încă trei zile.»

Doctorul luă pe sora de caritate la o parte, 
îi dădu câte-va instrucţiuni, şi se depărta. cu 
un aer giav, iu direcţia uşei.

Când să iasă el, sora Margareta deschise, şi 
înainta câţiva paşi. Medicul o opri în loc, şi 
cu un aer de severitate îi repeta ordinul pe 
care-1 dăduse celei Laite surori. Margareta se 
înclină adâiic ih faţa lui, cu o umilitate exa
gerată.

Pe urmele ujMuţr’ doctorului, plecă şi cea
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Baltă so ră. Vintilâ, observă de asta dată, că 
mişcările Margaretei, se transformaseră cu totul. 
Fata îşi pierduse elasticitatea, şi acum fie-care 
gest şi pas ăl ei, părea băţos, şi lipsit de cea 
mai elementară graţie feminină.

Când privirea lui Vintilâ, se aşeză asupra 
obrazului tinerei soro, el observă că un ochi 
al ei, exa uşor închis, pe când altul, era nor
mal. Şi de câte-ori se apropia fata de el, sâ-i 
dea din poţiunea prescrisa de doctor, de atâtea 
ori ochii ei se încrucişau, dându-i o înfăţişare 
de şaşie.

Bolnavul se mira în gâud, de această ciu
dată transformare a tinerei. Către seară, Mar
garete plecă, după ce îi făcu prin semne cu 
mâna o nouă recomandaţie să doarmă liniştit.

Locul ei fu luat, de către cea Baltă soră.
La plecarea Margaretei, Vintilâ simţi un fel 

de regret, căruia se adaoga acum, părerea de 
râu, ce i produse constatarea, că, deşi iubise 
atât de mult pe Aura, încât, crezuse că trebue 
să moara, acuma simţea o simpatie ciudată, 
pentru această soră de caritate.

*

A doua zi do dimineaţă, Vintilâ se deşteptă 
stăpânit de vedenia intrârei şi eşirei atât de 
brusca a femeei de eri, şi de odată, ca şi când

7
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i srar a luat uu văl de pe minte, pricepu • 
care era lipsa ciudată din Costumul acelei doam
ne. Persoana aceia, care i-se păruse lui, că era 
mamă Aureliei, nu era în doliu.

Această constatare, îl făcu- să se gândească, 
din nou cu intensitate, la apariţia şi dispari
ţia a:ât de stranie a mamei Aureliei.
T

Iusă ei îşi zise, că era imposibil ca mama 
Aureliei, să nu fie în doliu, după fiica ci.

Ca atare, persoana aceia nu putea fi D-ua 
îrandalirescu, ci o femee care întâmplător îi 
semăna.

Sora Margareta, întră ca să îi ia pulsul. 
Ea puse mâna pe frunte tânărului, .si avu o 
tresărire de spaimă, constatând că Vin ti la ti
vea temperatură. Fata încruntă din sprâncene, 
şi bătând uşor cu arătătorul pe fruntea con
valescentului făcu un gest în aer care însemna:

— «N’ai voe să te mai gândeşti acum la 
nimic !»

Cu oftat se smulse din pieptul lui Vintiln, 
când zări mânuţa fină
o asemăna cu degetele fiinţei, care îl mâu- 
gâiase de atâtea ori.

Sora disparu din odae, cu acelaş mers băţos 
ca de raţă, pe carc-1 afectase şi ieri. Vintilâ, 
se gândi din nou la d-na îrandalirescu şi i se 
păru, revăzând în minte imaginea ei. că obra
zul îi era mai fin, şi parcă mai tânăr, de cât

Margaretei, pe care
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•acei. al manşei Aureliei. El datina din cap de
cepţionat :

—, «Nici nu mai încape îndoială, uu era 
d-na Traodaiirescu.»

— «Dar dacă nu ara dânsa, urmă el ra
ţionând. <de ce i-a făcut sora Margareta acei 
semn im peri f s, care a scos-o afară

In ceie diu urmă Yiritilă, se văzu nevoit, 
să. admită, că tot ceia-ce văzuse el cri, or* o 
simplă halucinaţie. Şi continuând să raţioneze 
el îşi zise : . -

j ■

— cliitâi ; d-na Traudafirescu, nu putea 
avea. un asemenea aer do înflorire. Al doilea: 
era. imposibil, ca dânsa, să uu fie în doliu. Şi 
apoi, marna Aureliei, ar fi putut fiice ori-ce, 
d*r nu ar fi venit să viziteze pe acela, care 
era cauza morţeî fiicei .sale.»

Ei închise ochii obosit, de sforţarea pe care 
c făcuse, cu aceste raţionamente, şi îi deschise 
numai când simţi, că sora Margareta, revenise 
pentru a-i lua temperatura. Dar el constata 
de o stă-dată că ochiul ei cel mic, pe care ea 
de obicei îi strângea, ca pentru a vedea, se 
mărise, căscându-se par’că de groază, la citirea 
gradelor de pe termometru.

Margareta îşi stăpâni cu greu, o expresie 
de spaimă, ce se zugrăvise. îu ochii ei. Insa 
manele ei. tremurau. Ea aruncă, o privire, că- 
trs cea lai tu soră de caritate, şi şopti:
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— «Ce a avut? I-ai vorbit? Ce ai făcut?’ 
căci vâd că are temperatura ridicată.»

Tânărul prinse sunetele, pe care Ie emisese 
Margareta în şoaptă, şi ca s'o lămurească, re- 
plică liniştit:

— «M’am gândit la ceva, surioară !»
Dar la auzul glasului lui Vintilă, fata tre

sări cu violenţă, şi în torcând u-se brusc, către 
el, zise într’o şoaptă imperativă.

— «Să nu vorbeşti, să nu mai scoţi db 
sunet ! E ordinul strict al doctorului !»

Glasul şoptit al Margaretei, avu asupra 
lui Vintilă, un efect magic.

I se păru, că aude o melodie cunoscută, nişte 
sunete armonioase, pe care nu ştia de unde 
să şi-le amintească.

Sub injoncţiunea Margaretei, el închise ochii, 
ca să aibă şi mai mult aerul că o asculta, 
însă inima ii bâtea violent, pe c-and se gândea :

— «De unde cunosc eu glasul fetei acesteia ?»

CAPITOL O

Câte-va zile Vintilă nu mai văzu pe sora 
Margareta, şi cuprinB, de o nerăbdare, vecină 
cu frigurile, el ceru voe doctorului, să vorbească.

Medicul îl supuse unei examinări amănunţite, 
şi după ce se convinse, de starea îmbucură
toare şi de progresul pe care-1 făcea sănătatea 
convalescentului, îl autoriză zicând :
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— «Iţi dau voe să vorbeşti, dar să nu ţii 
discursuri, şi să nu strigi sau sa scoţi excla
maţii, menite să-ţi turbure liniştea.*

Viatilă, făgădui, şi de cum rămase singur, 
cu. cea raită seră de caritate, întrebă :

— «Dar unde se află sora Margareta?» 
înainte ca Viutiiă să 5. terminat fraza sa, 
femeia ii răspunse cu o grabă, care o făcu să 
arunce cuvintele, unele peste altele :

-- «Margareta, a fest orânduită de către 
doctor, la alt bolnav, şi e vorba să nu .mai 
funcţioneze lq acest local.»

— <In acest local ?» întrebă convalescentul 
cu uimire, stăpâuiudu-şi emoţia, dar unde mă 
a£u eu aci ?■»

— «Intr’un.... un... sanatoriu
— «Sanatoriu ?» murmură Vintilâ nedu

merit,- «credeam că îutr’uu spital. Şi cine a 
avut bunătatea sa mă transporte aci, şi să mă 
dea îu seama unei îngrijiri atât de bune?»

Sora, nu răspunse câteva momente. In cele 
din urmă, găsi replica necesară, - menită să 
taie ori-ce discuţie.

— «Eu sun.,» zise ea, cu aerul blajin, do , 
şi cam încurcat, «eu 3unt o simplă soia, o 
funcţionară plătită cu ziua, ş; întrebuinţată 
aci, din pricină, că nu vorbesc mult. D-ta D-le 
ai vorbit deja mai mult de cât trebue. Dacă, 
^rs.; să nu fiu dată afară, te rog să taci.*

/
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Spre a evita ca tot dinadinsul, ori ;e dialog, 
sora, so ridică şi trecu dincolo.

In timpul cât femeia lipsi, Vintiiă, avu ră
gazul necesar, să se gândească. 1 se păru, :â 
o ceva neobişnuit de ciudat, in felul cum a- 
ceasta soră de caritate, răspunsese întrebărei 
lui, privitoare la Margareta, înainte ca cl să- 
fi terminat fraza. *

Pană să se întoarcă sora de caritate, Vîl- 
tilă adormi sub oboseala, produsă de cuvintele, 
şi- mai ales de raţionamentele pe care si le fă
cuse. Spre seară el se deşteptă, şi după ce 
«sora», ii dădu să mănânce, el se întinse, pe 
partea dreaptă, şi căzu întc'un fel de somno
lenţă, în timpul căreia, au2i eâte-va şoapte, şi 
simţi, o mână mică, atingâdu-J, cu o nespusa 
delicateţă pe frunte. Cu toate, că mâna era crea 
aproape, ca să poată vedea forma iei, Yintilă 
simţi şi recunoscu parfumul delicat, ce-i emana 
din degete, şi era gata să deschidă ochii, :a 
să oprească lâDgă el, fiinţa această, de care 
ştia acum cu siguranţă că este Margareta.

Dar în acel moment, el se stăpâni, hotărât 
să nu trădeze prin nici o mişcare, faptul că 
se trezise : numai ca să nu isgoneascâ ce lângă 
,sine, -pe fiinţa, pe care el o socotea, ca pe în- 
gerul Jui păzitor.

Câte-va momente, şoaptele continuera. Mar
gareta, îi luă pulsul, şi scoase o uşoară ez-
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clamaţie înăbuşită, văzând bătăile lui pripite, 
tânăra murmură :

— <Mi se pare ca bolnavul visează ceva 
urât, căci are pulsaţiile prea violente, trebue 
să-l scoli, să-i dai un calmant. >

Sora cea Taltă, atinse pe Vintilă pe frunte, 
şi-l făcu să deschidă ochii. Tânărul, pentru a 
nu isgoui, printr’o deşteptare lucidă pe Mar
gareta, se prefăcu buimăcit de somn, luă bău
tura calmantă, şi recăzu la loc, po perna de 
pe care îl ridicase braţul îngrijitoarei.»

El, îşi dâdn aerul că adoarme : şi nu mai 
auzi nimic tot timpul. Insă i se păru, că at
mosfera din jurul lui, căpătase parcă o nuanţă 
cu totul alta, de cât aceia rece, care T învă
luise pana mai adineauri.

— «De sigur,» îşi zise Vintilă, după mai 
multe minute petrecute îutr’o îucordată atenţie, 
ca să prindă vre-un sunet ; — «de sigur, câ 
trebue să fie cine-va lângă mine, care sa ra
dieze atmosfera aceasta de prietenie.*

Ne mai putându-şi stăpâni dorinţa de a vedea, 
se ho tara, să uzrze de un şiretlic, şi făcu o 
mişcare, menită să-l desvolească. Dar ei se opri 
la timp, căci auzi glasul funcţionarei, şoptind 
cu o nuanţă de respect :

— ^Noapte bună, domnişoară, vă urez să 
treceţi şi noaptea aceasta liniştită în fotoliul 
D-voastră.» •
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Şi paşii greoi ai «sorei se depărtară. Se 
auz: uşa îuchizându-se ia urma iei. Convales
cent::! lăsă câte-va minute iu suspensie planul 
său, apoi scoţând mâna. o aruncă cu plapuma 
cu tot, in lături, desveliud o parte din pieptul său.

Aproape instantaneu, două mânuţe tine, de
licate* î'râseră plapuma la loc. şi sora ramase 
neclintită, privind cu ochi cercetători. la pleoa
pele bol ua vu lui, spre a se încred ir. ţa dacă 
doarme,

Văzând ca Vintila, rămâne nemişcat, sora 
îi Icâ braţul, cu o mişcare de o delicateţă a- 
proape supra-naturală, înceată, plina de răb
dare. duse mâna la locul pe care trebuia sâ-1 
ocup»-, pentru a nu-i stingheri somnul. Kt lasă 
braţul în voe, şi prefăcându-se înainte că doar
me, se răsuci cu faţa in sus, rămânând pe 
spate ; însă cu capul aşa fel răsucit, în cât 
dacă ar fi deschis pleoapele cât de puţin, ar 
fi putut să vadă, şi chiar să controleze, miş
cările fiinţei, care sta la stânga patului sau. 
Insă el nu făcu nici o mişcare noua, menită 
să inspire bănueli Sorei Margareta.

Cu o răbdare ca de vâuâtor, el stătu mai 
znult de un sfert de oră, simulând o respiraţie 
liniştită, menită să inspire încredere fiinţei, 
care-i controla mişcările,

Braţul lui stâng, trecuse afară din piapomă,
şi sta în poza liniştită ce-i fusese imprimată.

/
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Convalescentul, încercă să deschidă, puţin-puţia 
de tot pleoapele, şi in penumbra, care domnea 
în odae, văzu partea liberă din profilul nobil, 
al Margaretei, plecându-se incet-încet. spre mâ
na lui.

# Tânărul, avu timpul necesar să priceapă in
tenţia sorei, şi să-şi stăpânească mişcarea de 
emoţie ce era să facă, în clipele următoare. 
Buzele sorei, se lipiră, cu o atingere delicată, 
suavă, pe un deget, a lui Viutilă. Eca degetul 
lui iuelar.

El deschise ochii puţin mai mult, ca să 
vada obrazul tiiuţei eare-i săruta degetul. Dar 
ca şi când sora s’ar n temut, ea ridicase voalul 
la loc peste gură.

Desamăgit iu aşteptarea lui, Vi utila,- o privi 
printre pleoapele întredeschise, şi o văzu, re
luând loc în fotoliu. Dar fiind că ardea de 
dorinţa de a vorbi, cu Margareta, ei făcu o 
mişcare nouă, se întoarse cu totul pe partea 
stângă, şi cum sora, se repezi să-i dea o nuiua 
de ajutor, pentru a-1 reaşeza la loc, în poziţia 
care nu i-ar fi fost dureroasă, el deschise ochii, 
simulând o privire somnolentă. Apoi treptat îşi 
schimba privirea, uitându-se în ochii ei, cu 
aerul uimit şi prietenos, bucurat peste măsură 
de revederea unei amice.

El întrebă, cu glasul pătruns de o duioşie, 
pe care nici nu cercă să o tempereze :
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— <Dar unde ai fost până acum surioara ?» 
Margareta tresari, şi îi puse degetul pe buze,, 

şoptind cu glasul sugrumat de emoţia ce o 
răscolea :

— St ! nai voe sa vorbeşti !»
Convalescentul, ii apucă, mana, şi luâudu-i 

degetul de pe buze, şopti :
— «Numai D-fa mâ. opreşti să vorbesc. Sora 

cea Falta, şi chiar şi doctorul, discuta ou mine. 
Mi-au dat voe să vorbesc. Numai D-ta,» urmă 
el, inălţând capul de pe perna, gara să se ri
dice cu totul, «du vrei sâ ti mai indulgentă.»

Sora, îl apucă de tâmple, cu ambele mâni, 
împingându-1 îndărăt pe perna, cu o mişcare 
blajină, punându-i apoi degetele pe pleoape, 
şopti :

— «Nani ! acum trebue să faci nani îs 
Câte-va secunde, ei se supuse, mai mult

mişcat, de gestul delicat-autoritar al sorc-i, şi 
ramase cu ochii închişi.

— «Dar vreau să vorbesc cu D-ta», mur- 
mura el după un scurt timp, simulând o re
volta.

Tânăra ii replică in şoaptă :
— «Acum nu e vreme de discuţii : culcâ-te, 

dormi ; .şi mâine vom vorbi pe larg.»
«Cum?» întrebă el în şoaptă: «mâine ai 

să fi aci? Dacă ai sân şi mâine aci, mă su
pun si ascult.»
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lu loc sâ răspundă, sora îi pase ambele de
gete îa gura ; şi cu o mişcare gingaşa, îi strânse 
buzele, repetând- în şoaptă :

— «Dorini-ăormi : nani acuma ! Mâine vom
vorbi...»

Viutilă, se trudi aproape o ora sa adoarme, 
si numai graţie bâuturei calmante, pe care i-o 
dăduse Margareta mai înainte de a pleca, reuşi 
sa treacă noaptea fără frământări.

«Sora Ana», îi spuse în cursul zilei ur- • 
mat oare :

— «Azi ncapte, tovarăşa mea, a veghiat
cam târziu, lângă D-ta, de oare-ce se pare că 
ai fost neliniştit. Să mă erţi, că am spus eri 
lucrurile greşit.> ■;<

— a Da ?>> întrebă ei de politeţă, cu gân
dul la sora absentă, «şi de ce?»

— «Primisem instrucţii, să nu divulg, că 
sora Margareta, are misiunea, să tp vegheze 
îu fiecare noapte... Ea va veni azi, după a- 
miază, şi, dacă nu mă înşel, are să vorbească 
multe cu D-ta.»

Cuprins do o bucurie fericitoare, tânărul îşi 
rememora clipele de cu seară, frazele banale 
schimbate cu ea, şi în mod insensibil se fâca 
iu mintea lui. o apropiere, între Aura Tran-
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dafirescu, şi sora Margareta. El urmări, ca în 
vis, cât-va timp, imaginea sorei Margareta, 
poetizată de umbra înserări. Şi, ca şi când 
lucrurile s'ar fi înţeles de la sine, gândul lui 
se opri asupra Aureliei, şi revăzu în minte 
oâte-va din mişcările ei, pătruuse de graţie şi 
naivitate ingenuă. El îşi rememora, momentele 
petrecute împreuuă şi cu o mirare aproape du
reroasă, trebui să constate, că amintirea Aureliei, 
începea să se piardă ca îutrun fel de «estom
pare vaporoasă;» pe când, pe fondul pe care o 
vedea dispărând pe Aura, se reliefa ţiuuta 
sveltâ şi atât de, graţioasă, a sorei Margareta.

Spre uimirea lui Vintilă, doctorul intră de 
astă dată, cu un aer decis, ca şi când, totul 
ar fi fost araûjat de mai înainte: El îl con- 

' trolă din nou cu amănuntul, şi vorbind cu sora 
Ana decretă că «vindecarea este în mare pro
gres,- şi că «pacientul,» este încă de eri, iu 
afară de ori-ce primejdie.

După terminarea inspecţiei, silueta delicată 
a sorei Margareta, îşi făcu apariţia cu o timi
ditate ca de fetiţă. Doctorul, de cum o zări 
instalată— la căpătâiul lui Vintilă, — se adresa 
tinerei :

— «Trebue să şti, dragă «soră.» şi să iei 
notă, că o bucurie, sau o veste fericitoare, 
poate să influenţeze enorm în bine, pe bolnavul 
nostru. Pe când neliniştea, nerăbdarea, îndoiala,
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/ şi supărarea, pot produce efecte dezastruoase. 
Â bou entendeur...» Şi medicul surâzând sa
lută pe sora Ana, şi sărută mâna Margaretei...

Sora, la acest gest al doctorului, avu o ex
presie de spaimă.

Vintiiă, suprinse privirea speriată, pe care 
tânăra o făcu în direcţia lui. Dar omul ştiinţei, 
dădu din cap enigmatic, iar când ajunse la 
uşă. ameninţă cu degetul pe convalescent, şi 
rosti două vorbe, care lăsară pe Vintiiă nedu
merit. Doctorul însoţise ameninţarea lui de 
cuvintele :

Fericit ştrengar !»

*

Imediat, după dispariţia doctorului, sora Aua? 
îşi aduse aminte, că mai existau şi alţi bolnavi 
pe lumea aceasta, şi dispăru pe după un pa
ravan de lângă dânsa...

Rămasa singură, cu convalescentul, sora Mar
gareta, îl pipăi pe frunte, pentru a vedea dacă 
nu-i este cald, apoi îi potrivi perna sub cap, 
şi după ce termină, îi luă o mână între dege
tele ei, strângând-o uşor.

Convalescentul, simţi inima bâtându-i cu 
violenţă. El făcu o raişcâre, de rezervă stăpâ
nită, şi retrăgându-şi mâna, zise :

— <Mulţumesc, surioară, pentru drăgălaşa 
d-tale atenţie.»
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Dar caad ô privi în faţă văzu că ochii u 
.pluteau, parcă, îu lacrimi, sub duioşia, ce ex
primau privindu-J. Cu .glas şoptit, ea întrebă:

— ' Do ce îţi retragi degetele din mâna mea, 
dom n u i e. Drago mi r ?»

Ei oftă. şi răspunse, după o clipa de şovăire :
— «Din pricină, că simt pentru d-ta. o sim

patie, pe care n’o pot stăpâni, şi fiind-că, nu-mi
* recunosc dreptul, ca, după ce am iubit o fiinţa,

. pe care num ştiut s‘o aprecieze îndeajuns. s:\ 
amărăse pe o alta, peutru care ara numai multă, 
prietenie şi recunoştinţă.>

..— -Ei cum?» întrebă sora, tot în şoaptă: 
Ihneata mai iubeşti pe fiiuţa aceia ?

— «Nu ora o fiinţă, era un înu r î Si o 
iubeam atât de mult, iu cât, amintirea acelei 
iubiri, mă doare.»

Sora, păru a şovăi, şi făcând o sforţare a- 
supra-şi, peutru a nu vorbi cu glas tare con
tinuă în şoapte :

— «Nu te supăra, D-le Dragomir, de cele ce 
vreau să-ţi spun : dar dacă s’ar găsi, o fiinţă, 
care să vrea să se devoteze D-taie; o fată, care 
.să iubească îu D-ta, dragostea pe care ai avut-o 
pentru o altă fiinţă, o fată, care să te iubească 
mnlt-ruult, ai putea s-o uiţi pe cealaltă ?»

Vintilă replica fără a şovăi :
— «Nu, l)-şoară, nici o dată !>
— «Cum văd,» ÎDtrebă sora îu şoaptă, D-ta 

o mai iubeşti mult?»
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Un oftat dureros se smulse din pieptul bol
navului ; el zise cu o tfisfceţă hotărâta :

— «Da ! O iubesc ne-spus dc mult!
Insă tfiuăra îl întrebă cu duioşie :
— «Şi, de ce oftezi, când spui că o iubeşti ?»
Ochii lui Vintiia, se umplură de lacrămi.

El abia putu sa rftspuudă cu vocea înecată :
— «Cum n'aşi ofta ; când ea nu mai este?»
Sora întoarse obrazul, îu direcţia opusă, şi

liiud-eă Yintilă, îşi ştergea cu O mişcare simpla 
ochii, tânăra făcu acelaş gest. Insă ea Îşi stă
pâni emoţia, şi cu un accent uşor vibrat, zise 
apucând mâna lui Vintilă :

— «Dar daca acea fată, care ar vroi sa se 
devoteze d-tale, aşi fi eu, şi daca eu ţi-aşi spune, 
aproape aceleaşi cuvinte, pe care ţi le-a rostit 
acea fată?... Ai primi?»

Pornita de emoţia şi duioşia, care îi răsco
lea sufletul, «sora» apucase o mâna a lui Mu
tila ; însă răspunsul lui, ceva mai tare rostit, 
o făcu să-şi retragă degetele :

— «Surioara !» zise convalescentul, «nu te 
mâhni de răspunsul meu.... Nu pricep cărei 
împrejurări, datoresc norooul de a fi îndrăgit 
de D-ta în aşa grad. Şi cu... te voi... simpatiza, 
cred,.., dar toata viaţa mea, voi puita în inima 
imaginea fiinţei... de care vorbim.»

Tânăra, duse braţul la oçhi, şi nu mai răs
punse.
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Vintilâ, cercă să-i dea mâna jos, şi văzu 
că privirea sorei, pătrunsă de o neţărmurită 
duioşie, se fixează asupra lui. O licărire ciu
dată a ochilor ei, o licărire umedă, care-i era 
par'că familiară lui, îl pătrunse până in ini
mă. In créerai lui, se făcu un fel de revelaţie 
bruscă, pe care acuma începea să şi-o clarifice.

Cu o mişcare prea energică, pentru starea 
lui, el sili sora să şadă pe pat, şi cu o in
tonaţie mai ridicată zise :

— «Te rog, dacă d-neata, erai gata să faci 
nu asemenea sacrificiu pentru mine, fă un sa
crificiu, care este mai mic, şi spune-mi: cine 
eşti? de unde mă cunoşti, şi... de unde te cu
nosc eu ?

Sora sta gata să răspundă dar ochii ei pă
rură a se crispa într'o sforţare, şi ea şopti :

— «Dâ-mi voe, să-ţi spim acest lucru mâine.»
Convalescentul, decepţionat in aşteptarea lui,

oftă, şi se prefăcu a ceda dorinţei ce exprima 
sora, îusă el pândi momentul, îu care ea lă
sase manile îu jos, pentru a face o mişcare 
extrem de repede, până spre voalul, ce-i as
cundea bărbia şi gura. înainte ca tânăra să 
se poată feri, el îi descoperi obrazul, şi scoase 
o exclamaţie, în care bucuria, lua proporţie de 
groază. Ei strigă cu o intonaţie ca de nebun:

— «Auro ! Auro scumpă ! Trăeşti ?!»
♦



Cum iubeşte o fată 113

Apoi, cuprinzându-i obrazul între mâini, cu 
o putere neaşteptată, la starea lui de slăbiciune, 
el o atrase spre sine, şi cu vocea nesigură, 
tremurata, vibrată de paroxismul emoţiei care-1 
zguduia, o întrebă :

— «Cum? E dar adevărat? Nu visez eu? 
Scumpă Aură, cum se poate? eşti vie? ce fe
ricire ! îngeraşul meu ! puişorule ! drâgălaş-o !»

Mângâerile, şi cuvintele drăgăstoase, îi nă
văleau în potop pe buze. Cu o mână el dădu 
la o parte, vălul de pe capul fetei, şi apucând 
iar, obrazul ei, între mâini, îl mişcă pentru a 
putea vedea, şi savura şi din profil, liuiile ar
monioase, ale graţiosului ei chip.

Aurelia, se lăsă «mânuită,» de către Vintilă, 
pe când peste obrazul ei, devenit palid, de e- 
moţie, şirueau lacrămi.

Vintilă, o atrase spre sine, şi-i acoperi fruntea, 
ochii şi guriţa; cu sărutări.

Aurelia, tremura parc’ar fi vibrat din tot 
corpul. Ea încercă în mai multe rânduri, să 
vorbească, dar îi fu peste putiuţă să scoată 
vre-un cuvăut. In cele din urmă, ea şopti printre 
lacrimi :

— .«Nu'mai plânge! te rog, nu te mai 
zbuciuma ! Stai liuiştit, căci eşti încă neresta
bilit... Puiule scump, te rog, linişteşte-te ! >

Cu toata vijelia de sentimente, care o scosese 
cu totul, din ţinuta liniştită ce şi-o impusese

s
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atâta timp. tânăra găsi în dragostea ei, pute
rea necesaiă, pentru a se înfrâna din nou, şi 
ducând degetul la buze, ca făcu un gest de 
implorare, spunând :

— «Puiuşorul meu scump, iiiud-ea mă iu- 
* beşti atâta, stăpâneşte-te, te rog, ca să nu-ţi 

facă rău emoţiunea prea mare, prin care treci...»

&

*

Vintilâ, ajunsese la capătul puterilor sale, 
şi acuma, sub efectul reacţiuncj, cu totul slăbit, 
se lăsase la loç^ pe pernă, palid, cu buzele 
aproape couuşii.

Numai ochii iui, străluceau, urmărind într’o 
adoraţie înfrigurată, fie-care mişcare a «re
găsitei.»

Aurelia, speriată de paliditatea lui, îi şterse 
repede sudoarea de pe frunte,apoi luând de pe 
măsuţă o fiolă, o controla, îu mai multe rân
duri spre a nu greşi. Ea turnă cu mâna tre- 
murândă îutr'o linguriţă, şi zise, cu acea in
tonaţie muzicală, care trecea ca o armonic, prin - 
inima lui Vi utilă :

— Scumpul meu puişor, bea. E un cordial, 
din care trebuia să-ţi dau numai mâine. Ştii, 
eu fixasem pe mâine ziua recunoaşterei.»

Tânărul sorbi băutura, şi cu un surâs slă
bit, de oboseală murmură

{
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— «Eh! vezi, drăgălaşa mea ? Vezi ? ne-am 
revăzut şi îu lumea asta !»

Aurelia, încercă să-l mângâe pe frunte., dar 
simţi o nevoe imperioasă de a se aş°za.

Picioarele li tremurau, şi genuchii i-se în- 
doiau. Ea luă loc pe un fotoliu alăturat de pat, 
şi surâse zicând :

— «Ei vezi. acuma sunt şi cu slăbită de 
emoţie.»

Ea rămase, privind spre Yintilâ, uitâudu-se 
cum peste obrajii lui, lacrămile şiruiau aeumc 
fără încetare. Cu aerul unei copile, care ar fi 
glumit, tânăra îl întrebă :

— «Plângi? matale plângi acuma? şti că 
nu e frumos să plângi ?»

El îşi şterse lacrimile şi replică surâzând :
— «Bine : eu să nu plâng, dar matale de

ce plângi ?»
Fata apropiiudu-şi obrazul de al tânărului 

zise cu drăgălâşie :
— «Şti ce puiule, am să-ţi şterg ochii de 

lacrămi, şi pe urmă, ...mi-i ştergi $i tu pe ai
mei.»

Ea scoase o batistă fină, mică, parfumată şi 
i-o trecu delicat peste obraz. Vintilă luă din mâ
nuţa ei, pânza dantelată, şi o trecu binişor 
peste ochii ei, umezi de fericire. El îi şterse 
cu mişcări duioase, dar aproape ne-indemânatece, 
pleoapele, apoi sărută batista şi vru să o as
cundă la piept.

• •
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zise eît — «Acuma, dopa-ce am terminat,
«am sa te rog drăguţă mea, să-mi faci un
serviciu.>

— «Ou dragoste, cu cea mai mare grabă, 
numai spune ce vrei să fac?»

— «Am să te rog, draga mea Aură, să mă 
înţepi cu un ac.. »

— «Să te înţep eu ? drăguţule ! pentru ce?»
— «Ah!» zise el, cu glasul întunecat, ca 

de o îndoială ; «e prea frumos, ca să tie adevărat : 
asta trebue să fie un vis, sau vre-o halucinaţie
de a mea.»

Fata îl întrebă întristată :
— «De ce, să nu fie o realitate, puişoruie 

dragă ! De ce să nu fie realitate?»
— «Fiiud-că,» explică el, pe acelaş ton trisu 

însă încercând să dea vocei lui, o nuanţă de 
humor, «fiind-că e mai uşor, să fiu pe lumea 
cea l'alta lângă tine, de cât po lumea pămân
tească, unde nu aşi mai fi lângă Aura 
aceia e mai probabil, că mă aflu undc-va sus, 
în cer, ar tu eşti un înger, îmbrăcat ca soră 
de caritate, şi paţul acesta, ţine loc de catafalc.»

Aurelia surâse, şi dădu din cap, negativ :
— «Eu aşi dori puişoruie. să te sărut, 

nu să te... chinuesc. Dar trebue să ne impu
nem, un anumit program de linişte, şi de o- 
dihua, care să te ajute, să recapeţi puterile 
cheltuite cu emoţiile prea mari, prin care ai 
trecut până acum.»

De

iar
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— *Cum ? ai să dispari din nou ?» exclamă 
el, speriat de gaudul că ea se va retrage, spre 
a-i lăsa să se liniştească.

— «Nu dragul meu ! N‘am să dispar, şi 
vei rămâne aci, sa te îngrijesc cu devotamentul 
cu care merita sa tie menajat cel ce a spus 
sorei «Margareta că iubeşte pe Aura, şi că 
nu o va uita îu veci.»

— «Dar doctorul u’are să intervină ?» urmă 
el cu un accent întrebător.

— «Nu puişorule,» replică fata. «Nu ! şi 
iacă ai au/.it, cele ce a spus ei când a plecat, 
vei pricepe de ce. — mai ales de când ştii 
cine sunt, — prezenţa mea aci, se impune, ca 
un stimulent, menit să-ţi grăbească vindecarea.»

— îDar nu mi-ai povestit încă Aurelio 
scumpă, cărui miracol datoresc, fericirea aceasta 
nesperată, de a te vedea lângă mine vie ?»

— «O ! asta-i uu întreg capitol de roman- 
foitoton, dragă Vintilâ, las’că îţi povestesc eu 
mâine.»

%

- «Dar nu so poate, să-mi povesteşti a- 
euraa r» întrebă Mutila, cu o intonaţie, ca de 
copil alintat.

— «Nu puişorule, nu,» replică Aurelia, 
mângâiüdu-l uşor pe frunte, «acuma trebue să 
te odihneşti. E vreme de făcut nani ; şi mâine A 
ăv-m mult-muit, toată ziua, de vorbit.'
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Dar liind-că tânărul, făcea o ţigară amarară, 
fata reluă ca un accent de duioşie caldă :

— «Crezi oare, puiule drag, că eu nu do
resc să te strâng in braţe, şi să te sărut mult, 
mult-mult, şi sa plâng, şi iar să te sărut? 
Şi totuşi, trebue să mă stăpânesc, .şi să te las 
să te odihneşti, pentru a te ajuta, măcar ast
fel, să te întremezi mai repede.*

Vintila întreba cu aerul timid, ca al unui 
copil, care s'ar li temut sa nu fie refuzat:

— «Dar ma mai săruţi o dată ?»
Fără a răspunde Aurelia, se plecă încet îd 

spre prietenul ei. ale cărui priviri o atrăgeau 
acuma, cu o putere hipnotică, şi-şi lipi guriţa 
de buzele lui.

Când «surioara,» se ridică, ştergându-se la 
ochi, convalescentul îi apuca o mână şi i-o 
acoperi cu sărutări, murmurând cuvinte, de ^ 
dragoste înflăcărată.

Cu o apăsare blajină, a mânuţelor iei, fata 
îl sili să închidă ochii, rostind cu o şoaptă 
mustrătoare, dar dulce : ,

— «Să nu mai deschizi ochii 1 fi cuminte, 
dormi ! Şi dacă eşti cuminte, de mâine seară, 
mă instalez şi eu, alături aci, şi în loc 
moţăi, într'un fotoliu, am să dorm şi eu frumos 
pe o canapea.»

s æ æ
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CAPITOL III

A douazi, dis de dimineaţă, càud Vi aţii ft 
deschise ochii, regn si lângă căpătâiul sau, pe 
Aurelia : insa fără valul acela, oâre-i masca 
jumătate din faţă. Si privirile lui se pironiră 
cu o senzaţie de odihna, şi deliciu, pe obrajii 
iei înfloriţi.

Fata radia de sănătate, tinereţe şi frumuseţe, 
ea se apropia de convalescent şi îl săi ura. apoi 
îl servi cu o ceaşcă de cafea cu lapte.

Doctorul sosi mai de vreme ca de obicei, şi 
văzând aerul de veselie şi fericire de pe obrazul 
lui Vintilă, avu o exclamaţie bucuroasa :

— ^Felicitările mele Aurico ! Lucrurile au 
cşit mai bine şi mai frumos de cat ne-am fi 
aşteptat. Meriţi complimente!*

— «A'ai !» replică Aurelia, dacă ai şti, 
co spaimă am tras?! îmi era teamă eri să 
mi-i vină rău, să nu aibă vre-o complicaţie, 
din cauza i ui mei, şi a pulsaţiilor ei prea. 
energice.»

Doctorul o bătu uşor pe obraz.
— «Nu era nimic fetico, nimic de temut;
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mai a I os câ inima D-uealui, este destul de - 
solidă. De şi la drept vorbind, tot răul din 
trecut, şi relele prezente, i s’aa tras din cauza 
boal-i de iui ma, cu i-ai dat-o D-ta.

Aurelia, scoase o exclamaţie de spaimă comică.
— «Pentru D-zeu, Draga doctore ! nu caoi-va 

vrei, sau ai de gând sft-1 vindeci de unica 
«afecţiune* care T«t făcut să se îndrepte spre 
mine ?.•>

Doctorul dădu din cap, cu acrul unui oui 
descurajat :

— Nu ştiu de voi râu şi, dar voi încerca.»
Pe când Amelia îşi lovea palmele, ilna 

întraita, ca într’ui) gest du disperare, Vi utilă 
zise glumind :

— «Daca n‘a putut sâ-ma vindece glonţul, 
de boala asta, cu atât mai puţin, cred că .ştiinţa 
D-tale,- ma va lecui.»

Medicul, strânse mâna lui Vinlilă, şi pre
gătind u-se sa plece, se adresă tinerei fete :

— • De acum în colo Aurico, rolul meu. a 
încetat cu totul, şi începe al D-taic, Mărturi
sesc, că pentru cazul special al d-lui Dragomir, 
puterea. D-talo. de a însănătoşi, întrece ştiinţa 
celei mai celebrii (lectori din lume.

— < Dacă ar ii fost exact, aceasta doctore,'- 
zise făta, <ul ar ii fost vindecat, chiar din 
primele ceasuri. Dar puterea de vindecare, po 
care .mi-o atribui, rezidă în ei, în dragostea ce 
o are el pentru mine.»
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— «Aşa e, frumoasă verişoarft! Puterea- de 
vindecare este în el î Dar de n'ai S D-ta, sa 
provoci dorinţa lui înflăcărată de a te avea 
mai aproape, şi a fi fericit cu D*ta, probabil, 
că ar • continua sa vegeteze luni de zile. Pe 
când, cu acest cordial, a! dragostei, io vinele 
lui, el va birui rezultatele glonţului, într’uu 
foarte scurt timp..;»

— «Să te audă D-zeu dragă doctore!» zise 
fata scuturându-i mâna cu putere,— csă te audă 
D-zeu. şi să se realizeze cele ce spui. căci 
numai asî-fel, va avea preţ în ochii mei, iu
birea ce am avut pentru el. şi mai aies aceia 
cc am putut sa-i inspir.»

Înainte de a pleca, doctoral sc opri în uşă, 
şi coborând vocea, şopti :

— «Şti, Aurice, medicamente, poţi să-d dai, | 
şi su greşeşti cu o linguriţă mai mult sau mai', 
puţin, dar la săriţii să ţii socoteală: săru-\ 
tarea, este un cordi&i'irtai îndrăcit decât stricnina.»

Pata pleejfochii, dar făcu o sforţare asupră-şi, 
şi ridicând privirile, drept în obrazul medicului, 
zise strângând buzele ca să-şi ascundă surâsul :

— «Am îuţeîea, na e voe, de cât la ceas 
îa ceas, câte o linguriţă.

Medicul pufni de râs, şi vru să plece, dar 
de oare ce îşi uitase pălăria, el reintră pentru 
a şi-o lua, şi zise:

— «Am speranţa, că bolnavul tău, se va
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Însănătoşi foarte rc-;-rde,:> şi glumind adăugă:
— XDragostea^ D-voastrâ, fiind la acelaş 

nivel, vă vpţi ajuta, unul pe altui. >
— «Ba. nu e câtuşi de puţin egală,» zise 

Aurelia, «de oare- e eu numai am simulat că 
mă sinucid, şi nici nu mi-a trecut prin gând 
să renunţ la viaţa : pe când el, de cum a cre
zut că nu mai trâcs-’, nici na stat un moment 
la cumpăna, şi â - procedat la sinucidere.»

— «Ori cum ar ii,» surâse doctorul, ' lucru
rile merg spre bine. şi eu vă las. D ie Dra- 
gomir, te las, în îngrijirea celui mai mare 
doctor, ce poate exista pe lame, pentru D-ta : 
«Doctorul Aurelia Trandafirescu.»

Şi ajungând la uşa. medicul făcu fetei, cu 
degetul un gest de ameninţare, rostind:

— < La ceas — 1a cjas !»
Aurelia, ridică degetul in aer complectând :
— «Câte-o guriţa,... pardon ! câte o linguriţă, 

am vroit să spun !»
Şi, înrumenită, îşi afundă obrazul în perna 

pe care se află capul iui Vin ti la.

— «Ei spune, drăgălaşa mea,» întrebă con
valescentul, mângâind capul fetei, «spune : cum 
s'a petrecut drama, care era să ne răpune vie
ţile ?»
} s

/
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— «Am avut, şi am încă, uu singur re
gret dureros,» începu Aurelia : «părerea de rau, 
de a nu te fi pus precis, în cunoştinţa cu pro- 
ectul, — şi cu mijloacele, la care eram nevoita 
să recurg, ca sa birui, rezistenţa mamei mele.

«Dar de unde să ii bănuit eu, că tu dragule, 
cu aerul tău blajin, şi par'că nehotărât îu dra
gostea ce o aveai pentru mine, erai atât de 
taro decis, şi gata de a te sacrifica, de îndată 
ce n'aşi mai îi existat. Nici nu aşi ti bănuit, 
că tu ţii atât de mult la miue. Alt-fel, te-aşi 
fi încunostiint.at de toate.»

— «Era dar,» întreba Vintilă, «o înscenare? 
Era ceva pus la cale de tine?»

— «Da ! şi încă o înscenare yinsgistrală,» 
replica fata, «pusa la cale, cu ajutorul acestui 
medic, pe care Tai văzut plecând. El a fost 
chemat in momentul, când te-ai împuşcat. Ei, 
doctorul este un var al meu, pe care Tara a~ 
jutat, să cucerească mâna actualei sale soţii. 
La rândul lui, el s'a oferit, sâ mă ajute, sâ 
biruim pe mama. Şi fiind-câ şi el nu era con
vins, ca tu ma iubeşti aşa fel încât sa te a- 
fecteze atât de mult moartea mea, nu te-am 
încuuoştiinţat , decât printr’o scrisoare, care a 
sosit la tine dupa drama. Scrisoarea a fust gă
sită, u patra zi, acasă la tine intre ziarele ve
nite cu poşta.»

Tânăra, luă o poziţie mai comodă, aşezau-
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dii-se ia fotoliul pe care îl lăsase lungă pat, 
şi punând mâna pe braţul lui Vintilâ, continuă 
să povestească, subliniind cu un surâs, sau cu 
o ridicătură a sprincenelor ei frumoase, frazele, 
menite sa redea povestirea, evenimentelor pro
vocate, de voinţa ei, şi a doctorului.

— «8a vezi drăguţule, câud am constatat, 
că ultima speranţă, de a birui rezistenţa mamei 
mele, se duce, şi câ nu e uici uu chip de a 
o faco sa se abată de la hotărârea ei, mi-am 
spus şi eu ca iezuiţi > «Scopul scuza mijloacele.»

«Şi pentru aceasta, am procedat, la înjghe
barea unui plau, menit sa lie, cel puţin la 
nivelul deşteptftciunei mamei mele.,

Şi ca o paranteza, tânără explică :
— «Şti, că mama mea, se consideră, atât 

de vinovată, de rana aceasta, ce ţi-ai făcut, 
încât, nici n'a mai îndrăznit să calce pe aci.»

— «Pai,» zise Vintilâ, «am văzut-o în 
prima zi, când m’am deşteptat, şi am crezut 
atunci, că eu aiurez.»

— «Te-a vizitat de câte-va ori, şi numai, 
după ce a capâtat asigurările doctorilor, ş’a 
revenit şi a început să se facă mai fru
moasă, de cât era mai înainte, do bucurie. 
Azi, după prânz, era vorba, să vie aci să-ţi 
vorbească: acuma Dumueaiei «se dichiseşte.»

— «Drăguţa de ea !» zise Yintila, «dar 
continua -ţi po vestea. »
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«m’am dus la vărul— «Şi,» reluă fata 
meu, care, fiiDd supărat cu mama, nu mai 
vorbise cu ea de doisprezece ani —şi i-am cerut 
să-mi dea o reţetă, pentru o cantitate mai mare 
do cloroform, necesară sinucidcrei mele. Nu tre
sări aşa, căci vezi bine, că nu m’am sinucis. 
Şi vărul meu, glumeţ cum era,—poţi să-ţi în
chipui : un tânăr căsătorit, abia de trei luni, 
cum înota în fericire,—mi-a spus :

— «Las-o naibii, de idee de sinucidere Auro 
dragă, cum îţi vine să mori când eşti îndră
gostită ? Tu îl iubeşti, el te iubeşte. Dar e 
vorba dacă el te iubeşte serios? Dacă crezi că 
te iubeşte cum îţi vine, să umbli după mij
loace de sinucidere ? Spune-mi şi mie, te strânge 
ghiata la inimă, sau ai vre-o bătătura la suflet, 
şi ţi-a călcat cine-va pe ea do vrei numai de 
cât să te sinucizi ?»

— «Atunci eu, de şi nu aveam nici o În
credere în el, fiind-că şi el era bărbat, şi băr
baţii, ştii Vintilă dragă! Să n’ai nici o încre
dere în ei ! — Dar el, îmi era văr, îl ajutasem, 
şi avea obligaţia, măcar morală, să-mi dea o 
mână de ajutor. Eram pusă în alternativa, de 
a renunţa la tine, şi la dragostea ce-o aveam 
pentru tine, deşi tu păreai un sloi... sau să 
iuă mai războesc o serie de luni, fără succes, 
cu nervii, şi supărările mamei mele, care avea, 
cu totul alt-fel de planuri, în vederea, viito
rului meu.»
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— «Ştiu,» o întrerupse Vintila, nu mi-ai 
spus şi mie de planurile ei cu unul... stai cum 
îl chema?. Uuu Pătruşescu ?

Aurelia, dădu diu cap, şi strângând bazele, 
fâeu o nimă de dispreţ naiv :

— «Tu nici nu visezi drăguţule, ce plannri 
fantastice, avea mama mea, şi de cât de ciu
date, şi îutortochiate păreri, se conducea ! Ba, 
se mai conduce si azi. Să o vezi, e de toată 
ciudăţenia...»

«Când le vei a Ha, te vei craci şi minuna, ca 
de o născocire a lui Wells, sau a altor scriitori, 
cu fantazia exagerata. Varul meu. mi-a spus,— 
câud â aflat de intenţia mea, de a mă sinu
cide că e cea mai mare «stupizenie» ce poate 
face o fată, slută sau drăguţa, pentru uu băr
bat.— Lasă că, spunea el, un bărbat, pri-cât 
ar fi el de grozav, nu merita, ca o fată, să se 
sinucidă peiitru el. Dar,1— mai afirma el — 
rostul unei fete, nu e să moară din dragoste, 
ci tocmai, fiind-câ iubeşte, trebue să trăiască, 
vŞi, mai spunea neruşinatul, ca: —o fată tre
bue ne-apărat, să lase două fiinţe, doui copii 
care s’o înlocuiască, îuaiute de a muri. Şi cum 
eu îi spuneam, că uumai printr e siuucidere, 
pot face pe mama să regrete, planurile ei, şi 
încăpăţânarea, cu care se opunea, fericirei mele, 
el mi-a propus râzând, să simulez o siuucidere. 
Ga toate slabele mele, noţiuni medicale, mi
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s’a parut, că-i un lucru foarte uşor de făcut.
«El mi-a explicat pe larg, câ s ar putea, 

să iau un narcotic preparat de el, care să-mi pro
cure un somn, destul de adânc, pen-ru a pu
tea ü luat, drept încetare din viaţa. (Vâruf 
meu, este destul de tare in toxicologie). Şi a- 
tunci ţi-am trimes scrise area aceia, care trebuia 
sâ te aducă, (şi te-a ad'us iu urmă,) val-vârtej 
la noi, dar după ce acu expediat-o mi-a fost 
milă de ţine, şi ţi-am scris o altă scrisoare. 
Insă aceia a sosit prea târziu.

«înţelegerea, cu vărul meu, era. ca el să
fie adus, de o devotată a mea : de Marişka.
Şi,—îndată după ce vei ti sosit tu,— să obţiuă
de la mama mea, fâgâduiaia formală, ca, în
cazul, de mă va .readuce la viată, să-mi dea»
voe, să ma căsătoresc cu tine.

«Vărul meu, Arouescu, era sigur, câ va pu
tea obţine, toata acestea, în calitate de salvator 
providenţial ai meu.>

— «Aurelio draga !» zise Vi utilă, surâzând 
cu un aer neîncrezător : tu acum îmi poves
teşti un roman-foileton, său... ceva real?»

/

*

— «Tot, cc poate fi dragul meu, mai real 
şi mai dureros. Lucrurile s’au petrecut, până 
la sosirea ta. cu mici .aproximaţii, aproape-
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aproape cum le prevăzuse Aronescu. Dar tu dră
guţule, cu acţiunea ta melo-cîramatică, ne aş
teptată, ai schimbat, dintr’o singură mişcare a 
degetului tău, toate planurile, atât dc penibil, 
şi minuţios combinate, de către vărul meu şi 
mine. Sărmanul ! era sâ-şi piardă capul, vă
zând dezastrul, pe care ’1 provocase sinuciderea 
mea aparentă.»

— «Dar,» întrebă Viutilă, «dacă, doamne 
fereşte! nu răuşa el să te readucă la viaţă?»

^Lucrul acesta, era cu totul exclus, după 
câte îmi afirmase vărul meu. El îmi dăduse, 
o doză de veronal, ceva mai concentrată, şi 
apoi, chiar dacă se întâmplă, să mor in somn, 
ce era, de cât, să continui un somn dnîce- 
dulce ? Căci adormisem, cu convingerea pro
fundă, că mă voi' redeştepta, spre a trăi feri
cită cu tine ! Dacă muream, dormeam înainte, 
cu visul ce-mi făcusem.»

— «Ei, şi acum ?» întrebă Vi utilă, mân- 
gâiându-i mâna, cu o mişcare tremurată, pă
trunsă de duioşie care îl stăpânea.

Eata, strânse bazele şi dinţii, închizând u- 
şor ochii, şi ca o şoaptă, rosti:

— «Drăguţul de el ! Puişorul meu 
nn-ţi îuchipui, cât de fericită m’a făcut, neno
rocirea aceasta, care mi-a dovedit, cât de mare, 
era iubirea ta pentru mine. Şti drăguţule, că 
dacă mureai tu. nu mai era nevoe'de Aronescu

! Nici
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al meu : ori-ee sistem de sinucidere, mi-ar fi 
fost bine venit. Mama mea, se ragă de doctori, 
sa nu te lase să. mori, căci era sigura, ca, 
de astă data, 11’aveam sa «ma mai joc de-a 
simularèa.»

«In realizarea planului men, m'a ajutat mult 
Marişca, ştii, devotata aceia a mea, desgre care 
ţi-arn vorbit în câte-va rânduri. Ea, a pândit 
momentul, după, cum îi spusesem, şi a chemat, 
pe varul meu Aronescu.

«En spaima şi surescitarea, de care fusese 
cuprinsa mama mea, s'a convins din spusele 
doctorului ca sunt moarte, in dezorientarea ei 
nici nu Ta mai recunoscut.

«E posibil, ca, chiar de-1 vedea mai des, iar 
nu la interval de doisprezece ani, şi cu o barbă 
de haham, nu Ear ü putut ghici, în acele 
momente.

«Stratagema, dupâ cura vei vedea, a reuşit 
de minune. Dar constatarea că tu mă iubeşti 
aşa de mult, drăguţule, m’a silit, după sfatul 
doctorilor, să mă ascund vederei tale. Din a- 
ceastă pricină, şi fiind-câ nu mă răbda iuima, 
să nu te pot vedea, am umblat înfofolită, fă
când pe tâmpită şi pe şaşia.»

Vintilă, isbucni în râs, la amintirea fela- 
lui cum se prefăcuse iubita lui.

— «Şi eu, am observat,» zise el, *câ ia 
momentele când erai emoţionată, aveai nişte ochi

9
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mari, frumoşi, pe care-i priveam, ca pe nişte 
prieteni dragi. Dar de indata ce erai mai li
niştită, ţi se cobora o sprânceană mai jos, şi 
alta, se urca In copae. Iar ochii aceştia superbi, 
se transformau: unui se uita la slănina, şi 
altul la faină, mimai ca să nu sc* uite drept 
ia mine. Şi până şi năsucul asta adorabil, se 
strâmba şi dumnealui, din rădăcină. Mă rog, 
atât cât era vizibil. Cred ca şi din buze, tre
buia să fi strâmbat matale, numai ca să obţi, 
efectul acela de «August» feroeuin»

Aurelia izbucni in râs apoi relua povestirea, 
pe când cu un gest iubitor dezmierd» mâna lui 
Vintilâ :

— «Vai', drăguţule! înoliipuie-ţi mutra u- 
luita a lui Aronescu, în clipa când a constatat 
că ţi-ai tras un glouţ în piept...

«Eu nu l'am văzut, dar îmi spunea el, dupa 
aceia, că i-ai dat una, din cele mai straşnice e- 
moţii, pe care le a avut îu cariera lui. Spu
nea bietul băiat, că, daca se Întâmpla să mori 
tu, cei mai bun lucru, ar fi fost să ma lase, 
şi pe mine sa mor, dacă era vre-o putinţa. 

^E1 socotea că ar fi fost păcat, ca din două iu
biri atât de frumoase, una să se stingă, şi una 

(sa rămână ca o epava rătăcitoare, în viaţă.*
. Tânărul duse mâna «sorei*, la buze, şi o 

privi în ochii umeziţi, pe când ea continua sa 
povestească :



I

Cum iubeşte o fat a 131

— cUitâ-te, în jurul tau, drăguţule : mai 
recunoşti ceva din salonul, în care m’ai găsit 
pe mine, langita în pat, cu aspectul unui ca
davru marmoreau ? Actsra-i salonul nostru de.,. 
<recepţie...» Dar toate draperiile şi-au luat dra
mul spre pod î Uite colo. iu partea ceia, e lo
cul îu perete, unde, spunea Marişca mea, că 
s a repezit mama cu capul. De atunci s?a cu
minţit biata mama rara. Avea lamuri drăguţa, 
dar şi le-a turtit de perete. Numai de ar duia 
cuminţenia asta a mamei mele. Femeie nu e- 
ste? Deh, ce vrei? este şi ea schimbătoare.»

—• «Ba, dragă, te înşeli» replică Viutila, 
edacă revine la aceleaşi idei de mai înainte în
seamnă, că nu o schimbătoare de loc...».

Aurelia îsî făcu de lucru, pe lângă perna 
lui Vin ti la, şi fără ca el bă observe, se plecă 
asupra lui, şi-l 'sărută pe buze.

— «Mm ! ce surpriză plăcută !» murmură 
Viutila cercând să se ridice.

Fata îl opri cu un gest, silindu-1 să rămână, 
tot culcat, şi zise :

— «Ai văzut : ţi-am farat un sărut ! N’ai 
idee de când doream, să to sărut po furiş, ho
ţite.»

— «Cum ? pe furiş merge ?» întrebă Viu-
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tilâ, adoptând şi el, tonul glumeţ al prietenei 
sale. «Pe furate merge? Păi daca e aşa, am 
sâ recurg la-ajutorul Poliţiei. >

Aurelia, avu uu gest, ca de fată răsfăţată, 
când e supărată.

— «Ooof !» făcu ea, dând cu tifla în spre 
Vintilâ : «Parcă fără Poliţie na se poate l 
Las'că-ţi dau sărutul îndărăt ; nu mai deranja 
autorităţile, pentru aşa o pupătură de... proba.»

Şi plecându-se încet, asupra convalescentului, 
îl sărută cu toată duioşia sufletului ei.

— «Bogdaproste !» zise Vintilâ, «că mi-am 
recăpătat, lucrul furat, înapoi, altfel rămâneam 
păgubaş... nenorocit.»
v — «Acu» începu Aurelia mângâindu-i c 
mână, «să-ţi spun mai departe.»

Şi ţinând mâna lui, continua să o mângâe, 
povestind :

— cAroneseu era preocupat de starea mea. 
şi după ce te-a dat iu primire, celor mai buni 
chirurgi, ce a putut descoperi, a văzut numai 
de mine. Cum doza de narcotic, ce luasem, fu
sese excesiv de mare, readucerea mea în viaţă, 
a durat cam mult. Âronescu, după ce s a con
vins, că nu mai este nici o primejdie pentru 
mine, m’a lasat îutr'un fel de somnolenţă fără • 
sâ-i spună mamei, că nu fusese nici un pericol 
pentru mine. In tot acest interval, mama în
cerca mereu pereţii cu capul. Şi după cum ;şi
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smulgea* din păr. ar fi dat gata cel pnţin o 
daziuâ de peruci. Dar atac capul, cât şi părul 
eî, au Rezistat mai presus, de ori-ce aşteptări. 
Numai vocea i se stinsese; răguşise săraca, 
par’că ar fi fost o primadonă. Ea gemea :

— «De ce n'am consimţit? De ce n ara ce
dat ? Redă-i viaţa doctore, şi o dau lui' Yiutillă, 
aumai de n’ar pieri şi ăla !»

Iu cel diu urmă bocetele, şi ţipetele ei, pu
teau fi luate, drept taiue adâuci, aşa de răguşit 
le şoptea. Negreşit, acuma cât d’o auzeam eu, 
ii pierise glasul ; dar cât fusesem vie, cum 
îmi mai spărgea urechile ! De o fi drăguţule, să 
am uevoe s-o schimb pe mama, nu mă mai 
păcălesc : iau uua pe încercate.*

A iutilă începu să râdă cu poftă, de modul 
esagerat hazliu, în care prietena lui, prezenta 
fazele cele mai tragice, ale dramei prin 
trecuse.

— «Ah ! ce bine îmi pare că râzi, puişo- 
rule :» zise Aurelia, cmăcar la atâta sunt bună, 
să te înveselesc puţin.»

— «Bine, dar u’ar trebui să râzi aşa, de 
mama ta.» obiectă Viutilâ. potoliudu-şi râsul.

— «Cum drăguţule, uu-mi dai voe să râd ? 
E mama mea. ce e mama ta ? Şi po urmă

-ţi spau drept, râd de soacra ta, şi tare mi-e 
necaz pe soacra-ta, căci prea .a fost nedreaptă, 
ca mine, şi prea s a gândit la cheful ei, chiar 
•bu. risicul de a ne uenoroci pe amândoi.»

care

^ 1 i
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Dar ca îşi trecu uşor cu raa.ua peste frunte, 
ca să gonească valul de tristeţe, ce era gata, 
sft-i se lase pe obraz, şi relua cu un surfis :

— «Mama continua cu reprezentaţiile ei, şi 
ajunsese de Ja izbitul capului de pereţi, şi de 
la smulgerea mostrelor de par, diu cap, la tă
văleala po jos cn imitaţii de voce, de boa cons
trictor. Sâsâind ea făgăduia doctorului marea 
cu sarea, daca ma va salva. Dar Aronescu, 
credincios planului pe care l-am «elaborat» îrn- 
preuna, cu atâta grozavă ingeniozitate, i-a. pus 
chestia de-a dreptul :

— «Cucoană Marioară numai un miracol
poate s’o raai scape pe fata aceasta : repede-te 
îa cea diutâi biserică, trezeşte pe dascăl, din 
somnul de după amiaza, iad pe preot, de 
la obligaţiile lui conjugale, şi plăti şte-le cât 
ţi*or cere. Dar sâ traga aia o rugăciune, !o 
care sa tăgăduiască lui D-zeu, şi tuturor sfin
ţilor, ca, daca ţi-o readuce fata D-tale în viaţă, 
o dai după nenorocitul ăsta care s a sinucis 
acuma ! O dai dacă el o mai scapă !>

Mama nici nu l’a Jâsas să termine şi a în
ceput :

*0 dau ! O dau ! O dau !
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«Doctorul, ca o mutra gravă de dricar, i-a spas:
— «Du-to de povesteşte-i şi lai moş popa, 

căci mi-ai împăiat capul destul, ca udatul* 
D-tale. Dar vezi, zbiară mai tare în biserică, 
zbiară că D-zeu e cam surd, e bătrân. Şi, ia 
şi pe Ma rişca la slujba aceasta, ca să te sus
ţină, şi sa pue şi ea o vorba buna, pentra 
I)-ta, po lângă D-zeu.»

Mama a început :
— «Nenorocita de mine ! păcătoasa de mine!»
«Dar Andronescu, de colo:
— «Lis’că te ştiu eu cucoană, ce poamă 

eşti ! Dă mai repede, până nu pleacă D-zeu în 
turneu, că atunci puţi să umbli cu cinci la
ma nări după el, şi tot pe geaba.>

«Spunea doctorul, că mama începuse să 
dichisească, să-şi dreagă frizura, cu o 
fabuloasă. Din grabă şi-a trântit pe obrazul 
drept, un sac de făina, şi pe obrazul stâng, 

de buze. Cred că de nici

SG
iuţeală

tot tubul cu roşu
un clovn, n’o fi râs lumea cu atâta haz, cum 
râdea de M-mo Trandafirescu, pe eănd se faţăia 
către biserică, zorită ca lumânarea în mână, 
cu pălăria pusă dc-a curmezişul, şi tot împie
dicând u-.se dc rochia ei Princesse pusă de-a’n- 
doasole. A avut noroc dc bietul dascăl, căci el 
descoperise la timp, că ea pusese rochia, cu 
spatele in faţă.

«Nici nu plecase bine, şi doctorul tni-a dat
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voe să deschid ochii, căci eu, îuceppsem să aud, 
încă înainte de pornise mama la biserică. 
Şi deşi aşi ti dorit, să mă dau jos. să mă 
îmbrăc, căci mă îutremasem aproape complect, 
de efectul narcoticului,—şi îmi era şi foame î — 
a trebuit să stau păuă s a înapoiat mama.

«Abia sosise, şi a fost ajunsă de pe urmă, 
de dascălul bisericei : mama, de emoţie, sau de 
evlavie, le dusese o lumâuare, şi la plecare, 
luase cu ea două. Dar biata mama, din uşă 
începuse să întrebe, dacă rugăciunea preotului, 
a avut vre-uu efect asupra mea. Când a ajuns 
lângă mine, mi-a dat vărul meu voe, să mişc 
uşor pleoapele. Şi când a văzut D-neaei minu
nea. mi-a fost frică şi mie şi doctorului, să nu 
înebunească de bucurie. Să nu te mire drăgu
ţule, ca vorbesc ast-fel, despre mama mea. 
Te asigur că o Priita, cu o inimă mai sensibilă 
de cât a mea, ar ti mai crudă decât mine, 
dacă, prin încăpăţânarea ei, ar fi adus-o la 
două degete, de disperare, şi de moarte, cum 
mă adusese pe miue.»

Tânărul zise cu un ton de dojanâ prietenoasă:
— «Dar nu râde draga: părinţii au anu

mite drepturi, şi dacă socotesc un lucru spre 
binele copiilor, şil execută, ei saut justificaţi.» 
^_Jnsă Aurelia exclama:

— «Te înşeli dragă ; părinţii sunt cei mai 
groaznici tirani ai copiilor lor, când sunt aşa,
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ca mama mea î Noroc câ nu toate manhole su ut 
aşa ca... D-na Trandafirescu. Dar urmez :

«Şi efiud a văzut, şi s a asigurat şi ea 
dar mai ales şi Marişca, — mTau apucat fie
care de câte o mână, şi au îuceput sa ma să
rute pe întrecute.

cDoamue! Doamueî sa fi văzut dragoste ! şi 
cum crezi câ ma sculat? Cu o teorie, noua- 
nouţâ, care răsturnă tot ce spusese mai înainte 
de aceasta isprava â mea. Spunea mama :

— «Aurica mea dragă! de ce te-ai luat după 
vorbele mele !? De ce ai luat iu serios prostiile 
mele? De cât sa fi fâcut asta, mai bine să fi 
plecat unde-va cu el: in fundul lumei. să fik 
trâit fericita, şi sa nu fi îucercat sa te sinu
cizi. Dar dacă, doamuc fereşte, nu-i venea doc
torului în minte, sa raa trimeatâ la biserică?»

«...Şi plângea, şi-şi puuea mâaa mea. când 
pe obrazul cu faina, când pe obrazul cu vopsea 
de buze ! Numai râsul meu a mai domolit-o 
niţel, când am îutrebat-o :

— «La ce circ te-ai angajat mama dragă ?>

*

«Durerea ei, înduioşarea, şi drăgălâşiile, cu 
care mă copleşea, atinsese proporţii caraghioase. 
Aronesco, era gata să-şi prefacă batista în 
scamă, tot explodând de râs într’unsa ! Şi mama •
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na roai înceta. Autoritara de pâini ori, se 
transformase într’o roaba, a mea. Săraca ! â 
trebuit sà ma vadă moarta : trecuta pe lumea 
cea-1’altft, ca să se producă o revoluţie îa jtîi- 
nia oi.>

Viaţi 1 A. surâse mângâindu-i mâna Aureliei :
— -Şi cu toate acestea, ea te iubeşte foarte 

mult ; cel puţin, asta rezultă, din câte rai-ai 
spus pâu£ acuma.?

Uu uşor nour de îngrijorare, se ivi pe o- 
brazul tinerei.

— «Da,» murmură ea gânditoare, «mă iu
bea în felq 1 ci, şi ma iubeşte încă ; dar vezi 
drăguţule, că acţiunile ei, erau condiţionate^ 
în foarte bună parte, de câto-va lucruri, pe 
care eu, nu Ic cunoşteam precis. Aşa, în mod 
vag, rum să spuu ? ueprecis, ştiam câte ceva, 
insă nu mi le explicam ia deajuns. Era ceva, 
ca uu mister, care plana :n jurul întregei 
noastre îmbogăţiri subite: Tu puiule cunoşti 
situaţia noastră anterioară : mama fugită de ia 
părinţi ca tata, nevoită să dea camere mobi
late. şi pensiune 
noi îu gazdă.

«Suferinţele, mizeriile, datorite unui venit prea 
maro ca sa mori şi prea mic ca să trăcşti cu 
el, Io cunoşti... Dar na cunoşti, şi îmbogăţirea 
noastră subita, bazata p3 o întreaga combinaţie 
machiavelică, de care atunci, râdeam ca de o

Le ştii că doar ai fvst la
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poveste î Ei total era în legatară, ca diplomaţia 
ei, întrebuinţată, ca să mă îndepărteze de tine. 
Faptul «-.liiar, că te afli în salonul nostru cel 
mare, şi ca n ai fost dus nicâeri, s’a ţinui cel 
mai strict secret, în jurul acestei întâmplări, 
este tot în legatara, cu acea hazlie, şi tot o- 
dată «romanţioasă combinaţie misterioasă», <al 
cărei* rezultat este averea noastră.

«Nu-mi mai amintesc, de cat în treacăt, ca, 
în momentul când am văzut, că tu eşti atât 
de grav rănit, drăguţule, mi-a pierit toată ve- 
s-lin, pe care rui-o provocase transformarea a- 
titudinçi mamei mele. Şi daca n’ar li fost asi
gurări io precise, convingătoare, a Iui ArOucscu, 
şi condiţia ca tu vei fi salvat, eu, cu sigu-. 
ranţă că nu mai jucam o «comedie* a siuu- 
ciderei ! Eu chiar ascunsesem, după paravanul 
de colo de lângă uşă, un revolver, — acel aş cu 
care te îinpuşcaso-şi. Eram hotărâtă ca, dacă.., 
plecai, să pornesc imediat după tiue.»

, Convalescentul, atrase pe Aurelia spro sine, 
şi o sărută. In clipa în care fata îl mângâia, 
el avu iluzia, că aude în odae o mişcare, şi 
se opri să asculte: urechea lui dezobişnuită de 
zgomote, do când sta în pat, 'percepuse un so
net, caro îi dara străin. El aruncă ochii în 
spre paravan care ascundea lavoarul, uu fo
toliu şi diferite rufării,—dar cum mişcarea na 
se mai repeţi că avusese o halucinaţie»crezu
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auditivă, si continuă să vorbească înainte cu 
frumoasa... lui «soră de caritate .

CAPITOL IV

După câte va minute de glume şi drăgălaşii 
fata se întrerupse, căci o bâtae discretă în uşa, 
o sili, sa întoarcă capul, şi la invitaţia ei 
apăru D-ua Trandafirescu :

— «lată şi pe cucoana Marioara Agripina 
Trandafirescu,» zise Aurelia arătând cu degetul 
spre mama ei.

Ochii vizitatoarei, întâlniră pe ai lui Yintilă. 
Femeea cu o mişcare maternă, se plecă, până 
Ia fruntea convalescentului, şi i-o sărută.

Cu vocea tremurată, de lacrămile care i se 
urcau până în gât, ea întrebă :

— «Cum sâ fac, să mă erţi, de suferinţa 
şi nenorocirea pe care ţi-am provocat-o, Vintila 
draga ?»

— «O! Nu vă mai rupeţi inima pentru 
ducruri trecute doamna...»

Aurelia interveni, pe un ton de ştrengăriţi:
— «Hei - hei ! musiu, nu se zice doamnă, 

când vorbeşti cu cucoana aci prezentă. Să-i 
zici mamă, căci altfel, ai aface cu mine ! Tu 
sâ-i zici mamă, iar eu, îi voi zice coană soacră ! 
Căci numai pentru mine â fost soacră.»

— «Aurica mea dragă !» se rugă D-na

/
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Trandafirescu, fi şi tu cu mine mai ertătoare !*
Şi adresându-so lui Vintilă, mama zise, cu 

o intouaţie vesela, aproape cuceritoare :
— «Fetiţa asta, e un drâcoşor dragâlaş, şi 

ahuzeaza puţin de puterea, pe care i-o da slă
biciunea mea faţa de ea ! Dar nu face nimic : 
eu o iubesc azi şi mai mult, de cat o iubeam 
înainte.»

— «Iutr'adevâr,» zise Aurelia, cu un surâs, 
sigur de sine. «Aşa este, şi ca să-ţi dau o 
probă de cât ma iubeşte mama, ai sâ vezi, că 
nici n'o sa crâcnească măcar, în momentul, 
când va afla, ca toata afacerea ou sinuciderea 
mea, a fost o farsă.»

Doamna Trandafirescu, deschise ochii mari, 
privind pe fiica sa cu mirare, şi întrebă:

— «Ce vrei să spui Aurico dragă? că nu 
înţeleg... Adică să nu fi fost sinuciderea ta de 
cât o glumă ?»

— «Da, mamă, n’a fost de cât o glumă ; 
o farsă care însă era să-1 coste viaţa, pe 
D-nea lui, aci prezent.»

D-ua Trandafirescu, făcu ocolul patului, ca 
să ajungă lângă Aurelia. Vintilâ urmări miş
cările ci, cu o intensa curiozitate, şi respiră 
uşurat, când văzu că femeia cuprinde pe fiica 
ei în braţe. Mama Aureliei zise :

— «Draga inea î ce fericire, că n a fost de 
cât o farsă ! Vai ! ia îachipue-ţi ! dacă ar fi



142 Vasil e Pop

fost adevărat, şi doamne fereşte ! ai fi fost în 
primejdie de moarte.»

Aurelia, rămase câte-va secunde ctr buzele
întredeschise de uimire, începu sa clipească 
repede din ochi. şi lacrâmile o podidiră. Êa 
cercâ, să-şi Lirue emoţia, ca sa păstreze aceiaşi 
atitudine, râzătoare, dar nu izbuti. Cu uu gest 
convulsiv, cuprinse pe mama ei îu braţe, si 
ne mai putându-şi stăpâni emoţia isbucni :

— «Mama ! dulcea mea maura ! cât eşti de
buna !»

Vintilâ, privind scena, surâse înduioşat şi 
el, si îatîuzând o mâna în spre Aurelia, cu 
un gest de protestare rosti :

— «Pardon-pardon ! D-ueaei este mama mea, 
nu este a D-taîe D-şoara L Şi cu tot revSpectul, 
te rog, sa mai iaşi şi pentru mine, o parte de 
obraz de sarutat.»

Aurelia, îi arnueft o privire glumeaţă, îusă 
umeda de lacră mi, zicând :

— «D-tale drăguţule, ara să-ţi las partea 
de obraz pe caro o pictase, cu vopsea de buze. 
Eu sunt abonată, la partea cu faină.

*

D-na Trandalirescu, îşi potoli ea încetul 
plânsul, şi făcu somn fiicei sale, să treacă ce
va mai dooparte, pentru a vorbi împreună. 

Dar fata zise cu glas taro :
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— «Marna dragâ, eu nu am nici a a secret, 
faţă de dragul mea Viutiia. Poţi vorbi, ori şi 
ce vei vrof, şi dansul trebue sû fie pus în cu
rent, cu tot ce este privitor la mine, sau la d-ta.»

— « Dar,» murmura l>-na Trandafir eseu, in 
şoapte», încercând sa couvingft, cu o clipire clin 
ochi, pe fiica ei, «aşi dori sa-ţi comunic, câte
va lucruri, extrem de importante, şi să Ie dis
cutam, de oarece, na se mai poate sa amânam 
nimic. Şti draga mea, evenimentele suni de aşa 
natură, încât, nu numai tu, dar şi situaţia 
mea este periclitată, de întârzierea hotârâroi, 
pe care trebuia să o iau.*

— «Fie, mama dragă, dar o repet: Eu na 
am absolut, nici un secret, faU de Vintilft al 
meu, şi de aceia, te rog sa vorbeşti dar.»

Cu o uşoară codire, I)-ua Trandafircsca reluă:
— «Dar crezi că stătea lui, sa fie aşa de 

buua, îu cât sa-i permită, u suporta ştiri grave, 
care i ar da putinţa sâ vadă, ca şi situaţia ta, 
este periclitata?»

Aui’elia izbucni cu nerăbdare :
— «Oof mama droga! câte ocoluri faci iu 

mod inutil. El e voinic, şi a putut suporta, 
lovituri sentiraeutale, destul de puternice, curi 
poate pe altul, Dar fi doborât, daeà inima lui,—* 
draga lui iui mă,—nu ar fi fost, atât de solid 
construită.*

Convalescentul, se amestecă iu vorbă, surâ
zând cu aerul lui blajin :

I
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— «Vă rog, dacă aveţi ceva de discutat, 
nu va jeuaţi : sunt acum în stare, să înfrunt, 
până şi o cearta furtunoasă ! necum să aud, 
o discuţie de interese...»

— «Dragii mei !» relnă mama Aureliei cu 
o intonaţie tristă : na aşi fi vrut să vă a- 
mărăsc/'clipele aceste de fericire, pe care vi le-a 
procurat revederea, şi revenirea la sănătate, a 
lui /Vintilă, dar sunt serioase piedici, cari se 
ridică, in drum al căsătoriei voastre.»

Aurelia exclamă cu vioiciune :
— «Piedici în drumul căsătoriei noastre?»
— «Draga mea !» oftă D-na Traudafirescu, 

dând din cap, cu o sinceră părere de rau, 
«piedica despre care pomenesc eu, şi care se 
ridică în drumul vostra, este de aşa natură, . 
în cât serios, va constitui una din cele mai 
mari nenorociri, ale vieţei voastre.»

Aurelia o întrebă repede :
— «Dar dece mama să nu reuşim prinţi o 

combinaţie inteligentă, să înlăturăm din drum, 
obstacolul despre care vorbeşti d-ta.»

Mama Aureliei, avu un gest de descurajare ; 
totuşi se decise, să vorbească, şi începu :

— «E, un lucru banal, dar de el a atârnat, 
şi atârnă încă, buna stare relativă, de care am 
fost înconjuraţi, din momentul, când am deve
nit moştenitoarea averei, pe care o cunoaşteţi.
Ei iată, este la mijloc un testament : îu acel
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testament, se prevede câ Aurelia, de îndată ce 
'va împlini o anumita vârstă, să fie obligată, 
a se căsători cu uua din rudele ei ; uu tânăr, 
care nu e de loc râu. El se prezintă foarte 
bine, şi a făcut studii. Acesta, a fost motivul, 
care m a făcut pe mine, să mă ridic cu atâta 
energie, împotriva căsătoriei ei cu d-ta dragă 
Viutila. >

— «Bine, asta,» zise Aurelia, «nu ar â 
nici o piedică: renunţ pur şi simplu, şi acuma, 
cum am mai renunţat şi'n trecut, la tânărul 
ce mi s’a hărăzit prin testament. Eu îl iau pe 
Yiutilă, mamă dragă!»

— «Aşa crezi tu câ se poate fata mea. Dar 
testamentul mai prevede, ca, în cazul, când tu 
ai lua po altul, întreaga avere de care ne-am 
bucurat pană acum, să treacă asupra acelui 
tânăr pe care nu vrei să-l iei... Şi acea per
soană, a făcut tot posibilul, după câte cred eu, 
câ să înlesnească întâlnirile voastre. El ehiăr 
a organizat, uu fel de supraveghere, a tuturor 
actelor mele, şi ale tale. Aceasta înseamnă : câ 
din momentul, în caro voi veţi fi căsătoriţi, 
să renunţăm cu totul, la întreaga avere, pe 
care am stăpânit-o până acum.»

— «O! mamă,» exclamă râzând Aurelia, 
«şi ce ne pasă nouă, dacă există clauza aceia 
caraghioasă ! Vom trăi şi fără avere !»

— «Voi putoţi trăi dragii mei, şi mai
io
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modest, şi puteţi chiar,» replică D-na Tranda- 
firescu, «să vă creaţi prin munca voastră ve
nituri noui, dar eu, de în data ce mi se ia 
averea din mână, rămân pe drumuri.>

— «Nu-ţi fie frică, mamă draga !» zise 
Aurelia cu voioşie, «ai să vezi ce avem noi 
de gâ^d să facem, de îudatâ ce Yintila al 
meu, va fi restabilit în deajuns ca să poată 
lucra. Vom face miuuui ! El va deveni doctor 
de plasă...»

Mama tinerei dădu din cap, zicând cu o in
tonaţie blajină :

— «Draga mea, tu, nici nu prea văd ce ai 
să poţi face, în afară de ceia-ce face ori-ce 
tânără, care se mărită : gospodărie, plimbări, 
şi...»

— «Opreşte-te aci, mamă dragă ! nu spune 
mai departe, că poate îl descurajezi pe amicul 
meu Yintilâ. Eu i-aşi fi spus alt-ceva care să-i 
facă plăcere, îusă cum P-ta, eşti de faţă, mă 
jenez să-i spun, că o să... avem copii !»

— «Acuma nu i-ai spus-o şî faţă de mine ? 
Dar ştii draga mea, că ar trebui să adopţi, un 
ton mai cuviincios, şi gândiri mai mai puţin 
zburdalnice, de cât acelea, pe care le-ai avut 
până acuma.»

— «Să mă erţi, mamă dragă !» reluă tâ
năra afectând cu exagerare, un aer de miro
nosiţă, şi aruncând în acelaş timp, pe sub sprin-
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cene, o privire, în direcţia lui Vintilft, «sâ mă 
erţi daca vorbesc ast-fel, dar şti ? a avea copii 
astă-zi, câud ţara are nevoe de armata, şi do 
tineri, care sa fie în stare să muncească, şi 
sa producă, pentru nevoile unei naţiuni mari, 
a avea copii e o datorie...»

— «Ia auzi de unde s'a trezit patrioata mea !» 
exclama d-na Trandafirescu, stăpânindu-şi râ
sul. «Cine ar fi bănuit, câ aşa o flamfâstâcft, 
precum este d-neaei, are vederi de înalta po
litică sociala ?»

— «Mamă dragă,» o întrerupse Vintilft, su
râzând : «chiar fără aceste vederi, dupa cum 
spui d-ta, este de datoria fie cărui bun patriot, 
să lase în locul lui, cel puţin doi urmaşi.»

— Oho ! ce, numai doi ?» exclama Aurelia, 
«ea vreau cel puţin, o jumătate de duziuă ! 
Farâ jumătatea moa de duzină, raft pun în 
grevă.»

— «Mai ales,^ zise d-na Trandafirescu, pa
rodiind pe fica ei, «într o perioada, în care noi 
âvem nevoe, de populaţie, armata, etc.

— «Brrr !» făcu Aurelia, scuturându-şi bu
clele, «auzi vorbe sonore la mama mea ! Sa
gtiţi că se scufundă pământul. Eu propun lui 
Vintilft, să no oprim aci, sâ o rngăm sâ pună
puuct frazelor, şi sâ reducem totul, la cea mai 
simplă expresie ; la una şi cu unul fac trei, 
asta... două!» rectifică ea cu un aer ştrengft-
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iese. «Ştiţi asta este dobânda din anecdota cu 
evreu), pe care o povestea odinioară, bunicul 
mou, bunicei mele.y

D-na Traudafirescii, reluă, ca o intonaţie bla
jină, însă monită să impună celor doi :■

--r- «Nu vă uitaţi, dragii mei, că eu vor
besc atât de simplu, şi liniştit. In dragostea, 
ce am pentru voi, găsesc puterea necesară, ca 
să ascult glumele, pe care fiică-mea, biae-voeşte 
să rai le plaseze, în fiece moment. >

Aurelia o întrerupse cu o gravitate hazlie :
— «Nu uita mamă, ca nu saDt glumele 

mele, sunt glumele bunicului c-tale ! D-ta mamă, 
ai aerul, că ne transporţi fără automobil, în 
domeniul dramei cele mai perfecte.»

D-ua Trandafirescu, relua, cu un aer ceva 
mai grav :

— «Scumpa mea, să vorbim şi serios: pri
mejdia care ne ameninţă pe noi amândouă şi 
pe Vintilă al nostru, este de aşa natură, în 
cât merită, fie măcar pentru câte-va momente, 
să adopţi un ton do seriozitate.»

Aurelia îi luă mâna, şi i-o mângâia zicând :
— «Mamă, putem vorbi lucruri serioase, şi 

pe un tou mai glameţ.»'
Vintilă întrebă, cu tonul conciliant, care-i 

era parca ÎDăscut :
— «Dragă mamă! Nu ar fi mai bine, să 

vorbim'do căsătoria noastră?»
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Doamna Traudaiirescu, făca uu semn de 
spaimă, ca-şi când numai enauţarea acestui 
eveuiment, ar fi îngrozit-o.

— '-Dragă Vintilă! scumpul meu! şi tu 
Aurelio ! Va rog să nu luaţi în nume de rău, 
opunerea mea, la acest proect al vostru.»

— cDar bine mamă.» izbucni Aurelia, cu 
an accent de iritaţie, care dâdea îufâţişărei ei, 
şi mai mult farmec : casta este făgădaiala p8 
care ai dat-o lui Ardnescu, şi pe urmă, ai 
repetat-o ia biserică, în faţa lui D-zou ? Ştii 
câud te-ai dus acolo cu un obraz sulemenit, cu 
vopsea de buze, si altul pudrat cu cea mai 
buua făină de făcut plăcintă ?»

Vintilă izbucni în râs, pe când D-na Tran- 
dafircscu, cu glasul îmbunat, de gluma fiicei 
sale, rosti pe un ton matern :

— «Si dragă, eu îţi vorbesc serios, şi tu 
o iei aşa in glumă ca şi câud noi aci, am fi 
preparând, ciuo ştie ce partidă-hazlie.»
.. — cDar ce mamă dragă, D-ta crezi că cu 
consider căsătoria mea cu Vintilă, ca o partidă 
de înmormântare ? Ştii că ai hazul cam ma
cabru ? D-ta ar trebui, să fi bucuroasă, ca în 
momentul acesta, nu mă poţi supăra cu copo- 
aiţia letale.»

Nevroind să mai întindă coarda, D-na Tran- 
^afirescu cercă să fie împăciuitoare:

— «Fie Aurelio draga, admit tot ce vrei
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ta. Numai to rog foarte mult, să fiţi, şi ta, 
şi vintilă, destul de indulgenţi, pentru că am 
motive, oare mă silesc să cer, să faceţi căsă
toria voastră, ori unde, în altă parte, numai 
în acest oraş nu.»

Yiutila o privi cu un aer uloit, şi D-na 
Trandatiroscu, răspunse acestei priviri, direct, 
zicând :

— fVâ puteţi duce, ori unde, într'o comună 
depărtată, la ţară sau afară din ţara noastră. 
Va dau toate mijloacele necesare pentru a ce
lebra" căsătoria voastră. Dar condiţia precisă : 
ca nimeni să nu publice, sau să transmită de 
acolo, aci, la ziare, că tu, Aurelia Traodafirescu, 
te-ai căsătorit cu D-l Dragomir.»

Vintilă privi spre tânăra fată, aşteptând să 
audă cuvântul ei.

D-na Agripina Marioara Trandaliresco, îşi 
plimbă privirile de la lata ei la Vintilă, aco
perind pe amândoi, în acelaş surâs matern.

Dar brusc din spre paravanul do lângă uşă, 
se auzi un strănutat.

Câte-şi trei avură o tresărire. Mama Aureliei, 
merse mai mult în goană, în spre paravan, 
şi trecu iu partea ceaPaltâ a lui. Ea scoase o 
exclamaţie stridentă :

— «A, d-ta aci soro ! ?»
Şi fără a mai aştepta răspunsul persoanei, 

pe care o zări acolo, ea dădu paravanul în
lături. *
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înaintea ochilor celor doi tineri, apăru fi
gura sorei Ana, cu ochii par’că lipiţi de multă 
dormi re.

— «D-ta ai dormit aci pe când noi vorbeam 
cu glas tare, soro dragă ?» îutrebă d-na TrâQ- 
dafirescu pe femeia, care se ridica somnoroasă 
din fotoliu.

Aurelia făcuse o mişcare de ciudă, când dă
duse cu ochii de sora de caritate. Pe ea o in
digna gândul, că cine-va a putut asculta toate 
cuvintele de dragoste, şi gingăşiile pe care le 
schimbase cu logodnicul ei.

Sora păru a se reculege şi băigui :
- — «Să mă ertati, am intrat aci mai de 

vreme şi m’a cuprins somnul.»
— «Bine, dar cum ai intrat d-ta aci ?» în

trebă mama Aureliei, d-ta, trebue să fi fost aci, 
încă de acum o oră, de oare-ce noi nu te-am 
văzut intrând.»'

— «Mă scuzaţi,» se rugă diu nou sora, cu 
un ten aproape plângător : «nu are să mi se 
mai întâmple, eram atât de obosită,» urmă ea, 
văicărându-se înainte, pentru a fi scuzată : «era 
linişte şi am adormit. Cred că nu am făcut 
nici du râu nimănui, aţipind puţin in salonul 
Acesta,»

Pe faţa D-nci Trandafireseu, sp zugrăvi o 
cousteruare, pe care nici nu încercă măcar, să 
o ascundă. Ea rosti cu un ton imperativ :

%is ţ 1 1
V2i • . „■>
lWte
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— «Te rog să ne laşi î Cred că ai dormit 
destul aci? Sper ca nu are sa se mai întâmple 
un asemenea lucru, mai ales, că de aci Încolo, 
nu mai este do loc uevoe de .serviciile D-tale.»

Aurelia zise cu ac'elaş aer aproape supărat :
— «D-neaei ar ti putut să moţâie şi îa altă 

parte, nu era numai de cât obligată, să doarmă 
aci, în salonul transformat pentru P-nul Dra- 
gomir.v

Cu un semn scurt din mână, Agrîpina o 
concedia, şi sora porni spre uşă, făcând câte-va 
plecăciuni, una mai umilită de cât alta.

Pe îndată ce femeia dispăru, Vintiiă si D-ua 
Trandafirescu, schimbară o privire consternată, 
pe când Aurelia, ne pricepând ce bânucli îi 
cuprinsese, întrebă :

— cBine dragă, tăceţi-mă şi pe mine să 
înţeleg, de ce v'a îngrozit aşa de muit faptul, că 
o pârlită do soră de caritate, a găsit de cu
viinţă să moţăe, după un paravan. într u odae 
unde eu mă..î giugiuleam cu Vintiiă ?»

Mama ei, izbucni, aproape furioasă:
—■’ «Ce să doarmă ! ! că n’a dormit acolo. 

Tu nu înţelegi ? femeia asta e plătită de atâta 
timp, ca să te supravegheze. Ea a stat aci să 
controleze toate mişcările, care s’nu produs în 
casa noastră, de la drama pe caro ai pus-o tu 
la cale.»

— «Cum ?» murmură Aurelia, simţind că i
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se moaie picioarele, la auzul acestei ştiri : «aşa 
crezi ?r?%

— «Da draga mea !*> replică d-na Tranda- 
firescu : «fata asta, este o plătită anume, ca 
să supravegheze toate cele ce se petrec. în casa 
noastră. N'am ştiut : am angajat-o, dar irai 
pare rau, că am fost păcălită în aşa fel->

— «Se poate să nu Re tocmai exact,» zise 
Ţintilâ ca să o liniştească.

Aurelia întrebă cu vioiciune.
— «Dar de unde ştii mamă, că sora Ana 

este cumpărată...?
D-ua Tra ud a fi roşea, dădu din umeri, şi ex

plică, pe un ton amar :
— «Nu ştiu, ce am eu, de la o vreme, de 

par’că nu mai judec în deajuns de clar, şi nu 
mai am pătrunderea pe care o aveam mai î- 
nainte, Cum de n'am văzut eu, şi n'am făcut, 
legătura, între intrarea, femeei aşteia aci la

- coi, ca soră de caritate, şi între toaţe, toate 
câte le-am văzut până acuma. Ştiţi voi copii 
dragi, că fată asta, începuse să câştige încre
derea mea. şi , reuşise să mă facă, sâ-i destăi- 
nuiesc în parte, câte-va din temerile mele?... 
Şi ea, deşi cunoaşte aproade totul, avea aerul 
ca este o naivă, şi că este grozav de aprinsă, 
de dorinţa de a mă servi. Iată pentru ce vroia 
să mă servească.»

Vintilă, cerc? di a nou sâ-i liniştească te
merile :

V
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— «Lucrul pe care il bânueşti D-ta nu ar 
£ tocmai de mirat : asemenea situaţii se văd 
foarte des, mai ales în zilele noastre de interes...»

D-na Irandatirescu replică :
— «Bine, interes ca interes, dar când e 

vorba de o avère aşa de mare, cum este averea, 
pe care nea lăsat-o nonă tata, so schimba 
lucrul ! Averea asta, în ziua în care vom călca 
una din prevederile testamentare, ne scapă din 
mână, şi revine altuia. De aceia are acel altul 
acuma interes, mare interes, ca să ne pună 
sub o supraveghere. Am făcut şi eu legâtura 
între şoaptele acestei sore de caritate, şi între 
Mari şea.

— «Cine ?.-» exclama Aurelia, «Marişca ? de
votata mea? Femeia aceia, carem’a servit aşa 
ce minunat cu scrisoarea ? s'ar putea oare ?*•

Mama Aureliei, întrebă ridicând sprâncenele :
— «Adică, de ce nu s-’ar putea ? mai ales 

dacă fac to#te legăturile, între cele ce s'au 
petrecut, şi între cele ce văzui acuma.»

— «Mamă dragă ! > zise repede Aurelia, s 
«mie îmi plac situaţiile limpezi ! Aveam în
credere în Marişca : vreau să-i cer aci, faţă de 
noi, să spună exact tot ce ştie, şi ce a făcut,
üe contra noastră, £e pentru noi. Ai să vezi 
că banuiala D-tale este greşita.?

— cSă dea D-zeu ! Să dea D-zeu ! Dragă 
Aurico,» oftă D-na Traudafirescu, «să dea D-zeu 
că bănuelile mele, să nu fie exacte.»



Cum iubeşte o fată 155

Fata fără a mai aştepta, asentimentul mamei 
sale, se îndrepta spre uşă, şi o deschise zicând

— «Mariş... !»
Dar nici nu termină bine vorba, şi Aurelia

scoase o exclamaţie :
— «Cum? tu aici? ce făceai tu lângă uşă 

Marişco ?»
Şi de afară se auziră răspunsurile încurcate 

ale servitoarei, care se scuza de faptul, că se 
atlase acolo.

Scuzele, fură urmate de un ţipăt scurt. Vin* 
tilă si D-na Trandafirescu, văzură pe Aurelia, 
aducând înăuntru de păr, pe servitoarea do care 
vorbise.

Marişca venea mai mult înclinată, aproape 
gata să dea iu brânci pe urma stăpâuei sale, 
şi intră în odae. Aurelia se întoarse îu spre 
uşă, insă nu o închise înainte de a arunca o 
privire iscoditoare in cdaea alăturată.

Fata reintră zicând cu o intonaţie de mânie 
stăpânită :

— «Aşa, acum sunt sigură, că nu ne mai 
ascultă nimeni la uşă ! Uite, că las şi limba de 
pe gaura cheiei, ca nu cum-va să se audă ceva 
afara.»

înaintând către Marişca, Aurelia o împiusè 
până in dreptul D-nei Trandafirescu, la picioa
rele patului, şi izbucni :

— -Mamă, ştii ce făcea I)-ueaei ? !»
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— «Ei, sunt tare curioasă, să văd dac-â am 
ghicit adineaori.»

Aurelia arunca servitoarei o privire încrun
tata, care o făcea şi mai drăgălaşă :

— «Uite, D-neaiei, era cu urechea lângă 
gaura cheii şi ascultă. Şi cfiud am deschis, ea 
am strigat afară, dar n am observat, şi am 
împins-o pe D-neaiei cu uşa, şi am dat-o cu 
capu de perete. D-neaei asculta... cele re vor
beam noi...»

D-ua Trandafirescu zise cu tristeţa :
— «Ei, vezi dragă ! vezi că se îndeplinesc 

tem ori le mele despre Marişca ?»
Aurelia, se adresă servitoarei, cu un ton 

energic, liotă rât :
— «Nu e nevoe să ne mai ciorovâim de 

geaba. Marişca, spune de-a dreptul, ce e ? Cine 
te-a pus la calc să asculţi ? Cum stă toată 
afacerea? M-arişca 1 Uita-to la mine, mă cu
noşti? Tu făceai faţă de mine, pe devotata, 
înţelegi ce va să zică acoma, că te « fiii in 
mâna mea, şi că ştiu ce ai făcut, şi cine eşti? 
Şi, de ce m ai minţit atât ? De ce te-ai pre
făcut atâta timp că ţii la mine, şi că mă 
serveşti, pe când tu serveai pe altă persoană ? 
De cc ai ascultat la nşă ? Spune tot dc-a 
dreptul, şi eu nu am să-ţi fac absolut nimic. 
Uite, şi mama are şft-ţi dea drămui şi P-lui c 
martor aci, că noi îţi făgăduim să scapi curată, 
dar dacă na spui, apoi ştii poliţia >

t

!
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La cuvâutul «poliţia», faţa servitoarei, se 
însenină ca sub o pofta de a rade. Dar ea se 
stûpàni, şi cercând să-şi dea an aer de părere 
do râu, zise adresându-se Anreliei :

— şoară ? sâ raft scuzaţi, dacă am abu
zat de buna voiuţa şi de încrederea d-voastrft. 
Da ; aveţi dreptate, sunt în slujba cui-va.»

— «Li vezi ? ei'vezi ?» exclamă d-ua Tran- 
dafirescu ; «acum, spune înainte !»

— «Spun,» conţiuuă servitoarea, «însă un 
de frică, fiind-că m’aţi ameninţat cu poliţia. 
Pot să vă spun, că persoana, care m’a pus pe 
mine aci, ca sa fac anumite servicii, să văd 
ce so vorbeşte, şi sâ o ţiu in curent, cu tot c& 
so potroce aci, este sprijinită diu... partea poliţiei.»

— «Frumoa îţi .şade !» exclamă Aurelia ui- 
tându-se crunt la ea, şi pe faţa ei drăgălaşe, 
trecu un fulger de mânie.

Mari şea zise cu supunere :
— «D-.şoarft ! ar fi poate urât din partea 

mea, sâ nu spun adevărul. Nu Paşi fi spus în 
alte împrejurări. II voi spune acuma. Poate ve-

* deţi chiar şi din felul cum vorbesc eu, că sunt 
o fată cu puţină... nu creştere, dar niţică... in
strucţie. Ara primit postul acesta, la d-voastrft 
cu gândul, să-mi îndeplinesc rolul, pentru care 
am fost angajată.»

Aurelia întrebă cu acelaş ton supărat.
— «Va să zică, ai venit de-adreptul ca a 

spioană, în casă noastră ?»
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— «Da d-şoară! Dar bunătatea d-voastră 
ţaţa de mine, m’a făcut să va iubesc !»

— «A, aşa ! Aşa mă iubeşti ? în cat pană 
nu te-am prins la uşă, nu mi-ai spus nimica ?»

Servitoarea se reculesese, şi vorbea liniştit cu 
o intonaţie limpede, fără accentul exagerat un
guresc, pe care-1 afectase mereu.

— «Nu d-şoară ! până acuma, v’am servit 
pe d-voastrâ, aşa cum am putut. Adică: redu
când multe din lucrurile pe care Ie ştiam, şi 
facâudu-le să pară ne însemnate, şi ascunzând 
câte-va amănunte, care ar ti fostN poate de mare

j interes, pentru cei, care rn’au pus aci, ca să 
controlez toate mişcările şi acţiunile d-voastră.>

— «Aşa? va să zică tu numai din dragoste 
m'ai... controlat?»

— «Sa nu o luaţi îu rău: nu mă ironizaţi 
D-şoară : fiind-că, dacă aţi fi fost îu situaţia 
mea, probabil, că făceaţi la fel... Am venit aci 
să vă... spionez, după cum am spus : dar în 
momentul îu care am crezut că D-voastră aţi 
murit, am fost atât de abătută ; îu cât cei care 
m'au trimes aci, s’au gândit să pună pe alt
cineva in locui meu, de oare-ce durerea mă 
zăpăcise cu totul. Ei au recomandat pe sora 
asta, de caritate, care va servit până mai a- 
dineauri. Ea a stat aci, şi a asculiat tot ce 
aţi spus. Iasă eu am ştiut do rolul ei, abia 
de surt timp. De câte va zile, se prepara să



159Cam. iubeşte o fată

plece din casa D-voastrâ, după ce ar S aflat 
tot ce îi era mai necesar.»

— «Să vină:? zise D-na Trandafirescu «să 
o confruntăm aci.»

— «Cred,» repkcă servitoarea, cu uu aer 
întristat ; «că nu mai e nevoe să trimiteţi după 
ea, de oare-ce probabil că a plecat.»

Aurelia, şi mama ei întrebară simuitau :
— «A plecat ? de ce a plecat ? când a 

plecat ?»
— «Cuci a scăpat de aci, a venit la mine, 

în goană, şi mi-a spus : «Marişco î da-te şi 
ascultă tot ceea-oe priveşte măsurile pe care le 
vor lua, şi să mi le comunici în plic. II laşi 
sergentului de stradă. Du-te şi ascultă la use, 
vezi să nu te prindă, eu plec.»

Câte-şi trei se priviră in tăcere. In cele din 
urmă, Vintila luă o hotărâre :

— «Acuma,» zise el, «dacă într’adevăr ai 
ţinut la D-şoara Aurelia, şi dacă vrei să te 
reabilitezi în ochii D-neaei, şi ai noştri, să ne 
faci un serviciu : să spui exact numele per
soanelor, care te-au tocmit, ca să fi aci la noi.»

Servitoarea îi privi pe râud pe toţi, şi des
chise gura pentru a zice:

— «Puteţi să mă tăiaţi, sau să mă canoniţi, 
dar naşi fi în stare să vă spun numele per
soanei, din poliţie care ra'a angajat aci.>

D-na Trandafirescu o apostrofă :
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— «Cam se poate ? te plăteşte şi eşti aici 
de atâta timp, aproape doi a ui, de când eşti 
în serviciul nostru, şi primeşti regulat leafa 
de la ei, şi nu ştii cine sunt aceia caro te 
întrebuinţează ?»

— «D-nă,» zise Marişca, «am fost angajata 
pe leafa de două sute de lei pe lună, ca să 
servesc aci la D-voastră, să informez pe d-nul 
Pătruşescu. Şi am intrat prin biroul do 
servitori, pe care îl ştiţi, de unde... mV}i 
primit.»

— cBiue,» interveni Aurelia, «dar eu nu 
ÎDţeleg, cum biroul de servitori tc-a putut găsi, 
tocmai pentru noi !»

— «Ei,... la ori-care v’aţf fi adresat,» re
plica servitoarea, «m’ar fi trimes tot pe mine, 
fiiud-câ toate erau in legătură, sau probabil în
ştiinţate, ca în caz de veţi cere JVvoastră, să 
mă trirneată pe mine.-’

— «Uite dragă !» zise d-na Trandafirescu, 
adresându-se fiicei sale: «vezi cu cine avem 
aface ?»

— «O ! Doamnă.» explică Marişca, «fiţi si
gură ; că de acum îu colo, n’am să vă mai tră
dez, sau, tot ce voi spune, va fi pus îu concor
danţă, cu dorinţele d-şoarei...»

Aurelia făcu uu gest do dezgust, şi întrebă:
— «Adică, Marişco, crezi tu că eu o să mai 

am încredere în tine?»
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— «Da d-şoară ! Sunt convinsa că după co 
veţi vedea, cât de bine am să vă servesc ; veţi 
fi cu totul de părerea mea. Adică : vă veţi În
crede îu mine. Din ziua în care mă veţi da 
afară, veţi lua alta, de care nici nu veţi şti 
ceva. Pe mine mă ştiţi deja. V'am spus lu
crurile cum sunt, şi am să vă pun în curent 
cu tot, tot, co mi se va spune, însă vă rog să 
nu mă concediaţi.»

D-na Trandafîrescu o întrebă cu brusckeţă :
— «De ce să nu te... concediăm?»
— «Ar fi şi în interesul d-voastră, «răs

punse servitoarea, «ş'apoi... nu vă închipuiţi 
în ce grad ; ra’am îndrăgostit de... d-şoara.»

— «Dacă erai, aşa de «tandră» faţă de 
mine,» o întrerupse Aurelia, de ce nu mi-ai 
spus nimic...?»

— «D-şoară ! Până azi eu n’am bănuit, că 
vor recarge la asemenea mijloace, ca să afle con
versaţia d-voastra. Ş’apoi, mi-era teamă, mai a- 
les, ca na cumva d-voastră, privindu-mă urât, 
şi exprimând, în diferite feluri, ne-îacrederea 
ce aţi fi avut-o îu mine, să daţi de bănuit 
altora, şi în special, sorei care a fugit.»

— «Bine, asta e judecată de fiinţă, mai su
perioară ?» ziso d-na Trandafirescu, «dar tu 
Harişco ?»

— «Fiiud-că sunt o agentă,» replică servi
toarea, «nu înseamnă că trebue să fiu o idi-

/

n
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oată. Eu am «bacalaureatul» şi aşi fi urmat 
şi facultatea, dacă nu ar fi fost sara i •, lipsa, 
de mijloace ;• care nra silit, sa recnrg la o 
slujba, de a... ststului. Şi singura slujba rare 
mi sa oferit, bazată pe deşteptări un ea, d<> rare 
ziceau că este nevoe, a fost la d-voastră îu 
serviciu...»

— «Intr’adev&r» obiectă cu glasul aproape 
coborât, Aurelia ; «pe Marişca mea, o auzeam 
vorbind prost româneşte 4 şi raţionând uue-ori 
foarte sucit, dar «tandru» faţa de mine, şi a- 
cum o aud vorbind, cu expresii cel puţin 
civilizate.»

Marişca se scuză cu simplicitate :
— «Am vorbit până aci ast-fel şi din pri

cină, că nu am vroit să ma dau pe faţă ; 
şi mă gâudeam cum să vă conving, că nu sunt 
o tâmpită, după cum şi aveam aerul. Acuma 
vorbesc cum rni-e creşterea. Aceasta mai ales, 
ca să vă inspir încrederea necesara. Deşi, după 
cum o spuneţi, nu o să mai aveţi încredere ; 
însă eu voi căuta, din dragostea po care o am 
pentru D-şoara, să vă -servesc, în marginile 
puterilor mele.»

Vintilâ, tăcut până aci, întrebă:
— «Nu cum-va te-arn văzut eu pe D-ta, 

acum vre-o patru sau cinci aui unde-va?»
— «Da, D-le Dragomir ! M’aţi văzut. M’aţi 

văzut însă vizitând, pe fata acceia, care a murit,
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din pricina ca O-voaatrâ na o iubeaţi. Era 
cea mai bana* prinurTift a

Vintilâ D 
rosti repede, 
o prindea de minima:

— da asciilia Marişca, na mai vorbi de 
alte simpatii, pe care le-a avut D-nealui, căci 
ştii... sunt foarte geloasa. Ş'apoi mie nu’mi 
place. Acum'i daca într’adevăr, vrei sâ mă 
serveşti,» z'ee Aurelia, «fii buua şi ‘ spuue-mi 
nomele I)-tale adevârat. Vezi că te iau cu 
«Dumneata ?» Eu te ştiam sub numele de 
Ma rişca Ianoş.»

— «Era psendonimul meu de «agentă» zise 
servitoarea, «dar numele meu adovărat este 
Elvira Stumitiu.»

Aurelia glumi :
— «Eşti româncă? nu eşti nici măcar diu 

Transilvania...? Unguroaică...?»
— «Nu, nici n’arn călcat măcar prin Transil

vania ;» replica Marişca, luând uu aor demn 
oare uu mai cadra de loc, cu poziţiunea ei. Dar 
instinctiv ea îşi aduse aminte, că e servitoare, 
şi îşi relua ţinuta de din ’nainte zicând : «cu 
toate acestea, rămân, în serviciul d-voastră şi 
suût Marişca. Insă rezultatul pentru «sora» aro 
să fie, că am să-i scriu : că nu am auzit ni
mic, din cele ce aţi vorbit d-voastră.

— «Din nenorocire,» zise d-na Trandafirescu,

mea.»
g mur tăcu, pe când Aurelia 

cu o intonaţie de ştrengărie, caro
i >i
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♦noi am vorbit prea mult, faţă de «sora» aceia 
«de caritate.»

— «Şi aceia, e tot o agentă,» zise Marişca, 
«însă ea nu s'a îndrăgostit ca mine, de d-voas- 
tră d-şoară, şi nici nu a simţit pentru d-voastră, 
simpatia pe care mi-a iuspirat-o romanul d-voas- 
trâ de dragoste cu d-nul Dragomir.»

Ea nu apuca să termine cuvintele, şi se re
pezi îu vârful degetelor în spre uşă. Deschi- 
zând-o brusc, se uită afară, şi veni înapoi zi
când :

— «Nu e nimic. Ştiţi că eu snnt obişnuita 
să ascult, pe la uşi. Dar mie, nu-mi place, sa 
mă asculte alt-cineva. Şi tare mi-e teamă că 
din persoanele care sunt de serviciu aici, să 
nu fie îucă cine-va în solda poliţiei.»

*
Doctorul Aronescu intra zicând :
— «Dar ce e asta? na auziţi nimeni, de 

când bate omul, şi cere voe să intre?» şi a- 
dresâDdu-se cui-va din sală, de afară, rosti cu 
un accent hotărât: «ţine-o ş'rnu-i da drumul,— 
bagă de seamă,—până te voi chema !»

Intrând cu totul în salon, el salută se 
apropiă, şi controla pulsul lui Yintilâ. După 
ce se încredinţa că nu era nimic alt-ceva, de 
cât o trecătoare slăbiciune, turnă el însuşi, doza 
de cordial, de care avea nevoe tânărul, şi i-o
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dădu. Apoi adrosiiQdu-se D-nei Trandafirescu zise:
— «Cum vad, aici s’a întâmplat ceva 

ciudat. Eu nu ştiu ce anume, dar ara zârit pe 
sora de caritate, care stătea ziua la căpătâiul 
D-nealui, furişându-se pe poartă cu nişte bagaje. 
Am oprit-o, am întrebat-o do ce pleacă? Unde 
pleacă ? Şi fiind-că rai-a dat nişte răspuusuri 
cam încurcate, am rugat-o să poftească cu mine 
înapoi. Ea n’a vrut ; am apucat-o de mână, 
şi ara chemat argatul să-mi ajute. Acum ar
gatul o ţine în autret. Dacă na rni-ar fi fost 
grije să-l neliniştesc prea mult pe D-nealui, 
aşi fi adns-o înâuutru.»

Viutilă zise cu aerul complect confortât :
— «Puteţi să o chemaţi, pe mine, nu mă 

cîai turbură nimica. Criza cea mare ara trecut-o 
uşor. Scenele acestea, mă lasă aproape rece, 
mai ales dacă ştiu, că aţi pus mâua pe ea.»

Doctorul întoarse privirile către mama Au
reliei, şi cu un ton din care transpira, o u- 
şoară nuanţă glumeaţă, rosti:

— «Acuma cucoană Marioara Agripina. « 
rândul d-talo ; ţi-ain adus-o, să o judeci. Fata 
asta probabil că are alte planuri de cât acelea, 
«are se cuvin unei surori de caritate.»

Mama Aureliei exclamă :
— «Cum nu? E o spioacă. A ! Să-ţi spun 

ce am aflat despre...»
Fraza d-nei Trăndafirescn, fa întreruptă de 

« strâusoare energică, din partea fiicei sale.
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Aurelia şopti :
— «Ai uitat mamă, ca trebuo ea uu-ţi dai 

dramul limbei. Vrei sa-mi trădezi devotata?»
Doamna Trandafiresca, îşi drese fraza imediat.
— Aa ! am aflat pe sora în dosul parava

nului ! Uite colo, lângă usa. Sta d-ueaei în 
fotoliu şi asculta cum vorbeam doi. Probabil 
că e pusă anume sa ne spioneze, câ do îndată 
ce am prins-o, a şi fugit.»

— «Adică,» întreba Aura, clipind din cehi, 
<noi nici nu ştiam ca a fugit, daeft nu nc spu
neai d-ta.» v,

Doctorul, îşi plimba privirile de la Aurelia 
la mama ei şi Ja convalescent, apoi Intebă :

— «Ei, ce aţi hotărât ? Fireşte cucoauâ 
Marioarâ-Agripină^ ca D-ta eşti cu marile ho
tărâri, îu ziua de azi, cam ai fost şi în toata 
viaţa D-tale.»

Fără a lua în -seama, tonul glumeţ al doc
torului, D-na Trandafiresca, se îndrepta către 
uşă, deschiso, şi făcu semn servitorului, po
runcind :

— «Adu-o înăuntru, trece-o aicea pe după 
paravan! Avem sa o judecâra noi, şi stai afară 
la uşă, ca nu cum-va sâ fugă.»

Argatul, împinse pe sora de caritate înăuntru, 
şi mama Aureliei, îi făcu uti semn poruncitor, 
îu direcţia locului pe caro îl ocupase, iu 
meatul când fusese descoperita. Apoi, trase In

I

mo-
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loc paravanul, şl indică servitorului să stea 
! afarft.

Elvira Stumitiu îşi lovi palmele una peste 
alta, rostind îutr'un fel do indignare comică, 
exagerată mai ales de accentul ei prefăcut 
uuguresc :

— «Ioi-ioi ! Cine se fi crezute, coniţe draghe !
Aşa soro droguţe, se foste o lioţe...»

D-na Trandafirescu, îşi aruncă privirile ful
gerătoare in direcţia Marişcăi, însă o uşoară în
cruntare din partea Aureliei, îi aduse aminte, 
că trebue să fie cu băgare de seamă, şi să nu 
trădeze pe devotata ei.

Doctorul întrebă în şoaptă :
— «'Cum stau lucrurile? Ce e adevărat din 

ceia-ce spni ? A aflat ceva ? E în curent cu 
proectele d-voastră ? Căci atât timp, cât am vă
zut că Vintilâ, era încă în convalescenţă, ştiu 
sigur, că nu a putut să afle alt-ceva de cât 
ccia-ce se vedea... aşa... pentru toată lumea 
că era un tânăr rănit, un om care era îngri
jit... Da alt-fel, nimeni n'a vorbit faţă de ea.»

D-na Trandafirescu. îşi roti privirile în di
recţia servitoarei, având aerul să zică:

— «Ea a trădat câte ceva,» însă Aurelia s© 
dădu cu corpul în aşa fel, iu cât să fie cu spa
tele către paravan. Ea, punând degetul pe buze, % 
semnifică tuturor, să nu vorbească nimic, pri
vitor la discreţia sau indiscreţia, Marişcăi, îe 
legătură cu gora de caritate.
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Insă d-na Trandafirescu, se apropia do ure
chea doctorului, şi îi şopti, aproape do tot, în 
rezumat, convorbirea po care o avusese cu pri
vire la căsătoria tinerilor.

Doctorul încrunta din sprâncene murmurând :
— «Dacă e aşa ? Apoi, e tot ce vroiau să

ştie amicii noştii, adică ai D-tale cucoană, că 
pe mine nu mă vor scoate din moştenire, nici 
nu mă vor putea pune în locul Dumitaler... 
D-ta pierzi.» ;

— «Ei, ce-i de făcut cu ea ?» întrebă D-na 
Trandafîrescu.

Vintilâ privea de la uuul la altul, cum 
vorbeau îu şoapte, şi interveni în convorbirea 
lor zicând cu glasul ridicat:

— «Nu ştiu de ce, mi se pare că e curent aci.»
— «Curent ?» întreba Aurelia, «de unde 

să fie ?»
Marişca îşi lovi palmele într’un gest de dis

perare, şi fără a-şi mai preface vocea zise :
— «A scăpat, a fugit !»
— «Cine să scape?» îutrebă D-na Tranda

firescu şi Aurelia în acelaş glas.
Mâna servitoarei, arăta fereastra, care se 

afla îu direcţia paravanului :
— «De acolo e curentul : sora a deschid 

fereastra, şi a fugit.»
Doctorul, vru să se repeadă în spre paravan, 

dar înaiufe ca el sa facă trei paşi, servitorul 
postat afară, băgă capul pe uşă, întrebând :
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— «Cam dracu, a fugit aia? Că acu o 
văzui prin fereastră alergând prin poartă afară.»

— «Ioane!» strigă D-na Traudafirescu, «dă 
fuga după ea, poate că o s'o piinzi : Să o 
aduci cura oi putea, încoace. O sută de lei 
Sţi dau, dacă poţi să o aduci înapoi.»

*

Argatul dispăru in geană ca să ajungă pe 
sora de caritate. Doctorul Arouescu, făcu semu 
servitoarei, să îuchidă fereastra, şi trecu lângă 
patul lui Vintilă, luă loc, şi cu un gost, invita 
pe Aura, şi pe mama ei, să şadă zicând în 
glumă :

— «După ce am mâncat o bătae, trebue • 
să ţinem un consiliu de război, asupra celor 
ce urmează să facem de acum iu colo.»

Mama Aureliei strânse buzele, făcând o mină 
de femee superioara, care nu âre nevoe de sfa
turile unui doctor, însă Arouescu zise :

— «Mă rog, coană Agripino, â! Te rog să 
nu fi rea, destul că nu ne-am văzut noi, timp 
de doisprezece ani. Nu te supăra cu mine, 
tocmai acuma. Ceia-co vreau eu să fac acuma, 
nu este special peutru D-ta, fiind-că în acest 
caz, nu aşi avea de cât, să las să tc descurci 
cum vrej, însă...»

— «Mulţumesc, foarte mulţumesc,^ între- 
Fupse D na Trandanrescu ca un suras îuţepat.»
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— «Dacă,> reluă doctoral, fără a lua îu 
seamă aerul rudei sale ; «dacă uram amestecat, 
şi doresc să mă amestec şi de acum încolo, tu 
această afacere, este, fiiud-că aşi dori să pilotez 
cu biue pe amica mea Aurelia. De fata asta 
nu e numai D-l Vintilă îndrăgostit, ci şi eu 
sunt amorezat şi o iubesc întradevăr, clar ea 
un văr mai bătrân bine mţeles, şi i-aşi dori 
toate fericiri le.•->

Aurelia duse degetul la buze, făcu o bezea, 
şi o aruncă în direcţia lui Aronescu rostind:

— „Nene Andrei, primeşte sărutarea asta de 
la mine, pentru Frumoasele d-tale intenţii faţă 
de verişoara d-tale."

— „Ascultă d-le !" făcu doctorul, adresându-se 
lui Vintilă Jn glumă; „să nu ei prea tragic fap
tul că noi schimbăm aci, drăgălaşii, şi că ea 
î-mi trimete o sărutare de departe. Te rog să 
nu devii gelos, pentru atâta lucru."

— „Nu, nu," râse Vintilă, cu aerul lui bine
voitor, „pentru ceea ce ai făcut d-ta, pentru 
ea şi pentru mine, meriţi mai mult de cât un 
sărut, aruncat dintr'un deget. Ai merita un mi
lion de sărutări aplicate de a dreptul pe obra
zul d-tale. “

Doctorul se adresa fetei :
— „Auzi Aurelio? un milion !... d nealui spune! 

Bagă de seamă, să ştii câte mi-ai rămas datoare, 
Şi nici măcar una nu mi-ai dat. Câte or fi 
doamne până la un milion?!"
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Făcând haz de aerul indignat al d-nei Tran- 
dafirescu el continuă :

— „Acuma, coană dragă, lucrurile atau cam 
aşa : Când ai fugit d-ta cu tatăl Aureliei, şi ai 
renunţat la toată averea şi moştenirea, şi când 
te-a desmoştenit răposatul Oancoa, el- s’a hotă
rât să lase averea lui, făcută din comerţul cu 
ramatori, unei nepoate, pe care o cunoşti prea 
bine d-ta : Zoe Eftimescu. Insă cum el tot spera, 
să te mai revadă venind înapoi, biata Zoe, nu 
s’a ales de cât cu un trusou de nuntă. Ea s’a 
măritat după indicaţiile bătrânului tată, Oancea, 
cu Pătruşescu, şi el, moşul, s’a hotărât, să lase 
averea lui, în caz de moarte, băiatului acesteia, 
Alexandru Pătruşescu. Când a murit bărbatul 
d-tale, domnul Trandafirescu, săracul, atunci 
abia bătrânul Oancea, s’a gândit să-şi lase a- 
verea, Aureliei, cu condiţia ca ea să se mărite 
cu acel Alexandru, care e cu vre-o cinci ani, 
mai în vârstă de cât ea. Insă, el a hotărât ca, 
în caz dacă nu-1 va lua Aurelia, ea să piardă 
averea întreagă, care are să treacă asupra lui 
Alexandru. Aceasta însă, numai din momentul, 
în care Aurelia, se va căsători cu altul. Dacă 
Aurelia ar rămâne no căsătorită, ar însemna; 
că toată viaţa ei, să beneficieze de averea ră
masă pe urma bunicului ei." .

D na Agripina, îi aruncă o privire rece, zi
când cu acelaş ton înţepat :
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— „lini pare bine că ştii lucrurile atât de 
precis, dar nu prea văd rostul care-1 au. spu
se din gura d-tale, şi aci, faţa de amicul nos
tru, pe care asemenea lucruri nu-1 interesează."

— „Ce spui ?„ exclamă doctorul, „pe el nu-1 
interesează dacă rămâneţi pe drumuri V"

Vintilă surâse, pe când Aurelia, luând cu
vântul replică :

— „Mă rog, cu noi, cam aşa devine afacerea : 
pe mine în special, ni'ar interesa toată această 
avere, din punctul de vedere al confortului, şi 
al diferitelor avantagii, pe care le reprezintă, 
şi pentru mama, şi pentru noi bine 'nţeles. Dar 
dacă e vorba de ales, apoi nici nu mai încape 
îndoială ! Poate să se frece Alexandru, cu toată 
averea pe cap. Eu nu voi renunţa la Vintilă 
al meu."

Doctorul urmă, cu o privire către Vintilă:
— „Ornul acesta, Alexandru, ar putea să fie 

un băiat foarte drăguţ..."
— „Dacă nJar fi aşa de ne suferit," interveni 

d-na Trandafirescu, făcând un gest de dezgust.
— „Pardon, pardon," interveni Aurelia pro

testând. „Nu vorbiţi de rău, despre logodnicul 
care mi s'a hărăzit prin testament, că mă supăr."

Doctorul începu să râdă :
— „Se cunoaşte ca ţii mult la el, şi că din 

cauza lui, te-ai agăţat de tânărul asta, pe care 
Pai făcut să se sinucidă."
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D-na Trandafirescu interveni băţoasă :
— „D-le Aronescu, aş dori să ajungi mai re

pede Ia capătul celor ce vrei să spui d-ta.“
— „A !" făcu doctorul înveselit : „mă ia cu 

D-le Aronescu?" Stau rău. Lasă coană Mari- 
oară-Agripino „că nu mă supăr eu pentru atâta 
lucru."

Şi cu un ton afabil, adresându-se luiVintilă 
şi Aureliei continuă:

— „M am gândit dese ori, la soluţia care 
s’ar putea da acestui, cum să zic... „conflict 
testamentar." Există un mijloc admirabil, pen
tru a trage o formidabilă linie, prin socoteala 
familiei lui Alexandru ; ar fi dacă Aurelia s'ar 
călugări."

D-na Trandafirescu exclamă cu o spaimă e 
xagerată :

— „Vai do mine, dar ce idee? cum s’ar pu
tea una ca asta?"

Cu un râset argintiu, Aurelia aprobă ideia7 
bătând din palme :

— „Minunat! Eu mă fac călugăriţă, şi d-nea- 
lui al meu, se face Mitropoliiit... Bravo idee! 
Numai de cât mă duc să caut Intr’o carte de 
telefon numărul celei mai apropiate fabrici do 
călugăriţe, ca să mă înscriu acolo. Mă fac că
lugăriţă gravă, serioasă: Stăriţă ! Când o veni 
mama pe la mine, să mă ocărască, o binecu
vântez. Dar ştii mamă, dacă vii pe la biserica
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mânăstirei, la care voi fi eu tartoriţS, sil nu vii 
cu o lumânare, să vii cu donă, ca să nu se În
tâmple cum ai făcut cu ocazia, relnvierei mele
din morţi."

— „Bată-ţe norocul de fată," replică mama 
ei râzând ; „îţi arde de glumă acuma ? Par’că 
eşti soră cu doctoru. D-ta eşti adică om serios, 
vrei să zici d-le Aronescu ?"

— „Fiind-că tot mă iei cu Domnule, dragă 
cucoană Agripino, am să continui cu expunerea 
faimosului plan, la care m’am găndit : călugă
rirea va să zică, este exclusă, din cauză că a- 
ceşti doi tineri se iubesc...?"

— „Una la mână," zise d-na Trandafirescu, 
„asta este exclus! Ce? a înebunit fata asta să 
se călugărească ?

— „Ei !" reluă doctorul, numărând pe degete, 
planurile pe care le-a elaborat. „A doua soluţie 
ar fi fost o convieţuire, cum să zic?... liberă."

— Nu mai spune!" exclamă d-na Trandafi
rescu, „serios? dar mult te-ai gândit la lucru
rile astea dragă? Nu cum-va, să fi căpătat vre o 
meteahnă la creer, de prea multă încordare, 
făcută ca să găseşti planul ăsta grozav ?"

— „Mamă dragă!" o întrerupse Aurelia, „nu-1 
dojeni pe d-nealui, fiind-că ideea asta, am a- 
vut-o şi eu. Ideia asta, am avut-o înaintea „tra
gediei noastre". Când am văzut, că d-ta te o- 
pui cu toată îndârjirea, şi m ain convins, că nu
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e absolut, nici o altă scăpare de eût asta: ori 
să-l iau pe Alexandru, ori să mă sinucid. Căci 
eu eram hotărâtă, să mă sinucid Încă din pri
mul moment. Nu e aşa draga doctore ?"

Aronescu o privi cu înduioşare şl dădu din
cap :

— „Da, da, vai de tine ! Era săraca hotărâtă 
să-şi lase tinereţea, şi să se ducă pe lumea 
cea-raltă, de dorul unei căsătorii cu tânărul 
ăsta."

— Ei, atunci..." reluă Aurelia firul frazei 
sale, „am propus chiar eu lui Vintilă ; i-am pro
pus să plecăm undo-va in lume. Ii^ spuneam : 
par'că dacă primarul bâlbâie câte-va cuvinte 
sau, dacă popa fonfăie pe nas, asta are să no 
unească pe noi mai mult de cât dragostea? Şi 
uitaţi-vă la el : de cc credeţi d-voastră, că este 
d-nealui acuma în pat, cu îana aceia abia ci
catrizată...? Din cauză că nu a vrut asta, ci 
a vrut să meargă pe căile strict legale... şi o- 
norabile..."

Doctorul 6urâse Ini Vintilă apoi Aureliei şi 
zise împăcitor :

— „Bine, asta era probabil, atâta timp cât 
nu bănuia că d-na Trandafirescu, ar fi dispusă 
să cedeze, şi nu ştia motivele ei. Dar din mo
ment ce însuşi, d-neaei, ar admite lucrul acesta, 
eu unul nu văd, care este deosebirea, în* afară 
de forme şi cele-halte."

\
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— „Cam nu vezi deosebirea ?" izbucni d-na 
Trandafirescu, „dar s’ar puteu oare ? Auzi ! In 
familia mea, să se întâmple asemenea lucruri !"

— Haiti !* exclamă Aurelia, „mama mea iar 
s’a trezit cu nobleţea familiei. Ştii! Dragă Vin* 
tilă, nu cum-va să-ţi vină ameţeala, şi să ca
peţi fumuri prea grozave, când vei afla că noi 
9untem... adică, pardon, eu sunt : „nepoata u- 
nuia, din cei mai mari porcari, cari au existat 
5n ţară."

— „Aurelio!" o dojeni d-na Trandafirescu, 
„cum îndrăzneşti să vorbeşti ast-fel de tatăl meu, 
de bunicul tău?"

— „Mamă dragă!" replică fata surâzând: ori
cât de tată al d-tale şi bunic al meu ar fi fost, 
a fost un negustor de porci. Va să zică un por
car. Unde e familia aia grozavă, cu care te 
lauzi d-ta?!... Fiind-că aveam şi noi un lustru 
de civilizaţie, şi că mi-ai luat o profesoară de 
pian? Că fac pictură, că am învăţat la şcoală? 
că am urmat la liceu, şi la facultate, înseamnă 
asta că bătrânul, baş-porcar, cum s’ar zice la 
operetă, e numai decât un conte ? Sau este oare 
un nobil? sau un prinţ de-al nostru? Porcar, 
e porcar ! Şi familia noastră aia nobilă, este fa
milia eşită dintr'un foarte onorabil negustor de 
por ci. 1

— „Aurelio! Aurelio! Te rog!" Se răsti d-na 
Trandafirescu, tăindu-i vorba, „să nu te mai 
aud'vorbind, ast-fel de cuvinte."
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— «Ei, lasă mamă dragă ! N’am să mai 
zic negustor de porci, am să zic negustor de 
râmători, e mai nobil. Uf !» urmă ea, dând 
din umeri, cu uu gest ca de exasperare : «ce 
mă omoară po mine, sunt fumurile noastre de 
nobleţă. Par’că au să cadă cozile tuturor por
cilor, pe care i-a vândut bunicul meu, dacă nu 
le-oi zice râmători...»

Mama ei o întrerupse cu asprime:
— «Na draga mea ! Dar din averea asta, 

din banii care ţi-a lăsat, din asta am trăit noi, 
şi trăim încă, şi pentru asta exişti acuma...»

— «Păi, bine, am trăit, şi poate o să mai 
trăim, dacă vom găsi vre-o eşire din asta,» re
plică Aurelia, cdar asta nu îuseamnă să avem 
aerul de cine ştie ce. Suntem ca atâţia inşi, 
din mijlocia societăţii do astft-zi, răsăriţi foarte, 
foarte de aproape, şi n'avem absolut po nimeni 
nobil în familie. Asta, după cum n’au nici 
boerii noştri, de alt-fel. I)ar în toată comedia 
nu vad nici un dezavantaj.»

Aronescu, făcu din mâna un gest de împă
ciuire rostind cu un surâs :
.— «Să lăsăm discuţia asta, in priviuţa ti-, 

tlurilor noastre de nobleţă. Azi nu mai e nici 
nobleţea sângelui, nici a banului* E nobleţea 
"uimei care mai contează. Şi în 'privinţa asta, 
Aurelia are îndeajunşă nobleţă. O dovadă do 
aceasta o dă însăşi faptul, că se dezinteresează

12
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complect de tot confortul, şi luxul, care ar re
zulta dmtr’o căsătorie cu un ălt tâDăr, şi pre
fera sâ traiasca în sărăcie.'

— «Da, sâ ştii D-ta ! Să ştii dragă doctore, 
aşa este !» replică Aurelia, întărind cuvintele 
cu capul, şi cu Întreaga mimică a obrazului ei ; 
«aşa este, prefer să trăesc în mizerie, alături 
do Viutiia, cu el ca doctor de plasă... conform 
celor ce mi-a făgăduit,—de cât iu bogăţie cu 
altul...! Mai de grabă mam gândit la moarte 
de cât la altul ! Eu nu numai că am avut 
curajul iubirei mele, dar am şi curajul, de a 
face sacrificii, pentru iubirea mea.»

Arouescu bătu din palme, înviorat :
— «Ei bravo Aurelio ! Mi-ai plăcut şi îmi 

placi şi acuma prin felul cum vorbeşti !»
— «Ei hai, sâ isprăvim,» zise D-na Trau- 

dafirescu.» Nu te supăra, dar nu pot suferi fa
soanele astea de sărită, pe care le arc Aurelia.»

Fata îşi scoase boneta de soră de caritate, 
pe care o avea încă pe cap, şi frumosu-i pâr 
ondulat, îi căzu pe umeri.

— «Uite mamă, dacă mă ici aşa cu râul,
s’a isprăvit cu mine : ca fată sărită, nu mai 
sunt soră de caritate ! Dau boneta jos, şi de
misionez din slujba de soră, şi mă bag de-a 
dreptul logoduică la băiatul ăsta drăguţ !» *

— «Vezi ?> zise mama ei plictisită, «mai 
bine lăsă acuma nebuniile, şi spune ce vrei.»
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Doctorul făcu din colţul ochilor un semn, în 
direcţia d-nei Trandafirescu şi zise fetei :

— «Fi şi d-ta mai indulgentă, verişoarâ cu 
mtlma, şi spuue ce aveai de spus.»

— «Uite, ce aveam să vă comunic» rosti 
Aurelia, cercând să-şi domolească exuberanţa : 
«Nu e aşa? Tot se ştie că Vintilă este la noi; 
tot se ştie că sunt pe cale să mă căsătoresc 
cu el, sau cel puţin s'a aflat de către fata a- 
ceia care a fugit, şi cele ce ai vorbit d-ta, şi 
cele ce am spus eu, şi ca atare, nu mai avem 
nevoe, sa ne mai ascundem dupa deget. Noi, să 
ne reluăm viaţa normală, până când o începe 
D-nelui sa se plimbe. Pe urmă vom vedea noi: 
aranjez eu cum să fug cu el, cum să dispar, 
şi cum să mă întorc.»

lectorul surâse, dând din cap.
Vintilă, cucerit de volubila exuberanţă, şi 

de expunerea vioaie a prietenei sale, îi apucă 
mâna, luâud-o uşor între palmele sale :

— «Cât e de drăguţă ! Zău mamă, te rog 
să S mai indulgentă cu Aura mea.»

— «Aura D-tale ?» făcu D-na Trandafirescu, 
«par'că nu e şi a mea î Dar eu nu ştiu, nu 
înţeleg cum am putut eu, o femae aşezata, să 
am aşa o fată teribila. Mă aşteptam şi eu, să 
am un copil, cu care să mă bucur la bătrâ
neţe, sâ nu-mi facă mizerii de astea, şi acum 
uită-te la. ea.»
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— «Ce mizerii îţi fac, mama draga? Iţi 
pare râu ca am revenit Ia viaţa? Regreţi că 
în loc sâ fin o posaca, sunt o fată vioaie? 
«Doctore dragă», nrmâ fata surâzând, «nu ştiu 
exact, s'a împlinit o oră de când ai venit D-ta 
aci ?»

— «O ! Cum să un,» răspunse doctorul, «încă 
mai mult, şi dacă ar fi sâ vă acord consultaţii
çu ora...»

Aurelia explică repede :
— «A, nu de asta e vorba, ştii că eu tre- 

bue sâ-i administrez Domnului acesta de colea 
o doctorie, despre care, şi eu şi d-ta, am con
venit că este cea mai buDă doctorie, pentru 
d-neasa. Şi sunt datoare, să-i dau la ceas, la 
ceas, câte o... linguriţă.»

Doctorul izbucni în râs, însă mama fetei* 
se uită la măsuţa de medicamente şi întreabă:

— «Care din ele, vrei să ţi lo dau sâ-i 
torni ? Adică aşi putea sâ-i dau şi eu, că : 
ceeace trebue dat, trebue dat, negreşit ! Asta 
nu încape îndoială.»

— «A, mamă dragă ! Păi, D-ta eşti rămasă 
în urmă rău, cu politica. D-ta nu ştii ? Că tre
bue să-i dau eu la ceas, la ceas, câte o lin
guriţă ? Adică hm ! câte o guriţă. Trebue sâ-l 
sărut. Dur să-l sărut eu, nu dumneata. Vezi 
că vorbesc pe şleau, ca să mă înţelegi ? Ce te 
uiţi. aşa la mine mamă ? Asta intră în pro-

!

»-.
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gramul nostru de vindecare mai repede a dom
nului acesta do colea. Ce, vrei să rârnâe bietul 
om aşa, ua-împuternicit ? Ii trebue un stimu
lent energic, ca să revină la viaţă, să devie 
om voinic ! Cum era înainte. Nn vezi ce ane
miat este ?»

— «Ia vezi doctore,» murmură d-na Tran- 
dăfirescu, adresându-se lui Aronescu. «Ia vezi 
te rog ia vezi-i pulsul fetei ăştia. O fi înebunit 
complect ? Că de sărita, o ştiam ea că e sărită 
de mai de mult.»

Aronescu Începu să râdă şi lamuri glumind:
— «Bine, la drept vorbind, coană Agripino, 

are şi fata dreptate, ca să nu mai stea de vor
ba de geaba pe planuri şi po combiuaţii machia
velice. Ea de, trebue să stea de vorba cu el, 
şi într'adevăr, că trebue sâ-i aplice, şi câte o... 
linguriţa de astea de care pomenea ea.»

D-ua Trandafiroscu se uită, când la doctor, 
câad la fiica ei, apoi murmură :

— «Asta e adevărat ! Cum do nu main 
gândit : cum e verişoara 
sărită, el şi-mai-şi.
aduc un doctor, pentru voi amândoi dragii mei !»

— «Da-da mamă dragă!» interveni Aurelia, 
eu aerul cel mai serios ce putu afişa : «cheamă 
«zi doctor specialist. Iasă, cu un abouament 
pentru toată familia, şi să-i pui în vedere ; 
«ă cu ara cam multă uevoe de serviciile lui,

aşâ e şi văru ; ea 
Mi se pare, că trebue .să
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că ol Vintilă, are ceva mai puţin nevoe, insă 
că a treia persoana din familia noastrâ, are să-l 
Întrebuinţeze tot timpul, pentru uzul D-neaei.»

Cucoana Agripina izbucni gata de harţă :
— «Nu ţ.i-e ruşine obrazului, să vorbeşti 

aşa ? Aurico ! Mai schimbă niţel din tonul ăsta 
obraznic ! Ce D-zeu, tot d’auna, tot d’auna, 
ai să-mi vorbeşti aşa...»?

Fata ridică din sprâncene, replicând repede :
— «Pai dacă D-ta mamă, eşti o... cum să 

spuu... una d'alea, ruginitele ! De ce uu poţi 
să fi şi D-ta mai modernă? Nu poţi să permiţi 
o glumă? Adică ce, dacă glumeşti şi D-ta odată, 
iţi cade mândreţea ? Se întoarce baş-poroarul 
de baron, pardon «baronul porcar» bunicul meu, 
in groapă ?»

— «Ei fata mea, iar aminteşti, de bietul 
tatâ’I mou ? Sâracu.»

— «Da-da ; eu nu trebue să-l amintesc, de
cât çu recunoştinţă peutru că a fost aşa de dră
guţ, că te-a lăsat pe drumuri, când ţi-a fost 
lumeă mai dragă. Trebue să-l respect, pen;ru 
că, el ca să se răzbune, că n'ai vrut să iei 
pe cine a vrut el, ţi-a făcut d-tale, lovitura 
asta frumoacă. Sigur, trebue menajat săracul X 
Şi eu. zic, mamă dragă, să vorbesc cuviincios 
de... altul... Dar cuviinţa ar trebui cheltuită mai 
cu econoraft, când e vorba de baronul negustor 
ue râmfttori.»

/
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— «Coană Agripino !» interveni doctorul a- 
pucând braţul d-nci Traudafirescu : «Nu te mai 
supăra : hai să plecăm, sâ trecem într’altâ o- 
dae, să-i lăsăm aci.»

— «Dar cu consiliul nostru de război, ce 
facem ?» întreba Aurelia.

Doctorul părea ne-hotărât :
— «Ar trebui întâi gâudit bine, şi cred că 

nu e mare greutate. Greutate ar fi : de biruit 
scrupulurile d-uei Traudafirescu adicâ: ale coanei 
Agripina, în colo uu există nimica.»

Marişea, bătu de câte-vă ori în uşă, pentru 
a obţine voia de a intra. Ea so apropiâ şi 
şopti repede :

— ^Doamnă! A venit un comisar, şi doi 
domnii : unul din ei zice că e procuror, 
puteţi să-i primiţi ?»

Mama Aureliei, căscă ochii mari, plimbându-i 
de la unul la altul, şi întrebă uimită:

— «Procuror ? Comisar ? Ce însemnă asta?»
Doctorul explică repede:
— «Du-te şi primeşte-i D-ta, ţine-i do vorbă 

cât-va timp, până reuşim noi, să îmbarcăm 
pe Domnul ăsta de aci, şi sâ schimbăm toată 
aparenţa de salon de bolnâv.»

D-na Traudafirescu înţelese iiftenţia lui A* 
ronescu şi se supuso.
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Tânăra, se uită după mama ei, cam dispare, 
şi zise surâzând :

— «Şi d-ta doctore, fi bun, şi întoarce-te cu 
faţa în cclo, că trebue să-i dau doctoria aces
tui drâg convalescent.»

Fără a mai aştepta ca vărul ei să execute 
dorinţa ce exprimase, fata se înclină în spre 
Vintilă, îl cuprinse de după gât, îşi lipi obra
zul de obrazul lui, rămase câte-va momente în 
poza aceasta, strângând dinţii, şi surâzând în 
acelaş timp, cu un aer fericit.

— «Drăguţul de el, cât am să-l iubesc eu 
de mult, şi cât îl iubesc încă de pe acuma. Ei, 
nu te uita doctore ! dacă te uiţi, n’am curaj 
6ă-l sărut, zău aşa.»

Aronescu, o ameninţă cu degetul, prietenos cla
tină uşor din cap, şi îndepărtându-se către e- 
şire, îi aruncă peste umeri o privire, şi-i zise :

— «Lasă-lasă, ştrengăriţi ! Cu altă ocazie 
am să-mi iau eu revauşa, pentru modul cum 
mă izgoneşti do aci. Numai vezi nu abuza 
prea, ştii, şi doctoriile au limitele lor, cum 
pot ti întrebuinţate.»

— «Fugi de aci mai repede doctore,» strigă 
Aurelia, «îmi sperii bolnavul. Cum o auzi că 
doctoria, pe care vreau să i-o dau en. este 
primejdioasă, nici nare să mai primească : mă 
refuza! Aşa e dragă?» Urmă ea adresâudu-se 
convalescentului.
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— «Grăbeşte,> replică Vintilft surâzând, şi 
ducâudu-i mâna la buze; cnu se ştie, dacă na 
am să mă pun în grevă, şi să-ţi cer, ca sis
temul acesta cu : la ceas la ceas o linguriţă 
să fie dublat. Am să cer să mi se dea două 
linguriţe la sfert de ceas.»

— «Ei, vezi doctore? Ei vezi ? Şi bolnavul 
meu, zice că e de folos, şi că l-ar fi mai 
agreabil.»

— «Lasă-lasă, vorbim noi altă dată. De o 
carudatâ, ma duc sâ văd, ce face procurorul 
cu cuaua Agripina. Mare minune,» urmă el, 
gata să închidă uşa, cmare minune de nu Vo 
fi izgonit deja.»

Prin grosimea uşei, auziră cum răzbea până 
la ei glasul ridicat al D-uei Trandafirescu, şi 
replicele cele mai coborâte, ale unui glas băr
bătesc, care căuta să se scuze.

Convorbirea lor fu întreruptă de intrarea 
bruscă, a D-nei Trandafirescu, curmată d'e un 
civil, si un Comisar în uniformă. îndărătul lor 
apăru, Aronescu şi figura uluită a Marişcăi.»

D-ua Trandafirescu, zise cu o politeţă stă
pânită.

— «Uite D-nealai e mortul despre care ve
niţi Dv. să vă interesaţi. Ei da mort, auzi, că 
tc am omorfit eu. E un denunţ la parchet, că 
s’a comis o crinfti groaznică, aci în această 
clădire. Nici mai mult, nici mai puţin, de cât
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o moarte de om. Av fi ban D-ta, să spui cum 
te-am omorât eu ? Sau pe cine zice acel denumit 
D-le procuror, că Fam omorât ?»

— «Mă rog Doamnă !» zise magistratul, 
Înaintând cu pasul liniştit, demn şi înclinân- 
du-se uşor în faţa Aureliei, a cărei frumuşeţe
ii cucerise delà prima vedere, — «Mă rog, eu 
sunt dator, să cercetez toate denunţurile, care 
sosesc la parchet. Şi dacă, am venit eu aci, şi 
nu v;am chemat pe D-voastră la cabinetul meu 
am făcut aceasta ca un act do deferenţă.»

Coana Agripina replică :
— *E bine că aţi venit şi cred că priu a« 

ceastâ venire la faţa locului, veţi lămuri totul. 
Poftiţi de vă uitaţi la mortal nostru.»

*

Aurelia văzând că mama ei indispune pe 
Procuror, se hotarâ să intervină spre a-1 câştiga.

Peste frumoasa ei faţă, trecu un surâs, şi 
ochii' ei negri, căpâtară o lucire catifelată, când 
se îudreptarfr, asupra magistratului. Figura pro
curorului, tânără dar obosita, de uodţile de 
studii, se coloră, căpătând o nuanţă rozata, sub 
emoţia pe care i-o trecu prin tot corpul, pri
virea Aureliei. Fata observa efectul privirei sale 
şi înaintă. Intinzându-i mâna, ea Ü întrebă cu 
o fermecătoare drăgălăşie :
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— «Nu euin-va ne cunoaştem oare d-le pro
curor ? Par'ca ne-am mai văzut noi unde-va?»

— «Nu, adică nu, da, mă ertaţ.i d-şoarâ! zău 
nu ştiu, se poate, se poate. Dar cred că dacă 
v aşi fi văzut, ori unde v’ăşi fi văzut, n’aşi fi 
putut să uit aşa o frumuseţe cum e a d-voastră.»

— «Să vedeţi de ce am întrebat aceasta,» 
urmă Aurelia, surâzând, cu acelaşi surâs cu
ceritor : «fiind-că nu ştiu de unde cunosc faţa 
d-voastrâ atât de simpatică (/’bun intuiţia că 
pâr;că v'aşi cuuoaşte de mult, şi par:că prin 
intrarea d-voastrâ açi, a intrat un prieten.»

— «Intr’adevăr D-şoară, puteţi conta pe 
mine, şi puteţi să mă consideraţi ca pe un bau 
prieten. In tot cazul eu aci, sunt reprezentau tui 
justiţiei. Iu calitatea mea de magistrat, trebue 
să fiu prieten ori-cui, dar mai ales al persoa
nelor, care prin denunţări criminale, şi ne la 
locul lor, sunt vârâte, în câte o asemenea în
curcătură.»

— «Aţi vrut să ziceţi aventură Domnule 
procuror.»

— «Aventură, se poate să fie pentru mine, 
mai mult o aventură Dşoară! Fiind-câ, să 
credeţi că mă simt foarte încurcat.>

Pe când vorbea procurorul, schimbând fraze 
de politeţe curtenitoare cu Aurelia, Doamna 
Traudafirescu, roti ochii, privind când la fiica 
ei, când la obrazul lui Vintilft.
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Tânărul convalescent, avea un aer surâzător, 
a cărui înfăţişare, s'ar fi putut ^caracteriza, 
mai mult ca neutrală. El nu părea nici 
bucurat, nici supărat. Surâsul lui 
mult un surâs de politeţe, menit să nu îm
piedice în nici un fel, acţiunea hotărâtă, pe 
care o întreprindea Aurelia, iu vederea «lu
minării» acestui procuror. El gliicia intenţia 
fetei, şi de aceia sta liniştit. Doctorul rămas 
la spatele D-nei Trandafirescu, da din cap, su
râzând în spre Aurelia, cu aerul nnuia, care 
ar aproba complect purtarea ei, pe când Ma- 

/ rişca ia început nedumerită, acuma hotărâtă, 
îşi făcea de lucru pe lângă colţul, de lângă 
paravan.

Aurelia reluă cu acelaş aer şi ţinută curte
nitoare :

era mai

— «Sunt foarte bucuroasă D-le procuror, că 
întâmplarea, adică, mai mult norocul a făcut, 
că D-voastră să veniţi aci, de oare-co am con
vingerea, că dacă venea altul, ne-am fi ales 
cu neplăceri, pe când D-voastră...

— «Ce are aface,» interveni comisarul, fără 
a ţine socoteală de aerele şi atitudinele celor 
Dălţi.

Tânăra fată, se îndreptă spre procuror, şi 
cu o mişcare simplă, ca şi când lucrul s'ar fi 
înţeles delà sine, îl luă de braţ şi îl conduse 
până la scaunul, care era de partea opusă, 
lângă Yiutila.
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— «Vâ rog, luaţi loc, D-le procuror.>
Bărbatul confuz, de gestul şi mişcarea ne

obişnuita, pe care o facea tâuăra, ducându-l 
până la scaun, nu găsi cuvintele necesare sâ 
răspundă, acestei invitaţii. El se lăsă silit, şi 
dupa ce luă loc, Aurelia se adresă doctorului : .

— «Acuma, dacă eşti drăguţ, D-ta, fi bun, 
explică D-lui procuror, tot ce s’a petrecut.» ,

Cu un gest pătruns de amabilitate, tânăra 
făcu o invitaţie către comisarul, care sta res
pectuos mai de o parte, oferindu-i un scaun.

Comisarul, zăpăcit complect de zâmbetul gra
ţios al fetei, se împletici până lângă locul in
dicat, şi se aşeză, ca şi când n’ar mai fi luat 
loc pe vre-uu scaun, în tot cursul vieţei sale, 
atât era de ne îndemânatecă, ţinuta lui.

— «Mamă dragă!» rosti fata, adresandu-se 
d-uei Trandafirescu «do ce nu vrei sâ fi atât 
de bună, să te duci cu Marişca, să prepari cele 
necesare, unor musafiri ? Căci îmi daţi voe 
d-lor, urmă ea, adresându-po către cei doi, să 
vă consider, nu ca pe nişte sfeini, ci ca pe 
nişte musafiri.»

Mama Aureliei porni spre uşă zicând :
-— «Aşi vroi sâ văd unde o scoăte iar la 

cale, şi ce boroboaţă ne mai prepară, sărita de 
fiică-mea.»
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Cucerit de amabilitatea şi graţia tinerei, pro
curorul se adresă, lui Yiutilâ zicând:

— «Nu e aşa? O să mă ertaţi, dar d-şoara, 
pare a pricepe mai bine de cât D-na care a 
plecat, şi de cât d-nul doctor. c& noi nu am ve
nit pentru a va face neajunsuri, ci pentru a 
Tâ scuti de viitoare neplâcori.»

Un surâs, şi o înclinare amabila din cap, 
fu răspunsul tâuărului, pe când procurorul, 
urmând invitaţiei prietenoase, pe care-i o adresa 
privirea Aureliei, continuă :

— «Sigur că aveţi pe cine-va, care este 
foarte interesat, în a vă creia şicane. Căci am 
de vre-o săptămână, plângerea aceasta, adică 
denunţul chiar la parchet şi am fost iuvitat 
de şeful meu să fac o cercetare, pentru a ve
dea. Era vorba de o sinucidere cu un revolver, 
şi de o moarte, care ar fi urmat de pe urma 
acesteia. D-le Comisar, nu cum-va este hârtia 
la d-ta ? Par’că ţi-o dădui adineauri înainte...»

— «Da, este chiar ia mine,* zise poliţistul, 
scoţând o hârtie îndoită şi îumânâud-o supe- 
periorului său.

— «Ei vezi ? Asta este ? Poate vroiţi să 
aruncaţi o priviro asupra ei ?»

— «Nu nu,» zise Aurelia,» nici nu vreau 
să o citesc. Ah! dar ăsta e scrisul idiotului 
acela (Je Alexandru Pătruşescu.»

— «Va să zică îl cunoaşteţi?»
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Fata luă hârtia, o privi puţiD, şi o înmâna 
procurorului zicând :

— «Nici nu vreau sâ-i vftd conţinutul D-le
procuror.v

Magistratul începu sa explice prietenos :
— «Am făcut vre-o câte-va cercetări, din 

care a rezultat : ca aci nu exista nici un mort. 
şi câ e uu caz de boala. F.ram gata sa clasez 
chestia, câud am fost din nou chemat, de astâ- 
datâ de şeful meu direct, şi mi s’a pus îu ve
dere, sâ fac ne-apărat o cercetare la faţa lo
cului, de oare-ce, dintr’o parte foarte influenta, 
este o insistenta cerere la el, ca sâ dea curs 
denunţului ce primisem. Şi am venit. Insă am 
venit cu D-nealui, şi încă cu uu ajutor al 
D-nealui. Apropos, D-le comisar, n ai fi D-ta 
bun, sa vezi pe subordonatul D-tale şi sa-i dai 
drumul, ca să nu mai stea de geaba, căci aici 
vezi şi D-ta cum stau lucrurile.»

Comisarul, aruncă o privire de la auul la 
altul, surâse cu înţeles, şi zise:

— «Numai de cât, ne-greşit, dar o să mă 
ertaţi d-le procuror, dacă voi sta câte-va mi
nute jos; de oare-ce am de vorba ca el.* 1

— «Foarte bine! Foarte bine!» răspunse 
procurorul, surâzând şi salutâudu-1 din cap în 
semn de mulţumire, peutru că-i înţelesese inten
ţia. «Poţi să stai cât vrei d-ta.»

De cum eşi Comisarul prin nşă, magistratul, 
se adresa Aureliei :
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— «Yedeţi d-şoară ? Acum suntem, cum s'ar 
zice între prieteni, de şi d-1 Comisar, părea cu
cerit şi el, de gingăşia şi bunâ-voinţa d-voastră... 
Şi dacă vroiţi, 8ă-mi spuneţi lucrurile cum s'au 
petrecut, m-aţi servi Iu mod real, aşi putea face, 
un fel de constatare aşa... un fel de proces ver
bal că n;a lost nimic.»

— «.Pardon d-le procuror î A fost în triade- 
văr ceva...»

— *Cnm? Cum? Să mă brtaţi d-şoară, îmi 
pare că aţi greşit ceea-ce spuneţi ? Aci,» urmă 
el insistând şi accentuând cu o tărie menită să 
dea a înţelege intenţia lui prietenoasă, <nu s’a 
petrecut absolut ui mica d-şoarâ. Nu e aşa ? A- 
sta vroiaţi 6â spuneţi d-voastră : că d-nealui, 
suferă de o boală de inimă... Nu e aşa? De
inimă suferiţi d-le ?»

?

— «Da-da-da,» zise Yintilă, cu acelaşi aer 
afabil şi grăbit, ce i se impunea de atitudinea 
magistratului. «Da sufăr de o boală de inimă, 
şi d-şoara mi-e martoră, boala vine...»

Aurelia întrerupse râzând :
— «De la mine îi vine boala d-lo procuror, 

sa îmbolnăvit de inimă din cauza mea.»
— «Yedeţi ? Care va să zică, e numai o 

boală simplă... Nu?... Care a necesitat inter
venţia D-lui Doctor aci prezent.»

Aronescu dădu din cap, şi de oare-ce pro
curorul i-se adresă direct lui, cu o privire in
terogativă, el afirmă :
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— «Chiar întriadevăr aşa este, deşi era boala 
cam să zic... cura spune D-nealui şi D-şoara, 
de inimă, dar a fost... cam pe lângă inimă a 
trecut.»

— «Din eroare,» reluă magistratul, «era 
să spuneţi, că i-a trecut glonţul, cam pe lângă 
inima. Dar nu s'a petrecut absolut nimic, de 
acest gen aici, nu e aşa? Fot să spun asta în 
constatarea mea? Ca să nu aveţi, nici o ne
plăcere, cu noui interogări, cercetări şi cele- 
1 alte.»

Câte-şi trei : doctorul, Vintilâ şi Aurelia, se 
priviră surâzând, apoi îşi întoarseră ochii în 
spre magistrat, cu acelaş aer prietenos.

Aurelia zise cu o gravitate înveselitoare :
— «Bine ^nţeles că nu s'a petrecut absolut

nimic ! Afară de cazul acesta, de... să zic su
ferinţă sentimentală.» t

— «Da», complectă doctorul, «o uşoară boală 
de cord, care însă i-a trecut, şi acuşi D-nealai 
e un simplu convalescent, care trebue chiar 
azi să se scoale, dar fam copleşit noi ; — cu 
prea multa noastră dragoste...»

— «Aşa», reluă magistratul, «dacă o aşa, 
ne-am înţeles ; putem chema pe D-l Comisar ;
Nici n’ara vrut să-mi iau ajutorul meu, care 
să facă proces-verbal, iiind-că nu vroiam să 
dau loc, la cine ştie ce indiscreţii, sau amcs.-

)3
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tecuri străine. Aşa că ; rezum pe colţul acestei 
hârtii, toată chestia la următoarele :

«Cercetarea la faţa locului, a coustatat că : 
denunţul, nu coaţine nimic exact, că nu este 
nici un mort, şi nici un rănit, şi că numai 

simplu bolnav, care suferă de cord, şi acuma 
este îngrijit în casă, de către un doctor spe
cialist, şi câţi-va medici prieteni.» Apoi, arun
când o privire către doctor, şi de la el, la 
Vintilă şi la Aurelia, ca şi când ar fi între
bat urmă :

— «Nu e aşa ? asta e suficient, şi nu e- 
xistă absolut nimic alt-ceva.»

Făta se ridică de la locul ei, zicând :
— «Cum să vă mulţumesc d-le procuror ? 

Cum să vă mulţumesc ? că sunteţi atât de bun.»
— «Ei, nu aveţi de mulţumit nimica d-şoara, 

însă aţi putea numai să-mi mulţumiţi, când aţi 
yroi să urmaţi sfatul meu, şi sâ-i facem acelui 
individ, care-şi permite să vă şicaneze pe 
d-voastră, o altă farsă, care însă să-1 aducă 
pe la parchet, să-l oblige să-şi piardă vremea 
pe acolo, şi să-l dezveţe de a vă face d-voastră 
neajunsuri.»

La gândul de a face o farsă detractorului 
ei, obrazul Aureliei se lumină de un surâs de 
ştrengărie, însă o umbră de milă par’câ se 
lăsă pe trăsăturile ei drăgălaşe. Ea zise dâud 
din cap :

un
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— «Nu-nu d-le procuror ! ori-cât râu mi-ar
fi făcut cine-va, u’aşi vroi să răsplătesc cu a-
ceiaşi monedă, o greşeală sau un neajuns pe
care mi l’a făcut, fie chiar si din răutate.»

}

— «Dar d-şoarâ,* protestă procurorul, «omul 
ăsta nu o face din răutate, o face dintr'un 
calcul, din cel mai perfid calcul, ce se poate 
închipui. Atât mama d-voastrâ, cât şi d-voastră, 
aţi fost probabil supuse unei sistematice supra
vegheri ?»

«Da asta e adevărat!»
— «Şi aţi avut de dos o viaţă, care cu si

guranţă, că nu a fost îucăntătoare.»
— «Să vedeţi D-le procuror, eu am avut 

norocul, că mama in’a crezut un cap sec, o 
fată fără judecată, pornită numai după impul
suri interne, o impulsivă cum s'ar zice. De 
aceia nu mi a încredinţat nici una, din marile 
taine ale vieţei sale, şi ale vieţei noastrd. De 
aceia, după ce s’a întâmplat catastrofa asta...»

— «A, va sa zică, a fost o catastrofă ? 
deçi nu numai denunţul, dar şi presupunerea 
mea e adevărată ?»

— «Presupunerea D-voastră e adevărată,» 
replică tata, «denunţul însă e exagerat.»

— «Da, e eronat,» zise procurorul, «şi 
D-voastră uu aţi ştiut nimic de ăsta?»

Aurelia zise >ca un aer a cărei drăgâlăşia 
fermecâ pe magistrat :
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— cNu, n’am ştiut, nici n’am bănuit mă
car, cu toate că mama mea, îmi dădea să în- 
ţeleg... Uneori făcea aluzii.»

Procurorul complect cucerit, de tonul priete
nos al fetei se adresa lui Vi utila :

— «Nu aţi voi: sărmi faceţi o plăcere, d-le 
Dragomir ? Oft, de oare-ce sunteţi destul de în
tremat, sa va îmbrăcaţi, şi să şedeţi aici, sau 
să treceţi într’o odae alăturata, pentru că, se 
poate sa se ivească în curând cine-va, pe care 
faptul că aţi fi restabilit, Tar scoate din bala
male.»

— «Cum ne ameninţă o vizită a lui Ale
xandru ? Alexandru Patruşescu !» exclama tâ
năra, eşită ca totul diu ţinuta ei liniştita su
râzătoare, de până acuma.

Procurorul răspunse surâzând :
— «Da d-şoara, e foarte probabil că are să 

vă viziteze, de oare ce d-nealni, a ramas afară 
jos, ca sa vadă rezultatul anchetei, şi după a- 
ceia sâ vina bus, spre a se încredinţa, şi a se 
bucura probabil, de confuzia în care avea să 
vft pună cercetarea mea.»

Aurelia, se repezi pâDă la locul, unde ştia 
că se află Marişca, şi îi şopti în graba :

— «Acuma sa te vad ce poţi face pentru 
mine, hainele lai (l-nu Vintilă, repede, şi să-1 
îmbrăcam pe după paravan.»

Servitoarea ÎDţelese situaţia, şi dispăru pentru
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un moment, spre a reveni, cu îmbrăcămintea 
lui Vintilâ Dragomir. Iu acest timp, Aurelia 
fâcu semn doctorului sâ-i ajute. Ambii puseră 
mâua pe paravan, şi il aduseră până lfiugâ 
patul lui Vintilâ. Cu uu surâs prietenos, ca 
invită pe procuror sa ia loc ceva mai de' o 
parte zicând :

— «Afacerea se poate realiza imediat îu 
câte-va secunde. Mai iute, draga Aronescule 
flâ te vad. Pe când pui D-ta hainele pe el, 
eu am să-i iau în întreprindere ghetele.»

Cu mişcări pripite, ea trase ghoteio lui Yiu- 
tila peste ciorapii cu care 6e aflase în pat. 
Cu toate protestările lui, fata continua sa-1 în
calţe, şi sâ-i şnuruiască ghetele zicând :

— «Lasâ-ma ! ce crezi că asta are aâ fia 
auica data iu viaţa mea, când am să-ţi pun 
ghetele ? Sper sa am aceasta onoare deosebita, 
timp de cel puţin şapte-zeci, opt-zeci de ani, 
de aca în colc. Numai sâ fii cuminte, sa nu 
te îmbolnăveşti, şi sa faci vre-o fapta, cum a 
fost asta, care te-a bagat la pat.»

Fata fu gata sa se îndrepte în spre para
vanul, îndărătul cârâia, procurorul, o aştepta 
«a sa termine preparativele, dar ea so opri in 
ioc, zicând lui Aronescu :

— «Asculta draga! Domnul procuror, spu- 
a$a adineauri, sa-i facem o farsâ, şi sa-1 a- 
aiarâm pe Alexandru după puterile noastre. N'aşi
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dori, să-i facem şicane, sau să-l târâi pe la 
parchet, dar cel puţin atât cât 11 aven) aci, 
sâ-i facem o şotie, să se simtă şi jenat, şi gata 
de intrat în pământ.»

— «Nu prea văd, ce s’ar putea face,» zise 
Aronescu terminând cu încheierea piciorului lui 
Ti utila.

— «Uite ce e, scoate-ţi repede ghetele şi 
haina, şi intră sub plapumă. Stai îu pat, fâ-te 
bolnav, şi când o veni Alexandru înăuntro, 
ai să stai după paravan, impreună ca Vintilă 
şi eu o să stau cu procurorul îu partea 
1 ’alta. Să vezi mutra lui, când o vedea pe 
Vintilă pe scaun, şi pe tine când te-o vedea 
îu pat. Acuma, numai atâta nu ştiu, cunoaşte 
el pe Vintilă?»

Aronescu zise râzând :
— «Un lucru e sigur : pe mine nu mă 

cunoaşte ! Nu m'a văzut nici o dată în viaţa 
lui. Deşi suntem rude cam depărtate, e drept, 
dar nu m'a văzut nici o data.»

— «Dacă e aşa, atunci să fi d*ta Vi utilă 
Dragomir, şi Vintilă să fie Aronesca, pentru el.»

Doctorul stătu la îndoealâ, câte-va secunde -, 
un râs îi crispă faţa lui veselă de obiceia, 
şi fără a mai da altă replică, el începu repede 
să-şi scoată ghetele, haina şi vesta şi intră cu 
pantalonii cu tot în pat. Apoi trase plapuma 
până la gât, rămânând ca, în vreme ce aveau

cea-
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să, urmele preliminările şi preparativele de 
prezentare a lui Alexandru, — dacă avea să 
intre,—el să termine restul toaletei cu scoaterea 
manşetelor, a cravatei şi a gulerului.

La nu gest al fetei, Vintilă puse mâna pe 
un capăt al paravanului. Ea apucă de asemeni 
de alt capăt, şi ambii îl trausportară, ceva 
mai încolo. Apoi indicâud cu mâua uu scaun 
lui Vintilă, îl rugă să şadă, şi ea trecu dincolo 
in tovărăşia procurorului. Luând loc pe scaun 
ea şopti câte-va cuvinte la urechea magistra
tului. Ei aprobă din cap surâzând ca de o 
glumă bună.

CAPITOL V

Ca şi când nu ar fi aşteptat de cât acest 
moment, pentru a pătrunde iu odae, se auzi 
de afară, un zgomot violent de glasuri, şi cine-va 
zm'uci de clanţa uşei.

Glasul D-nei Trandafirescu interveni cu o 
nota de protestare stridenta :

— «Nu înţelegi D-le Pătruşescu ? Nu pri
cepi că du e voe înăuntru ? Ce înseamnă mo
jicia asta, să intri în casa mea aşa... ? Nici 
nu te-am poftit ! Nici nu vreau să te cunosc, 
şi d*ta năvăleşti aşa peste mine.» Pe când 
vorbea, coana Agripina, intrase în odaie de-a’u- 
daratele urmară do un tânăr,..
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— «D-nă, eu,» replică tânărul înalt, care 
se ivise în prag, «eu sunt aci în compania 
d-lui procuror ! Am aşteptat destul jos ; acuma 
vreau bă văd rezultatal, care după cele ce bă- 
nuesc eu/ şi după siguranţa pe care mi-a dat-o 
D-nul Comisar, trebuo să fie exact aşa după 
cum mi s’a comuuicat... Am de constatat aicea, 
prezenţa unui om rănit la piept, care a fost 
împuşcat de Aurelia diu pricină... înţelegi... 
Nu mai vreau să mai insist, ca să arăt, că 
s’a ivit la mijloc o dramă, a cărei îuchcere 
logică, are să fie o căsătorie. Şi asta mă in
teresează pe mine, înţelegi D ta de ce.»

I)-ua Trandafiresou, era lividă. Buzele ei tre
murau, şi mâinile ei crispate, se agitau cu tre- 
murături nervoase. îndărătul lor, se arătă faţa 
comisarului, care ne ştiind exact ce atitud»no 
să ia, intră cu un aer de rezervă neutrala. 
Alexandru înaintă pâuă îu apropierea procuro
rului, şi cu un surâs prietenos, ca şi când Tar 
fi cunoscut de mult, i se adresă zicând :

— «Domnule procuror î Nu e aşa. că s'au 
întâmplat exact, cele ce am zis eu, şi ce am 
depus îu plângere ?»

— «Plângere?» îutrebă procurorul cu glas 
liniştit, al unui om care îşi măsoară cuvintele : 
«D-voastră un aţi depus nici o plângere, aţi 
făcut un denunţ.»

— «Àb î Da ! dar plâugere, denunţ, e lot
una.»
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— «Ba, nu e tot una D-le, un deuunţ o 
ceva care trebue controlat, pe când o plângere, 
e cu totul alt-ceva. Ştiţi, că în materie de 
plângere, cel care depune plângerea, ia răs
punderea actelor care urmează,, pe câtă vreme 
un dennnţ, e un act pe care ori-ce anonim 
poate sâ-i săvârşească.»

— «In sfârşit, cum o fi,» zise tânărul, «de 
sigur că îndărătul acelui paravan, se află fai
mosul domn Yiutilâ Dragomir, care a fost 
împuşcat de către D-neaei ?»

El indică în direcţia Aureliei. Dar fata, 
avea acum obrazul uşor convulsionat, o sprân
ceană mai sus, alta mai jos, şi un ochi căuta 
saşiu.

Aurelia se ridicase îa picioare, privind ca 
un aer bleg spre tânărul înalt, bine făcut, ca 
ochii şi cu sprâncenele negre, cu mustaţa mica 
neagră, care acum îu faţa ei, stătea în atitu
dinea unui stăpân în casa aceasta.

Fata, îi adresă o Întrebare, care făcu pe 
eei prezenţi, să casce ochii : ea vorbea cu un 
accent peltic, care îl strâmba gura:

— «Şi ce viei să spui cu asta D-le, dacă 
c dincolo un domn sau un bolnav ?»

Alexandru, dezagreabil atins do această iu- 
tonaţie, şi de trftsătarilo fetei, replică hotărât:

— «Bolnav ? Hal E un domn care e pe 
moarte, din cauză că i-ai trus D-ta un glonţ
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de revolver. Şi în caz dacă nu moare, trebue 
să te ia de uevastă, fîind-câ scandalul ăsta, 
mă înţelegi ? nu poate să dureze.»

Aurelia, vorbi cu aceleaşi inflexiuni 
peltică :

—„Ah I Ce male deştcptăciune, s .a găsit în 
capul d-tale d-le, nu înţeleg aloganţa asta, pe 
cale o afişezi aci, plobabil că o afişezi din ne- 
simţile, ial nu din socoteală. Cât despre ceiace 
spui despic d. Vintilă Dlagomil, poftim de-1 
vezi. D-nealui este bolnav, a avut o feblă, şi 
ca plic ten vechi al mamei.. Nu e aşa mamă, 
că a fost piietenul D-tale din tineleţe ?"

D-ua^Trandafirescu, pană aci uluită, de ati
tudinea fiicei sale, fu gata să zâmbească de- 
această idee, că Vintilă, care era cel puţin cu 
zece ani mai tânăr de cât ea, să-i fi fost prie
tenul tinereţei. Dar Alexandru nu le dădu timp 
eă vorbească sau să explice. El trecu dincolo, 
şi Invitând cu un gest, pe procuror zise :

—„Iată-1 aci, este chiar în pat, D nul acesta, 
a fost împuşcat, are o rană în piept, şi nu a- 
vera de cât de constatat rana.*

Procurorul 51 întrerupse< blajin :
—„Mă ertaţi dacă nu am să urmez injonc

ţiunilor d-voastră. Aici era vorba de altceva. 
In denunţ, e vorba de un omorât şi acuma văd 
că o întoarceţi cu totul altfel."

—„Ori cum ar fi D-nule! Ori cura ar fi ! re

de
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luă Patruşe8cu energic, „eu vreau să se facă 
aci un proces-verbal. D-l Comisar e aci ; şi în 
calitatea asta să dreseze un proces-verbal de 
constatările care s’au făcut. Astea îmi vor servi 
mai târziu.4*

Procurorul reluă, cu glasul uşor schimbat :
— „Procedarea D-voastră, este ne legală ; e 

absolut necorectă chiar; este o procedare de 
om, care nu-şi dă seama de ceia-ce face. Şi 
dacă D-lor ar vroi să mă ia de martor pentru 
felul cum D-v. le violaţi domiciliul, venind 
nechemat aci, să fiţi sigur că am să le servesc 
de martor... cu plăcere...44

— „Cum ? Cu toate că eu v’am adus pe 
D-voastră ? Că eu v’am rugat şi am insistat 
atâta.4*

— „Tocmai, tocmai, D-voastră m’aţi rugat să 
văd şi să constat ceva, care era în denunţ. 
Dar cele denunţate văd că nu sunt de loc 
exacte. Nimic din cele ce aţi spus, nu se do
vedeşte, şi acuma fiind-că sunt aci, va trebui 
să constat, o purtare brutală şi nelegală, a 
D-voastră.*

Fără a se lăsa abătut de faptul, că atât pro
curorul cât şi toţi cei prezenţi, scoteau în evi
denţă, nelegalitatea purtări lui, tânărul zise :

— „Ei, nu face nimic : am luat-o pe calea 
asta, trebue să merg până la capăt : Am intrat 
în horă, trebue să joc l41
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Aurelia făcu un gest de invitaţie, rostind cu 
aceiaşi intonaţie peltică :

— „Ei, dacă e asa, poftim D-le zoacă, îmi 
pale numai lău, că n’ai adus si un ulsal cu 
toba lui, să-ţi cânte, după cum meliţi D-ta 9ă 
zoţi ca un uls ţe eşti."

**

Nc ţinând seamă de tonul Aureliei, Alexan
dru sc ludreptă către patul in care bc află 
lungit doctorul Aronescu şi îl întreba :

— „Nu e aşa D-le, că D-ta eşti D l Vintilă 
Dragomir ?"

Cu glas ca de om prăpădit, slăbit de tot de 
boală, şi de suferinţă, doctorul răspunse stă- 
pânindu-se cu greu :

— „Da D-le, eu sunt, şi ce voiţi D-voastră 
de la mine ?"

— „Ei, poftim D-le comisar, vino’încoace," 
reluă Alexandru, „şi să constaţi şi D-ta, colo 
ce vei vedea aci."

Apoi adresându-se lui Aronescu urmă :
— „Aşi voi D-le, să te rog, să arăţi rana, 

pe care o ai D-ta la piept."
— „Rana mea de la pept,* murmură docto

rul, cu acelaş glas de om prăpădit : „nu ara 
nici o rană la pept, sunt numai puţin bolnav 
sşa, sufăr de cap."

— „Cum? N’ai nici o rană la pept ?"
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— „Nu D-le, uită-te, şi ca să te convingi şi 
D ta, poftim !... Veţi fi atât de bune amândouăr 
Bă vă întoarceţi privii ile, ca să pot arăta a- 
cestui domn, că nu am nici o rană, şi nici nu 
am avut vre-o dată.*

Apoi cu o mişcare domoală, ca şi când ar fi 
făcut acest lucru codindu-se, doctorul se des
făcu la pept, în toată lăţimea permisă do des
chizătura cămăşei.

Comisarul, sub injoncţiunea lui Alexandru 
se apropiase, şi controla împreună cu tânărul, 
fie-ce punct liber, pe peptul falşului bolnav.. 
Comisarul, ridică fruntea şi zise :

— „Păi, bine D-le, D-nealai nu are absoiut 
nici o rană ; ce tot spuneai D-ta ? Că a fost 
împuşcat... ?*

— „Cum se poate să nu aibă ? D-le* urmă 
el către Aronescu, „poate ai vre-o rană într’altă 
parte ?*

— „Da," rosti Aronescu, am una, dar pe 
aceea nu o pot arăta în public.*

Alexandru izbucni triumfător :
— „Ei, vedeţi că-i adevărat? Are o rană... 

Are...! E... adevărat !“
— „Ce să fie adevărat găguţă ? îl întrerupse 

D-ria Trandafireecu de dincolo de paravan : 
„Nu auzi că te-a luat în bătae de joc ? Nu în
ţelegi atâta lucru ?*

Până şi Vintilă izbucni în râs, pe când Co-
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misarul şi Procurorul încercau In zadar să-şi 
păstreze aerele solemne, în conformitate cu 
misiunea lor.

Pătruşescu pricepu şi de odată i se păru, . 
că se învârteşte totul în jurul lui, şi că în
treaga casă, se clatină. El se apucă de margi
nea patului, de oare-ce simţea, că i se mu iau 
picioarele, şi rămase cu privirea aiurită, plim
bând-o când la Vintilă pe carc-1 lua drept doc
tor, când la comisar şi iar înapoi la pieptul 
dezvelit al doctorului.

— „Va sâ zică," murmură el, „va să zică 
idioata aceia m'a înşelat! Mi-a luat câte cinci 
sute de lei pe lună ca să facă pe sora de ca
ritate, şi tâmpită cea-laltă, iar câte două sute 
de lei pe lună, numai ca să mă pungăşească."

D-na Trandafirescu, se apropiă urmată de 
fiica ci, a cărei faţă schimonosită păru şi mai 
urâtă/

— „Ei cum ? Ce înseamnă ? Ce vorbeşti D-ta ? 
întrebă mama tinerei."

Alexandru îşi trecu repede cu mâna pe frunte, 
aruncând priviri rătăcite de la unul la altul,
.şi nu găsi nici un răspuns.

Insă Aurelia, apropiată complect, îl privi cu 
un aer batjocoritor care se potrivea cu chipul 
ei convulsionat şi se adresă magistratului :

— „Vă log D-le ploculol, să bine-voiţi a lua 
act de cele ce a spus D-nealui, şi D-voastlâ
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D-ie Comisa! s fi însemnaţi: că D-nealui, a măl- 
tulisit că ne-a pus sub suplavegliele, şi că a 
plătit câte cinci sute, şi câte două 3ute de Ici 
lunal, unol fiinţe menite să ne concloleze toate 
mişcălile."

Alexandru, se îndreaptă spre uşă, gata să pă
răsească câmpul de luptă. Insă Aurelia îi opri.

Mama Aureliei, îşi recapătă iar energia ei 
agresivă şi începu :

— «A pardon ! Stai-stai ! Adineauri te-ai 
luptat ca să intri aci, spre a ne face un scau- 
dal, şi acuma te lupţi să scapi de uude ai in
trat cu sila ? LMe, trebue să stai, sa se vadă 
definitiv, ce fel do poama eşti d-ta, şi dupa a- 
ceia, poţi sâ te duci, sa te îneci unde vrei.»

Alexandru vru sa aiuuce femeile îu laturi, 
îusâ Y'intilă, de la locul lui, rosti cu o voce 
mai puternica do cât s'ar fi aşteptat ciue-va 
de la un convalescent :

— «Nu le atinge d-!e ! Şi dacă ai fost ne
cuviincios cu noi, fii macar atât do bârbat, cât 
trebuo ca sa fii cavaler cu nişte dame, fara 
nici o protecţie.»

Procurorul se ridicase, şi se apropiase de A- 
lexandrn : apucându-1 de mâuă, îi şopti mai 
mult la ureche :

— «Asculta amice, trebue sâ râmai aici, . 
6â clarificam lucrurile, şi sa ceri scuze doam
nelor, căci alt-fel au tot dreptul, sâ to puuâ
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sub acuzare : sa depună o plâDgere în potriva 
d-taîe, pentru tot ce ai făcut până acuma. Şi 
ştii, răspunderea e gravă?»

— «Ce răspundere, d-le Procuror ? Că eu 
nu am fâcut o plângere, eu am făcut un de
nunţ »

— «Cu atât mai mult,» replică Magistratul, 
cu cât ai venit însu-ţi d-ta, să susţii şi să con
firmi acest denunţ, care se dovedeşte a fi o ca
lomnie complecta. înţelegi d-ta? Ai sâ mergi 
inaintea juraţilor, şi poate ai să mai păţeşti 
şi alt-ceva.»

— «Uf !» excîamâ tânărul, cu o intonaţie 
ee dezgust şi de indignare : «Asta, numai fata 
asta, pocită este de vină : dacă nu vrea să mă ia.»

Aurelia il măsură de sus până jos, şi rosti 
cu o intonaţie de batjocură, mărită prin accen
tul ei peltic :

— «Eu su te iau pe d-ta ? Mai de glabă 
să te ia diacul do cât eu !»

La auzul cuvintelor Aureliei, tânărul avu 
o explozie de energie, dar el şi-o manifestă prin 
acte ; îşi dădu aerul că se apropie de pat, şi 
văzând că distanţa între ele şi uşă, rămăsese 
ne supravegheată, se repezi în trei sărituri, 
până la eşire şi dispăru.

Comisarul, vru să alerge după el, însă pro
curorul îl opri zicând :

—«Lasă-mi aci formularul acela, şi d-ta
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du-te de vezi unde se afla. Poate scotoceşte prin 
alte odăi. D-nă Trandafirescu, vă rog sâ-1 ur
maţi, căci uu puteţi &ti la ce să va aşteptaţi 
de la un asemenea om.»

* •*

Cei indicaţi de Procuror dispărură pe când 
falşul bolnav din păt, izbucni într’nn hohot de 
râs nestăpânit. El se abţinuse atâta timp de a 
râde, încât acuma, nu mai putea să-şi înfrânt 
accesul de veselie.

Aurelia, se apropia de el, îl mângâia pe 
frunte, şi îi spuse mai multe cuvinte drăgălaşe, 
menite să exprime recunoştinţa ai.

— «O, bolnavul meu ! Drăguţul ! Mititelul 
meu convalescent ! Sărăcuţul de el cât a sufe
rit !»

Vintilâ, luând mâna doctorului, o strânse, 
pe când procurorul, îu acelaş grad înveselit, 
ca şi doctorul, râdea, abea putându-şi stăpâni 
hohotele.

Mama Aureliei se întoarse în odae, şi le 
anunţă cu cel mai serios ton :

— «A dispărut nebunul, a plecat de aici, 
par’că ar fi eşit din puşcă, uumai de nu ar da 
peste vre-un automobil.»

Comisarul, reveni in curând, şi comunică
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acelaş lucru ca şi D-na Trândafiresca. Cuviatele 
lui, avură de rezultat, că obrazul fetei, îşi 
relua aspectul drăgălaş de mai inaiute.

Procurorul se ridica de la măsuţa Ia care 
luase loc, peutru a scrie câte-va cuvinte, mc- 
uite sâ stabilească neexacitatea celor afirmate 
în denuuţ, apoi intinzăud mâna D-nei Tranda- 
firescu, i-o strânse, şi o duse la buze res
pectuos. El repetă gestul cu mânuţa Aureliei, 
liar tânăra nu dădu drumul degetelor procu
rorului, ci privindu-1 în ochi cu acelaş aer su
râzător şi prieteuos zise :

— «Ah, D-l Procuror ! Nu aveţi idee, ce 
bună prietenă aţi câştigat în mine, priu acţiu
nea D-voastrâ.

—- «Da - da,» zise Procurorul ; «acţiunea 
mea a fost foarte hotărâtă ; dacă D-voastrâ nu 
eraţi în cea mai perfectă linie dreaptă, şi a-şi 
fi constatat o cât de mică abatere, care să se 
asemene cu couţinutui denunţului, vă arestam 
numai de cât D-şoarâ, şi pe D-voastră, şi pe 
bolnavul de aci din pat. Dar spre fericirea 
D-voastrâ, sunteţi acuma iar, cea mai drăgălaşe 
actriţă, şi cea mai gingaşă dintre fiinţele pe 
care le-am văzut până azi U

Vintilă, peutru a da o nuanţă de comicitato 
întregei situaţii, se ridică de la locul lui, apro-
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piându-se pana lângă patul, in care sta încA 
lungit sub plapuma Aronescu, şi luându-i pulsul, 
îl cerceta zicând dupa câte-va secunde :

— «Hm grav ! Foarte grav ! Asta nu mai 
este puls, asta e un piston de pulsaţii, motor 
în plina funcţiune.. > E de speriat, are 2000 
de pulsaţii pe minut. Ce crezi D-ta D-şoarft 
Trandafirescu, ce poate saaiba pacientul nostru?»

Aurelia intrâ în rol, şi răspunse cu gravitate :
— «D-nealui ? O ! Trebue să aibă : ataxie 

locomotrice galopantă^
Aronescu se strâmbă de râs, auzi ud ciudata 

împerechere de termeui medicali, dar râsul lui 
nu ţinu mult. El spuse :

— «Yă rog, acuma să uzăm de paravan, 
ca să mă dau jos din pat.

Doctorul se îmbrăcă repede, punâudu-şi ghe
tele, ajutat de astă-dată de Vintilă Dragomir.

Aurelia vorbi Procurorului, — însoţind cu
mintele cu un surâs de o drăgălăşie fermecă
toare. Zâmbetele fetei, convinseră şi mai malt 
pe magistrat, că acţiunea lui Pâtruşescu, fusese 
cu totul ne-îutemeiată> şi era mai mult un act 
de nebonie, de cât ceva demn, de a ti luat în 
seama.

Aurelia, aduse vorba, despre persoana înaltă 
de la poliţie, caro se ocupă de această chestie, 
şi care trimisese pe capul lor, pe Marişca,
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împreună cu sora de caritate. D-na Tranda
fir eseu întreba :

— «Nu credeţi D-le procuror, că ar fi bine 
să facem puţină cercetare, în cazul acesta? 
Este uu lucru, care ar merita sâ fie dat la 
iveala, şi nu credeţi ca ar fi biue sâ apară şi 
vre-o notiţă prin ziare, despre purtarea celor 
delà poliţie.»

— «Doamnă,'> — zise magistratul, după ce 
consultă cu o privire pe Aurelia, — nu credeţi 
şi D-voastră, că ar fi poate prea riscat, să vă 
puneţi şi mai rău de cat sunteţi cu cine-vat 
care are poate mai multă trecere pe acolo de 
cât mine. In chestii de astea, cred că e mai 
bine să zicem ca poetul :

— «Nu cerceta aceste legi căci eşti nebun 
de le 'nţelegi.»

«Din zioa în care, veţi fi găsit cine e vino
vatul, probabil că o să vă scoată pe D-voastră 
vinovată cu cel puţin mai multă dârjie şi în
căpăţânare de cât a încercat sâ urmărească, 
fie-care acţiune a D-voastră până acuma.»

Aurelia, dădu din cap aprobând :
^ — «Se poate, într'adevâr 6e poate, dar ea 

aşi fi dorit, să dau ochii cu acel cine-va, care 
mă persecută pe mine, şi cu siguranţă că l’aşi 
convinge să fie de părerea mea.»

— «De sigur, de sigur,^ rosti procurorul 
zâmbind, dar să credeţi P-şoară ; că de şi
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farmecul D-voastrâ e atât de cuceritor, el nu 
se poate extiude şi asupra unor persoane, cate 
au devenit de mult refractare ori căror graţii 
femeeşti.»

*

lrabracându-se Doctorul terminase, şi se a- 
propia cu Vintilâ, de locul în care şedea pro
curorul de vorba cu D-ua Traudafirescu şi 
Aurelia.

Bărbatul se alătura de grupul format de 
către cei trei, şi se pregătea sâ intre în vorba, 
câud văzu pe procuror pregătindu-se de plecare.

Reeondus pana ia uşa de către Vintilă şi 
doctorul Arouescu, el sâruta mâna D-nei Tran- 
dafirescu, şi in momentul iu care, strângea 
degetele Aureliei, el zise priviad-o cu un aer 
prietenos ;

— <D-şoara, din parte-mi va urez, realiza
rea celor mai intime, şi dulci doriuţi, fiind-că 
probabil în tr'acolo merge toata acţiuuca pe care 
aţi pregătit-o D-voastra cu atâta dibăcie.»

— ^Pardon î Pardon ! D-le procuror ; eve
nimentele au pregătit lucrul, evenimentele la 
care au colaborat ; amicul _ Patruşescu, mama 
mea, Marişca, şi doctorul Aronescu, şi dacă 
mi-e permis sa spuu... şi D-voastra. Insa 
D-voastrû aţi veuit tocmai îu sceua penultimă,
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tocmai când mai era puţin ca sa se inchee actul 
şi sâ se lase cortina.»

Magistratul îi săruta mâua, glumind :
— «Probabil ca va mai ti un act : actul 

final. Mi-ar părea bine sâ vă pot ajuta. Io 
orice caz D-şoarâ, felicitările mele şi peutru 
cum aţi jucat, şi urări sincere pentru viitor.»

După ce procurorul trecu pragul, Aurelia 
îşi bătu mâinile uua de alta zicând :

— «Uf, bogdaproste că scâparâro şi de astă 
dată cu bine. Îmi fusese teamă la început, că 
n’am să. pot pune stăpânire pe sentimentalitatea 
acestui domn... Am râuşit iu parte... Slavă ţie 
Doamue... !»

*

La plecarea doctorului Aronescn, Aurelia îi 
recomandase câte-va lucruri, pe care el le găsi 
foarte la locul lor, şi făgădui, că le va înde
plini. Erau câte-va cereri pentru o intervenţie 

. în favoarea lui Vi utilă ca sâ i-se acord9 un 
post la ţară. Apoi, sfaturi prietenoase, de fe
lul cum trebuea sâ se ducă Aroucscu acasâT 
de îndată ce avea sâ iasă d»n curtea d-nei Tran- 
dafirescu,— spre a deruta pe uneltele lui Ale
xandru Pâtruşescu.

— «Ştii,» continuase fata râzând, «aşi dori 
din toata inima, să prelungesc <ât mai muls 
păcăleala în care s’a adâncit până peste cap,



215Cum iubeşte o fată

tâmpitul acela de. «pretendent testamentar» al 
meu. In câte-va zile vom fi gata, şi nu mai 
e nevoe sa ne ferim, nici de el nici de uueltele 
lui. Marişca mi-a spus o mulţime de lucruri 
despre el. Cunosc amănunte care rai-ar putea 
folosi...»

CAP. VI

La câte-va zile după vizita lui Pătruşescu 
d-na Traudafirescu, întrebă pe fiica ei, pe când 
sta alături de Vi utilă :

— «Ascultă draga mea ! Ce ai de gând ? 
Nu cum-va speri, să pui în practică, mai re
pede de cât ai fi de dorit, planul pe care l’ai 
avut încă de mult?»

• — «Marioară dragă,» începu tânăra, luând 
mâna mamei sale, şi mâugfiiâud-o, «şi noi tre- 
buo şă ne înţelegem ca două prietene bune, 
dar bune de tot. Mai ales d-ta ca mamă, şi 
ca femee mai în vârstă, ar trebui să înţelegi 
mai uşor, şi totodată, să fii şi mai conciliaută, 
de cât ai fost până acum.»

— «Pentru ce este îutroducerea asta, aşa 
de lungă?» întrebă D-na Traudafirescu.

— «Uite pentru ce, pentru că vreau să te ^ 
conving mamă; că toate bunurile lumei a- \ 
cesteia. la un loc, nu fac două parale. Nici \ 
averea pentru care era să ne sacrificam puţina- .
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liniate cc aveam ; nu e de cat ceva relativ. 
Singurul lucru care are preţ în viaţa uuei 
fiinţe, şi a unei perechi, este numai fericirea. 
Adică anii sau luuile sau fie şi săptămânile 
de mulţumire... sufletească...»

H Mama#fetei, ridică fruntea, zicând cu uu 
accent de arţag :

— «Da-da draga mea! Spune de-a dreptul 
de mulţumire... fizica...»

— «Mamă draga, dacă ţii să fii aşa de 
precisa, în expresii, o să admit cele ce spui 
D-ta. Insă ara să rog îu cazul ăsta, pe amicul 
meu, aci prezent, să treacă în odaia de lectură, 
.şi să stea acolo să citească ceva, până când o 
să ne eiorovâim noi. Mamă dragă! Ştii a venit 
acuma ziua cea mare, ziua în care trebue să 
ne socotim, ca şi când am fi, două mari şi 
serioase adversare.»

Vi utilă se amestecă îu vorbă, zicând cu 
glasul lui împăciuitor :

— «Dragă mama ! Dacă îmi dai voe să te 
numesc ast-fel,—deşi vad ca vrei să amâni mo
mentul îu care să te pot numi mamă cu ade
vărat,—mamă dragă, fii mai conciliantă cu 
Aurelia. Şi tu Auro dragă, tc rog gâudeşte-te ; 
că nu-i de cât o mamă, mama ta, că te iu
beşte, mult-mult-rault, şi de aceia trebue şi tu 
să admiţi foarte-foarto multe, diu câte vrea să
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ţi le spună, cu gând că ele sunt în 'interesul 
nostru.»

Fata îi puse mâua pe gură, îi strânse buzele 
între arătător şi degetul cel mare, ca şi câud i 
le-ar fi sigilat, şi rosti repede:

— <rAscult& D-le judecător de. pace, vezi-ţi 
de treaba; treci dincolo iu biblioteca şi alege-ţi 
o carte. Eu te-aşi sfătui sâ iei cLa femme» 
a lui jVlidieleL Acolo ai să citeşti lucruri, 
poate ou interesante, dar care ma interesează 
pe nune, şi modul cum sa mă tratezi mai 
târziu, când o fi, să devin eu roaba D-tale. 
Dar pâuă atunci, iasă-mă pe mine sa comand, 
şi sa ctmdiic barca noastră, pâua nu o răstoaruă 
mama mea cu totul.»

— «Draga mea,» o întrerupse B-na Trau- 
datirescu cu o intonaţie ceva mai blajina; -nu 
vreau sa răstorn barca voastră. Tu vrei s'o 
râstorni, tu vrei prin acţiunea ta prea repede, 
sa ne arunci, şi pe mine şi pe tine, îu braţele 
sărăciei. »

Vintila făcu din mâna uu salut, urmat de 
o ameninţare prietenoasa, şi eşi zicând:

— «Fiţi prietene va rog.»
Tânărul trecu dincolo, îndreptandu-se în spre 

biblioteca, anume ca să aleagâ volumul lui Mi
chelet, o carte cunoscută dupa titlu, dar din care 
nu citise nici măcar un rând.
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Aurelia suna, şi îndată ce apăru Marişca 
îi spuse :

— «Elvira dragă ! îmi vine greu să-ţi mai 
spui Marişca, mai cu seamă de când te ştiu 
cine eşti, şi mai ales de când ştiu precis că 
eşti o fiinţă, cel puţin egală mie, 41 cultură 
şi îu inteligenţă. De aceia, permite-mi să-ţi 
spun de acum îu colo Elvira.»

Marişca înclină din cap cu uu surâs palid, 
mişcată şi ea de faptul ca tânăra ei stăpână, 
o aşeză pe aceiaşi treaptă, după ce ea însăşi, 
prin acţiunea ei, se pusese mai prejos de cât o- 
slujnica.

— «Ei, ai admis acuma,» reluă surâzând 
Aureli, «ai admis să-ţi spun pe nume. De a- 
ceia te rog să mai admiţi încă un lucru : să 
iei conducerea menajului nostru, căci mamă mea 
este prea ocupată, şi eu probabil că uu o să 
mă mai gâudesc la lucrurile astea. Să veghezi 
ca toate să se facă iu deajuus de bine, şi re
pede, cât de repede. De ocamdată trebue reinstalat 
salonul, refăcut tot la loc. Casa noastră, să fie 
ca mai înainte,... gata peutru a fi predată în 
bane condiţiuni.» Ai înţeles?... acum du-te.»

Fata aştepta să vadă pe* Elvira disparâud, 
şi făcând semn mamei sale, să ia loc într’un 
fotoliu, trase un sdaun ceva mai aproape de 
ea, şi punându-i mâna pe gcuuchi, începu pe
nii ton blajin şi hotărât :
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— «Ascultă mamă dragă ! Trebae să vorbim 
odată omeneşte : mi-ai făgăduit atâtea, ai fost 
aşa de gata să admiţi ori-ce, ai dat consimţă
mântul D-tale când ai fost la biserică, te-ai 
jurat, ai făcut atâtea şi atâtea lucruri, care 
sunt aproape caraghioase, de repede şi evla
vioase cum le-ai făcut. Acuma dintr'o dată vrei 
să distrugi tôt.»

— «Nu vreau nimic dragă ! Nu vreau să 
distrug nimic. Ţin toate cât ţi-ara făgăduit,, 
îusâ to rog, nu accelera ruina noastră."»

— «Uude-i accelerarea?» întrebă Aurelia,. 
«D-ta vrei să te cramponezi în situaţia asta 
ani de zile? Eu nu vreau. D-ta vrei să trâeşti 
cu lucrurile d-tale, cu tot ce e aci, şi care nu 
e al d-tale încă, până nu s'o împlinit, dorinţa 
acelui sărit de baş-porcar care a fost... bunicul 
meu...»

— «Te rog să vorbeşti mai cu respect de 
tatăl meu...»

— «Da — da! că şi merită,» o întrerupse 
fiica ei cu iritaţie: «merită după condiţiile pe 
care le-a pus, — dispunând de mine, de inima, 
de sufletul şi de corpul meu, ca şi când aşi 
fi fost o cârpa. De sigur merită să-l respect—' 
Poate D-ta vrei să-l respecţi, respectâ-1 ! Dar 
eu, ştii, un duşman iui-ar fi mult mai agrea
bilă de cât tatăl D-tale.»

— «Şi ce vrei ?» făcu D-ua Agripina-
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cu o intonaţie, ca şi când ş'ar fi pus mâinile 
în şolduri, gata de cearta şi de luptă, «spune 
ce vrei, şi să hotărâm, să isprăvim !»

Fata, cu o uşoară încruntare a sprâncenelor, 
începu pe uq ton de adâncă convingere :

— «Mamă dragă ! D-ta ţi-ai. trăit partea 
d-tale de viaţă şi fericire.»

Dar d-ua Trandafires'cu, o întrerupse cu un 
râs strident :

— «Ha-ha fericire ; eu am avut fericire, 
asemenea fericire să aibă duşmanii mei.,.»

Uşor uimită de această explozie fata continuă ;
— «Mă rog,» D-ta, probabil că n'ai fugit 

-cu tata, pentru că erai sigură că mergi la ne
fericire. Ci din pricină că erai convinsă, că ai 
sa fii mai fericită de cât la tatăl D-tale. Dar 
cu fapta D tale ai angajat viitorul : adică, ai 
făcut pe tatăl D-tale, să pună în testamentul 
lui, clauza asta stupidă, prin care mă hără
zeşte pe mine, altuia, ca pe un obiect, Inspi
raţia asta grandioasă, este urmarea actului 
D-tale. D-ta ai făcut totul pentru fericirea 
D-tale, şi cu pasul D-tale, m'ai aruncat pe 
mine în prăpastia asta.»

— «Ai început să vorbeşti prăpăstii !» Ce 
prăpăstie visezi ?

— «Ce prăpastie? Impasul ăsta în care mă 
.pui D-ta : sau să renunţ, sau de nu renunţ...!»

— «Cine te-a pus să renunţi idioato?*
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\;.V, Fata crispă buzele ei frumoase într’un surâs :
— «O ! Dar mă iei cu expresii elegante 

mamă ! Ce-ar zice biet reposatul buuicu-meuT 
onorabilul boş-porcar, dacă te-ar auzi vorbind

• cu expresii atât de puţin demuo de nobila lui 
obârşie...»

Faţa plăcută, clar ceva aspră 
dafirescu se contractă îutr'o încruntare ; ea 
fulgeră din ochi rostind :

— «Ai putea să fi. mai cuviincioasă puţin : 
să nu faci pe ironica faţă de mine.»

Fata încercă o apropiere, şi domoliudu-şi. 
— glasul, zise cu o intonaţie de regret:

— «Aşa e mamă : ai dreptate, nu te supăra.. 
Dar şi D-ta ar trebui, să fi mai puţin rigidă 
în părerile D-tale, şi să faci concesii, căci 
mult nu o să pot suporta, vorbe arogante, şi 
intonaţii de astea imperative. Acuma le suport, 
fiind-că ţin cu ori-ce preţ să te conving, de 
ceia-ce vreau eu să-ţi spun, şi să nu-ţi 
dau din nou prilej, să rupem iar,—să zic, — 
relaţiile de prietenie dintre noi. De aceia mamă 
dragă, de aceia aşi fi dorit din toată inimă, 6ă 
sfârşim odată acuma, să stabilim făcând...»

— Ce «făcând» ?» întrebă mama ei ; 
când înţelegi tu logodna, căsătoria şi cele-l’alte?»

— ’ «Da, negreşit, alt-fel la ce aşi mai sta 
de vorbă şi ciorovăială aici?»

Un oftat greu se smulse din pieptul D-nei

;

D-nei Tran-

mai

«fă-
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Tran da li resell : ea făcu o sforţare, pentru a-şi 
aranja argumentele în ordine de bătae.

— * Draga mea! Find-câ tot vrei sa vor
bim, nu numai defiuitiv, dar şi sa hotărâm 
cum e mai bine, uite ce e ! Eu ţin cu ori-ce 
preţ, sâ amânaţi cât mai mult posibil — cât mai 
mult posibil căsătoria voastră. Pricepi, lucrul 
ăsta? Nu e nimic ne normal. In alte ţări, se 
logodesc fetele, şi stau doi, trei, şi câte odată 
•cinci aui logodite, şi apoi se mărită. Tu, dăm 
putinţă,—şi în interesul noătru, şi al tău, şi 
al meu şi posibil că şi a lui Vintilâ, să-mi 
aranjez aşa fel afacerile, în cât în cazul când 
s'o afla, şi s'ar stabili juridiceşte, că tu ai 
călcat cea mai principală din dispoziţiile tes
tamentului, şi se va decide să-mi se ia averea 
din mână, eu sâ fiu pusă la adăpost, împreună 
cu tine. Adică să avem îndeajuns adunat, ca 
să nu riscăm a cerşi po drumuri.»

Fata ramase o clipă fără vorbi. Şovăia 
între dorinţa de a fi drastică, şi hotărârea ei 
•de a nu se mai certa.

— «Bun, iată mamă o vorbă clară ; în in- 
teiesul de a pune la cale o pungăşie,—nu te 
supăra, fiind-câ asta-i adevărata denumire, ce 
ar merita acţiunea ce vrei să pui la cale, — 
în acest interes eu trebne să mai amâu pentru 
o serie de cinci ani căsătoria mea. D-ta însă
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nu te gândeşti, că, ori-cat am amână căsătoria, 
să se ştie despre logodna mea.»

— «Logodna ? Ce mai învârteşti lucrurile ?» 
exclamă D-na Trandafirescu. «Şi logodna trebue 
amânată ne apărat, când o fi să te logodeşti, 
te căsătoreşti după câte-va zile sau săptămâui.

— «Aşaaa ?» făcu Aurelia, c.în afacerea asta, 
vrei numai să câştigi timpul necesar ca să, 
să... te învârteşti...»

Doamna îşi privi fiica, măsurâud-o din cap 
până ’n tălpi în două trei rânduri, şi strân- 
gându-şi toată energia, ,pe buze, zise:

— «Dar dacă această amânate, această puu-^ 
găşie, cura zici tu, ar fi servit interesele tale 
sentimentale şi dragostea ta ? nu e aşa că nu

numai 
să o

are

era nici o opoziţie din partea ta? Găseai 
de cât logic, şi imediat ai fr fost gata, 
pui la cale.»

— «Mamă dragă ! Asta e de discutat ?»
— «Cum de discutat? Do îndată ce ţi-a 

convenit ţie, să faci o escapadă amoroasă, cu 
acest tânăr, nu a fost o «puugâşie». Nu m'ai 
minţit că te duci la o prietenă ? Te-ai dus cu 
el la câmp afară, să stai să faci planuri, şi să 
puneţi la cale, tot ce trebuea ca să mă păcăliţi 
pe mine. Ei aţi reuşit! Dar acuma, uu pot să mă 
dau învinsă draga mea, nu pot să admit, să te 
logodeşti şi să te căsătoreşti, ca să mă arunci pe 
drumuri. Mai aşteaptă cât-va timp.»
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Fată râmase pe gândnri. Ea îşi .incrucişă mâi- 
nile pe un genuchi, şi leganându-se uşor în 
scaun, mai mult murmura de cât zise :

— «Va să zică, o prima călcare de cuvânt, 
din partea D-nei Marioara—Agripina Tranda- 
tirescu ?.. Dar, mamă 'dragă !» Urmă ea cu 
glas tare: «D-ta când a fost vorba ca să exe
cuţi dorinţa bunicului meu, a tătălui D-tale, 
te-ai supus oare ?»

— «Sunt lucruri trecu te, > replică repede cu 
un aer înţepat D-na Traudafirescu. «Ce am 
făcut eu, nu te importă pe tine.»

— «Şi, reluă fata cu aeelaş ton liniştit, când 
ţi-a spus, că ori te întorci acasă, ori rămâi pe 
drumuri, te-ai dus acasă la Dnealui?... Nu 
mai pun înainte faptul, că D-ta uu Tai între
bat, ci ai fugit... Dar ştii, după ce s'a consu
mat, actul fatal, al fugei D-tale, — Pai mai as
cultat pe răposatul pentru care ai azi atâta 
rôpect ?»

— «Ţi-o repet draga mea, ţi-o repet!* strigă 
D-na Trandafiirescu «că nu vreau, să îmi ju
deci tu acţiunile mele.»

— «Ei mamă dragă ! Nu vreau să te tirani
zez pe D-ta,» zise fata pe aeelaş ton: «dar nici 
D-ta, ca toate că eşti mama mea, nu trebue să 
mă tiranizezi ! Fie care fiinţă, are dreptul la fe
ricire, şi D-ta ţi-ai apărat dreptul la fericire, în 
feful cum Tai ştiut. Nn ai găsit altă soluţie, şi
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gfeiţ-altă soluţie, şi ai dat cu piciorul, între
gului D-tale trecut... Ţi-ai lăsat casa, părinţii, 
mama şi tot, te-ai expus râsului obştesc, şi ai 
fost, să zic aşa, moralmente arătată cu degetul. 
Ai făcut-o !... Şi mie îmi ceri, să fiu cu totul 
alt-fei, să renunţ la iubirea mea, la partea de 
fericire, pe care fie-care om, e în drept să o 
aibă pe lumea asta, şi să renunţ pentru 
bani. Actul D-tale a fost frumos, şi vrei ca 
actul meu, să fie murdar? Nu vezi că eşti ne 
dreaptă mamă dragă ?»

— «Tu te gândeşti numai la drepturile tale, 
draga mea. dar la datoria pe caro o ai faţă do 
mine, nici nu vrei să visezi măcar.»

— «Scumpă mamă ! Nu te supăra. Nu te 
supăra dacă -te întreb un lucru : D-ta când ai 
făcut co ai făcut, te-ai gândit la drepturile şi 
la datoriile, pe care le aveai faţă de tatăl 
D-talo ? Sau te-ai gândit mai mult la realizareâ 
dorinţelor D tale de fericire?»

Ne găsind nici un răspuns cu care să res
pingă argumentarea fiicei sale, D-na Tranda- 
firescu rosti cu tonul unei împărătesc care ar 
comanda :

— «Iţi interzic definitiv, să mai faci vre-o 
aluzie, la cele ce s’au petrecut înainte ca ta

15



220 Vasile Pop

să fi existat. Daca aşi admite vre-un amestec ' 
al tău în viaţa mea, înţeleg sa te las să te 
amesteci în hotărârile şi acţiunile pe care le-am 
luat. după ce ai venit tu pe lume, dar uu pe 
acelea pe care le-am săvârşit înainte ca tu să 
fi existat.»

Ga să îndulcească sensul celor ce spuuea, 
tânăra apucă mâna mamei sale şi încercă să 
o miiugâe zicând :

— «Slabă-slabă Marioaro l Tare slabă eşti 
azi' în raţionamente şi argumente.»

Mama îşi zmuci mâna dintre degetele fiicei 
sale. replicând cu asprime :

— «Bine că eşti tu mai tare ! Atâta ştiu, 
şi atâta vreau să ştii şi tu ; că eu, în calitate 
de mamă a ta, am tot dreptul, şr tu ai dato
ria, să mă respecţi, şi să nu încerci, prin felul 
tău de a sofistica lucrurile, să te opui voinţei 
mele, care este spre binele tău, şi a lui Yin- 
tilă, şi spre binele meu...»

Tânăra reîncepu pe un ton blajin :
— «Nu o lua aşa mamă, să vezi de ce ! 

Ori cum ai învârti lucrurile, uu pot, şi nu 
vreau să mă fac părtaşe, la o acţiune care... 
zău mamă iartă-mă, dar... nu o cinstită. Şi 
nu numai asta, dar D-ta, îmi amâni căsătoria 
mea cu Vintilă. Dacă aşi admite cele ce 
spui D-ta, mi-o amâni tocmai la calende. Şi 
în^tot intervalul ăsta, eu sunt... părtaşa D-tale.
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Nu, nu mama. Uite, nu vreau să iau un ton 
energic, hotărât : să, ţip, dar spun aceasta, pe 
cel mai liniştit, daca vrei şi agreabil ton. Dar 
spun ca nu se poate, şi nu vreau să îndepli
nesc, ceia-ce doreşti D-ta Inchipue-ţi, ca eu 
peste uu an mor. Unde am ajuns îu cazai 
ăsta cu politica D-tale ?»

Ceva mai înblânzită mama ei obiectă :
— «Ei, par'că moare cineva numai din 

simplul fapt, că i se amână căsătoria cu câte-va 
luni mâi mult.»

— «Câte-va luni ? D-ta vrei câţi-va ani, şi 
chiar dacă ar fi luni, eu nu mă fac părtaşa 
Ia acţiunea D-tale.»

----cBre, bre, exclamă D-na Tra uda fi reşca.
«Dar de când te-ai făcut aşa de scrupuloasă 
în alegerea mijloacelor ? Avocatul nostru D-l 
Georgescu este .şi ei de părerea asta, şi tocmai 
tu şă nu vrei să întrebuinţezi un mijloc bun...»

— «Eu nu vreau să întrebuinţez nimic no 
drept, mamă dragă, nici un mijloc de acestea... 
Cel mai simplu lucru este : să nu te mai iei 
după Avocatul D-tale, şi să nu mai te opui. 
Şti şi D-ta, că există acuma o lege nouă, lq 
urma căreia o fată, caro a înplinit vârsta da 
doaă-zeci de ani ; poate foarte bine, să se că
sătorească, fără consimţământul părinţilor.»

O .bătae în uşă le întrerupse convorbirea, 
VintiLă intră cu o carte în mână' zicând :
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— «Ertaţi câ v’am întrerupt, dar aite aci, 
în cartea astă, a lui Michelet, este vorba de 
felul cum trebae 6ă te porţi, ca o femee şi mai 
ales ca o soţie. El arată cât de mult trebae 
sâ o menajezi, şi cât de multe lucruri trebue, 
să i le erţi şi să o sprijini. E o carte ideală. 
Tocmai fiind-că am văzut acestea, şi m’am 
gândit că viitoarea mea soţie, poate să fie în- 
tr’uu impas, că poate să aibă din pricina mea, 
o întreagă înlănţuire de nemulţumiri, şi chiar 
şi discuţii cu D-ta mamă dragă, am veuit sâi- 
dau o mână do ajutor.»

D-na Trandafirescu, replică înţepat :
— «Să nu crezi D-le Dragomir, că D-neaei 

are nevoe de o mână de ajutor. Este aşa do- 
băţoasă, înţepată, arţăgoasă, şi gata de ori-ce 
replică supărătoare la adresa mea, încât uumai 
de ajutor nu are nevoe. Mai do graba aşi avea 
eu nevoe, de sprijinul D-tale faţă do ea.»

— «Şi în cazul acesta,» zi6e tânărul su
râzând, «să-mi dai voe mamă, să mă dau de 
partea D-tale, şi Bă te apăr în potriva logod
nicei mele.»

— «Nu o apăra dragă ! Sâ na o aperi !» 
exclamă Aurelia, «au ştii ce intenţii criminale 
are. Da criminale ! Nu o lua în glumă ! E 
într'adevăr o intenţie criminală. Vrea să amâne 
căsătoria noastră, pentru vre-o câţi-va anit 
namai in vederea faptului...»
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Mama ei se ridică, şi punânda-i mâna pe 
buze, îi astupă gura zicând :

— «Taci proasto ! Cum te apuci să trădezi 
tot ce am vorbit noi luiViutilâ? Nu o lua îuN 
e»eama D-ta,* urmă ea adresândn*se tânărului, 
«vorbeşte copilării.»

— «Aha. dragă mamă,» făcu fata după ce 
reuşi să-i depărteze degetele da pe buzele ei. 
c'Aşa-i că şi dumitale ţi-e ruşiue. de ceia-ce 
vrei să mă pui la cale să admit. îmi ‘pare 
bine de aceasta, şi să şti, că asta îmi dă şi 
mai mult puterea de a rezista ; nu e ^rba 
rezistam eu şi fără...

Mama ei şovăi o clipă între dorinţa de a nu 
vorbi, şi aceia de a convinge pe Vintilâ Dra- 
gomir, de dreptatea celor susţiuute de ea.

—. «Cunoşti ?» inçepu ea adresâudu-so direct 
lui Vintilâ, ecunoşti tot cc în legătură çu a- 
Eacerca asta, pe care tatăl meu a vroit să o 
puuă îâ cale prin testament. Dacă judeci drept, 
o să înţelegi şi D-ta, după cum m'a sfătuit şi 
D-l Georgescu Avocatul meu, — că trebue no 
apărat să nu se săvârşească imediat căsătoria,, 
pentru ca să nu fim aruncate pe drumuri.»

Aurelia interveni explicând :
— «Mamei, li trebue un termen îndeajuns 

de lung, ca să pue o parte din averea asta 
la adăpost.»

Supărată loc, mama fetei izbucni :
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— «Ce parte din avere? Na pot sâ pan 
nimica de o parte, căci toate sont în proprie
tăţi, care sunt inatacabile. Singurul lucru care 
îl pot pune la o parte, este venitul. O sa adm iţi 
şi D-ta Vintilâ, ca eu trebus să fac ceva, ca 
8â r.a pierd averea din mână, şi la asta, te 
rog să mă ajuţi.»

Aurelia făcu o negare energică din cap 
zicând :

— «Nu - nu, nu se poate mamă. Şi D-ta 
şi hodorogul D-tale de Avocat, suuted amâudoi 
greşiţi : nu se poate.., !»

Vintilâ surâzând încurcat, însă destul de 
hotărât, pentru aceia ce avea sâ spună, rămă
sese liniştit, aşteptând explicaţiile D-nei Tran
dafir eseu.

Mama Aureliei, insistă în aceiaşi ordine de 
idei, insă Aurelia bătu din picior cu euergie, 
şi strigă :

— «Dacă Vintilâ dintr’un exces de delica
teţe, nu vrea să-ţi dea D-tale răspunsul cnveait 
mamă, refuzând cu energie propunerea D-tale, 
o fac eu. Ei e prea moale, prea delicat în a- 
celăş timp, el nu a. cercat să se opună hotă*? 
rari D-tale. Mă opun eu, Înţelegi mamă ? Mă 
opun.»

Mama ei făcu o strâmbătură din buze ca 
şi când ar fi vrut să, zică :

— «Hm, uite la ea, cine îşi ridică nasul*
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cine vrea să se opună. !» Insă tare ea întrebă:
— «Ei, şi cum ai să te opui D-ta ? gro

zava mea arţăgoasă?»
Fata dădu din umeri, şi făcând o mişcare 

de autoritate dârză, spuse repede:
— «Cum ? Foarte simplu mamă ! Ara să 

fac publicările necesare prin «Monitorul Co
munal,»' dau la ziare, ştirea despre logodna 
mea cu Vintilft, şi am să anunţ pe de altă 
parte, că în curând, va avea loc căsătoria mea 
cu el. Cred că ai să înţelegi, că este o opu
nere, destul de serioasă, la proectele D-tale de 
tergiverzare ?»

l)-ua -Traudafirescu îngălbeni ; atitudinea ei 
se schimbă, şi însuşi glasul ei, căpătă o into
naţie, vibrată de înduioşare, câud zise :

— *Cum draga mea? Nu te gândeşti că 
ai să mă arunci şi pe mine pe drumuri ? Că 
tu şi el aveţi să tiţi lipsiţi de mijloace ?>

— - Nu mamă, nu avem să fim lipsiţi de nici 
nu fel de mijloace : avem să-lucrăm. El va lucră, 
şi eu deasemenea.'Şi apoi, el are să ia un post 
de medic de plasă, sft mergem unde-va la ţară, şi 
o să trăim retraşi, cu economie. Găsim noi 
mijloace. Singurul lucru, care mă cam şifo
nează, este că D-ta ai să suferi. Dar nici eu 
nu pot renunţa la dreptul meu do viaţă şi de ' 
fericire numai din simplul motiv, că D-ta
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vrei să trăeşti cu risipa necesară rangului, pe 
care D-ta crezi că-1 ocupi îu societate.»

Părând că nici nu vrea să ia îu seamă to
nul ironic, al fiicei sale, D-na Trandafirescu, 
se adresă lui Vintilâ zicând :

— «Ascultă dragă ; ştiu bino că în prodctul 
vostru,—îuainte să se întâmple comedia dra
matică, pe care a pus-o Aurelia la cale — era 
să plecaţi uude-va, să fugiţi fără ştirea mea.» 
Yintilă, întrebă ţinându-se îu apărare :

— «Ei şi ce-i cu asta mamă?»
—«Uite ce/e : îu cazul cel mai rău, dacă 

nu s'au găsi alt mijloc de acomodare,» iirmâ 
mama Aureliei, căutând pe când vorbea, cuvinte 
care să îndulcească, sensul gândurilor «ei, îu 
ca/.ul când n’ar fi absolut nici un mijloc, de 
ce n a ţi vroi să pun6ţi în practică acuma, în 
interesul meu şi al vostru, ideia 
avut-o Aurelia ?»

— «Cum mamă? Ce fel de vorbă e asta? 
P-ta adică ai vroi..: A, dar nici nu mă gân
desc la tălmăcirea mai departe a gândului 
D-tale.»

Jignită de această respingere, D-na Tran
dafir eseu o întrerupse :

— «Pardon, dar înainte tu draga mea, te-ai 
gândit la asta.»

— «Da mamă ! M’am gândit, dar m'ain 
gândit cu o intenţie onestă, şi m'am gândit

pe care a• • •
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atunci, când era vorba de realizarea unui ideal 
de fericire pentru mine, dar nu îa realizarea 
unei pungaşi. Auzi ? Asculta şi tu Vintilâ, 
spune, ce părere ai, despre idea maraichi ?»

Cu o codire în răspuns, caro arată în do 
ajuns de limpede, greutatea ce simţea în acel 
moment, să rostească vorbe menite sa contra
zică pe mama Aureliei, Vintilă zise :

— «Uu ast-fel de lucru e imposibil. N’am 
vrut... într’adevăr când se prezentau lucrurile,

* sub o formă şi o lumina frumoasa : cn atât 
mai puţin acuma. Nu mamă dragă ! Trebue sâ 
renunţam Ia ori-ce idee asemănătoare cu aceasta.»

— «Va să zică. atunci eu sunt perdută ? 
Eu trebue să rămân pe drumuri, nenorocită din 
cauza că D-voastră cari vreţi sa fiţi fericiţi ?»

Vi utila cercă să o liniştească :
— «Lasă mamă draga, încă nu s’a decis 

nimic pună acuma ; n’a început nici o publi
caţie, nici un fel de acţiune din partea Aure
liei, ca sâ îndeplinească temerile D-tale. Şi mai 
avem câte-va zile sau săptămâni do gândit. In 
acest interval, vom găsi poate o soluţie echita
bilă.-

— «Ce soluţie ? Ce soluţie?» exclamă Aurelia. 
«Eu nu văd nici o altă soluţie : mama nu se 
ţine de cuvânt, şi după cum u'a vrut sa în
deplinească acum câte-va săptămâni voinţa mea, 
acuma iar încearcă ăcelaş joc. Şă şti mamă,
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ca de asta cala căinţa !>:*; 
mai readucă la viaţa.

Tânărul o luă de braţ, o strânse, şi tâ~ 
rând-o in spre odaea cea-l’altă, zise Doamnei 
Trandafiresca :

— «Lăsa Mamă dragă ! Am să mă gân
desc in direcţia în care vrei D-ta, deşi nu văd 
vre-o eşire, dar poate... cn vremea să găsim ceva.»

nu are ->â m&

cap. vn
Trecuse o săptămână. Aurelia plecată de acasă 

fără să spună UDde, se întoarse, şi ne mai 
dându-şi măcar osteneala, să-şi scoată pălăria 
şi pardesiul, se repezi de gâtul mamei sale, 
începu să o sărute, şi sa danseze cu ea 
prin casă.

Aflând de sosirea fetei, viaţiiă cşi din bi
bliotecă, şi vru să-i vorbească, dar la vederea 
scenei, începu să râdă, şi se opri in prag, 
îmbucurat de această veselie exuberantă a' tinerei.

— «Ei, stai-stai,» începu D-na Tranda- 
ftreseu, ce înseamnă nebunia asta? Lasâ-mă 
dragă ! Nu mă târâi aşa prin casă.a

•— -Să vezi mamă, să vezi, vine încoace 
Vi utilă dragă, să te sărut şi pe tine, că am 
găsit în sfârşit o soluţie rniuunată. 
doctorul o idee, m‘a chemat adineauri la tele
fon, că s’a gândit el la o soluţie bună, şi de

Mi-a dat
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sigur de asta-datu, şi mama are să fio mul
ţumită, şi noi ne vom putea casatori.»

Tânărul începu să râdă, încântat do drăgă
laşa volubilitate a prietenei sale, şi întrebă:

— „Dar care e planul acela grozav ?"
— „A să vedeţi, e un plan minunat, dar nu 

vi-1 spun, până nu văd dacă am reuşit cu el. 
Acuma să mă lăsaţi să mă duc, până în odaea 
alăturată, să-ini fac toaleta. Azi mă duc să-i dau 
uu asalt lui Alexandru Pătruşescu."

— „Asalt, lui Alexandru Pătruşescu ?" îngână 
Vintilă pălind uşor la gândul că draga lui, avea 
să dea ochi cu individul acela, care pentru ei 
era mai mult dé" cât un duşman de moarte. 
„Un asalt asupra lui ?"

Doamna Trandafirescu făcu semn cu degetele , 
spre frunte şoptind :

— „Lasă dragă, acuma se vede că e sărită 
niţel, când şi-o reveni la loc în toate minţile 
să o întrebăm. Lasă să se dichisească ea din
colo."

Şi cu o mişcare menită să aibă o nuanţă de 
protecţie maternă ea zise:

— „Să vezi dragă ! Pomătuful de pudră e în 
cutiuţa din măsuţă, ruju do buze e dincolo, şi 
ce îţi mai trebue ? Cremă ?"

— „Da-da mamă 1 Crema Cavaler îmi trebue 
să dau pe obraz cu ea!a »

D-na Trandafirescu întrebă uluită :•*>



236 Ensile Pop

— „Ce eşti sărită soro ?"
~ „Să ştii! Să ştii!"
— „Ce să aibă fata asta doamne ?“ întrebă 

mama ei cu aceiaşi expresie de spaimă :
— „Să vezi d-ta, ai să vezi."
Aruncând din degete bezele mamei salo şi lui 

Vintiiă; Aurelia porni din odae. Pe când cu o 
mână îşi ridica poala rochiei, ca o dansatoare 
excentrică, cu cea-l’altă mână ea plescăia din 
degete, mişcând din umeri şi din şolduri cu o 
mlădiere de artistă dc varieteu.

Tânărul izbucni în râs, gata să o aplaude de 
bucuria că o vedea într’o dispoziţie sufletească 
veselă. Mama ei, dând cu tifla în direcţia fetei, 
care acum dispăruse pe uşă, exclamă exagerând 
aerul ei de spaimă:

— „Ta te uită ! A înebunit, vai de ea săraca !... 
Uite ce sărită e! Doamne, doamne," urmă ea 
făcându şi cruce, şi căutând din ochi o icoană 
In casă, pentru a i sa adresa : „Doamne iartă- 
mă ! cui i-o fi semănând nebuna asta ? Zău nu 
ştiu cum de a eşit aşa de sărită, sucită şi fără 
judecată. Nu vezi ce copilă este?"

— „Nu mamă," o întrerupse tânărul păstrând 
un aer respectuos în ţinuta lui : „nu poţi spune, 
că ea este o copilă, A trecut vârsta aceia. Chiar 
de n’ar fi trecut încă, o mamă nu trebue să-şi . 
terorizeze fiica. «Nu este obligată numai de

/
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cât, ca în fie-care din mişcările pe care le face, 
să găsească acţiuni de fată de varieteu."

D-na Trandafirescu se îndreptă către oglindă, 
îşi şterse uşor sprâncenele, îşi dădu cu mâna 
o buclă do pe frunte, şi controlându-şi ţinuta, 
reveni în spre Viutilă zicând, gata să-l ia cu 
tifla:

— „Te-a ales şi te-a cules, şi a luat tocmai 
unul, dacă o fi să te ia,>că şi asta e îndoelnic, 
cu nestatornicia ei. Dacă o fi să te ia, apoi la 
bună stăpână ai intrat.®

—„Păi ce cer eu alt-ceva, dragă mamă ! De cât 
să intru la o stăpână cum e Aurelia. De şi eu 
cred că o să ne înţelegem foarte bine. Căsăto
ria e un fel de loterie pentru unii : pentru mine 
este o afacere sigură şi folositoare în acelaş 
timp, şi probabil că toată căznicia noastră va 
ii bazată pe concesii reciproce şi pe cel mai 
simplu lucru : pe dragoste."

— „Dragoste cu cine mă?" întrebă glasul 
Aureliei din uşă.

I*$ *

Amândoi, Vintilâ şi d-na Trandafirescu tşî 
îndreptară privirile către intraro, prin care apăru 
acuma o fiinţă, având numai glasul Aureliei, 
însă nimic din ţinute ei elegantă, şi din obrazul 
ei frumos. Ochiul îi era strâmb în sus, gura u-
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şor strâmb itâ în lături, nasul par'că era murdar 
de trei zile, şi părul ei, cu ondulaţii naturale, 
acum era lins întins, şi fire răsleţe îi atârnau 
pe de o parte şi de alta. Şi atât în păr, cât şi 
pe sub pălăria strâmbă, pocită şi urâtă pe care 
o avea în tap, atârnau fire pline de praf alb 
ca o mătreaţă.

Haina ei era ca o 'flenderiţă, mai sus pe un 
umăr, şi mai jos pe altul, şi foile rochiei, în- 
tr’o parte strâmbă, şi într’alta deranjată, dă
deau impresia, că întreaga fată, fusese culeasă, 
abia acuma de pe gârlă, sau dintr’o cutie de 
gunoi.

Mama Aureliei exclamă uluită :
— „Dar asta... ce o mai fi şi asta pe capul 

tău? Ce nebunie te-a găsit iar? Ce înseamnă 
fată, asta? Asta e o ţinută de femoe, de fiinţă, 
de fată care se respectă ? Ce ai soro de te-ai 
pocit aşa ?!!*

Apoi îşi făcu o cruce mare:
— „Ptiu! Bată-te ucigă-1 toaca, dar cine nai

ba te-a învăţat aşa drăcovenii ? Par'că eşti un 
clovn de la circ."

Noua intrată întrebă :
— „Dar ce, nu-ţi plac aşa cum sunt?"
Insă întrebarea ei, şi cuvintele pe care le

rostea, aveau un accent atât de peltic, şi greu 
inteligibil, în cât şi Vintilâ şi d-na Trandafi- 
rescu, se priviră, fără să priceapă despro cc

I
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este vorba. Dar revenir.d ia felul ei. de a vor
bi normal, tânăra zise :

•— „Ei credeţi că nu o să-l zăpăcesc cu asta 
pe amicul Alexandru Pătruşescu ? N'aveţi idee, 
ce succes o să am cu el ; are să moară după 
mine, cum m'o vedea... fuge!"

Vintilă începu iar să râdă, dar râsul iui 9e 
opri sugrumat, căci fata se întoarse puţin, şi 
când o văzu din spate, el observă că avea în par
tea dreaptă, sub umeri, un fel de ridicătură ca 
o cocoaşă. El Înţelese intenţia cu care era for
mată această ridicătură acolo, şi pentru a nu 
împiedica, sau a se opune proectului făcut de 
către Aurelia, se oferi să o conducă în strada.

— „Nu de alta," zise ei, „dar tare mi-e frică, 
să nu cum-va să te vadă vre-un gardist^ şi să 
te aresteze, ca să te ducă la oficiul, anume în- 
fiinnţat pentru cerşetori."

— „Ce spuneam eu d-le Dragomlr? Ce spu
neam eu dragă Vintilă ?„ reîncepu d-na Tran- 
dafirescu, „nu spuneam eu, că este o fată să
rită ? Nu spuneam eu eă-i nebună? Ia uită-te 
la ea, şi ia uită-te idee pe ea. Auzi să se ducă 
ea la Alexandru ăla."

— „Păi, mai aleargă el după mine, când 
m’o vedea aşa, mamă, şi când o mai vedea că 
şi trăznesc a rom sau a coniac..."

• — „Cum să trăzneşti, a rom sau a coniac?"
— „Păi, foarte bine! înainte pe a ajunge la
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el, am să intru într’o cârciumă, eă cer un rom, 
şi am să-l iau în gură, să-mi clătesc gura, bine, 
bine, bine, ca că capăt un miros straşnic de 
rom, şi când m'oi duce la el, şi i-oi vorbi drept 
în nas, şi oi începe să fac declaraţii, şi să spun 
că ou mai vneau să stau cu d-ta, că nu mi-ai 
dat destul să beau, şi că nu raă laşi să-mi fac 
chefurile mele, că abia aşa am putut să scap 
cu hainele astea să mă duc la el, să vezi cum 
Be îndrăgosteşte de mine şi... fuge."

— «Ei,» exclamă D-na Trandafirescu, «cum 
crezi tu că o sa renunţe ? Cum crezi tu că 
Alexandru Pătruşescu, o sa se gândească mă
car, să părăsească ideia de a 3e căsători cu 
tine, şi de a lua averea ?»

— «Mamă dragă ! Păi nu te uiţi la mine 
ce schimbată, urâtă, chioară şi bâlbâită sunt ? 
Şi nu te uiţi cum atârnă zdrenţele pe mine? 
Şi când oi mirosi şi a rom, mai mă ia ? Nici 
dracul nu vine să mă ia. Ştii Vintilă dragă ! 
Asta, nu e supusă pentru tine ; este pentru 
idiotu ăla, D-ta trebue să mă iei, să nu con
sideri cele ce spun eu acuma drept capital, şi 
să le iei de bune, şi pe urmă...»

Diept replică, Vintilă îi apucă mâna mâu- 
gâiândui-o, şi surâzând cu aprobare zise :

— «Da-da sigur, de alt-fel hai să plecăm 
fiind-că mi se pare că mama începe să se neli
niştească, şi tare mi-e frică să nu ne oprească
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cu totul aici. Văd ca se cam opune proectului 
pe care îl ai, privitor la bietul Alexandru.»

Surâzând, Vintilă se oferi să o conducă 
până afară în stradă, pentru a nu fi oprită 
de cine-va la eşirea din curte. El o luă la 
braţ, conducând-o cu acelaş aer prevenitor, care 
îi era înascut. Când să iasă pe poartă, argatul 
Ion îi văzu, şi îi adresă un salut politicos lui 
Vintilă, dar privirea lui, rămase câte-vâ clipe 
holbată asupra Aureliei, a cărei figură cu 
totul schimbată, nu era de recunoscut, şi mai 
mult necăjit de cât mirat, argatul murmură 
pentru sine :

— «Dar pe unde naiba a intrat cerşetoarea 
aia în casă ? Şi cum o conduce .D-l Dragomir 
aşa la braţ, par'că ar fi, cine ştie ce odor.»

Fata se îndreptă împreună cu însoţitorul ei 
spre o cârciumă, care se afla în drum spre 
casa lui Alexandru Pâtruşescu, şi intrând zise 
patronului :

«Să ne dai două romuri mai bune.:>
Cârciuma era goală, şi pe când ambii luau 

loc la masă, proprietarul prăvăliei îi servi, 
aducând păhărelele pline. El aruncă o privire 
compătimitoare asupra fetei, dar mai mult com
pătimea pe tânărul care era obligat, să umble 
în tovărăşia unei asemenea fiinţe.

Cum întoarse spatele, fata duse păhăruţul ei 
la gură, sorbi lichidul, îşi clăti dantura cu el,

16
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apoi repede, vărsă tot conţinutul între ea şi 
perete lângă scaun. Ea schimbă păhăruţul, 
dând pe al ei gol, în faţa lui Yintilă, şi luând 
pe a lui Yintilă plin, în faţa ei.

Tânărul şopti :
— «Dragă ! Eu văd bine, că vrei să te 

duci, şi că vrei să intri. Zău nu te înţeleg !» 
«Ce poţi face acolo ?»

El nu-şi putea stăpâni o strâmbătură uşoară 
din buze şi din nas" care se îusoţea acum de 
o înghiţitură, ca şi când şi stomacul i ar fi 
fost răscolit, de aspectul ne plăcut, al obrazu
lui tinerei sale prietene.

— «Ha, ha,» râse Aurelia cu glasul cobo
rât, «dacă Şi D-tale şi D-tale sunt în stare 
să-ţi inspir un asemenea dezgust, dragul meu, 
apoi poţi să-ţi îuchipui ce fericit are să fie 
amicul Alexandru când m;o vedea, şi când i-oi 
sări de gât în halul ăsta.»

— «Serios, ai de gând să-i sări de gât 
drăguţ-o ? »

— «A, cum să nu, mai ales că beau şi 
romul ăsta ! Ai să vezi Ge curaj capăt, şi cum 
o să-i trăznesc eu a rom.»

Yorbind ea înghiţi conţinutul paharului.
— «Uf, cum mă arde! Dar nu face nimic! 

Asta să vezi cum mă face să am aerul unei 
îndrăcite când oi vorbi cii el. Vezi ce bine m’a 
pictat Marişca pe obraz ? »
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— «Văd drăguţe» î Văd, însă să sperăm, că 
n au să ţină mult picturile astea. Devotata asta 
de Marişca, te o fi servind bine aci, dar nu 
ştiu într’aite împrejurări.»

— «Cum să nu mă servească?» întrebă tâ
năra. «chiar şi adresă lui, chiar şi indicaţiile 
de cum să pot intra pe acolo, tot ea mi le-a 
dat.»

— «Dar în faţa doctorului, de ce a spus că 
nu ştie ? Şi în faţa mamei tale ?»

Fata replică zâmbind :
— «Apoi altă socoteală e mama şi doctoru' 

şi d-ta, şi altă socoteală sunt eu !»
Vintilâ plăti, şi se alese cu o aruncătură 

de ochi mirată din partea patronului. El îl 
controlă de sus pana jos, ca şi când ar fi 
vrut să zică:

— «Pacat că un tânăr aşa de drăguţ şi e- 
legant îmbrăcat, umblă cu o asemenea adună
tura de zdrenţe.»

Şi când Vintilă ajunse pe prietena lui afară, 
îi făgădui să o aştepte la colţul cel mai apro
piat, de locuinţa lui Alexandru Pâtrâşescu, şl 
se depărtă de ea.

Aurelia intră In curtea caselor duşmanului 
ei. Dar în loc să pătrundă prin faţă, prin ves
tibulul care dădea în salonul de primire, ea
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trecu prin spatele caselor, pe unde era intrarea 
blugilor.

Aci trecu printr'un culoar lung, se strecură 
pe la bucătărie, şi avu norocul să nu fie vă
zută, nici de servitoare, nici de bucătăreasă.

De cum intră în salon, ea se instală pe ca
napeaua din mijlocul încăperi, şi punând picior 
peste picior, scoase o ţigară şi chibrituri. Ea 
ascultă câte-va momente, şi dintr'o odae ală
turată, a cărui uşă da în spre acest salon, 
auzi zgomot şi râsete.

Era o voce de fată, care alterna cu glasul 
unui bărbat.

Aurelia îşi aprinse ţigara, începu să tragă 
din ea, apoi bătu cu o vază de porţelan într’o 
măsuţă zicând tare :

y

—«Hei ! Ce ! nu e nimeni aici, să primească 
pe musafiri ?»

Din odaia de culcare amuţiră zgomotele, şi 
un cap de fată, apăru în uşă, privind cu uluire 
în spre cerşetoarea, care se afla îh salon.

Tânăra, din uşă, era o arătare drăguţă, cu 
părul roşu despletit, în çostum bâeţesc de interior.

Aurelia întrebă :
— «Dar ce, stăpânul nu e acasă să primea

scă pe vizitatori?»
îndărătul fetei apăru capul şi umerii lui 

Alexandru. El era fără cravată, fără guler, şi 
numai în vestă. Şi de cura dădu de obrazul



Cum iubeşte o fată 245

convulsionat al Aureliei, el îşi aduse aminte 
în mod vag, că mai văzuse unde-va această 
figură : se încruntă, şi trecu pe lângă prietena 
lui afară, zicând :

— «Stai scumpa mea, nu te deranja, rămâi 
liniştită, că o dau eu afară pe cerşetoarea asta.»

Aurelia izbucni :
— «Auzi neruşinare, să spue D-nealui. că 

mă dă afară pe mine, că eu sunt cerşetoare !»
Tânărul îşi lăsă prietena, se apropiă de Au

relia, şi pe când Alexandru o serata, făcând 
o sforţare asuprâ-şi, pentru a-şi reaminti, de 
unde naiba văzuse el asemenea pocitanie, tâ
năra lui amică eşi cu totul în salon. Vizi
tatoarea putu să o vădă complect : era într'nn 
costum modern, într’un pyjama de nansuc, cu 
pantaloni şi un fel de bluză saco, tot de aeelaş 
nansuc înflorit cu desenuri. Sacoul, lăsă pieptul 
uşor decoltat. In picioare, fata avea nişte pan
tofi de atlas în culoarea costumului ei. Tânăra, 
vârând mâinile băeţeşte, în buzunarele sacoului, 
inspecta cu dispreţ, pe fiinţa, care pretindea să 
fie primită.

Ridicată din fotoliu, Aurelia se repezi spre 
Alexandru, cuprinzându-1 pe dq^pă gât, gata 
6ă-l sărute zicâud :

—«Ah ! Iubitul meu ! Dragul meu ! Pe 
aine ai să mă iei de nevastă, nu pe păpuşa 
asta de modă.»
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— «Piei drace,» strigă Alexandru, retră- 
gându-se puţin, «cum pute a rom !»

Tânărul, încearcă să respingă pe Aurelia, 
însă fata se agăţase de el, apropiindu-şi o- 
brazul de al lui ; încercând sâ-1 sărute, însă 
în realitate sufiându-i duhoarea de rom în nas.

Fata îmbrăcată în costumul pyjama, se re
pezi în spre Aurelia, gata să o apuce de păr.

— «Ticăloaso,» strigă ea, «cum îndrăzneşti 
să te apropii de iubitul meu ?»

Zdrenţâroasa, dădu drumul tânărului şi în
trebă, exagerând şi mai mult pocirea obrazu
lui ei:

— «Cum iubitul tău? Asta e al meu, n'a 
venit el, să-mi facă o scenă acolo, la mine 
acasă, şi să constate cu procurorul, că se află 
un străin în casa mea? Atunci Fam gonit, 
dar acuma am venit să locuesc la Alexandru 
al meu, că mama nu mai vrea să-mi mai dea 
nici băutură, nici ţigări, şi mi-a ascuns hai
nele, ca să nu fug din casă. Uite, do aia am 
venit aici aşa, în zdrenţele astea.»

Alexandru se retrase o jumătate de pas, ţi
nând mâinile întinse, ca să nu fie din nou a- 
tins de Aurelia, şi privind cu dezgust, o fiinţă 
atât de degradată, replică :

— «Mi-ai spus mie atuncea, ca să mă ia 
dracu ; acu îţi dau replica, «mai bine să te ia 
pe tine dracu, de cât să te iau eu. «Renunţ lă
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tot, numai să. nu. te mai apropi de mine. >
Aurelia scoase un ţipăt de disperare, şi se 

repezi la tânăr : înfingându-i unghile în obraz, 
trase de câte-va ori, şi il zgârià, înainte ca el 
să poată pricepe de ce e vorba. Apoi întorcân- 
du-se asupra fetei vru să înceapă acelaş ma
nej, dar tânărul strigă :

— «Fugi dragă Zoe, fugi, că te zgârie tur
bata, îti scoate ochii !»

Era însă prea târziu, zdrenţăroasa ajunsese 
lângă fată în pyjama, şi din două trăsături 
repezi, îi brăzdase obrazul cu unghile.

Zoe, speriată, îngrozită de această agresiune 
se repezi în odaea de culcare, şi nu se opri, 
de cât sub pat.

Alexandru alergă la butoanele de sonerie, şi 
sună servitoarele. Insă Aurelia, apucă vasul de 
porţelan de pe măsuţa din faţa oglindei, şi ri- 
dicându-1 în sus, ca să-l zvârle zise :

— „Aşa ? Tu, va să zică mă trădezi pe mine? 
Să te învăţ eu să mă trădezi, şi după aia să 
mă izgoneşti !»

Şi ochind asa fel, în cât să nu cum-va să 
lovească capul tânărului, ea aruncă vasul în 
direcţia lui.

Alexandru, se plecă speriat până în pământ, 
şi fără a mai aştepta o a doua lovitură, se 
repezi in odăiţa care servea drept salonaş, încuă
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pe dinăuntru, apoi începu să sune, ca să vie 
servitoarele şi argatul.

Aurelia se apropiâ de uşa îndărătul căreia 
se ascunsese Alexandru, şi strigă printr’insa :

— «Bagă de seamă ; dacă te-oi prinde pe 
uude-va pe stradă, sau de-mi vei cădea vre-o 
dată în mână,, te las fără ochi şi fără musteţi 
ticâlosule ! Am să viu din nou, şi mâine, şi 
în fie-care zi, am să-ţi fac vizită, pâuă când 
te vei hotăra să mă iei, şi să izgoneşti pe ti
căloasa aia, care s’a ascuns în odae decolo.»

Delà uşă, Aurelia se orienta spre eşire, 
trecu in vestibul, şi spre poartă liniştită, ca 
şi când nu s'ar fi petrecut nimic. Ajunsă în 
stradă, ea o luă cu paşi repezi în direcţia în 
care se află Vintilă aşteptând-o, şi de cum îl 
ajunse, îl apucă de braţ zicând :

— «Vino repede cu mine, repede ; să mergem 
la procuror. Am prins un moment extra-ordi- 
nar de favorabil.»

— «La Procuror ? Pentru ce ?»
Fata îi povesti în câte-va cuvinte, cele pe

trecute.
Vintilă nici nu ştia dacă trebue să râdă, sau 

să dojenească pe prietena lui, pentru că-şi ris
case obrazul, în momentul în care se luptase 
cu cei doi îndrăgostiţi. Fata insistă, opri o tră
sură, îl urcă şi zise cu vioiciune :

— «Dragă trebue să mergem acuma, să
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aducem Procuror al, şi un Avocat, şi dacă aşi 
putea să-i găsesc din nou împreună. Iţi închipui 
ce mare succes ar însemna, să pot obţine ca 
Procurorul să stabilească într’un proces-verbal 
că i-a găsit împreună.

Asta, ar fi pentru mine, uu început'de sa
tisfacţie, şi un mijloc de a mă cotorosi de el, 
şi de urmărirea lui. ^

— «Nu cred să poţi ajunge la ceva,» zise 
Vintilă gânditor, pe când trăsura ii ducea spre 
palatul de justiţie.

Aurelia îşi sterse murdăria de pe obraz, în
cerca să capete o aparenţă cât se poate de de- 
céntâ în hainele derăpănate în care se afla. Şi 
până să intre în palatul de justiţie, se făcuse 
din nou o arătare aproape plăcută, dacă nu ar 
fi fost zdrenţele care curgeau de pe ea.

Fata întrebă pe unul din portarii cu şapcă, 
care ţineau rol de gardieni, despre direcţia în 
care se afia cabinetul procurorului, citându-i 
numele, şi se îndreptă urmată de Yintilă în- 
tr’acolo.

Mâgistratiil, zărind costumul ei ne-elegant 
şi zdrenţeros, de abia o primi.

Fata justifică îmbrăcămintea ei, şi recâşti
gând din terenul perdut, printr’n^ surâs pe 
câre-1 adresă procurorului, începu să expună 
întreaga situaţie.

Magistratul, dădu din cap zicând, încurcat:

y
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— «Y aşi servi cu plăcere D-şoară ! Dar nu
văd, întru cât rolul meu, ar fi să fac ceea-ce
vroiţi D-voastră. Asta este în afară de orice 

?

legalitate, nu e o procedură, nu există măcar 
un precedent. Şi ar trebui să luaţi un avocat 
sâ-1 consultaţi, dacă ar fi un caz, cum să zic. 
dacă el ar fi căsătorit cu D-voaatrâ ! Dar aşa?

» De ce nu luaţi un avocat?.
— „Domnule Procuror," începu fata, „omul 

ăsta pretinde că are drepturi asupra mea. El 
pretinde că n’am voe să mă căsătoresc, şi că 
nici n’am dreptul, să fiu în dragoste cu cinc-va. 
Cum D-le Procuror este logic, ea el să aibă 
dreptul, de a’mi controla viaţa şi acţiunile mele, 
sub pretext că trebue să;l iau de bărbat, din 
cauza unui testament? Şi eu n’am nici un drept 
asupra acţiunilor lui, în baza aceluiaşi testament, 
care mă sileşte pe mine, să-l iau pe el, sau să 
rămân pe drumuri ?"

Magistratul dădu din umeri, ca şi când ar fi 
regretat, că este în imposibilitate, de a-i fi de fo
los, însă fata, nu se dădu bătută ci insistă :

—„Vedeţi D-le Procuror, el n’a avut absolut 
nici o dovadă în potriva mea, şi cu toate astea 
v’a adus pe D-voastră şi pe D-l Comisar, şi a 
venit şi el, să facă constatare de vinovăţia mea î 
Şi eu am toate dovezile contra lui, Vam prins, 
Pam şi zgâriat, şi cu toate astea D-voastră, nu

>
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vroiţi sa văjdeplasaţi,—pentru a mă servi—până 
la el.*

Procurorul sta încurcat : figura lui posomo
râtă, arată în deajuns de limpede, cât de mult îi 
plictisea faptul că nu putea găsi, un mod pla
uzibil de a executa dorinţa, fetei. M era gata 
să-i adreseze o frază banală, dar fu nevoit, de 
soneria telefonului, să ia receptorul la ureche. 
De acest lucru se folosi el, pentru a amâna 
răspunsul încurcat ce trebuea să dea fetei. 
El ascultă câte-va secunde, răspunzând glasu
lui, care-i punea întrebări, şi obrazul lai se lu
mină de un zâmbet de satisfacţie. Pentru a pu
tea informa mai direct pe Aurelia, el răspunse 
punând întrebări :

—„Allo ! D-l Alexandru Pătruşescu ? Cum 
se poate ? Aţi fost victima unei agresiuni ? 
Cine ziceţi ? Cine spuneţi c’a fost ? O nebună ? 
Ce nebună ? Trandafirescu ? Nebuna de Trandafi-
rescu ? Nu cunosc ! Ah ! Fata la care am făcut 
descinderea atunci? Trandafirescu o ehiamă? 
i-am şi uitat numele.— Nu arăta o nebună ! 
Urâtă era ! Dar nebună nu mi s’a părut î Şi 
te-a zgâriat şi pe D-ta, şi pe prietena D-tale ? 
A, ce purtare incalificabilă. Ast& D-le e violare 
de domiciliu. Codul prevede, închisoare. Să viu 
acolo să stabilesc ? Să fac cercetări, şi să 
închei 
rilor ?

proces-veţbal cu depoziţiile marto- 
Greu, foarte greu, nu se uşitează,.
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dar pentru D-ta am s’o fac! Sosesc îndată cu 
Comisarul, şi cu un ajutor al meu. La revedere !*

El puse receptorul la loc, şi cu faţa radioasă 
că a putut găsi, mulţumită întâmplărei, o cale 
de a servi pe Aurelia, îi întinse amâudouă 
mâinile zicând :

— «D-şoară, nu se poate, mai minunat, de 
I çât a aranjat-o. însu-şi D-l Pâtruşescu ! Dintr’un 
' coudeiu, mi-a dat şi putinţa să vă servesc pe

D-voastră, şi posibilitatea să mă introduc la el, 
şi să obţin, — poate, — declaraţia lui ; că nu 
mai vrea să ştie de D-voastră. Dar duceţi-vă 
repede de luaţi un avocat bun. Şi vom râuşi.»

Aurelia, îşi lovi palmele de bucurie excla
mând.

— cAb. ! D-le Procuror, aceasta aceasta ar 
echivala cu cea mai mare fericire, ce mi-ţi 
putea procura.»

Apoi fără a mai aştepta, dispăru pentru a 
se reîntoarce după câte-va minute, cu un avo
cat tânăr.

Magistratul, făcu o mişcare politicoasă de 
invitare, zicând :

— «D-l avocat, ştie că trebue să-mi prezinte 
o petiţie prin care să fiu rugat urgent, să mă 

-duc la adresa ce-mi veţi indica.»
Avocatul înţelese şi grifonă câte-va rânduri 

pe o coală, aplică timbrele apoi i-o întinse.
Luând în mână petiţia, pe care i-o adresase
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avocatul Armand Ilianu, Procurorul îşi a- 
runcă privirea asupra conţinutului, trecu repede 
cu condeiul deasupra timbrelor din colţ anu
lând u-le, şi scrie câte-va cuvinte, în diagonală.

— «Aţi cerut urgentă D-le Avocat ? Şi de 
oare-ce am şi timp, să pornim chiar acuma. 
D-voastră mergeţi acolo, ca auxiliar al meu, şi 
puteţi servi şi ca martor la dresarea actolor.»

— «Dacă e aşa,» zise tânăra, mergeţi D-v. 
în trăsură cu D-l Dragomir, logodnicul meu, şi 
cu D-l Avocat, iar eu am să mă duc, de-a. 
dreptul la Comisar, să-l duc. D-l Dragomir 
ştie unde să oprească trăsura, şi eu am sa fiu, 
poate mai înaintea D-voastră acolo, şi să va 
aştept.»

Şi fără a mai lăsa timpul necesar pentru 
răspuns, ea trimise o salutare din mână, în
tregului grup, dispărând prin uşă, cu o iuţeală, 
care făcu pe uşier, să se gândească, dacă. 
n’ar fi momentul, să pună mâna pe hoaţa 
care a fugit,

** *
Când ajunseră cei trei la locul hotărât, găsiră 

pe Aurelia împreună cu Comisarul circomscrip- 
ţiei aşteptând.

De îndată ce Procurorul, dădu cu ochii de 
Comisarul adus, acolo, prin insistenţa Aureliei, 
îi comunica:

—«Am primit d-le Comisar, adineauri o în-

\
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ştiinţare telefonică, din partea d-lui Alexandru 
Pâtruşescu, prin care. sunt rugat, sâ viu ur
gent acolo, ca să constat nişte lucruri care s’au 
petrecut. Mi se pare că a fost victima unei a- 
gresiuni... în sfârşit, nu-mi aduc aminte exact, 
ce a spus prin telefon... In acelaş timp, am 
primit o cerere de anchetare din partea d-şoarei 
Trandafirescu. Dar d-ta să fi hun, să mergi 
cu mine, ca sâ facem un proces-verbal. Şi ce 
o mai fi vedem noi.»

Poliţistul îşi plimbă privirea de la Aurelia 
la Procuror, şi zâmbi cu o nuanţă de şiretenie 
asemeni unuia, care ar fi pătruns complect in
tenţia în care se făcea acest serviciu, lui A-»
lexandru Pâtruşescu.

— «La ordin, d-le Procuror !» zise dânsul, 
da ordiu gata sa vă servesc, mai ales că ţiu 
foarte mult, să fiu la dispoziţia d-lui Pâtruşe
scu, pentru care am çea mai înaltă stimă.»

Văzând că Vintilă merge in rând cu el, 
Procurorul observă cu o intonaţie prietenoasă :

— «Nu credeţi că ar fi mai bine, d-le Dra- 
gomir, să intru numai eu cu d-l avocat şi d-1 
Comisar ? Intrarea d-voastră ar putea da loc la 
o punere în gardă a lui Pâtruşescu.»

Aurelia prinse cuvintele magistratului, şi se 
amestecă explicând :

— «Nu D-le procuror, nu împiedicaţi pe 
micul meu să fie alături de D-voastră. Prezenţa

/

a-
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lui este justificată, prin faptul, că D-l la care 
• mergeţi îl cunoaşte, ca doctor. Aceasta, din 

pricină că, după cum ştiţi şi D-voastrâ, D-nealui 
a jucat în acea memorabilă zi, rolul de doctor.»

Faţa Procurorului se însenină de un surâs.
El replică înveselit :

— «Ah ! da-da, îmi aduc aminte, aşa e, că 
D-nealui în calitate de doctor, este chiar în
dreptăţit să intre cu mine, şi să facă consta
tările necesare. Ideia D-voastră D-şoară, e foarte 
bună. Vom intra împreună, însă D-voastră 
D-şoară veţi rămâne afară, şi nu vă veţi arăta, 
de cât după câteva minute, când veţi putea să 
vă răfuiţi, cu acei Domn.»

Fata, văzând că limbagiul magistratului, ia 
o nuanţă glumeaţă, se folosi de această împre
jurare pentru a decide în glumă rolul precis, v 
pe care avea sâ-1 joace fie-care.

Cei patru bărbaţi, se prezentară la intrarea 
principală, şi fură primiţi de însuşi Alexandru. 
Tânărul îi pofti înăuntru, şi ţinând o batistă 
la obraz, pentru a masca zgârieturile, aruncă 
o privire închizitoare, în direcţia lui Vintilâ.

Magistratul explică zâmbind :
— «Nu-1 cunoşti pe D-nealui, D-lePătruşescu? 

Este un prieten al meu, pe care Pai mai văzut 
odată.»

—«Ah ! Da,» făcu tânărul ca sub impresia 
unei amintiri. «Nuested-sa d-l Doctor pe care
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l’am găsit atunci în locuinţa nebunei, din pri
cina căreia, v’am .chemat aci?»

—«In tocmai : d-uealui era acolo ca doctor,» 
răspunse Procurorul, evitând prin replica lui 
Bă spună un neadevăr. «Ar putea să ne ne de 
folos, la constatarea rănilor pricinuite, şi astfel 
v’ar evita, să mai vă perdeţi vremea până, la 
cabinetul de consultaţie al vreunui doctor !

Faţa lui Alexandru se însenină. El mulţumi 
cu efuziune, pentru serviciul ce îi făcea magis
tratul şi lăsă batista de la obraz, pentru a in
dica printr'un gest, scaunele, invitând pe cei 
patru să şadă. In acelaş timp, el întrebă pri
vind pe avocat :

— «De sigur, d-1 este ajutorul d-voastră d-le 
procuror ?»

YintiJă pentru a scăpa pe magistrat de un 
răspuns, interveni întrebând cu interef :

— «Dar ce fiară a putut să va zgârie ast
fel d-le Pătrâşescu ?»

Ştiţi că veţi rămâne cu urme pe obraz pen
tru toată viaţa ? Dacă zgârietura a atacat 
stratul lui Malpighy.»

— «Yai de mine N exclamă Patrnşescu, «m'a 
nenorocit turbata.» Şi fără a mai aştepta ca 
procurorul să întrebe, el se porni :

— «închipuiţi-vă, că nebuna aia la care am 
fost de unăzi, a venit aici, adineauri, mur
dară, beată, şi turbată, şi cum m’a văzut, a
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tăbărât pe mine, să-mi scoată ochii. Şi fiind-câ 
întâmplător se află aci şi o prietenă a mea, a 
zgâriat-o şi pe dânsa săraca, aşa de rău, îa 
cât. biata fată a putut scăpa numai fugind. A 
aruncat cu o vază de flori după miae, să mă 
omoare şi mai multe nu. Uite, colo sunt încă 
cioburile jos.-.»

Magistratul, inspecta cu o privire locul spre 
care indica tânărul, apoi întrebă cu o into
naţie afabilă :

— «Acuma, ce ai vroi D-ta să stabilim noi? 
Căci încep să pricep mai precis, cele ce mi-ai 
telefonat.»

Alexaudru aspiră adânc, pentru a putea de
bita dintr'uu suflet, tot ce-i sta pe inimă.

—*-«Ce aşa vroi? Să stabiliţi că ara fost a- 
tacat în locuinţa mea. Că am suferit o violare 
de domiciliu, că am fost rănit şi desfigurat de 
o nebună, şi că după cum spune D-l doctor, voi 
avea toată viaţa sa sufer, din pricina urmelor, 
lăsate de ghiarele ei pe obraz.»

Comisarul interveni respectuos întrebâod :
— « Aveţi martori, pentru a putea dovedi mai 

cu temei, cele ce afirmaţi ?»
— «Martori?» exclamă tânărul, «cum să nu, 

am aci pe D-şoara Zoe, Zoe Stâlnicescu...» .şi 
adresându-se către odaia de dormit strigă : «Zoe 
dragă, vino încoace puiule.»

17
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Prin deschizătura uşei, apăru capul bălai, 
drăgălaş al uuei fete. La invitaţia iui Alexandru, 
tănara trecu din odae în salon, codindu-se, apă
rând îu acelaş costum pantalon pyjama cu flori, 
şi sacoul de aceiaşi materie înflorată. Eu avea 
ochii roşii de plâns, şi obrazul zgâriat, cu ur
mele de sânge, acoperite de straturi de pudră 
şi de cremă.

— «D-voastrâ ?» întrebă procurorul, «în ce 
calitate sunteţi aici ?

— «Eu suut, eû sunt, sunt prietena D-nealui.»
— «Aha, o prietenă care stă în pantaloni 

pyjama aicia ? Da, ca idee, nu e rea prietenia. 
In sfârşit, asta nu ne importă pe noi, şi eşti 
martoră că D-nealui a fost atacat şi zgâriat...?»

— «Da, şi eu am fost sgâriată, uitaţi-vâ la

Vintilă, îşi luă îu serios rolul său de doc
tor, şi se apropiâ de D-şoara Zoe Stelnicescu, 
puse mâna pe obrazul ei, pentru a vedea şi 
a se încredinţa mai de aproape de adâncimea 
rănilor.

— „Şi el, e zgâriat," zise tânăra, „uitaţi-vă 
la el drăguţul, ce urât la pocit. Uite la brăzdat 
în cruciş, nu i-a fost destul hienei aceleia..."

Ea, n’apucă să termine fraza, şi uşa de la 
intrare se deschise violent: înăuntru, năvăli c'a 
o furie Aurelia, având faţa schimbata. Ea răcni :

— „Aa ! Iar aicia ? încă nu a plecat paţachina

mine numai !»
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asta dc aici? Stai că-ţi aranjez, eu şi frizura!* 
Intorcându-se către magistrat, ea urmă ceva 
mai puţin violent : II vedeţi D-le procuror? 
De ce e în stare D-l acesta, care a venit să 
facă împreună cu D-voastră o descindere la 
mine? D-lui locueşte‘împreună cu o paţachină, 
pe care nici măcar îmbrăcată ca lumea, nu 
vrea s'o lase, ci o ţine numai în pantaloni. 
Vedeţi, cine-mi face mie control? îmi inspecta 
viaţa, şi cerca să mă scoată vinovată, de con
vieţuire cu biet-văru meu, care era după cum 
Taţi văzut la pat ? Iacă, D-nealui, care stă cu 
pocitania asta blondă !* Şi prefăcându-se că se 
repede în spre Zoe, întinse degetele ca nişte 
gliiare strigănd : „Piei stărpitură, că te las şi 
cheală !*

Pata ameninţată, se dădu cu groază la spa
tele lui Alexandru, care, şi' el, trecuse îngri
jorat îndărătul unei mese, menită să servească 
de baricadă între ei şi adversara lui.

Tânărul, îngâimă câte-va fraze menite să 
invoace apărarea procurorului şi a comisarului.

— „D-le procuror, vă rog,“ găfăi Alexandru, 
„pentru numele lui D-zeu, daţi-o afară de aci, 
că după ce că e beată, e şi turbată.*

—„Mă rog,* întrebă magistratul, „nu e D-neaei 
persoana pe care, ziceai că vrei să o iei în 
căsătorie cu ori-ce preţ ?*

Exasperat, Alezandru izbucni :
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— „Dracu Bă. o ia pe asta de nevastă, asta 
na o o fată, e o tigroaică scăpată din cuşcă."*

Avocatul interveni deschizând gura pentn* 
prima dată:

— „Va să zică, D-voastră renunţaţi definitiv, 
la căsătoria cu D-şoara ?"

Tânărul, aruncă o privire temătoare în di
recţia adversarei sale, care sta gata să Îna
inteze asupra-i cu ghiarele ridicate, şi gemu.

— „Poenunţ, ducă-se naibi de turbată, nu-mi 
trebue, măcar de ar fi poleită cu aur."

Avocatul, In intervalul de când intrase, scri
sese câte-va rânduri pe o coală de hârtie^ 
scoasă din servieta lui, şi acuma, profitând de 
declaraţia tânărului, se apropia de el, şi i-o 
întinse zicând cu o intonaţie amabilă:

— „Dacă vroiţi să scăpaţi de D-neaei mai 
repede, iscăliţi aci, că renunţaţi la căsătoria 
cu dânsa.®

Dar Aurelia, ca şi când ar fi turbat-o com
plect ideea renunţârei la Alexandru, scoase un 
ţipăt, şi repezindu-ee pe neaşteptate Înainte, 
Înfipse amândouă manile în părul D-şoarei Zoo 
Stelnicescu.

Vintilă, temându-se de o agresiune din partea 
lui Alexandru, sări alături de prietena lui, 
hotărât să intervină, în cazul, când ar fi fost 
biruită de Zoe sau atacată de Alexandru.

Dar în loc să-şi apere favorita, Pătruşescu



261Cura iubeşte o fată

se refugia îndărătul unui fotoliu, întrebând cu 
ochii holbaţi de spaimă, pe avocat.

£— „D-le, dacă iscălesc, mi-o luaţi de aci 
mai repede ?"

— „Negreşit," replică avocatul, pe când 
procurorul şi comisarul, cu aere surâzătoare, 
pe care Încerca zadarnic să le facă grave, 
•priveau la desfăşurarea evenimentelor. Hazul

. «ulmina în groaza lui Alexandru, şi ţipetele 
D-şoarei Zoe a cărei freză, intrase conform fă- 
jgădueli de la început, pe mânile experte ale 
D-şoarei Trandafiresou.

— „Dacă e aşa !a striga Pătruşescu, „dă-mi 
hârtia mai repede s'o iscălesc."

Ilianu, îi întinse declaraţia scrisă, şi tânâ- 
. rul o iscăli, privind cu groază, în direcţia în 

care adversara lui, aranja coafura bietei Zoe.
De cum văzu pe hârtie iscălitura lui Alex

andru, Avocatul (acu un semn din cap în di
recţia Aureliei, şi fata suspendă operaţiile de 
coafură, iar faţa ei, până aci crispată şi pocită, 
îşi reluă aparenţa normală.

K’i' uşescu, scăpat de toarnă că prietena, iui 
să na rămână cheală, recăpăta energia nece
sara. pentru a cere imperativ :

— „D-lor să faceţi un proces-verbal, prin 
care să constataţi purtarea ei de nebună, şi s’o 
Çtf băgăm ia balamuc."

Avocatul se apropia de D-.şoara Stelnicescu,.
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şi o rugă să iscălească, pentru a certifica, 
semnătura lui Alexandru. Fata încă plan gând,, 
iscăli, bucuroasă că prin această renunţare ,1a 
Aurelia, Alexandru avea să rămână pe seama ei.

Avocatul culese pe rând iscălitura lui Vintilă, 
a procurorului şi a comisarului.

Stăpânul casei, întâi bucurat de felul amabil 
în care Armand Ilianu îl servise scăpându-i 
amanta din ghiarele Aureliei, îi urmărea miş
cările, pe când umbla de la unul la altul, cu 
interes, şi încetul cu încetul, se născu în cre- 
erul lui o îndoială. El întrebă cu băuuială :

— „Mă rog, D-ta în ce calitate eşti aici ? 
Căci mi se pare cam stranie, buna-voinţa. 
Dumitale.*

Armand privi de Ja unul la altul, şi făcând 
un gest de o excesivă politeţă replică:

— «Eu sunt Avocatul D-şoarei Trandafireşcu? 
am depus o petiţie la parchet, rugând să de
lege pe D-l procuror aci prezent, să ancheteze 
şi să constate, cele ce am văzut cu toţii acuma.*

Alexandru simţind că i se moae genunchii, 
se lăsă într’un într’un fotoliu zicând :

— „Mersi de explicaţie. Mi-e destul ! M’ai
dat gata,* ?

* *

Eşind de la locuinţa lui Alexandru Patru- 
şescu, Aurelia strânse mâna procurorului şi
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comisarului, mulţumindu-le din toată inima, 
pentru concursul ce i-1 dăduse. Şi după ce fă
gădui, că va mai face o vizită pe la parchet, 
in scopul de a reiuoi mulţumirea sa magis
tratului, se depărtă, însoţită de Vintila şi de 
avocat, în direcţia casei sale.

Armand, controlând hârtiile ce avea în mână, 
zise cu aer de politeţă :
t. :—«Mă ei taţi D-soarâ, dar cazul D-voastrâ, 

este aşa de ciudat şi rar, în cât merită într’a- 
devăr, să se ocupe cine-va mai amănunţit de 
el. Eu sunt un amator de asemenea ciudăţenii, 
şi cele câte-va fraze ce mi-aţi spus D-voastrâ 
în sala paşilor pierduţi, au fost prea puţin, 
pentru a mă lămuri complect. Suut chiar puncte 
pe care nu le înţeleg de loc. Ar trebui, şi în 
interesul D-voastrâ, şi mai ales în al afacerei 
acesteia,—ca să o pot duce cu bine la capăt,— 
să-ini expuneţi exact cum stau lucrurile.»

Fără a mai perde vremea, tânăra fată, în
cepu să-i arate exact situaţia cum era.

— «Dar asta D-şoarâ,» zise avocatul, 
mai mult înfăţişarea unei farse, de cât a unui 
lucru serios. Aşa testamente nu se văd, de cât 
în comediile vechi, şi prin romanele de senzaţie 
ale lui Dumas, şi ale altora.»

Fata replică surâzând :
— «Da unde s’o fi văzând, de unde nu, pe 

mine mVu încurcat foarte greu.*

«are
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— <^Dar,» obiectă avocatul surâzând, «D-şoarft, 
mi se pare că a-ţi luat-o prea în tragic. Afa
cerea asta e foarte simplă ; e o chestie de moş
tenire. Dacă sunteţi D-voa6tră moştenitoarea di
rectă, iar nu ceî-Palt, aveţi toate şansele să 
scăpaţi de el, mult mai uşor, şi poate chiar, 
fără să fie măcar nevoe de această dovadă pe 
care aţi făcut-o împreună cu noi.»

—«Cum aşa?» întrebă Aurelia mirată.
— «Da, s'a stabilit o jurisprudenţă în acest 

sens,» zise avocatul, «dacă 'mi daţi voe să v’o 
explic? Poate au să vă pară termenii juridici

Chestia e aşa : Dacă părintelean zi.cam
D-voastră, a destinat o cât de mică parte diu 
moştenire, special pentru D-voastrâ, şi apoi a- 
lâturi de această moştenire,- să aveţi uzufructul 
îutregei averi, caro apoi să treacă asupra aces
tui Alexandru, lucrurile stau rău.

Dar dacă părintele D-voastră a omis să facă 
o cât de mică menţiune cu o sumă testată în 
favoarea D-voastră, şi D-voastră sunteţi numai 
nzufractuara momentană, nici nu. mai încape 
îndoială, testamentul întreg cade.>

*

Aurelia exclamă speriată :
-----Cum cade ? Şi dacă se întâmplă să cadă,

ce înseamnă ?»
Hă,» avocatul râse de spaima tinerei,---- c.
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‘.dacă testamentul cade, şi D-voastrâ sunteţi 
moştenitoarea directă a testatorului, va- revine, 
toată averea, fără absolut nici un drept pentru 
altul, numai D-voastră.*

Pe obrazul fetei, trecu o licărire nehotărâtă 
de bucurie, ochii ei se plimbară de la avocat 
la Vintilă şi de la Vintilâ înapoi la avocat. 
Ea abia putu bâigQÎ de bucurie :

— <.Cum ? Adevărat să fie? Sunteţi sigur 
D-le Ilianu?»

— *Da, negreşit,» îi replică omul de lege, 
sigur, foarte sigur d-şoară. Iu această direcţie 
s'au şi stabilit câteva jurispradeuţe, una la 
Bucureşti, alta mi se pare la PJoeşti, şi alta 
la Iaşi. Adică erau cazuri, cari pe urmă au 
venit la Casaţie, şi aci s'au confirmat juris- 
prudenţele acestea, în sensul că: dacă uu pă
rinte lasă prin testament moştenirea sa..altora, 
de cât rudei lui direct moştenitoare, şi nu lasă 
acestei rude absolut nici o sumă, atunci tes
tamentul e lovit de nulitate. Toţi ceil’alţi moş
tenitori, pe care i-a băgăt testatorul îu testa
ment, rămân fără nimic, iar moştenitorul di
rect, care nu fasese introdus în testament, acela 
câştiga cauza, adică devine moştenitorul uni-, 
versai. Eu mă interesez de acest caz, şi rn’ar 
pasiona mult, să pot lua afacerea aceasta în 
mână. şi să o duc ia bun sfârşit, fiindcă a-şi
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dori şi eu să contribui, la potolirea acestui A- 
lexandru Pătruţescu.

«Am avut prilejul, să-l văd întro împreju
rare, puriându-se foarte arogant şi mojic, toc
mai îu baza faptului, că el trebuia să devină 
moştenitorul unei averi, care pe cât înţeleg a- 
cuma, este a d-voastrâ.»

Aurelia în paroxizmul de bucurie, de care 
fusese cuprinsă, se agăţase de braţul lui Yin- 
tilă, şi mai mult dausa, mergând alături de 
el, voioasă că lucrurile au început să ia o în
torsătură atât do favorabilă fericirei lor.

— «Mă miră,» zise ea, dupa câteva mo
mente de veselie şi de râsete, «mă miră că. 
avocatul nostru, care e un om destul de bă
trân şi expert, nu a putut descoperi lucrurile . 
astea. Mama are o încredere foarte mare în el, 
şi zice ca e un om de valoare. El este cel care 
a şi făcut testamentul sub dictarea bunicului. 
El are acuma de la mama, o leafă lunară,. 
Mă miră că el n’a descoperit această latură 
care ne este favorabilă nouă.»

Iiiauu replica, |mai mult pentru a scuza 
pe un coleg ;

— «Se poate sâ-i fi scăpat jurisprudenţele 
stabilite de curând. Dar cine este avocatul 
D-voastrâ ?»

— «Este un Domn Georgescu dacă îl cu-

/
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noaşteţi. Ua bărbat cam în vârstă, ras şi de
mu sta ti.»

— «Se poate să lie Georges cu ?» esclamâ 
avocatul «păi ăsta e D-l pentru care s’a în
tâmplat atunci diferendul între Pâtruşescu şi 
mine. Alexandru nu-şi mai aduce aminte, dar 
eu Tain avut la inimă şi de aceia am şi lucrat 
asta-zi cu atâta darj ie, ca să-I dau gat a, prins 
în mâinile D-voastră... Georgescu e un avocat, 
care este în solda lui Pâtruşescu acum aüu că 
are leafă şi de la mama D-voastră?»

Vorbind ei ajunseră până în dreptul casei 
lor, şi Aurelia pofti pe avocat să intre zicând :

— «Aşi dori D-le Ilianu, să vă supun spre 
citire copia de pe testamentul lăsat, să vedeţi 
cum stau lucrurile exact.»

Dar când să intre, Elvira le eşi înainte, 
zicând cu un accent de îngrijorare :

— «D-şoarâ, a venit avocatul D-nei, şi acuma 
s/au încuiat împreună, pentru a discuta amâu- 
doi. Am înţeles din câte-va cuvinte, pe care 
le-am putut asculta la uşă, că D-na se sfâtueşte 
cu advocatul, pentru a vedea, dacă nu cum-va 
este vre-uu mijloc legal, de a înlătura posibi
litatea unei căsătorii, între D-ta şi D-l Dra- 
gomir.»

— «Stai, că pun eu regulă numai de cât în. 
toată afacerea asta,» zise fata.

Şi lăsând pe cei doi în vestibul, se îndreptă

N
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in spre odaia în care se retrăsese mama ei cu 
avocatul Georgescu.

>Vintilă făcu sema lui Iliauu, să poftească 
înăuntru, şi, precedat de Elvira intră în odaia 
care servea de salon de aşteptare.

Aurelia se repezise in camera în care se afla 
mama ei cu avocatul Georgescu, şi deschizând 
uşa, îi comunică într’uu suflet rezultatul obţinut :

— «L’am prins mamă, ham găsit acolo ! Am 
dovedit acuma cu martori ; a iscălit că renunţă 
la mine. Vezi dar că nu mai este absolut nici 
o primejdie.»

Georgescu ' se ridică, uluit de noua îutorsă- 
tură, pe care o lua afacerea, şi zise :

— «Bine, dar el poate să revină asupra ho- 
tărârei lui, şi pe urmă, aşa cum spui D-ta că 
s’au petrecut lucrurile, ar avea aerul, că el a 
fost terorizat, şi poate să o întoarcă, întocmai 
ca şi când nici n'ar exista această renunţare.»

Fata îl privi drept în ochi, zicând :
— «Va să zică, D-ta iei mai mult apărarea 

lui, de cât a interesel'or noastre ?»
— «Vai de mine, D-şoară Aurelio !» făcu 

Georgescu liniştit : «D-la uu vezi, că eu mă 
pun din punctul de vedere al di Acul taţilor, pe 
care el ar putea să ie ridice în calea proectelor 
noastre ?»

Fata îi aruncă o privire, în care era o iro-
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nie reţinută, şi fără a-i mai da vre-un răspuns, 
se adresă mamei sale :

— «Ei, mamă dragă ! Până acuma mi-ai spus- 
regulat, să te las eu, să conduci D-ta, tot-tot- 
tot ; că ai să duci D-ta barca noastră la liman, 
Să-ţi arăt eu acuma, cum D-ta, tot timpul a- 
cesta, ai fost purtată de nas, şi cum n'ai avut 
absolut nici cel mai mic sprijin, din partea 
persoanelor, care îşi dădeau aerul că te ajută.»

Mama fetei exclamă mustrător :
— «Ce vorbeşti ? Iar ai început să baţi câmpii 

A urelio ?»
— «Ai să vezi mamă ; stai aci, şi aşteaptă-mâ 

numai un moment.»
Trecând repede până în salonaş, fata luă 

pe Armand de mână, şi îl aduse în spre mama 
ei zicând :

— «Uite aci îţi prezint pe D-l avocat Ilianu, 
unul diu oamenii cei mai cunoscuţi şi specialişti 
în asemenea cazuri. D-sa afirmă lucruri cu 
totul contrarii celor susţinute de către avocatul 
D-tale D-l Georgescu-Diftone.»

Cel indicat prin acuzaţia fetei, se ridică de 
la locul lui zicând :

— «A, D-şoarâ ! cum puteţi să credeţi ase
menea lucruri?»

Insă llinescu făcu un gest, care-i tăiă cu
vintele, şi întrebă :

— «Cât te plăteşte lunar, D-l Alexandru Pe-



270 Yasile Pop

truşescu pentru că, zăpăceşte astfel socotelile, 
D-nei Trandafirescu şi ale D-şoarei?»

încurcat peste măsură, George seu-Di ftone în
cepu să băiguiască câte-va fraze, menite să 
îndreptăţească vizitele şi întâlnirile pe care le 
avusese cu Alexandru Pâtruşescu. Insa Ilianu, 
îi reteză ori-ce justificări spunând :

— «Cunosc, ştiu, şi te-am auzit pledând pentru 
•el. Şi totuşi D-ta, după cum îmi spune D-şoara,
eşti de ani de zile, avocatul familiei acesteia. 
Te foloseşti de influenţa pe care o ai aici, prin 
faptul că D-lor aveau încrederea îu D-ta, pen
tru a face jocul clientului D-tale. Asta e o 
cliestie bună de supus, consiliului de disciplină 
al baroului.»

Cel ast-fel ameninţat, îngălbeni, începu să 
tremure, şi căută uu mijloc de eşire din în
curcătura în care se afla.

— «Poftim,» ziso Doamna Trandafirescu, 
«D-nealui tocmai venise să-mi ceară un avans 
pentru câte-va luni, din leafa pe care-i o dau 
eu de atâta timp. Uite cine mă conducea şi 
cine aranja treburile mele : unealta duşma
nului meu !»

— «Vezi? Mamă dragă !» zise Aurelia, 
«vezi ? Te lăudai atâta cu prespicacitatea 
D-tale, cu felul cum şti să conduci treburile 
familiei noastre! Uite unde le-ai condus! D-le 
Georgescu, dacă e^ti bun,» urmă fata adre-
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sându-se avocatului, «închide uşa pe dinafară, 
Că am avut preamult timp necinstea de a te 
vedea pe D-ta. Sper să am plăcerea de a nu 
ne mai vedea de ioc U

De îndată ce râmaseră singuri, mama Au
reliei, pentru a îndrepta răul ce îşi pricinuise 
ea însă-şi prin prea mare încredere avută 
într'acest om cu două feţe, aduse copia de pe 
testamentul lăsat de bătrânul Oaucea, şi o a- 
rătâ lui Ilianu. Avocatul o citi cu îucordare, 
şi o reciti de câte-va ori.

Ambele femei aşteptau cu privirile aţintite 
asupra obrazului lui Ilianu, să ghiciascâ dacă 
este sau nu, vre-o speranţă şi dacă se pot în
drepta lucrurile.

Avocatul lăsă ochii în jos, se mai gândi 
câte-va momente, şi adresându-se direct Aure
liei îi zise :

—«D-şoară, D-ta din afacerea asta, ai să 
eşi săracă. D-ta pierzi ori-ce drepturi.»

Mama Aureliei Îngălbeni, şi se lăsă îu fo-' 
toliu, cu picioarele tăiate de spaimă, însă fata 
o privi cu un aer surâzător, ca şi când ar fi 
scăpat de o mare, foarte mare povară, ce îi 
apăsa pe inimă.
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— «Adevărat, că scap de averea asta? Uf ! 
Bogdaproste!» exclamă ea.

— «Vă rog D-şcară ! Să-mi daţi voe să ter
min,» urmă el. «Aşa cum e făcut testamentul, 
ar urma că D-voastră sunteţi moştenitoarea a 
lui Oancea, dacă luaţi pe Alexandru Patru- 
şescu de bărbat. Iar dacă nu-1 luaţi, averea 
trebue să treacă asupra lui Pâtruşescu. Insă 
adevărata moştenitoare legală a acestei averi, 
nu sunteţi D-voastră D-şoară, ci D-na Tranda
firescu, care este fiica lui Oancea. Despre D-na 
Trandafirescu, nu este puş absolut nimic în

I testament, şi ca atare, testamentul este duI. Şi 
în loc ca D-voastră D-şoară, să vă alegeţi cu 
ceva, D-voastră rămâneţi fără nimic. Insă mama 
D-voastră beneficiază singură de toată averea.»

Pata scoase un ţipăt de bucurie. Ea începu 
să joace prin odaie într'un picior, şi repezin- 
du-se Ia mama ei, se porni să o sărute pe 
obraz, po ochi, pe frunte, şi pe unde putu să 
nimerească. Apoi o ridică gata să danseze cu 
ea prin odaie.

D-na Trandafirescu, întâi bucurată, apoi 
uluită de această ştire neaşteptată, se îngălbe
nise, şi se lăsase din nou în fotoliul din care 
se ridicase. Acuma privea în jurul ei, cu un 
aer pierd at, ca şi când fericirea aceasta care 
o lovea din senin, ar fi fost una din cele mai 
aiari catastrofe.
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— «Să cred D-le avocat? Cum? Na mai e 
oici o primejdie din partea 1 ui Pătruşescu ? 
Serios? Se poate să fie adevărat? Cam? Na 
mai e nici o primejdie din partea lui Pătru
nse a ? Fata mea scapă fără nici o obligaţie...?»

— «Sigur, signr D-nâ !»
Şi avocatul începu din nou să repete expli

caţiile în urma cărora rezulta, că de oare-ce 
îi, ca directă moştenitoare, nu i-se dăduse prin 
lestament, nici măcar o cât de mică sumă 
lrept moştenire, aceasta însemna că testa
mentul cădea de la sine, şi că ea devenea 
noştenitoare de drept şi de fapt.

D-na Trandafirescu, înghiţi de câte-va ori în 
tec, îşi muşcă buzele, încercă să vorbească, 
ii nereuşiad, rămase aruncând priviri de la 
Pintilă la Armand, şi la fiica ei.

Aurelia făcu o mutră gravă, se apropiă cu 
m aer solemn de mama ei, se înclină şi zise :

— «îmi daţi voe D-nă ? Să vă învit la un 
ur do vals ?»

Mama ei, ne înţelegând de ce este vorba, îi 
atinse mânile, se ridică, şi abia când fata 
ncepu s'o învârtească prin casă, dansând îm- 
>reunâ cu eă, îşi dădu seama, că săvârşeşte 
•eva neobişnuit în faţa unei persoane străine. 
Sa încercă să se zmulgă din braţele fiicei sale 
:icând plictisita :

\

18

£v
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— «Stai draga mea, lasâ-mă soro, ea ni cil 
n’am înţeles ce-mi spui ! Ei comedie... Adevă
rat D-le avocat ?» urmă ea, când reuşi sa scape 
de strânsoarea fiicei sale, şi se apropiase de 
Vintilă şi de Armand Ilianu. «Adevărat sâ 
lie ?» Apoi îutorcându-se către Aurelia : «stai 
dragă liniştită, nu tot ţopăi atâta, ce D-zeu, 
odată în viaţa ta, nu poţi să stai şi tu liniştită?»

Fata ridică din sprânceue, strâmbă din buze, 
şi aruncă cu degetele un fel de tiflă glumeaţă 

' zicând :
— «Uf! Madam nas de ceară, nici n’am ştiut 

că ai şi picioarele de ceară. Mai biue mă duc 
să-l iau pe Vintilă al meu. Ascultă dragă,» 
urmă ea adresâudu-se tânărului : «ştii? sâ facem 
acuma un dans ! Cum vrei ? Un kreutz-polca, 
un pas-de-patineur, sau un kake-walk? Dar aşi 
vroi ceva aşa exuberant, vioi ! Ce crezi, glumă 
este dragă?» rosti ea, şi apucându-1 de talie, 
legăuâudu-se ca şi când ar fi fost gata să în
ceapă, şi n’ar fi aşteptat de cât tactui muzicei, 
pentru a intra în dans. «Ce crezi ? glumă e, 
sâ scapi de aşa o grife colosală ? Şi pe urmă 
să mai ai şi satisfacţia sâ poţi zice : L’am ras ! 
L’am tuns ! L’am frezat ! Asta, nu mai e glumă, 
asta e culmea fericirei, asta-i crema fericirei, 
asta-i... spune tu Vintilă : ce e ?» •

— «Asta dragă,» zise tânărul surâzând, şi
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profitând de faptul că D-ua Trandafiresen şi 
cu avocatul, se înclinase a'supra testamentului, 
şi nu le mai dădeau atenţie, «asta este...» 
iftrnâ el sărutând-o pe un obraz : «este câsă- 
torirea noastră, într’un ter meu foarte scurt.»

— «Să te audă D-zeu ! Să te audă D-zeu !» 
replică fata, sărutându-1 cu duioşie. «Ei Mamă 
dragă!» zise Aurelia abia stăpânindu-şi exu
beranta veselie, şi gata să danseze din nou ; 
«Ei vezi mamă, că tot eu am reuşit să descurc 
lucrurile mai bine de cât D-ta, care susţineai 
că vrei să conduci, şi ai să conduci barca 
noastră la bine. Uite, erai să o dai de stânci ? 
Erai să încurci iţele, şi eu am deslegat tot, şi 
de mă lăsai mai de vreme, poate era alt-fel.»

— «Ei, iar începi ?» făcu D-ua Trandafi
rescu impacientată, «iar începi cu observaţiile 
tale ? Nu înţelegi frate, şi nu poţi să faci 
atâta concesie unei femei care e mai în vârstă 
ca tine ? Să admitem că se poate ca omul să 
greşească... şi tu ai greşit.»

— «Eu mamă ? Am greşit eu ? Dumneata 
te înşeli.

«Nu vezi că tot ce am făcut eu până acuma 
eşit în bine? Că până şi escapadele mele, 

î cari îmi scoteai ochii, au dat rezultate ad
mirabile. Căci ce poate fi mai admirabil, de 
:ât să fi cucerit inima uuui băiat cum e dră-
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guţal meu? Şi acuma, şi lovitura asta pe care 
am făcut-o, ducâDdu-mă spoita pe obraz la 
idiotul do Alexandru, nu vezi câ şi asta m'a 
6Cos în biDe ? Nu vezi ca mi-a eşit totul îa" 
plin ? D-ta vezi numai râul, în ceea-ce fac eu ? 
Nici o data nu vezi laturea cea bună. Uite, 
Vintilă e mult mai drăguţ.»

Tânărul se apropiase, îi luase mâna, şi adre- 
sându-se parte D-nei Traudafiirescu, parte 
Aureliei :

— «Cine ar putea să nu fie drăguţ cu tine 
Aurelio dragă ?>

— «Cine? Uite mama, mama crezi că e dră
guţa? Ea cum a văzut că am scăpat de la 
moarte, imediat vrea să mă omoare din nou. 
Noroc câ am scăpat eu acuma de toate bu
clucurile.»

D-na Trandafirescu începu adresându-so 
avocatului :

— «Şi sunteţi într'adevăr sigur? Sigur? Câ 
el nu mai are drept la absolut nimica ?»

— «Poarte sigur doamnă ; exista jurispru- 
denţe, stabilite în direcţia aceasta. D-voastră 
sunteţi, nu se poate mai sigură. Cazul D-voastră 
este excepţional de limpede şi simplu. Mă mir 
cum a putut omul acela să .vă încânte, şi ză
păcească până aci.»

— «Dacă,» interveni Aurelia,, «nici n'a vraf
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măcar sâ consulte şi pe alt-cine-va, fiind-câ 
avea pe D-l Georgescu, lăsat de la reposâtul 
fabricant de porci...?»

— «Aurelio draga!» încercă D-na Tranda- 
fireseu sâ o îmbuneze, «te rog, nu te mai lega 
de tata !»

Fata se apropiâ de mama ei, şi surâzând 
replică :

—«Am de gând sâ te ascult şi acuma: 
n'am sâ mai pomenesc nici o dată de răposa
tul baş-porcar. E ultima dată, ştii, când mai 
zic aşa. Nu mai zic nici o dată nimic despre 
el. Insă mamă, te rog, ca de aci încolo, să nu 
mai faci, absolut nici o obiecţie.»

— «Dar nici prin gând nu-mi mai trece 
draga mea, sâ mai faci vre-o obiecţie, dacă lu
crurile stau în tr adevăr aşa cum susţine că 
sunt, D-l avocat Ilianu.»

Armand o asigură cu precizie :
— «Fiţi fără grijă. Dnâ, fără absolut uici 

« grije.»
Aurelia oftă exagerând aerul ei de regret.
— «Râu îmi pare, că ia loc sâ câştig eu, 

câştigă mama ! Că mama cu siguranţă, n’ar 
fi făcut ce aveam eu de gând sâ fac.»

— «Dar ce aveai tu de gând sâ faci draga 
mea, dacă într'adevâr câştigai tu, şi dacă moş
tenirea venea într’adevăr pe numele tău ?
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— «Hă, nici nu-ţi închipui, ce frumos l aşi 
fi învârtit eu pe D-l Alexandru Pâtruşescu. 
I-aşi li dat jumătate din averea mea, de şi 
pierduta de el, dar i-aşi fi dat-o, numai ca sâ 
scap de gura lui ! Şi... sâ fac un fel de po
mana cu el, sâ-i a rât că prefer sâ-i dau ju
mătate din avere, numai sâ plece să nu fiu 
nevoită sâ mă uit măcar la el.»

Mama Aureliei, luă cu o privire de martori 
pe cei de faţa.

— «Ei vedeţi ? Asta este ea, Aurelia ! Asta 
este fata mea. Uita ţi-v& la ea ; vorbeşte ca 
un om cu minte ; are acţiuni ca de om cu

j }

minte, râde une ori ca un om cu minte, glu
meşte tot asemenea ; şi uite, ceia-ce vroia sâ 
facă ! Nu vedeţi şi D-voastrâ ? O acţiune sucită ; 
absolut a unei nebuue. Auziţi ! Sadea ea jumătate 
din avere î Bogdaproste doamne! Bogdaproste, câ 
n'a câştigat ea, şi slavâ domnului ca am câş
tigat eu. Cu mine are sâ se lipsească Alexan
dru Pătruşoscu de toate. A cheltuit şi parale 
cu supravegherea, şi cu diferitele intrigi pe care 
îe-a pus la cale, şi pe care le-am suferit eu şi 
ea, dar cel puţin, nu s'a ales cu nimica. M’am 
înţeles cu D-l avocat. D-sa are să reguleze tot 
ce priveşte averea şi ceie-Palte.»

Aurelia luă pe Vintilâ de braţ :
— «Eu mă duc cu averea mea dincolo. Ştii
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dragule proectul nostru : tu doctor de plasă, şi 
eu... nevasta doctorului de plasă. Ori unde la 
ţară ! Ş’apoi trai domnule, trai niniaco !... dar 
fârâ banii babachii... !»

înainte de a porni, Aurelia aplecă repede 
capul lui Vintilâ în spre ea, şi îl sărută pe 
obraji clipind dintr’un ochi, şi şoptindu-i ia 
ureche :

— «Asta numai ca să-i fac ei în ciudă, să 
fie mama necăjită că te sărut în public.»

Şi atărnându-se de braţul lui Vintilâ, ambii 
trecură în odaea cea-l'altă. Fata călca uşor cu 
pasul săltăreţ, vioi, al unei păsărele care ar fi 
ţopăit fericită, pe lângă un protector mai mare. 
Ajunsă în odaea rezervată ei, Aurelia conduse 
pe Vintilâ până la un fotoliu, îl sili să şadă, 
şi luă loc alături de el pe braţul fotoliului, 
zicând :

— «Acuma am să te întreb ceva drăguţule, 
să vedem dacă răspunzi bine.

— «Spune drăgălaşa mea spune,» şopti Vin- 
tilă coprinzând-o de după talie.

— «Ştii ce aşi vroi eu? Acuma aşi* vroi ca 
D-ta domnule, drăguţ, cuminte cum eşti, să-mi 
spui ceva, dacâ-ţi aduci aminte, «ceva» pe 
care eu ţi l-am povestit odinioară câud ' te-am 
întâlnit prima dată.

—Ţii minte?»
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El îşi dădu aerul cà se gâudeşte cu inten
sitate, la cele ce-i spusese odinioară fata, şi 
surâse cu şiretenie pe sub sprâncene, căci cum 
sta, ea pe braţul fotoliului, fata era cu bărbia ceva 
mai naltă de capul lui. Ei clipi repede şi zise:

— «Nu ştiu sigur dacă este aceia ce doreşti, 
dar aşi fi vroit să-ţi spun ceva care se scrie 
cu un t.»

— «Şi pe urmă?» întreba fata.
— «Cum un e.»
— «Şi pe urmă, mai ştii mai departe?»
— «Şi cu un i.»
— «Da aşa e, mi se pare că e aşa,» făcu 

drăgălaşa, dând din cap, cu o expresie de bu
curie copilărească, «aşa e, chiar cu un i se 
începo.»

— «Pe urmă mâi vine un u.>
— «Şi pe urmă?» insistă Aurelia cu faţa 

întreaga surâzânda.
— «Pe urmă vine un b, dar an b, d'âla 

frumos-frumos-frumos de tot; aşa cu coada.»
— «Şi pe urmă mai ştii mai departe ?»
— «Da, cum să nu! Pe urmâ vine un e, 

pe urmă vine uu s.»
— «Pe urmă uu c, de ăla mititelu-mititelu 

şi drăguţ,... Nu e aşa ?* zise fata, «că e uu 
c mititel la sfârşitul cuvântului. Şi la un loc 
«sum face ?»
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— «La an loc: cte ia-besc!» Drăgălaşa mea !»
Aurelia oftă, ridicând sprincenele ca şi când

ar fi luat o hotărâre gravă, care o apăsa pe 
inimă şi zise :

-— «Ei domnule ! Dacă D-voastră rostiţi un 
asemenea cuvânt, întâi silabisit, apoi complect, 
eu trebue să vă răsplătesc.»

Şi plecându-se, îşi lipi buzele de gura lui 
Vintilâ, sărutându-l cu o căldură care facă sa-i 
apară imediat, cearcăne vinete sub ochi.

Vintilă surîzând blajin scoase o hârtie din 
buzunar şi i-o arătă :

— «Vroiam să-ţi lac o surpriza : Aronescu ( 
mi-a strecurat pe furiş un plic, care conţinea 
numirea mea ca medic de plasă, în urma ce- 
rerei ce am făcut.»

Fata îl luă de dapă gât şi izbucni într'an 
râs fericit :

— «Acuma pninle să ştii : Dacă nu dan
sezi uu kake-walk cu mine, să nu-mi mai zici 
Auro dragă... na.»

— «Păi uu ştiu.» -
?

— «Te îuvâţ eu,» zise fata zâmbind, «eu 
aşi dresa şi pe o mumie să danseze... Numai 
să o am la îudemână.» Şi luându-1, începu să 
joace în tactul săltăreţului daus do negri.

D-ua Trandafirescu apăru şi privi câte-va 
momente cu uimire la cei doi tineri. Aurelia,
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continuând să antreneze pe Vintilă, răspunse 
ţirivirei uimite a mamei sale :

— «Ne-a venit numirea de doctor de plasă,, 
şi plecăm, ne stabilim acolo.»

— «Cum ?» exclamă mama fetei speriată. 
«Şi pe mine... cum ? mă lăsaţi aci... singură..? 
Viu şi eu cu voi..!»

— «Nu se poate... afară numai in cazul când 
vei dausa cu noi kake-'walk acuma.»

D-na Trandafirescu dapă o codire întinse 
, braţul, se alătură de fiica ei, şi se potrivi, în 

tact, zicând cu un ton de părere de râu...»
— <Ia uitâ-te doamne, ce face nebunateca 

asta cu mine...»
Dar Vintilă temându-se să nu-i facă dansul 

rău, se opri după câte-va minute, şi câteşi trei 
se priviră surâzând.

Aurelia zise repede :
— «Ei, fiind-că ai devenit o mamă ascultă

toare, acuma să ne dai încuviinţarea D-tale.»
— «Şi cum să o mai fac şi pe asta?... în

trebă D-na Trandafirescu. «Că o fac, săraca de 
mine !»

— «Cum?» simplu: noi ne lipim ca pe tel e7 
la tâmple, unul de altul, D-ta ne cuprinzi in 
braţe, şi ne săruţi- şi ne spui să fim fericiţi.»

Vorbind, fata îşi alătura obrazul de al lui
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Yintilă ca în aşteptare. Mama ei se plecă, 
sărută pe Yintilă şi pe Aura, zicând :

— «Draga mamii, dragă, că mult eşti* să
rită !... Să dea D-zeu să fiţi fericiţi !...*


