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STINGHER
I

■ Nu se ştie încă pentru ce edilii craio- 
veniau botezat strada Vântului, o uli
cioară strâmbă, prin care— din pricina 
cotiturilor ce face—vântul nu pătrunde 
niciodată. Dar lucrul acesta este absolut 
indiferent locuitorilor de pe uliţa aceasta, 
foarte încântaţi cu numele ei şi mai cu 
osebire cu aceea că aşa strâmbă cum este, 
strada Vântului răspunde într’una din 
cele mai principale artere, din cetatea 
banilor. Caracteristica stradei de care 
ne este vorba, o constitue faptul că In- 
trânsa nu sunt decâtvre-o trei perechi 
de case; şi în cea mai mare parte a ei, 
uliţa şerpuieşte printre ulucile, ce îm- 
prejmuesc o sumă de locuri virane, şi 
grâdinăriile oraşului.

Sunt tocmai două zile, de când cioclii 
au cernit porţile uneia din locuinţele
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M. Theodorlan-Carada

ce Inpodobesc strada; o căsuţă măruntă 
cu ziduri albe ca laptele, învelită cu şin
drilă inegrită de vreme. Cu geamlâcul ce o 
adăposteşte de vântul şi ploile ce vin 
dela Ocnă, prin arhitectura şi proporţiile 
sale; ea aduce cu casele călugăreşti, de 
prin monastirile din jurul Bucureştilor.

De pe la amiazi, dricul cu protocolarii 
lui patru cai, in valtrapuri lungi de pos
tav negru, a poposit în dreptul casei, în 
faţa căreia a venit curând după aceia, 
de a făcut front, un pluton de infanterie.

Cu mult înainte de a se fi adunat jal
nicii şi clerul poftit la pogribanie; uliţa 
s’a umplut de lume măruntă, iubitoare 
de ceremonii, mai mult sau mai puţin 
oficiale.

De peste drum, mama Sanda, dume
reşte pe curioşii atraşi de carul funebru 
şi de soldaţii aliniaţi în dosnica stra
delă. Le povesteşte că se aproprie cea
sul când vor duce la locaşul de veci- 
nică odihnă pe Conul Scarlat Ierescu; 
un boer, care în tinereţele lui, pe vremea 
lui Guza, a slujit in miliţie. Este gata 
să le spuie încă şi altele, despre răposatul; 
dar fanfara începe să' sune, soldaţii pre- 
sintă armele, şi patru aprozi ai Primăriei, 
în uniforme ruseşti de sub Regulamen
tul Organic, ’duc sicriul pe umeri, • de-1 

" aşează in carul, de colţurile căruia au
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aninat patru cununi mari de ckrisan- 
teme, legate cu panglici violete, pe care 
li mişcă un vânt uşor de toamnă, ca să 
înpiedice pe gură cască să decifreze in- 
scripţiunile aurite de pe ele.

Doi preoţi în feloane de catifea neagră, 
cu galoane late de argint, se urcă în 
birja din capul convoiului. Cortegiul 
porneşte, urmat numai decât de nepoţii 
defunctului. Procurorul-General Scribu- 
lescu, GhUă Niţescu de la Comitetul 
Permanent şi fostul Prefect Iorgu Pă- 
curăţeanu. După ei, vin câfiva ofiţeri în 
retragere, moşnegi gârboviţi, printre 
cari se deosebeşte, Maiorul Ursescu, înalt 
şi verde ca stejarul, ce nu vrea să ştie 
de greutatea anilor. Ei se dau la o parte, 
ca să iea loc imediat după reprcsen- 
tantii familiei, delegaţii Primăriei. Va- 
silacke Crăpăton anu, Ajutorul Prima
rului, păşeşte solemn, având la dreapta 
pe Ofiţerul Stării Civile Tănăsache Ţe- 
novici, şi la stânga pe Consilierul Du{ă 
Mikâiescu. In cele trei cupele, cu feli
narele aprinse şi învăluite în zăbranic, se 
urcă Coana Zinca Păcurăteanca, sora 
cea mai mare a lui Ierescu, împreună 
cuCoana Polina Farfaroaia, buna prie
tină a leieştilor. O altă soră a răposatu- ' 
lui, Filofteia Căciulătescu, se suie în 
trăsură cu Coana Sita Şaiko vska, vară-sa ;
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Mi Theodorian-Carada

şi în a treia cupea, iau loc, cumnatele 
defunctului, Goana Mariţica şi Goana 
Smărăndica, văduva lui Sache şi cea a 
lui Matache Ierescu. Convoiul, pe care 
îl închide trăsura Primăriei, porneşte 
deadreptul ia Sineasca, aşa cum a vrut 
Ierescu. El a lăsat cu limbă de moarte 
să nu-1 plimbe prin târg, aşa cum este 
încă şi azi obiceiul prin cele mai multe 
jude{e.

In mai puţin de o jumătate de ceas, 
au ajuns prin urmare ia cimitir; şi 
făceau cerc în jurul groapei, gata să 
înghită rămăşiţele pământeşti ale celui 
din urmă dintre Iereşti.

Aci, încă şi mai solemn dacă se poate, 
Crâpătoreanu se descopere, scoate din 
sân o coală albă de hârtie, pe care 
o desface şi, punându-şi ochelarii pe nas, 
începe a perora:

«Urbea Craiovei, declamă el, se des
parte azi, de unul din fii ei, cei mai 
iubiţi. Ultimul vlăstar al unei familii de bo- 
eri, cu care se mândreşte Oltenia ; Scar- 
Jat Ierescu, a închinat tinereţele lui, oş- 
t.irci, in care a pregătit pe vitejii cari la 
Plevna şi Smârdan, cu sângele lor au asi
gurat pentru vecii v. cilor, independenţa 
României. Gând sănătatea nu i-a mai 
îngăduit să poarte arm i; Scarlat Ierescu 
s’a reîntors modest în mijlocul conce

rt



Stingher

t&ţenilor lui, cari douăzeci de ani neîn
trerupt, l-au trimis să-i represinte în 
Consiliul Comunal. Colegi ai sei, In 
această adunare, cunoaştem şi preţuim 
imensele servicii ce a* adus oraşului 
nostru, prin sfaturile lui frumoase şi 
înţelepte, prin munca lui neobosită. 
In numele Consiliului Comunal al Cra- 
iovei, aducem un ultim omagiu, aces
tui virtuos cetăţean. Amintirea lui, va 
trăi în memoria noastră. Dumnezeu să-l 
ierte».

Preoţii, împreună cu dascălii,psalmodi
ază o întreită vecioică pomenire; clopo
tele încep să balangâne, fanfara dă onorul 
şi plutonul trage trei salve în văzduh.

Însoţitorii se risipesc printre ţiganii şi 
cerşetorii, ce trăesc din ce le aduce zilnic 
îngropăciunile. Crăpâtoreanu, pofteşte cu 
el în trăsura Primăriei, pe Ursescu. Ma
iorul, respectos faţă de cele ce porunceşte 
buna cuviinţă, nu se urcă în caleaşcă până 
ce nu-1 zoresc Ţenovicişi Duţă Mihăies- 
cu,mulţumiţi amândoi că, trimiţându-i să 
se ducă împreună pe jos acasă, Ajutorul 
Primarului resolvase cu dibăcie, o chestie 
protocolară, ce a preocupat pe ambii edili, 
în tot timpul ceremoniei.

— Se duse şi Scarlat lerescu; oftează 
Grăpătoreanu, pe când foarte amabil în
tinde un plet călduros, şi pe genunchii

7
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M. Theodorlan-Carada

Maiorului. Nu-mi pot închipui o şedinţă 
a Consiliului Comunal, fără el. Ştii că nu 
a lipsit dela nici o şedinţă a Consiliului, 
de douăzeci de ani, de când a fost în 
Con si fiu ?

— Nu mă mir. Aşa 1- am cunoscut 
pe Ierescu : oştaş învăţat să umble pe o 
singură cărare.

— L’aşi fi crezut, mai bogat; dar văzui 
în casă la el, sărăcie lucie.

— Nu avea de cât o pensie, de două 
sute lei^pe Jună.

— Fraţii lui erau bogaţi, şi surorile 
au avere.

— Şi el, a fost bogat. L-a sărăcit însă, 
nevasta.

— A fost însurat?
— Se înţelege. A ţinut o fată de ale lui 

Dumitrache Cofetarul; o bucurcşteancă 
mehenghie, care l-a tocat până în pânzele 
albe, şi apoi, i-a dat cu piciorul.

— Auzi, mizerabila l
— vŞi-a căpătat răsplata. .Şi-a pierdut 

minţile, şi o ţin neamurile închisă, la 
Măr cu ţa.

— Da el, dece nus’amai însurat?
— Fiindcă era, aşa cum l-ai ştiut. Ii 

fusese cea dintâi prea dragă, şi era om 
evlavios. Zicea că ceace a legat Dum
nezeu, omul nu poate să deslege.

— Ciudat bătrân !

8
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— Om din alte vremi I
— Bine ziseşi.
Trăsura s'a oprit în curtea Primăriei. 

Crăpătoreanu se suie sus, unde iJ adăstau 
o sumedenie de chestiuni, de resolvat.. 
Ursescu, o ia în spre casin, să nu piardă 
partida de table, ce face regulat, cu Pre
şedintele dela Secsia II. Este hotărît să-i 
povestească şi acestuia câte ceva din viaţa 
Jui Ierescu. Ii fusese comandant de corn 
panie, răposatul; şi Maiorul se crede 
dator, să-l zugrăvească în culori eât mai 
vii şi mai simpatice.

Aşa îşi domoleşte el durerea, ce simte 
când se desparte pe vecinicie, de unul 
din cei cu cari şi-a trăit tinereţele.

9
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Regimentul 4 (le linie, era mutat In 
Bucureşti, de şase luni de zile. Co
mandantul Regimentului, îşi făcusedestui 
prieteni în Capitală, în timpul acesta. 
De aceia şi seratele pe care le dă Dna 
Caciulâtescu, sunt frequentate de lumea 
cea mai bună. v

De S. Sava, onomastica soţului ei, 
Filofteia Căciulătescu, a poftit la masă 
pe toa*e rebedeniile, ce are in Bucureşti, 
mulţumită faptului că fratele ei, Scarlat, 
ţine o bucureşteancă.

Ascultând ariile ce intonează muzica 
Regimentului, cinează la masa Colo
nelului: Căpitanul Scarlat Ierescu cu 
nevasta; Aretia, sora Dnei Ierescu, 
cu soţul ei, Gasierul-Central, Tache Voi- 
cescu; Sub-Locotenentul Foişoreanu, 
Aghiotantul Regimentului şi Vlad Geor- 
gescu. Reprezentantul Principatelor-Unite 
la Curiea lui Miloş Obrenovici. Nu 
lipseşte decât Iancu Dimani, cumnatul 
lui Ierescu. Nu putuse să amâne pentru
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altă zi banchetul ce-i dau comercianţii 
din Capitală, ca să sărbătorească încetăţe- 
nirea lui. In schimb, Căpitanul Ierescu 
povesteşte mesenilor, că a fost de faţă, 
când Adunarea a acordat lui Dimani, 
împământenire cea mare. A luat cuvântul 
ca să susţie propunerea, tpsuşi Cos- 
tacbe Veleli, şeful radicalilor. Ca fost 
Prim-Staroste al negustorilor, Veleli a 
cunoscut pe Dimani, de când era copil. 
T-a asigurat pe deputaţi că, deşi născut în 
Elada, Dimani a crescut printre români, 
aşa că a devenit român neaoş, cu tru
pul şi cu sufletul. La 24 Ianuarie, el 
a adus la Mitropolie pe măcelari, şi i-a 
înflăcărat prin cuvintele lui, aşa că s’au 
ţinut dărji, şi nu au dat îndărăt până 
nu s’a ales Cuza, Domn al Ţării-Româ- 
neşti. Veleli a fost aplaudat’de întreaga 
adunare; şi împământenirea Iui Dimani 
a fost votată cu unanimitatea glasurilor.

— A meritat răsplata aceasta, căci s’a 
arătat român bun, reflectează Vlad Geor- 
gescu.

— Acum, să ştiţi că roşii îl aleg deputat, 
la Râmnicu-Sărat; îşi dă părerea Voi- 
cescu

— Tot ce s’ar putea, încheie Ierescu.
Cocoanele încep să vorbească de tea

tru şi de alte petreceri, ce se pun la cale. 
Sunt preocupate, de balul ce se va da la

12
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PaJat, in ziua de Anul Nou. Cu vorbe de 
astea, timpul se scurge. Mosafirii încă nu 
sfârşiseră de luat cafeaua, când a început 
să se ivească şi din invitaţii la bal.

Cel dintâi, se arată Dimani, încântat 
de cum a benchetuit. Cu multă modes
tie, mărturiseşte că nu merita să fie astfel 
sărbătorit. El nu şi-a făcut decât datoria, 
către ţara în care s’a înbogăţit. A lucrat 
aşa, cum l-a învăţat răposatul socrul său. 
Dumnezeu să-l ierte. Aci găseşte prilej 
să vorbească de patriotismul înflăcărat, 
dar discret al lui Dumitrache Tămădău.

Doi ofiţeri mai tineri şi gazetarii pre
zenţi. îl ascultă cu mult interes. Valerian, 
încearcă să-l întreacă, istorisind exilul lui 
în Siberia; şi dacă ve ie că nimeni nu-1 as
cultă, se duce să spue cuvinte dulci Eleono- 
rei Ierescu care, prin bogăţia costumului 
ce a îmbrăcat şi prin regularitatea liniilor 
feţei sale, pare să fie regina balului. Dar 
nici acolo nu are noroc. Petre Gârlescu, 
PrimuJ-Preşedinte al Tribunalului de 
Ilfov, nu se "mişcă de lângă frumoasa că- 
pităneasă, care şi ea, la rândul ei, nu are 
urechi decât pentru gentilul judecător, 
ce este Gârlescu.

— Cum nu-o fi înţelegând nimic Că
pitanul ; întreabă Valerian, pe câţiva ma
gistraţi cari îi priveau cu jind.

— Amorul este orb, Domnule; îl asigură
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Locotenentul Măcărescu, din Lăncicri. Şi 
este o mare fericire că e orb, urmează 
el; căci de ar fi numai chior (le un ochiu, 
nu ar mai putea trăi pe lume. Dar spu
ne-mi mai bine, cine o fi acea figură, vred
nică să ilustreze operile lui Cervantes, 
onorabilul ce ţine de vorbă, pe Ylad 
Georgescu ?

Intre ferestre, un munte de om, negru 
la faţă, chel, cu mustăţile şi barbişonul 
cănite, explica lui Georgescu, mecanis
mul amortizării bunurilor domeniale şi 
deosebirea dintre aceste efecte şi obli
gaţiunile Casei Pensiilor.

— Cum se poate, să nu-1 cunoşti pe 
Tache Voicescu; îi răspunde Valerian.

Voicescu este înpodobit cu toate vir
tuţile, care pot compensa patima min- 
ciunei,şi marea lui sgârcenie. Ca să adune 
cât mai mult aur, el ţine in Lipscani 
o zărafie sub firma, Avram Aşer & Cnie.

In capul lui ţuguiat ca o câpăţână 
de zahăr, nu intră altceva de cât cal
culul dobânzilor compuse. La Vistie
rie, în calitate de casier-central, îşi sa
tisface pasiunea, de a pipăi mormane 
de aur şi argint. In zarafia lui din Lips
cani, îşi îmmulţeşte avuţiile, intr’un chip 
aşa de genial, de faceadmiraţia Iui A vram 
Aşer, paravanul la umbra căruia operează 
ca în codrul VJăsiei.
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Funcţionar do carieră, el ţine să treacă 
de prietenul roşilor. Cu 2% Pe lună, îm
prumută ori şi cât lui Costache Veleli şi 
lui lorzii Tigveanu, în cari a mirosit pe 
oamenii zilei de mâine. Acestuia din ur
mă, care are moşiile lui, îi reaminteşte din 
când în când, cât ii este dator; şi se arată 
gata să-i caute câte un muşteriu bun, 
să vândă vreo pădure, ori un trup mai 
mic de moşie, ca să scape de datorie şi 
să-i mai răraâe ceva. Pe Veleli însă, mi-J 
supără nici o dată. Şi când, uneori, Aşer 
îi pune pe teşghea vraful cu poliţele aces
tuia ; Voicescu, le duce Ia loc in fundul 'ă- 
ziişi îl bate pe umeri părinteşte. ^Poliţele 
astea, o să ne îmbogăţească pe noi, Avră- 
micuie; ţine minte, ce-ţi spun eu !»

Aretia, soţia acestui harpagon, are un 
suflet ales. Ea nu este aşa frumoasă ca 
Lori, sora ei; dar arc lipici. Apoi citeşte 
mult. Desvoltarea culturală a românilor, 
o interesează cu deosebire. Tradusese 
din franţuzeşte două nuvele ale Iui Me- 
rimee. Cea dintâi, aproape odată cu Ana 
Davilla, s’a apucat să adune vechile şi 
artisticele ţesături, de prin sale. De prie
tenia ei cu Vlad Georgescu, nimeni nu 
va putea să spue vreo dată, dacă a trecut 
sau nu peste marginile unei legături 
sufleteşti. Si ori cât de rele sunt gurile 
bucureştene, pe Aretia Voicescu nu au

15
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M. Theodorian-Carada

atins-o balele bârfelii. Cei mai răutăcioşi o 
cruţă. O socotesc destul de pedepsită, 
prin aceia că este nevasta Casierului- 
Gentral.

Şi toţi cei ce asculta pe Valerian, plâng 
pe Georgescu,4* că a căzut pradă lui 
Voicescu, un pisălog din cei mai plicti
coşi. Agentul lui Guza la Belgrad, dă 
semne de enervare, pe care toţi o soco
tesc justificată, dar de care nimeni nu 
vine să-l scape: In cele din urmă Geor- 
gescu, îl părăseşte brusc, şi se îndreptă 
spre Aretia. Destul de tare, o roagă să-i 
permită a trece în iatac, să se spele pe 
mâini, ca să cureţe urmele ce i-au lăsat 
pe degete, cerneala.

— Mă iartă, Domnule Georgescu, 
dar eu nu pot dispune, de încăperile 
amicei mele.

— Aveţi mare dreptate, Doamna mea ; 
dar eu nu sunt aşa de intim în casă, ca 
să îndrăsnesc să cer o astfel de favoare. 
Fii te rog aşa de amabilă, şi intervino 
Dta pentru mine, la Dna Căciulătescu.

Pe când Fiîolteia Căciulătescu, in
troducea pe Georgescu, în camera de 
toaletă; Lori întrebă pe Gârlescu cine 
este tânărul ofiţer de lăncieri, ce stă de 
vorbă cu soţul ei.

— Maiorul Ştefan Tomşa, noul aghio
tant al lui Vodă.

16

t

M



Stîngher 17

— Frumos bărbat.
— Şi distins. E fiul lui Beizadea Alecu 

Tomşa, unul din cei mai mari pro
prietari de moşii, din Moldova.

— Prezintă-mi-I.
— Cu plăcere, căci nu sunt gelos din 

fire. Din nenorocire însă, nu-1 cunosc 
nici eu. Căpitanul mult mai uşor te poate 
mulţumi. Vrei să-l chem, pe Ierescu?

— Nu e nici o grabă.
Dar trecuse, un ceas decând Geor- 

gescu brichisea în iatac, fără să dea semne 
de viaţă. In două rânduri, Căciulătescu bă
tuse discret în uşe, dar nu căpătase drept 
răspuns, decât omormăitură neînţeleasă, 
care l-a pus pe gânduri. Din îndemnul 
Colonelului, Dna Căciulătescu a intrat 
la sfat cu Aretia Voicescu. Sunt de acord 
cătrebue, Colonelul să pătrundă în iatac, 
să vadă ce este acolo.

Căciulătescu, sub privirile soţiei sale şi 
aleDnei Voicescu, deschide uşa, cu mare 
băgare de seamă. Ele îl văd cum holbează 
ochii şi rămâne în prag, cu mâna pe 
clanţa uşei, spre care se reped şi ele.

In mijlocul odăiei luminate a giorno, 
Vlad Georgescu, în costumul lui Adam, 
îşi freca necontenit trupul, cu o perie 
de din ţi. Fără nici un pic de jenă, el explică 
celor rămaşi în pragul uşei, că pata de 
cerneală de* Ja un deget, s’a întins peste
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tot corpul, şi nu isbuteşte să, se curele 
de cerneală.

Vlad Georgescu se făcuse cunoscut 
ca redactor la Pandurii], o foaie anticu- 
zistă din. cele mai violente. Bolintineanu, 
care preţuia talentul de scriitor al lui 
Georgcscu, a reuşit să convingă pe Vodă, 
că nimeni nu va putea să apere intere
sele romaneşti în Serbia, ca el. l)e 
când primise funcţiunea aceasta, gaze
tele opoziţiei, pe care Gesar Boliac a bo- 
tesat-o monstruoasa coaliţiune, nu-1 
cruţă pe Georgescu. Fire sensibilă, un 
delicat critic dramatic, dânsul sufe
rea grozav de pe urma atacurilor foştilor 
lui tovaroşi. Dispreţul prietinilor din 
ajun, împresja că regimul cuzist merge 
cu paşi repezi la peire; i-au sdruncinat 
minţile.

Ga să-l scoată din iatac, şi să-1 
nească a casă a trebuit că Aretia 
cescu, să treacă peste orice alte consi" 
deraţiuni lumeşti, să-l înbrace ea, şi să-“ 
ducă la trăsură de mână şi cu minciunii 
ca pe un copil mic, fără de minte. ,

Şi pe când soţia Casierului-Central, 
îndeplinea o aşa de caritabilă misiune, 
salonul Dnei Căciulătescu, se golea cu 
totul, de mosafiri speriaţi şi emoţionaţi. 
In timpul insă când mosafirii daseî’ă nă
vală toţi, în iatacul în care se spăla

(

por
Voi"

'T



19Stingher

Georgescu, cu peria de dinţi a Dnei 
Căciulătescu, pe când cocoane şi fete 
îşi dau cu cotul, mai mult enervate decât 
înfricoşate; Lori lerescu găsea prilej să 
se apropie de Ştefan Tomşa.

Cum toţi atuncea vorbiau fără jenă 
şi fără a se mai gândi la prezentări pro
tocolare; Lori se simte înboldită să spue 
lui Tomşa, cât e de mişcată şi ce milă 
îi Inspiră nenorocirea ce a căzut pe 
simpaticul diplomat.

— Ce nenorocire, Domnule, spune ea, 
aprinsă foc. Se arată doritoare, să pără
sească cât mai iute casa aceia. Dar Ie- 
rescu luase în trăsura lor pe Georgescu, 
ca sâ-1 ducă la un doctor. In adăstarea 
trăsurei, Tomşa o ajută să-şi pue man
tila pe umeri.” Trăsură nu se mai în
toarce însă. Lori se arată tot mai ne
răbdătoare; aşa că Tomşa îi pune la 
dispoziţie echipajul Iui, să o ducă acasă.

— Iţi* mulţumesc, Maiorule. Bărbatul 
meu te va conduce cu trăsura lui, la 
Dta. Şi ca să-mi dovedeşti, că nu mă 
socoteşti prea indiscretă ; te rog să vii 
Intr’o zi că mă vezi. Primesc în toate 
zilele; când sunt acasă.
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Ca să se reîntâlnească Lori cu Tomşa 

nu a fost nevoie ca Maiorul să vie la 
recepţiunile ei. Trei zile după serata 
dela Căciulăteşti, Scariat Ierescu si so
ţia lui, erau poftiţi să dejuneze la Gene
ralul Grigoraş Buhuş.

Pentru că petrecuse un an în şcoala 
de cădeţi din Petrograd, principii ce au 
domnit în Moldova, până la Unirea Prin
cipatelor, dându-i câte un grad ostăşesc la 
fiecare praznic, făcuseră din vărul lor, 
un general de divizie. Ba în două rân
duri, pentru scurtă vreme, Grigoraş Bu- 
liuş, a fost chiar Ministru de Război. 
Mai întâiu în Moldova, sub Grigore Ghi- 
ka; şi, în sfârşit, la Bucureşti în ziua 
când Cuza unifică guvernul Principate
lor, constituind un singur minister. Se
nator, dela împărţirea Parlamentului, în 
în două camere; Buhuş îşi petrece ier
nile în Capitală. Ţine cu chirie un fru-



M. Thoodorlan-Carada

mos apartament in casa Tordk. Aci adună 
zilnic, la masa lui, pe toţi câţi trăesc, 
ori petrec in Bucureşti.

Dând mese bogate, Buliuş a slujit mult 
înfrăţirea moldovenilor, cu muntenii 
şi oltenii. Prin acest serviciu, el şi-a 
răscumpărat păcatul, de a fi fost, pe 
vremuri, unul din cei mai mari separa
tişti. Păcatul i s’a iertat cu atât mai 
uşor, cu cât Generalul nu numai că era 

' de o inteligenţă mărginită, dar avea inima 
bună. Gel dintâi îşi recunoscuse gre- 
şala, şi căuta să o repare printr’o ati
tudine politică din cele mai corecte. Ca 
să numai greşească, Buhuş — cel mai 
mare proprietar moldovean, după vărul 
său Alecu—era acum cel mai aprig apă
rător al împroprietărim clăcaşilor şi al 
loviturei de Stat. De aceia şi era per- 
sona gratissima, la Palat.

Lori, prin frumuseţea şi luxul pe care 
îl desfăşura, isbutise să atragă atenţiunea 
fetelor lui Buhuş. Devenise chiar prie
tena celor două frumuseţi ale laşilor, 
care împreună cu bărbaţii lor, însoţesc 
pe Buliuş în Bucureşti, în timpul se- 
siunei parlamentare.

Pe amândouă le găsesc Iereştii, în sa
lonul numai damasc auriu, stând de 
vorbă cu Valerian, Directorul Danubiu- 
lui, oficiosul cuzist. A pelpisitc, ele spun
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Jui Lori, că guvernul a căzut. Vodă a 
însărcinat pe tatăl lor, cu formarea nou
lui cabinet. Generalul întârziază Ia Pa
lat, din pricina aceasta.

— Va să zică, căzu şi Kretzulescu; 
observă Ierescu, mirat cum de nu a 
auzit nimic nici la cazarmă, nici prin oraş.

Şi Vasilică Lupea, unul din ginerii 
lui Buhuş, le istoriseşte cum l-a chemat 
Cu za, pe socrul său, aseară la Palat, şi 
l-a rugat să constitue un minister, cu 
cei din coaliţiune.

- Lupea se crede, deja Prefect de Po
litie iarăşi la Iaşi, dar eu nu văd aşa 
de uşoară formaţiunea unui guvern, 
cum îl doreşte Vodă; spune lorgu Mar
in ara, cel de al doilea ginere al lui Bu- 
huş. Acesta nu râvneşte decât un loc în 
parlament, ca să-şi Valorifice talentul 
cu care se făleşte baroul gălăţean.

Din gură, Marmara se arată pesimist, 
ca să plictisească pe Lupea. Dar fire me
ridională, gândul avocatului merge mai 
iute ca cel al răzeşului din Ţara-de-sus, 
ce este Lupea. Este* mai sigur ca oricine, 
că Buhuş, va isbuti In misiunea ce i-a 
încredinţat Domnul. Şi speră, foarte cu
rând, să ajungă leaderul majorităţii gu
vernamentale.

In adastarea fericitului eveniment, cei 
doi cumnaţi, cari nu se pot suferi, se

23
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împung gra{ios, prin cuvinte de spirit, 
ori anecdote pipărate ce fac să râdă 
pe t®ţi cei de fată, afară de Ierescu, ca
rele iea totul in serios.

Pe când cucoanele, îşi povestesc im- 
presiunile lor, dela ultimile spectacole, la 
care au fost; feciorul anunţă pe D. Ma
ior Tomşa. Elegantul lăncier, pătrunde 
zâmbind în salon. Mustaţa-i ceruită cu 
artă, monoclu ce poartă în ochiul stâng, 
cât şi tăiatul franţuzesc al uniformei, 
arată pe Tomşa robit de spiritul şi moda 
pariziană, cea din timpul celui de al do
ilea Imperiu. Foarte ceremonios, el se 
înclină adânc în faţa doamnelor; şi apoi 
se duce să strângă mâna prietenilor, pe 
cari i-a zărit în fundul odăiei.

— Nu este aşa, că nu te aşteptai să 
mă găseşti aici; îl întreabă înţepător, 
Lori.

— Mărturisesc, Doamna mea, că nu 
speram să am astă fericire.

— De ar fi fericire, te ai fi grăbit să 
o afli.

— Vă asigur, că eram decis să vin 
azi, să vă prezint respectele mele.

— Amână, pe mâine.
—- Cum porunciţi.
De aci pornind, între Lori şi Tomşa, 

se încinge o conversaţie mâi lungă. Vor-
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besc de Paris, de Florenţa; dar mai ales 
de Biaritz. Amândoi au petrecut săptă
mâni plăcute, acolo; şi se arată încân
taţi, nu atât de frumuseţile naturei, cât 
de strălucirea ce dă localităţei Împără
teasa Eugenia, prin reşedinţa ei în acest 
mărgăritar al Pirineilor şi al Ocea
nului.

Maiorul găseşte acum prilejul, să facă 
Iui Lori, un compliment mare. Oasemu- 
eşte, cu frumoasa suverană a Franciei. 
Adevărat este că părul ei de un auriu 
roşiatic, liniile obrazului şi lumina ochi
lor, aduceau aminte, întru câtva, pe îm
părăteasa Francezilor. Dar nimeni, până 
atunci nu observase nici această ase
mănare, nici numai vorbise soţiei lui 
Scarlat Ierescu, de acest lucru.* Com
plimentul a atins ]a inimă, pe Lori. Se 
roşeşte de bucurie, şi dă cu evantaliul 
ei de fildeş, pesţe mâinile lui Tomşa.

— Eşti un mare linguşitor, Domnule I 
Gazdele care au zorit pe Lori roşindu-se, 
se apropie de ei.

— Fii cuvincios Ştefane, nu spune 
obrăznicii frumoasei noastre amice; zice 
Ruxandra Lupea, vărului ei.

— Drept cine mă iei, verişoară?
— D?ept obraznicul, ce ai fost întot

deauna.

i
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Pendula de pe o consolă de abanos 
vesteşte pe cei din casă, că se făcuse, 
ceasurile două şi jumătate. Şi Buhuş 
care iea masa 1a amiazi, nu da încă 
semne de viaţă.

— Ce să fie; întreabă Valerian, pe 
bărbosul Dimcea, un stenograf de la 
Senat, care cumulează funcţiunile ace
lea, cu cele din secretar particular al 
lui Buhuş.

— Nn ştiu. De azi dimineaţă dela şapte 
aleagă cu careta prin oraş. M’am des
părţit de dânsul, când a pornit la Palat 
cu lista.

— Va să zică, a reuşit să constitue 
cabinetul ?

— Se înţelege.
— De ce nu spui aşa, Nenişorule?
— Pentru că aşa mi-a poruncit, boe- 

rul. Mi-a spus să nu spun nimănui 
nimic până nu va aproba Maria Sa, 
lista.

Valerian, lămurit 
calmează pe invitaţi, 
fireşte, fiindcă nu se întoarce acasă, de 
cât după ce toţi miniştrii, vor presta 
jurământul legiuit.

— Cum se presteze jurământul, dacă 
nu izbuteşte sâ-si găsească colegi, 
cum îi vrea Vouă?

26
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— A izbutit de azi dimineaţa, Vâ asi
gur.

— Şi cine a intrat în guvern ; întreabă 
tot mai minunat, Marmara.

— Nu am dreptul, să spun. Sunt le
gat de secretul profesional. Dar aveţi 
puţintică răbdare. Uite cum se scoboară 
din caretă D. Prim-Ministru. In câteva 
minute va fi în mijlocul nostru, şi vă va 
satisface legitima curiositate.

Cu picioarele mai scurte, decât partea 
de sus a corpului, cu părul negru adus 
spre tâmple şi cu barba lui căruntă de 
tot; numai a general nu seamănă Buhuş. 
Pantalonii scurţi, surtucul strâmt şi cra
vatei cocoloşită, nu-l arată că vine dela 
Palat, şi încă în calitate de şef al noului 
guvern.

— Să trăiţi Domnule Prim-Ministru; 
strigă in cor cei din salon, când îl 
zăresc.

— Ce-i asta bre? Parca-i astaceia. Aţi 
înebunit cu toţii.

Asudat şi roşu la obraz, Generalul 
cere numai decât masa. Aici în jurul 
mesei, le explica dece a întârziat atât de 
mult. S'a ostenit să formeze un cabinet. 
Toată dimineaţa a umblat pela şefiicoa- 
liţiunei. Voia să facă pe placul lui Vodă, 
si° să-i aducă o listă, în care să figureze 
din albi şi din roşii. Nu au vrut, nici
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unii. Oameni haini, ei vor capul lui Vodă. 
Nu se uită la portofolii. Atunci Buhuş, 
a avut o idee genială : să constitue gu
vernul din oameni pe cari contează coa
liţia, ca pe prieteni siguri.

"— Am ostenit caii, am mers din om în 
om. La două, ministerul era gata. Luam 
Prişidenţia şi Enternele. Generalul Ma- 
crabonsky, Ră boiul; Cocuţă Lupea, cel 
care a fost Secretar de Stat sub Grigore 
Vodă Ghika, Externele. Michiu, fostul 
Procuror-General, Justiţia; Hagi-Tana- 
saky trecaa la Control, unde a mai fost, 
sub Căimacămia lui Alecu Vodă Ghika; 
iar la Finanţe, pusesem pe Voicescu, 
Casierul-Central.

— Dar U Culte, cine era?
— Mă gândisem, la Valerian. Vodă a 

zis însă, că nu o să primească.
— Primesc, Coane Grigoraş.
— Aşa am zis şi eu. Dar primeai 

Mata, ori nu primeai, tot iasta ceia ar fi 
fost. Că n’a vrut Măria Sa. Mi-a râs în 
nas. «Alta aşi vrut eu dela Mata, Coane 
Grigoraş;» mi-a zis Vodă. «Decât aşa 
minister, mai bine ţin pe Kretzulescu». 
De este vorba aşa, "am zis eu, apoi fie 
iasta ceia, cum vrei Măria Ta. Uite aşa 
e Cuza, cu toane. Din pricina asta îşi 
pierde prietenii. La ce m'o fi pus pe 
mine pe drumuri, pe vremea asta?

. *
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S’a iăcut tăcere generală. Doar Tomşa 
care a luat loc lângă Lori, spune câte 
ceva vecinei sale. Face reflexii. Ii arată 
pe ginerii lui Buliuş, cari au făcut nişte 
nasuri de şapte coli. Valerian oftează. 
Dimcea a rămas pe gânduri. Chiar fe- 
te’e lui Buliuş, au perdut ceva din 
eterna lor veselie. Numai Generalul şi 
cu Scarlat Ierescu, nu se mai gândesc 
la altceva, afară dela ce li-se serveşte, 
din bucătăriile lui Hugues. Tomşa a- 
trage atenţiunea vecinei Iui, asupra pof
tei de mâncare a unora şi la desamăgi- 
rea celorlalţi.

— Eşti un răutăcios, Maiorule; spune 
râzând Lori.

— Dar de loc, Coconiţa mea. Nu este 
în mine nici pic de răutate. De aşi fi 
răutăcios, cum zici Mata, nu m’aşi bu
cura că moşul meu, nu a isbutit să al- 
cătuească ministerul, care l-ar fi făcut 
de pomină. Auzi, Valerian Ministru al 
Instrucţiuni Publice! Gândeşte-te la Voi- 
cescu, Ministru de Finanţe. Cum de i-a 
trecut prin cap, aşa năzbâtii?

— Voicescu,mi-este’cumnat, Domnule*
— Asta este singura lui, calitate.
— Crezi?
— Sunt sigur.

29





IV
intrat în oştire din copilărie, ca jun- 

ker; Scarlat îerescu nu ştie carte multa. 
Sincer mărturiseşte că e agramatos, dar 
adaogă imediat, că omul nici nu are nevoe 
de carte prea multă. Până ce frumuseţea 
lui Lori, nu l-a subjugatei! desăvârşire, 
două patimi domneau în curatul lui 
suflet: dragul milităriei, şi biliardul.Nici 
chiar farmecul nevestei lui, nu a isbu- 
tit să-i desrădăcineze din inimă, aceste 
două pasiuni. Stăpânit de domneasca 
frumuseţe a Eleonorei Tămădău, tot nu, 
a încetat să închine ceasuri întregi 
oastei şi biliardului. Un psiholog mai 
profund, poate singur să spună dacă 
întradevăr aceste două pasiuni ale lui 
Îerescu, erau aşa de puternice; ori dacă 
nevasta lui, mulţumită că-şi mână băr
batul cu biciuşca, socotise că este in 
folosul ei, să-i* îngădue şi lui, pasiuni 
altele decât aceea de a o adora. Se prea 
poate şi asta. Simpli cronicari, fără nic^
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o pretenţie de a face psihologie, însem
năm faptul, şi mergem mai departe.

In tot cazul însă, fie iarnă, fie vară, 
Ierescu de la cinci dimineaţa, e în pi
cioare, ferchezuit şi dichisit. Porneşte, 
ca o maşină perfectă la cazarma âin 
Dealul Spirei, la slujbă. Dând sfaturi 
ofiţerilor, supraveghind cazanul, ca să 
aibă oamenii hrană bună şi suficientă; 
el nu-şi uită de muştră, şi dă o însem
nătate covârşitoare văcsuitului cismelor 
şi al raniţelor, chipiului, vipuşcei şi Ju- 
citului bumbilor dela mondire. Se simte 
la largul lui, în sălile cu miros de piele 
grosolană, în duhoarea aceia specială a 
încăperilor locuite de soldaţi. Ani de-a 
rândul compania lui fusese compania 
model a regimentului; cu ea se fălea 
colonelul la parade şi reviste. Acum Ie
rescu, ca cel mai vechi căpitan din re
giment, comandă un batalion, şi adastă 
cu nerăbdare de copil, să fie răsplătit cu 
cel de al patrulea galon. La cazarmă 
trăeşte el dimineţile; oştirei îi jertfeşte 
cele dintâi ceasuri ale zilei. După prânz 
nu ese decât ca să dea bună ziua zara
filor, la cari se împrumută, ca să pro
cure nevestei, luxul după care se prăpă
deşte ea. Dela cinci după amiază, se- 
afundă în cafeneaua din Pasagiu] Ro
mân, acolo unde se adună toţi amatorii
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de biliard şi de consumaţiuni alese. Aci
lea ceasuri Întregi, îşi dovedeşte iscu
sinţa de biliargiu priceput, în fata cama
razilor, a câtorva gazetari şi a deputa
ţilor de prin judeţe, cari prefera pe Cazes 
bătrânul; lui Fialcovsky.

De două ori pe săptămână, blonda fiică 
a lui Tămădău face o deosebită cinste 
fiului Slugerului Iordache Ierescu, când 
îl aşeză alături de dânsa în faetonul, 
căptuşit în mătase albastră şi tras de 
doi cai mari albi ca zăpada, în care 
ea se arată, pe drumul planfat de 
Kisseleff, celor ce ies la plimbare ori 
să respire aerul curat, pe soseaua 
vestită. Regulat, în zilele acestea, trăsura 
la întoarcere, se opreşte în dreptul Pa- 
sagiului, în care pătrunde voios Ierescu. 
Şi Lori, după ce porunceşte vizitiului să 
se ducă acasă, pleacă pe jos în Lips
cani, ca să mai târguiască câte ceva. Aşa 
zice. In realitate, ea sbugheşte în strada 
Dionisie, unde o aşteaptă îndrăgostit 
Gârlescu.

De doi ani durează legătura dintre Pri
mul-Preşedinte al Tribunalului şi ne 
vasta lui Ierescu. Eşită din Monastirea 
din Sibiu, cu aceea educaţie creştinească, 
ce dă credinţei conjugale un preţ de
osebit; Lori, care primise pe soţul ei din 
mâinile cumnatului şi epitropului ei

3
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Dimani, câţiva ani dearânduJ sc ferise 
de orice joc cu dragostea.

Se ştiea frumoasă, şi se simţea mulţu
mită de luxul pe care ii visase, şi pe 
care Ierescu era fericit căi-1 poate pro
cura. Dar Gârlescu venit de curând din 
Paris, vorbind o franţuzească inpccabilă, 
prin purtarea lui aleasă şi prin senti
mentele nobile ce propăvăduia, .se deo- 
sibea aşa de mult de toţi acei perde- 
vară, ce se învârtesc de obiceiu prin sa
loane, încât se impuse atenţiunei lui Lori. 
Prietin bun cu VJad Georgescu, el era 
primit cu braţele deschise în casa Voi- 
ceştilor. Şi Lori, care ştiuse să pue aşa 
de bine la locul lor ofiţeraşii obraznici, 
poeţii palavragii şi po'iticianii gheşeftari, 
cari roiău în jurul ei, a capitulat numai 
decât la asediul strategic al integrului 
magistrat. Fata Acriviţei Tămădău, a gă
sit în persoana lui Petre Gârlescu, omul 
care i-a deşteptat simţurile, înfrânte de 
o creştere îngrijită

Oraşul întreg cunoştea legătura lor. 
Lori stăpânită de patima ei, nu se jenase 
de loc. Toată lumea, afară de Ierescu 
bine înţeles, ştie în ce zile şi la ce anu
mite ceasuri se întâlneşte ea cu Gârlescu. 
Bărbatul ei însă habar nu are, de aşa ceva. 
Nu vede, nu aude nimic.

Filofteia Căciulătescu, s’a încercat în-

)
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Ir’o vreme, sâ deschidă ochii lui fratc- 
său. L'a sfătuit să nu facă atâtea prie
tenie cu Gârlescu, care are reputaţia ţi
nui curtezan (ară prea multe scrupule, 
şi căruia i se scurg ochii după Lori.

— Ce are a face? Lori nu-i face haz de 
Joc. Eu însă sunt prieten vechiu cu Pre- 
sidentuJ, şi ţin Ja el ; o as'gurase atunci 
Ierescu.

Fuse e aşa de candid Căpitanul, spu
nând vorbele astea. Sora lui, a înţeles 
cât de departe este el de pământ, cât 
de în nouri trăieşte; şi ce crud l-ar a- 
tinge realitatea, încât a tăcut numai de 
cât. De mila lui s'a decis să-J cruţe cu 
orice chip, de o dureroasă surprindere; 
şi, luându-şi inima in dinţi, a deschis 
vorba cu Lori. Nu i-a făcut nici o im
putare. A rugat-o doar, să se gândească, 
ce ar fi dacă Ierescu ar binui-o. A sfă- 
tuit-o să nu se mai afişeze, aşa de pe 
faţa, cu Gârlescu.

*— Nu am nimic de ascuns. Toate câte 
ai auzit Dta, sunt fleacuri. Să nu aibi 
nici o grije, cumnată.

Azi pentru înlâiaşi dată, lori nu a găsit 
pe Gârlescu în cele două odăi, martore 
mute la iubirea lor pătimaşe. Uşa este 
încuiată cu lacătul. De alături, ese o 
babă, de îi spune că de când a plecat Cqco- 
naşul, de azi dimineaţă de la zece, nu s'a
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mai întors pe acasă. Dna Iereşcu a ră
mas un moment năucită în capul scă- 
rei, pe care o urcase sglobie; dar ime
diat şi-a adus aminte, că auzise în ajun 
pe soţul ei, povestind despre un proces 
politic, ce se desbate în fata Tribunalului 
de două zile. Ii spusese ca o să ţie pe 
judecători ocupaţi, o săptămână întreagă. 
Avocaţii ce fac parte din coaliţie,au luat 
toţi apărarea inculpaţilor; şi prin ple
doarii sensaţionale, fac proces regimului.

Furioasă pe cei ce ţin în loc astfel 
justiţia ţări, Lori nu ştie ce să mai facă, 
cu orele ce le rezervase iubirei. îşi 
îndreaptă în cele din urmă paşii, spre 
sora ei. Voiceştii, Jocuesc în casele bă
trâne ale lui Tămădău, case ce-i evoacă 
totdeauna anii copilăriei lui Lori, năs
cută şi crescută întrânsele.

Pe Aretica o află trântită pe o sofa 
veche, cu un volum de Alfred de Musset, 
în mână.

— Tot citeşti?
— Ce vrei, să fac ? Aşa îmi omor 

timpul.
— Nu te fericesc prea mult.
— Nu am pretins nici odată, că sunt 

în culmea fericirei 1
Aretica se tângueşte, de bărbatul ei. 

Chiar în dimineaţa aceasta, i-a făcut o 
scenă, fiindcă se duce regulat la Mârcuţa,

'
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să-1 vadă pe Georgescu. Nenorocitul 
diplomat, nu o mai recunoaşte decât pe 
dânsa. Singurile minute ce mai trăeşte 
pe lume, sunt cele iu care stă de vorbă 
cu ea. Volcescu însă, fără pic de inimă,, 
vrea să-i răpească bolnavului, şi această 
unică mângâere.

— M’a revoltat, f-am zîsin obraz, tot 
ce gândesc. Pretindea, că dau de vorbit 
lumei. Se poate, i-am răspuns, dar dacă 
ai aşa grije de ce zice lumea; spune-mi 
te rog, de ce nu te arătai aşa de scru
pulos, când Vlad era sănătos şi pu
ternic? Nu erai gelos pe Georgescu, 
atunci când gelozia Dtale ar fi avut 
poate un sens. Te a lovit gelozia acuşica, 
când nimeni nu mai poate fi gelos de 
el! Să fie oare pricina că in vremea 
aceia, prietenia lui Georgescu îţi era 
de folos Dtale, şi că acum ea nu mai 
rentează? Ar fi prea odios! A tăcut ca 

# lemnul, şi a plecat fără să mai zică pis.
— Ce monstru! Nu înţeleg, cum poţi 

trăi, cu aşa om.
— Am doui copii, dragă.

^Aretica e supărată şi pe Buhuş. Cum 
de i-a trecut prin minte, să-l facă pe 
Voicescu, ministru? I-a făcut de râsul 
lumei Iar Voicescu, fiindcă a figurat 
exact două ceasuri pe lista ministerială, 
a devenit nesuferit. Se crede acum bar-
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bat do Stat. Plictiseşte pe toii cei ce 
se apropie acum de‘el, prin acriJe ce 
îşi dă.

* Destăinuirilor acestea, le pune capăt 
sosirea Casierului Central.

Cu un aer de înalta protecţie, întinde 
el mâna lui Lori, si o întreabă de sănă
tatea lui Ierescu. Il doare capul, e ne
căjit foc. Ministrul a contractat un îm
prumut de două milioane de franci la 
Paris, cu 8°/0 dobândă şi pe şaptezeci 
şi cinci de franci suta.

— Este o curată nebunie. Eu aşi fi 
găsit mai eftin parade in Bucureşti la 
Cerlenti, ori la Petrovici. N’avem Minis
tru de Finanţe, şi pace.

— Bine că* avem măcar un casier- 
ccntral, care se pricepe. Dar ce-mi pasă 
mie, de lucrurile astea? N’am putut su
feri nici odată finanţele şi miniştrii lor; 
nici chiar pe cei ce nu au fost miniştri 
decât în Jista lui Buhuş. La revedere, 
Aretico. Să ne vedem sănătoşi, Nene.

,
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V
Din scrisorile Dnei tic Sevigne, ştim 

că in secolul XVII, la Paris era moda ca 
doamnele să iese in oraş mascate. După 
aceia, mască nu se mai purta decât in 
carnaval. Dar pe vremea carnavalului, 
toată lumea eşia în stradă, cu masca 
ia ochi, aşa cum şi până acum ovreii 
se maschează încă în sărbătorile Puri- 
mului, un praznic cu totul medieval, 
creeat ca şi ovreii să se bucure de pe
trecerile îngăduite creştinilor in carna
val. Mai târziu, a ajuus ca masca să nu 
se mai poarte, decât la balurile ce se 
dau în acest timp.

La noi balurile mascate, pare că au 
început in cei dintâi ani ai secolului 
trecut. Ele se dau în casele bocreşti, şi 
nu le frequenta decât lumea cea mai 
aleasă. Cu timpul, balurile mascate s’au 
democratizat cu totul. Tn zilele lui Cuza, 
se dau Încă baluri mascate, de către 
particulari. Foarte bine vizitate erau
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balurile ce se ţineau în sala Uassel, de 
pe locul pe care se ridică azi ospelul 
ziarului L’Independence Roumaine. in 
sala aceia, nu se întâlneau atunci numai 
frumuseţile profesionale. Acolo se aduna 
tot lume bună. Deschise la mai mulţi, 
decât balurile din casele mari, balurile 
mascate dela Bosel, erau şi mai animate. 
Ele au contribuit mult, la strângerea re- 
laţiunilor dintre clasele sociale, încă stă
pânite de prejudecăţile vechiului regim.

La Bossel, la bal "mascat, venea toată 
tinerimea bucureşteană. Aci vedeai vor- 
bindu-şi şi tachinându-se, sub mască, 
dar prieteneşte, cei ce'nu se salutau pe 
Podul Mogoşoaci. In căldura sălei ace
leia s’au legat relaţiuni, ce au topit ghiaţa 
vrăjmăşiilor politice. Aci, pe lângă multe 
legături de care nu se poate vorbi, s’au 
înnodat şi prietenii sincere, între tineri 
cari nu aveau ocasin a se întâlni aiurea.

Intr’o senină noapte de iarnă, cupele 
şi sânii elegante aduceau la Bossel, bu- 
cureştence iubitoare de petreceri şi de 
aventuri. In loje, sclipesc dominouri de 
toate feţele, privind la cei ce dansează 
pe parchetul ce luceşte ca o oglindă. Şi 
când jocul încetează; măşcile împere- 
chiate, se învârtesc intrigând ..pe unii, 
închinând pe alţii, cu glume pipărate 
sau cu veşti neaşteptate.
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Intr'un colt, Tomşa, împarte cofeturi 
parfumate, măscuţelor ce roesc, în ju
rul tânărului ofiţer, tot aşa de atrăgător 
în frac ca şi în uniformă. Intre ele, se 
iveşte, mai târziu ceva, un elegat do
mino galben, pe care îl face şi mai 
bătător Ia ochii mănuşele negre de fil- 
decos şi panglicele de moar tot negre, ce 
se scoboară în jos, peste valuri de mă
tase aurie. Mâscuţa ce se ascunde, în 
dominoul aşa de elegant, cere prin semne 
câteva bomboane.

— Nu-i da, dacă nu ştie româneşte, 
sfătueşte pe Tomşa, un domino verde.

— E mută, săraca; îşi dă cu părerea, 
altul stacojiu.

Lăsaţi pe mine, să o facă să vor
bească; le zice Tomşa. Se atârna de 
braţul frumosului domino, şi porneşte 
cu el la plimbare, spre marele necaz 
al măscilor părăsite, astfel.

— Nu vrei dela mine, decât cofeturi?
Masca dă din cap, în chip afirmativ.
— Nu te cred. Ai venit, să-mi aduci 

aminte, că sunt un mojic.
Masca iar dă din cap. Dar în aşa fel 

de nu se prea înţelege ce vrea să spună
— Să ştii, că te cunosc I
— Ei aşi; grăeşte acum masca, cu 

glas prefăcut.
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— De când te-am zărit, la braţul lui 
Gârlescu, ara bănuit crac eşti, Acum 
când îţi văd ochii, ştiu că eşti Lori. Nu 
te preface in zadar.

— Fiindcă ghiceşti aşa de bine, dâ-mi 
două cofeturi, ca să mă duc. Te aşteaptă ' 
prietinele.

— Lasă-le sa aştepte. Noi avem mult 
de vorbit, amândoi.

— Aşa?
— Desigur, lti datorez o explicaţie. 

Nu vroi să mă crezi un om lipsit de 
educaţie. Cu riscul de a trece în ochii 
Dtale drept un mojic, te-am ocolit, 
fiindcă-mi este frică de Dta.

— De mine ?
— Da. De Dta. Eşti aşa de frumoasă, 

în cât, ca să nu-mi pierd minţile, nu văd 
decât un singur mijloc: să fug de Dta.

— Pentru un lăncier, eşti prea puţin 
viteaz.

— Se poate. Dar ce vrei să fac, dacă 
mi-este frică de ochii Dtale?

— Fiindcă eşti aşa de fricos, şi ca să 
nu mai ai remuşcări de ordin* social, 
uită nevinovata mea invitaţie. Şi drept 
preţ al deslegării mele, dă-mi două co
feturi ca să plec.

— Nici aşa nu merge. Prea mă umileşti.
— Ei! Asta e basmul cu cocoşu roşu.

2
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Fă ce vrei, şi dă-mi* pace. Nu vezi ce 
nerăbdător mă adăstă cavalerul meu?

— L-am zărit pe Primul-Preşedinte. 
Se uită aşa de urât la mine. Noroc că 
nu am procese la tribunal, că rrTar În
văţa el minte.

— Este prietenul soţului meu, Domnule.
— Numai atât ?
— Nu crezi, că e destul? Adio.
— La revedere.
A doua zi, Tomşa pătrunde? în salonul 

Dnei Ierescu.
- Va să zică, ai dobândit în fine cu

rajul ce-ţi lipsea, îi spune zâmbind, Lori.
- Vă rog să credeţi, Doamna mea, că 

numai frica de a nu şti cum să mi explic 
întârzierea de la o datorie, m’a făcut să 
amân îndeplinirea ei.

— Nu îmi eşti cu nimic dator. Eu 
ţineam, să-ţi mulţumesc pentru amabi
litatea Dtale, din seara aceia nenorocită; 
când nu ştiam cum să părăsesc mai iute 
o petrecere cu aşa de tragic sfârşit.

Şi convorbirea a urmat, pe tonul acesta. 
Tomşa, tocmai aflase, că Vlad Geor- 
gescu este în agonie.

— Eşti sigur, că se duce?
- îmi spuse acum, DruJ Gluck, că 

nu apucă ziua de mâine.
Lori, se gândeşte la sora ei. Şi se 

întreabă dacă moartea lui Georgescu
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o va sdrobi cu totul; ori va cicatriza în 
fine rana ce sângera tot mai tare, după 
fie care dată când şe ducea la Mărcuţa, 
ca să-l mângâie pe nenorocitul ei prieten.

— Ce sfârşit trist pe Georgescu, ob
servă Tomşa. Mai bine i-ar fi luat Dum
nezeu zilele, din ceasul când şi a pierdut 
minţile. De o mie de ori mai bine mort, 
de cât nebun.

— Aveţi dreptate. Cu toate astea, dorul 
de viaţă este aşa de mare.

— Nu cred. In tot cazul pentru Geor
gescu, va fi o fericire moartea. Este tot 
ce i se poate dori mai bine, fiindcă doc
torii nu mai au nici o nădejde că va 
putea vreo dată, să-şi vie în minţi.

—Aşa am auzit, şi eu; dar să schimbăm 
vorba. Nu-mi place să văd morţii, şi să 
vorbesc de nebuni.

— Geeace pentru o căpităneasă, nu este 
dovadă de multă bărbăţie.

— Dar tot mai multă, decât a lăncie- 
rilor cari se tem de ochii femeilor.

Intrarea în salon a unei maiorese şi 
a doi procurori, taie firul convorbirei. 
Tinerii magistraţi sunt apelpesiţi de des
cinderile, arestările şi acuzările ce au pri
mit ordin să tacă. Maioreasa se arată preo
cupată de urcarea preţurilor la alimente, 
şi mai ales, la obiectele de toaletă. Cum are 
cinci cf>pii, şi nimic alt, afară de solda
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socului ei; Dna Marinoiu, are tot cu
vântul să fie revoltată. Mai ales că nici 
soldele nu se plătesc regulat, dela o 
vreme.

Convorbirea scoborându-se astfel, la 
nivelul Maioresei; Tomşa înţelege că a 
venit momentul, a se retrage.

— Sper că de acum ne vom vedea 
ceva mai des, îi spune Lori, la despărţire.

Tomşa nu minţise atunci, când zisese 
că îi era teamă de Dna Ierescu. Şi nici 
acum nu ar fi îndrăsnit să calce pragul 
locuinţei ei, dacă nu s’ar fi socotit da
tor să răspundă astfel, Ia desfiderea ce-i 
aruncase Lori.

Trecut de treizeci de ani, la Paris şi' 
în Moldova, Tomşa avusese destule a- 
venturi galante. Cucerise aşa de uşor 
inimile femeieşti; încât, din ce auzise 
despre Lori, era sigur că nu ea va fi 
aceea care să-i arate, că orice regulă are 
şi excepţii. Şi dacă, cu toate că fru
museţea bălană a Dnei Ierescu, îl is
pitea, Tomşa fugea de Lori; pricina este 
că îi spunea lui inima, că nimic bun nu 
va eşi dintr’o legătură intre ei. Şi Tomşa, 
ca toţi orientalii, era superstiţios.

Dejunul de la Buhuş, unde nu visase 
să o întâlnească, îl întărise în hotărârea 
de a se feri de Lori. Din seara de 
bal mascat, în care o revăzuse, a în-
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ţeles însă, că s’ar face ridicol de ar mai 
amâna vizita ce datorea Iereştilor. Acum 
când a e^it din salonul lui Lori; se simte 
tot mai turburat. Parfumul ce axalează 
femeia aceea, îl urmează peste tot, şi 
nu-i îngădue să-şi mute gândul dela ea.

Ga să-i iese din minte Lori, s’a dus 
seara la Teatrul National. Millo juca, 
pentru a nu ştiu câteaoară, pe Cocoana 
Chiriţa. Şi Tomşa, care este moldovean, 
ştie cine este Cocoana Chiriţa şi Banul 
Bărzoi; el cunoaşte pe fetele Cniriţei şi 
pe Conu Iorgu dela Sadagura, şi nu se 
satură admirând cât de bine este inter
pretată de Millo, comedia 
dri. Din stalul în care a

a lui Alexan- 
luat loc, între 

acte, priveşte la lojele înflorite de bu- 
cureştencele cele mai frumoase şi mai 
elegante. Intr’un begnuar, salută pe ve- 
rele lui, pe fetele bunului General Bu- 
huş.

— De ce nu ai venit să iei ceaiul la 
noi; II întreabă Ruxondra Lupea.

— Am fost la o vizită.
— La cine?
— La Dna ferescu.
— Ştii, că mie mi se pare, că Lori te 

atrage; observă Smărăndica Marmara. 
— Azi, ani fost întâiaşi dată, la Ierescu. 
— Asta nu lace nimic.
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— Şi face foarte mult; întăreşte Dna 
Lupea.

— Vouă numai la dealde astea, vă este 
gândul. De v’ar auzi Marmaraşi cu Lu
pea, aţi vedea voi.

Te superi! O dovadă mai mult, că 
am pus degetul pe raDă. Bagă numai 
de seamă, să nu te prindă Gârlescu.

— Ce rost are Gârlescu, acilea?
— Ai rămas provincial, dragul meu, ^ 

ori faci pe naivul. Capitala întreagă ştie
că Primul-Preşedinte este bunul amic 
al frumoasei căpitănese. Şi Gârlescu este 
gelos ca un turc. Ai să o păţeşti cu el.

— Ce spuneţi? Mi-au îngheţai mâinile 
de groaza lui Otelo, dela Tribunal.

— Râzi, tu ; dar ai să vezi.
— O să văd netul, ce urmează imediat; 

c ci uite că sună clopoţelul, şi trebue 
să mă duc să mai iau ioc în parter re.
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; Până la sistematica ei canalizare, de 
multe ori, Dâmbovifa a venit mare şi a 
inundat Bucureştii. Nici când inundaţiile 
ei nu au adus atâta pagubă şi nenorocire, 
ca în zilele Iui Vodă Cuza. Ca o trâmbă 
gigantică s’a revărsat atunci din mun ţi 
asupra Capitalei; şi a luat cu ea tot ce 
i-a eşit înainte. Turbure, cum e cafeaua 
cu lapte, gârla s'a împrăştiat in toată 
regiunea de jos a oraşului, formând o 
baltă imensă ce finea din Isvor până la 
Schitu Măgureanu. Pe luciul acestui lac 
vremelnic, înnotau lemne, acoperişuri de 
case, mobile şi unelte scoase de prin lo
cuinţele oamenilor, ori din morile pe care 
le înecase gârla înfuriată.

Populaţiunea sărmană, a slat săptă
mâni întregi, pe înălţimile dela Mihai 
Vodă, din Schitu Măgureanu, pe Dealul 
Spirei şi la Mitropolie. Au rămas bieţii 
creştini sub cerul liber, şi nemâncaţi. Ar 
fi murit cu sulele de irig şi de foame,
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dacă, nu ar fi avut parte de timp frumos ; 
şi mai cu osebire, da â nu sărea lumea 
toată in ajutorul lor.

Deşi iu toiul celor mai pătimaşe lupte 
politice, în faţa obşteştii nefericiri, toate 
certele au amuţit şi toţi oamenii de ini
mă, îşi deteră mâna, sa organizeze sal
varea populaţiunei aşa de crud încercate. 
Din colţurile cele mai depărtate ale ţârei, 
s’au trimis ajutoare. In^ucureşti, domni 
şi doamne, au constituit echipe, ce ne- * 
încetat şi fără preget, s’au dat la muncă 
foarte grea, dar tot atât de vrednică de 
pomenire vecinică. Ga să aducă de mân
care bieţilor inundaţi; dela Sărindar, 
unde se aşezase un adevărat debarcader, 
zeci de luntri lunecau pe iacul format 
de gârlă. Cele mai înalte doamne, du
ceau In luntrile acelea, merinde şi haine, 
celor lipsiţi.

Intr’una din echipele cele mai har
nice, lucrează Lori Ierescu. Luntrea ce 
mână această echipă pe unde cere tre
buinţa, este cea dintâi care pleacă din 
debarcaderul din Sărindar. Întâmpla
rea a făcut ca Lori, să întârzieze mai 
mult pe drum. Tovarăşii ei, au plecat 
cu luntrea, fără ea. Mâhnită că a ajuns 
prea târziu, ea se uită de pe mal, la 
luntrile ce sunt gata să pornească. Toate 
sunt pline. Intr'una vâsleşte doar Tomşa.
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Acesta o ocheşte. Lasă Juntrea în grija 
unui copil, şi se îndreaptă spre Lori, 
ca să-i pue la dispoziţie luntrea lui, 
cea mai elegantă din toate luntrile ce 
plutesc pe gârlă. Ga unul ce învăţase 
de copil să mâne bărcile la Asniăres, 
Tomşa este un bun vâslaş. îşi con
duce vasul cu mare siguranţă. Este 
încântat să ducă în braţele lui, coşurile 
pline cu pâine albă şi pui fripţi, ce zilnic 
Lori împarte, dela ea, inundaţilor. Din 
ziua aceea, Lori nu s’a mai suit în 
altă luntre.

Trei săptămâni zilnic a petrecut câteva 
ceasuri plăcute, în tovărăşia Maiorului. 
Munca Ja care se înjugaseră' de bună 
voie amândoi, este aşa de istovitoare, 
încât răgaz de altă vorbă nu au, afară 
de aceia pe care o cere îndeplinirea cât 
mai bine, a acestui apostolat al carităţei.

Jntr’o zi din sfârşitul lui Aprilie, Lori 
numai avea de împărţit decât puţină 
mâncare, în două cocioabe dinspre Schitu 
Măgureanu. Şi chiar acilea, i se spune 
că numai vor avea nevoe de milosteniile 
bunei, şi frumoasei doamne. Numai aveau 
nimic cie lucru ; şi încă nu se împlinise 
o jumătate de ceas, de când se suiseră 
în luntre.

Soarele lucea frumos. Pe culmile ce 
înconjoară lacul, se vede numai verdeaţă.
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Lori admiră priveliştea; iar Tomşa stă
pânit şi el de frumuseţile ce-J înconjoară, 
îi propune să facă, încă o dată şi de adio, 
înconjurul băltii. încet şi cântând «Cu 
Ninifa in gondoletă» a lui Alexandri, ei 
ocolesc de două uri lacul. Luntrea se 
opreşte in fa ta debarcaderului din Dealul 
Spirei.

Tomşa leagă barca de un par strâmb, 
ce mai nainte ţinuse nişte uluci, pe care 
le-a luat gârla. Apoi grafios întinde mâna 
lui Lori, care sare voios pe uscat.

— Unde vrei să mă duci?
— Să ne suim pe deal, ca să privim 

încă o dată apa, din punctul cel mai 
înalt, din care o putem admira. Nu vezi, 
cât e de frumos? j

— Nu te ştiam poet; ii răspunde Lori 
ridicâdu-şi cu o mână fusta-i de borangic, 
şi cu alta acătându-se de bra{ul curte-' \ 
nitorului ofiţer.

Pe scări săpate în pământ galben, ei 
sue malul. Un peisaj nou li se deschide 
înaintea ochilor. In balta limpezită se 
oglindesc de jurînprejur dealuri numai 
flori şi verdeaţă. Schitu Măgureanu şi 
Monastirea lui Mihai Vodă, străjuesc vre
melnicul lac.

— Parcă ar fi două cetătui medievale, 
esclamă Lori.

— Cu multă aproximaţie.

I
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In juru-le, copii- se joacă In arşice şi 
de a pelricica. îşi petrec, veseli, fără 
nici un gând la mizeria de acasă; bu
curoşi de vremea frumoasă. De altfel 
încântătoarele zile de primăvară, fac şi 
pe cei mari, să-şi uite necazurile şi să 
privească viaţa prin raze trandafirii.

Lori şi Tomşa, după ce au privit un 
moment la jocurile copilăreşti, pornesc 
înainte, pe poteca ce desparte în două 
câmpul de smaragd. Se îndreptă spre o 
vie îngrădită cu uluci înalte. Printre tei 
bătrâni, ocoliţi de caişi şi de piersici, se 
zăreşte turlele unei vile elveţiene. Aci 
fusese altă dală locuinţa de vară, a unui 
oarecare Brayer, care cumula bănoasa 
meserie de marchitan, cu puţin împovă- 
rătoarea demnitate de Vice-Gonsul al 
Suediei şi Norvegiei.

Lori care, ca mai toate bucureşten- 
cele, nu are idee cât de frumoase sunt 
împrejurimile Capitalei, este încântată 
viziteze mai cu aeamânuntul cuibul ] 
mantie, ce a descoperit. Păzitorul viei, 
un moşneag, le deschide portiţa. El spune 
că e de vânzare viea, cu tot ce se găse
şte pe ea. Ceasornicarul Schuller a fost 
inputernicit să o vândă pentru câteva 
sute de galbeni. Moşneagul laudă ecaretul. 
Viţă aleasă, pometuri de soi şi o căscioa
ră, numai de dra_g să locueşti întrânwu

să
ro-
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După ce dar îi plimbă printre răzoarele 
cu viţă, îi duce în casă. Mobile occi
dentale dau la trei odăi, o înfăţişare sim
patică. Stampele culorate, ce stau ani
nate pe pereţi, sunt de preţ. Aceasta o 
spune Tomşa, cunoscător în materie.

Lori îşi aruncă pălăria, pe o masă de 
nuc; şi se trânteşte, pe un fel de jeţ tot 
de nuc, înbrăcat în stofă de cit multi
coloră. La fel face şi Maiorul.

— Ştii că e drăguţ aicea, spune Lori.
— On cuib nimerit să adopostească 

doi îndrăgostiţi.
Iereasca se uită lung la Tomşa, şi tace. 

Se scoală de pe fotoliul în care se odih
nea. Tşi ridică cu amândouă mâinele pă
rul de pe ceafă, şiprivindurse in oglindă, 
se aşează pe canapeaua la fel cu scau
nele celelalte. Maiorul vine lângă ea.

— Mult mi-ar place, să trâesc aici.
— Gumpără-o. Ai destule parale, slavă 

Domnului.
— Un om singur nu poate trăi aci. 

Nu este loc pentru un stingher ca mine; 
conchide Tomşa, şi se face din nou tă
cere, în odae. *

A lene Lori se scoală, şi se îndreaptă 
spre masa pe care pusese pălăria.

— De acum înainte nu o să ne întâl
nim aşa de des, spune ea. Numai au 
nevoe de noi. Cu banii ce au strâns, ce

i
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(lela Primărie, pot şi ei face, ce a mai 
rămas de făcut.

La ideia că nu o să mai vadă pe Lori, 
în fiecare dimineaţă, Tomşa se zăpăceşte. 
Fără a se mai gândi la altceva, stăpânit 
de cugetul că o va pierde, de odată ne
buneşte o cuprinde In braţele iui vân- 
joase, şi o acoperă cu sărutări fierbinţi.

— Ce faci? Eşti nebun? Nu se poate! 
Astâmpără-te. Nu voi; protestează Lori 
din ce în ce mai slab.

Când au părăsit via lui Brayer, amândoi 
erau pe gânduri. Au scoborât malul fără 
să mai schimbe un cuvânt, şi s’au urcat 
în luntre. Nu a scos cuvânt din gură, 
nici unul, până ce nu s’au apropiat de 
caleaşca #ce aştepa pe Lori, la debarca
derul din Sărindar.

Aci Tomşa îi sărută respectos dreapta, 
şi cu chipiul în mână, o întreabă, dacă îi ’ 
dă v6e să-i aducă omagiile lui, aca£ă.

— Dacă iţi face plăcere, vino.
— Mulţumesc.
Trăsura a pornit în trapul cailor. 

Tomşa rămas pe loc. Priveşte cum 
se tot depărtează echipajul, ce ducea pe 
stăpâna inimei lui. Lori nu se poate du
meri de este ori nu supărată, că nu a 
ştiut să reziste mai cu tărie. Amândoi 
simt, că în via din Dealul Spirei, s’a
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pecetluit un legământ, ce va avea con
secinţe grave.

Nici o plăcere nu i-a făcut dar lui 
Lori cele două buchete numai liliac şi 
mărgăritărel, cu care o adastă la dejun 
Scarlat Ierescu, stând de vorbă cu Pe- 
trică Gârlescu. Mirosul florilor o îneacă, 
ar voi chiar să le asvârle pe fereastră. 
, Gând a rămas singură, şi-a vârât ca
pul între perini, şi a început să plângă.
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Lui Gârlescu i-se păruse foarte natu
ral că, în tot timpul cât a durat îngri- 
jitul inundaţilor, Lori să nu dea pe la 
el. Nu l’a mirat nici aceea că la deju
nul la care s’au reîntâlnit. Dna Ierescu 
se arătase nervoasă şi plictisită. Venea 
de la muncă, şi era desigur obosită. Cu
rios i se pare însă, că şi de atunci îna
inte, nu-şi mai aduce aminte de strada 
Dionisie. A trebuit să-i scrie, cât de ne
răbdător este el să se revadă cu dânsa, 
pentru ca Lori să se hotărască, să pună 
din nou piciorul în apartamentul Pri
mului—Preşedinte.

A venit însă ceva mai târziu de cât 
avea obiceiul, şi voia să plece mai curând 
ca in totdeauna. Era distrată şi fără chef.

— Dar ce ai tu Lori, de eşti aşa de 
rău indispusă?

— Nimic. Ţi se pare.
— Nu mai* eşti Lori, de altă dată. Ai 

venit cu o jumătate de ceas mai târziu 
de cât ne-a fost vorba, şi acum vrei să 
şi pleci. Nu mă mai iubeşti.
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— Am treabă. Lasă-mă, zău, cu flea
curile astea.

— Lori, tu iubeşti pe altul!...
— Ei, şi?
Gârlescu spusese cuvântul mai mult 

în glumă. Răspunsul lui Lori, îl face să 
întrezărească realitatea.

— Va să zică, nu tăgădueşti. Vrei să 
mă laşi acuma; strigă el furios, aşa de 
furios,* încât Lori se îngrozeşte.

Ce copil eşti, Petrică. Cu tiDe nu se 
poate glumi.

Aşa de drăguţă,aşa de giDgaşă, sc face 
ea acum încât iute isbuteşte, să scoată din 
mintea Iui Gârlescu orice bănuială. Ca 
să-l asigure, că nu are de ce fi gelos, 
Lori a uitat şi de ceasul mesii.

— Ce o să zică Ierescu, că ai întârziat 
atâta prin oraş? I-o fi sburat inima o- 
mului din loc.

— Nu-i purta lu grija; ştiu eu, să-l 
înpac.

vŞi într’adevăr Dnei Ierescu, nu-i era 
gândul la soţul ce o adăsta cu masa 
pusă. Ceace o neliniştea pe dânsa, era 
să nu piardă pe Tomşa. 11 ştia pe Gâr- 
1 eseu sensual şi impulsiv; îi credea în 
stare să facă o poznă mare, la necaz. 
Din ziua când s’a dat lui Tomşa, Lori 
se simte alta. Pe Ierescu, nu-1 iubise 
niciodată. Gârlescu îi deşteptase simţu-
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rile; dar inima ei nu bătuse decât pen
tru Maiorul. De aceia din strada Dionise 
până acasă, Lori nu a cugetat decât cum 
ar face să se desbare de Primul-Preşe- 
diate, fără zarvă, omeneşte.

— Unde ai fost, ce ai păţit; o Întreabă 
Ierescu, cum o vede în casă

— Fiindcă Drascli mi-a spus, că trebue 
să umblu mai mult pe jos; m’ara dus 
singură Ja sosea. îmi stătuse ceasornicul, 
şi nu am băgat de seamă, că se apropie 
ceasul mesei. Până sa găsesc o trăsură 
slobodă, a trebuit să mai aştept. Am 
nimerit o birjă cu caii stătuţi. Cu birja 
aceia nu ajungeam nici mâine dimineaţă. 
I-am dat doi sfanţi, şi am plecat pe jos 
Încoace.

— Bine că n'a fost decât asta. Altă 
dată iea trăsura cu tine; să o ai la în
demână.

— N'o "să fac asta, nici odată.
— Cum zici tu; dar să nu păţi ceva, 

singură pe drumuri.
— Banul rău, nu se pierde
— Aşa este ; dar giuvaericalele se 

pierd uşor.
— Uite vezi, că nu m'am pierdut.
— Slavă Domnului!
Din seara aceia întâlnirile cu Gârlescu, 

au continuat foarte regulat, câteva săp
tămâni. .La toate întrevederile acestea,
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Lori s’a arătat plină de foc. Cu încetul 
şi mai târziu, ea s’a răcit însă. Diferite 
împrejurări, unele mai neprevăzute ca 
altele, au împiedecat-o sa fie exactă, la 
chemările Gârlescului.

— Pare că este un făcut, observa el. 
Gând este să pornească spre strada Di- 
onisie, vin la Lori visite nesăbuite, ori 
se îmbolnăveşte. Şi la rândul lui, Gâr- 
lescu s’a răcit şi el de Lori. Legături 
trecătoare, îl fac să nu sufere prea mult, 
din pricina neglijenţei Dnei Ierescu.

Colegii lui, au băgat de seamă că dela 
o vreme, Primul-Preşedinte se intere
sează în chip deosebit de afacerile ce 
o aduc la tribunal, pe^ Zorea Vulovici, 
frumoasa şi mult încurcata în procese 
văduvă a Colonelului sârb Mladin Vu
lovici.

Ceasuri întregi stă acum GârJescu, în 
camera de chibzuire, cu nasul în dosa
rele ce privesc pe Zorea. Şi Zorea miş
cată de interesul ce-i poartă acest ma- 

^ gistrat, atât de amabil, se uită şi ea prin 
sălile tribunalului, mai mult decât cere 
neaparata trebuinţă.

OsteDindu-se să-i redacteze un act de 
transacţie, Gârlescu a uitat o dată, că 
în strada Dionisie îl aştepta nervoasă. 
Lori Ierescu. Ca să se scuze, a dat totul 
In spinarea unui avocat vorbă lungă,

o I

- ]



61Stingher

care l-a ţinut In şedinţă mai mult de 
cât se cuvenea. Convins că Lori e su
părată, el se întrece pe sine, in decla- 
ţiuni amoroase, pe care Lori le ascultă 
zâmbind. Ii făcuse la început o scenă 
Primului-Preşedinte, încât omul ar fi 
căzut trăsnit, de ar fi ştiut cât de bu
curoasă era Dna Ierescu, că pledoa
riile unui membru ăl baroului, a scurtat 
întâlnirea la care apucase să promită 
că se duce.

Trei zile mai târziu, Lori primea vi
zita Dnei Drăgoescu. Ce a păţit Lina, de 
şi-a adus aminte de mine, se întreabă 
Dna Ierescu. Pe Drăgoiasca, o ştiu toţi 
cât este de rea şi invidioasă. Pe soco
teala ei, se povesteşte că la un bai la 
Sutzu, i-a venit odată rău de necaz că, 
o prietenă a ei, isbutise să-şi capete la 
timp rochia, ce avea la un croitor cu
noscut de zăbavnic.

— Nu ştiu cum faci şi ce dregi tu, de 
te mâi văd pe nicăieri, Lori, fetiţănu 

dragă.
— Sunt foarte mult ocupată.
— Fiindcă am auzit că eşti aşa de o- 

cupată, uite venii eu să te văd. Mi*era 
dor de tine, drăguţă.

— Te cred, Lin o ; că şi mie mi-era dor 
de tine. De altfel mi se pare, că eu ara 
fost ultima dată la tine.
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- Aşa ţi se pare, fiindcă nu ţi-era dor 
de mine. Că aşa sunteţi voi toate. Ferice 
de voi! De ce nu oi putea să fiu şi eu, 
ca voi? Mie mi se facedor de voi. Când 
aud de o prietenă că nu e bine, nu în
chid ochii nopţi întregi. Aşa mi-este fi
rea, bată-o-ar norocul, de fire păcătoasă.

— Şi altfel, ce ai mai făcut?
— Âm fost bolnavă, drăguţa mea. Era 

să mă duc pe copcă. Cel Nu ai au£it ni
mic? Uite aşa sunteţi voi. Nu vă gândiţi 
decât la voi şi la ale voastre. Eu nu 
pot să fiu aşa, dacă nu-mi este felul ca 
al vostru...

— Te credeam dusă la ţară.
— Da de unde? Am căzut trei săp

tămâni la pat. N’aţi venit nici una, 
să mă cercetaţi, dacă mor, sau trăesc. 
Numai biata Zorea, venea să vadă de 
mine.

— Care Zorcă ?
— Zorea Vulovici, drăguţă. Mi-esle 

vecină. Stă peste drum de biserică, Ja 
doi paşi de casele mele. Altfel cine ştie 
tle m’ar fi cercetat şi ea, că aşa sunteţi 
voi toate. Ş* apoi, Ja drept vorbind, nici 
n'am nici o pretenţie la Zorea. Este stră
ină, şi are atâtea procese pe capul ei. 
Mărturisesc, că nu m’aşi fi aşteptat la 
atâta bunătate pe femeia asta. Găsea 
vreme să vie de câte două ori pe zi, Ja
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mine: şi ora tocmai în dârdora, proce
sului ei, celui mare.

— ,Am auzit, că l-a câtigat.
— L-a câştigat, sărăcuţa; şi t&rem’am 

bucurat. A avut noroc mare, cu Gârlescu. 
Altfel perdea procesul Ia sigur. Mi-a spus 
mie Bozianu, că. nu se poate să-J câştige 
cât e lumea. Şi uite că I-a câştigat. Car d 
are omul protecţie, şi din Iad iese.

— Şi cine protejează, pe Dna Vulovici, 
aşa de tare?

*— Ce nu ştii ? Da bine, soro, pe ce 
lume trăeşti? Nu voi să vorbesc de rău 
pe Zorea, şi nici nu am pentru ce. Este 
săraca văduvă, şi procesele se ţin droaie 
de capul ei. Norocul ei a fost, că s’a a- 
morezat Gârlescu de ea. A mântuit-o de

i

procese.
— Are, aşa multe procese?
— Mult de tot. Dar ce-i pasă ? Toţi se 

dau peste cap, să se învoiască cu ea; de 
când s'a aflat că se ţine cu Primul-Pre- 
şedinte al Tribunalului. Ce vrei, dragă? 
Aşa e lumea. Da uite, soro, eu mă uitai aci
lea, şi te plictisesc cu poveştile mele. 
Vino, Lori, vino drăguţa mea de mă vezi. 
Eu ţin la tine, ca la sora mea.

S’au sărutat pe amândoi obrajii. Dră- 
goiasca a ieşit încântată. Isbutise să dea 
dc ştire Dnei lerescu, că Gârlescu iu
beşte pe alta.
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— îşi închipuie că mi-a împuns un ac 
în inimă, gândeşte Lori, privind prin fe
reastră la Lina Drăgoescu care, măruntă 
şi înţepată ca o viespe, cu paşii mi
titei şi repezi, îşi face drum spre o altă 
prietenă, tot atât de iubită, şi căreia de 
sigur îi pregăteşte altceva şi mai amar. 
Căci oricât dorea Lori, să se desfacă de 
Gârlescu, vestea că a înlocuit-o cu alta, 
numai dulce nu i-a fost. Femeile, ca şi 
bărbaţii de altfel, au ciudata pretenţie 
ca, cel părăsit, să râmâe credincios celui 
sau celei ca a îndrăgit pe altul. Pără
situl devine odios, dacă se consolează 
uşor. De aceia şi Lori, este acum furi
oasă pe Gârlescu. I se pare că schim
bând-o cu Zorea, Primul-Preşedinte s’a 
făcut vinovat, în faţa ei, de o crimă ori
bilă; de un păcăt ce nici pe departe nu se 
poate compara cu uitarea de sine, de 
care ea dase dovadă în via lui Brayer, 
şi cu ce ă urmat apoi.

Stăpânită de necazul acesta, se îm
bracă pe fugă, şi aleargă în strada Dio- 
nisie. Este aşa de furioasă, de nu are 
vreme a-şi aduce aminte că la ora asta, 
niciodată Gârlescu nu este la el. S’a ho- 
tărît să-i facă o s#enă strajnică, şi să 
rupă orice legătură cu Primul-Preşedinte. 
Nu-i vine să recunoască, că intriga lui 
cu Dna Vulovici, era desnodământul cel
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mai potrivit. Credinţa că este mai tânără 
şi mai frumoasă decât Zorea, o îndrep
tăţeşte să se socotească ofensată.

— De se încurca cu una mai frumoasă, 
n’aşi avea nimic de zis. Dar să se arao- 
rezeze de Sorea, ce obrăznicie; gândeşte 
Lori. Am să-l învăţ eu minte, pe Musiu 
Gârlescu. Am să-i spun în faţă, tot ce i 
se cuvine.

Noroc numai, că Gârlescu nu era acasă. 
Bătrâna ce-i îngrijeşte odăile, a lăsat-o 
să intre. Ba cliiar văzând-o roşie şi mâ
nioasă, ca să o împace a spus că ooerul 
a aşteptat-o până adineaori.

Lori s’a uitat furioasă Ja ea, şi s’a 
aşezat Ia scrinul deschis. Pe o coală albă, 
ce purta în colţ îndoita pajură a Prin- 
cipatelor-Unite, redactează biletul de 
desfacere. Scrisul ei prelung şi încolţu- 
rat, aleargă pe coala destinată unui ra
port confidenţial ce Primul-Preşedinte 
era decis să înainteze Ministerului.

«Felicitările mele, pentru noua Dtale 
aventură. Regret numai că nu-ţi pot 
admira gustuJ. Şi fiindcă nu am nimic 
de împărţit cu * Zorea Vulovici, rămâi 
liniştit cu această tânără şi frumoasă fiică 
e Serbiei. Să fiţi sănătoşi 1 Adio!»

A doua zi, un băiat dela Fialkowsky, 
aducea Dnei Ierescu, din partea Dlui 
Prim-Preşedinte Gârlescu, o îrumoasă

s
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bombonieră (le lac chinezesc, plină cu 
fondănte pariziene. Era 
din urmă dar ce primea 
bitul ei, nu prea bogat şi foarte econom.

Cofeturile le-a mâncat cu Ierescu, 
mare amator de zaharicale. In bonbo- 
niera atât de drăguţă, a aşezat un pa
chet cu scrisori de ale lui Tomşa şi mi
niatura, ce reprezintă pe aghiotantul lui 
Guza, în uniformă franceză, de pe când 
era elev in şcoala de la Saint-Cyr.
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împrejurul Bisericei Caimata, — dă

râmată de răposatul Pake la 1888, ca 
să deschidă bulevardele 
al^ii,— pe vremea lui Guza se încingea, 
o mahala vestită pentru casele mari şi 
Inimoase dintr’ânsa. Podoaba acelei ma
halale era, fără dor şi poate, casele pe 
care le ridicase în zile*le lui Bibescu, Col- 
qhoun, ca să adăpostească în ele Con- 
sulatul-General al Marei Britaniei.Urma- 
şii lui, au părăsit de mult locuinţa a- 
ceia, un mic palat înconjurat de o gră
dină mare şi umbroasă. In epoca ce ne 
interesează, casele lui Golqhoun le ţinea 
cu chirie Veleli. Intrânsele instalase 
tipografia, redacţia şi administraţia Pan
durului; şi-i rămânea încă destule în
căperi, pentru numeroasa-i familie

In grădina împodobită de arbori se
culari, se strâng pe furiş, toţi fruntaşii 
coaliţiunei anticuziste. Ei conspiră la aer 
curat, sorbind cafelele pe care le pre
pară Dna Veleli; şi degustând cognâ-

proectate de
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curile pe care le adoră marele demo
crat.

Pe un leagăn de paie, se odihneşte 
acum Matilda Veleli. Aşa îi place, să 
se arate prietenilor soţului ei, în poza 
de mamă a Grahilor. Ea strâge la sânu-i 
voluptos, ultimul prunc. De gât o ţin 
cei doi copii mai mărişori, îngerii ei pă
zitori. Spuza, ca la o reprezentaţie de ta
blouri vivante, a pus-o la piciorele ei, pe 
scăunaşe şi taburele aduse din vreme 
în grădină, în acest unic scop. Si Cos- 
tache Veleli, în care a licărit necontenit 
o mare doză de naivitate romantică, nu 
se satură privind tabloul aşa de teatral 
meşteşugit.

Cei doi Tigveni, cu Leordenii şi vreo 
patru beizadele, iau loc în jurul unei mese 
rotunde de ştejar, la care vine de se aşează 
si Ton Ghika, împreună cu Oreste Far- 
fara, Primul-Redactor al Pandurului. Sunt 
în ajunul zilei hotărâte pentru ca Ioniţâ 
Tigveanu şi Farfara, să plece la Paris, să 
înlocuiască pe Atanasie Canu, scos din 
viaţa politică de o crudă boală.

— Va să zică plecaţi mâine, zice Bei
zadea Mitică lui Farfara.

— Aşa cred.
— Cum, nu este încă hotărât?
— Se înţelege că e hotărât; dar turcul 

e prevăzător. Nu se ştie ce s’o mai în-
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tâmpla până mâine de dimineaţă, răs
punde Tigveanu.

— Ascultaţi una nostimă de tot, începe 
Gliiţă Leurdeanu. Pe Cneazul dela Hangii, 
pe Năstase Bandraburcă l-au luat în 
primire nişte ceapcâni. I-au făgăduit 
să-l facă Domn; şi qu vorba asta îl toacă 
de doi ani. I-au mâncat o moşie. Acum, 
ca să-l mai pişte de câteva mii de gal
beni, au pus la cale altă drăcie. I-au spus 
că oştirea vrea să detroneze pe Cuza; 
şi să-l proclame pe el Domn. L-au în
credinţat că totul va avea Joc ieri, la 
miezul nopţii, când se va răscula po
porul şi armata, pentru el. După ce le-a 
dat câteva mii ae galbeni, cu o jumă
tate de ceas înainte de ora fatală, ne
norocitul s’a pus în frac. Cu parde
siul pe el, cu gulerul ridicat, a început 
să se plimbe nervos în faţa Palatului, 
aşteptând să audă clopotul ia Mitropolie, 
ce avea să dea semnalul vrevoluţiei. In 
tăcerea nopţii, unul din pungaşii aceia, 
se iveşte lângă un felinar. Tremurând 
vesteşte pe bietul Bandrăburcă că po
liţia a descoperit complotul; şi trebue 
să fugă numai decât din Bucureşti. In 
dosul casei Filipescului, l-a suit într’o 
trăsură cu patru cai, tocmită să-l ducă 
la Braşov, La bariera Herăstrăului, var- 
diştii au oprit trăsura şi l-au dus la Agie.
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L-au ţinut Ja proprealâ până acum spre 
seară, când a plecat la Hangu. Se pre
tinde că toată drăcia a fost. pusă Ia cale 
de Prefectul Poliţiei, care cu chipul a- 
cesta ia parale din două părţi, şi se face 
indispensabil.

— Şi in realitate ne serveşte pe noi* 
încheie Farfara.

— Cum?
— Uite aşa. Nu are timp, să se ocupe 

de noi.
— Tot turcul are dreptate, asigură 

Tigveanu, mângâindu-şi mustaţa. în
chipuind ei comploturi fictive, perd din 
ochi pe cel real. Se încurcă singuri în 
iţele lor. Sunt nişte proşti.

Conversaţia se încinge între toţi cei 
de faţă, unii acuzând poliţia, alţii căind 
pe Bandraburcă. Ion Ghika. care tot pri
vea în spre un colţ al grădinei,se scoală 
îocetinel de pe scaun, şi cu pietre adu
nate de sub masă asvârle în fundulgra- 
dinei. Pocniturile ce fac lovind uluca, 
pune capăt discuţiei.

— Am ucis trei, strigă voios Ex-Beinl 
de Samos.

— Tot nu te laşi de vânat şobolanii, 
îi zice una din beizadelele de faţă.

Dacă n;am altceva mai bun de făcut.
— Lăsaţi fleacurile, îi mustră părin

teşte Veieli. Aştept în astă seară o vi-
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sită inportantă. Dimani ne aduce pe 
Scarlat Ierescu, cumnatul său. Ierescu 
comandă un batalion de piliotaşi, şi sora 
lui ţine pe Comandantul Regimentului 
4 de linie.

— Căciulăteasca este sora Ierescului; 
întrebă Ion Ghika.

— O cunoşti?
— Colonelul are moşie lângă Găeşti, 

îl găsesc vara la soru-mea.
— Uite-i că vin, vesteşte Matilda Ve- 

leli, din fotoliul ei, de unde nu a scăpat 
un cuvânt din ale conjuraţilor.

Nu-i fusese de loc uşor lui Dimani, 
să mâne pe Ierescu in casa lui Veleii. 
Iereştii, erau cei mai retrograzi boeri 
din Capitala Olteniei. Oricât de amar 
le produceau lor, legiurile lui Cuza, tot 
nu înţelegeau cum e cu putinţă ca albii 
să-şi dea mâna cu roşii; şi nu voiau să 
audă de coaliţie. Scarlat Ierescu, care 
vedea zilnic pe verii lui, când se ducea . 
la Craiova; lusese influenţat de ei, şi ju
deca întocmai ca dânşii. Multă şiretenie a 
cheltuit, prin urmare cumnatul său, până 
a isbutit să-l ea cu el în Caimata. îi 
descrise întrunirile din grădina fostului 
Consulat Englez, ca nişte nevinovate 
sindrofii, la care se râde şi se glumeşte. 
I-a venit în ajutor şi In faptul, că Ierescu 
întâlnise la Craiova, pe Coana Paulina,

f
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care îl rugase să-l vadă pe Oreste Far- 
fara,şisă-i spuic că arlăstă un răspuns de 
la el, relativ Ia arendarea moşiei Stupari 
de pe Amăradie.

Cu toate astea Ierescu nu e dumerit 
de face bine ori rău, că-1 însoţeşte în 
visita lui la căpetenia mascalţonilor, cum 
ii zic Iereştii lui Costache Veleli. Ii erau 
mâinile ca gliiaţa, când a intrat în gră
dină precedaţi de Timoleon Paleologu, 
Administratorul Pandurului, îndatorito
rul tânăr ce i-a primit şi s’a oferit să-i 
conducă, la Veleli.

— Fericit bărbat eşti Dta, ii zice Dna 
Veleli, când o salută Căpitanul. Ai o ne
vastă aşa de frumoasă.

— Nu ştiam că o cunoaşteţi, răspunde 
fâstâcit Ierescu.

— Nu am încă această fericire. Am 
zărit-o însă zilele trecute, când intra la 
Hotel Hugues. Ereatn cu o prietenă, pe 
care am întrebat-o cine e cucoana aceia 
aşa de frumoasă, şi de elegantă.

*—Ce faceCâciulăteseu; îl întrebă numai 
decât Ion Ghica. Sunt prieten din copi
lărie cu el, ne cunoaştem de mult de 
tot. Căminarul Spiracke, tatăl Colonelu
lui, era un vânător pătimaş, tovarăş 
cu taica la vânătoarile de iepuri şi de 
sitari.

— Şi mii-mi place vânătoarea, spune

7 2
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Ierescu. Gând fusei acum tn urmă la 
Craiova, am făcut o strajnică bâtae la 
lancu Gănescu, la moşie.

Gând ai venit dela Craiova; 11 În
treabă acum Farfara.

— Numai de două zile, m’am întors 
de acolo.

— Ai văzut pe maică-mea ?
— Cum să nu? Goana Paulina e sănă

toasă şi te doreşte. M’a îndatorat chiar, 
să viu să-ţi aduc aminte, că adăstă un 
răspuns dela Dta, in pricina arendaşului 
dela Stupari. Chiar şi de asta venii la 
Conu Costaclie, unde ştiam că o să te 
găsesc.

— S’a făcut şi mama Dtale liberalistă, 
Nene Farfara ; întrerupe unul din copii 
lui Veleli.

— Aşa cred.
— De nu era să întâlneşti pe Farfara, 

care va să zică, nu aveai de gând să vii 
aici pe cât înţeleg; zice acum Tigveanu.

— N’am zis vorba asta, Goane Ioniţă.
— Iereştii sunt boeri vechi, cu dra

goste de neam. Locul lor este printre noi 
toţi, care ne-am dat mâna, să scăpăm 
ţara de răutăţile ce au căzut pe capul 
ei. Ce fac verii Dtale?

— îşi văd de plugârie.
— Atunci nu-şi fac datoria, cum se cere 

dela ei.
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Lasă că o sâ scriu eu lui Mihala- 
che Ierescu, adogă Prinţul Brâncoveanu. 
Mi-este bun prieten; şi nu cred că o ese 
din cuvântul meu.

—Aşa zic şi eu, asigură Scarlat Ierescu.
—Lăsaţi politica. Hai Căpitane la mine 

în odaie. Voi să-ti arăt nişte arme vechi, 
ce cred că te vor interesa; spune Veleli 
lui Ierescu carele, însoţit de Dimani, se 
scoală şi sue treptele ce duc în redacţia 
Pandurului.

Veleli, aprinde luminile dela candela
brele de bronz, ce împreună cu nişte 
călimări la fel, sunt singurele obiecte de 
artă, din redacţie. In jurul mesei de fag, 
câteşi trei se aşează oe câte un fotoliu 
de nuc auriu, cu fundul de paie. Aci li 
se adtfce cafeaua şi cognac.

Fumând tacticos dintr’o ţigaretă de 
chihlibar, Veleli începe o peroraţie apo
caliptică. Ţara merge la peire. Hristos, 
Evanghelie, Drepturile Omului, se ames
tecă cu tiranie şi despotism, libertate şi 
democraţie, dragoste, înfrăţire. Nimic bun 
nu se mai poate spera, dela Guza. Un 
om mueratic ca Vodă, nu poate face decât 
rele. Românii sunt datori să pue toţi 
umărul să-l dea jos, şi să se aşeze {ari 
pe temelii sănătoase. Oştirea poate face 
minuni. Poporul în genunche, ca la bise
rică, li va mulţumi că l-a desrobit.
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— Când va fi tievoe, oştirea o să-şi 
facă datoria.

— Eşti sigur? ■
— Nu am nici o îndoială, că atunci 

când va fi si trecem munţii, cum se 
aude, oştirea va fi aşa ciim i-se cere.

— Crezi Dta, că o să trecem munţii?
— Se aude că Napoleon va face răsboi 

Austriei ca să o împartă între Prus.ia. 
Italia, ungurii şi noi.

— Mofturi, Căpitane. împăratul Napo
leon nu se gândeşte la dealde astea. Sin
gur Prinţul Napoleon, vărul lui, gândeşte 
şi vrea să facă lucruri mari. Dacă vrem 
să luăm Transilvania, — şi trebuie să 
vrem— un singur lucru este de făcut: 
să punem pe Prinţul Napoleon, Domn 
In locul lui Cuza.

— Faceţi Dv. cum credeţi că e mai
bine.

— Pentru asta, avem nevoe de oştire.
— Oştirea nu va sta înpotriva lui Na

poleon,’ niciodată.
— Te faci că nu mă înţelegi.^ Nu e 

vorba să vie Napoleon, să dea jos pe 
Cuza. Noi trel3ue să-l dăm jos, şi să che
măm pe Napoleon. Iţi place Dtale, cum 
merg treburile la noi?

— Nu prea.
—■ Ei, apoi? Ce mai aşteptaţi? Vreţi, 

ca tot străinul să vie, să facă regulă în 
ţară ?
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— Să faceţi Dv,, care sunteţi stâlpii 
ţării.

— Noi nu putem nimic, fără oştire, 
Norocul este că ofiţerii şi-au deschis 
ocliii, şi ne-au făgăduit concursul lor. 
Dta ce zici? Eşti cu noi, ori împotriva 
noastră?

— Goane Costache...
— Zi-mi Domnule Veleli.
— Cum vrei. Domnule Veleli, eu sunt 

vorba ceia, un soldat prost. Un lucru 
ştiu: că sunt om şi am suflet...

— Aşa te voi.
— Pe sufletul meu am jurat credinţă 

lui Cuza, şi nu-mi calc pentru nimic 
in lume jurământul Că mă bate Dum
nezeu.

— Iţi scapi ţara de tiranie. Eşti mân
tuitorul ei.

— Cine îşi pierde sufletul, nu poate 
mântui pe nimeni.

— Nu eşti al nostru, văd eu.
— Sunt al ţării.
— Te înşeli. Ţara îţi porunceşte, să 

dai jos pe Guza.J
— Ţara nu Îmi poate porunci, să-mi 

calc jurământul, pe care ea mi-a ordonat 
să-l prestez.

Scarlat Ierescu răspunde apăsat.Ume
rii obrajilor sei palizi, s’au îmbujo
rat aşa de tare, încât Veleli pricepe
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că este muncă zadarnică ce face. Se 
mulţumeşte, aşa dar, să-l roage a nu 
vorbi nimănui, de ce a auzit din gura lui.

— Nu sunt spionul nimănui, declară 
mândru Căpitanul, care ese dela Veleli, 
fără ca să mai treacă prin grădina în 
care amicii lui Veleli, aşteptau rezul
tatul convorbirei, glumind' şi tacliinân- 
du-se între ei.

— Pentru de alde astea, m’ai adus 
cumnate acilea? Nu înţeleg cum ţi-ai 
putut închipui, că mă bag eu în aşa "bu
cluc; spune Ierescu lui Dimani, îndată 
ce se vede în uliţă.

— Numai zic nimic. Fă ce vrei. Nu
mai să ştii, că şi aşa, ei tot dau jos pe 
Cuza. Perzi doar ocazia de a te pro
copsi.

— N'am nevoe de procopseala lor.
— N'ai, şi ai. Arunci banii în vânt, 

parcă ai fi fecior de bani gata.
— Nu cheltuesc pe nimic. Nici măcar 

pe tutun, nu dau parale.
— Aşa este, pentru sufletul Dtale nu 

cheltueşti Pot zice că chiar te tirani- 
seşti; dar când este vori>a de Lori, nu 
te uiţi la nimic.

— Ce să-i fac, cumnate? Este aşa de 
plăpândă.
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IX.
într’o cameră îmbrăcată pe jos numai 

în covoafe persiene, cu pereţii tapetaţi 
cu şaluri turceşti, printre care stau ani
nate iatagane cu mânere de argint, pis
toale smălţuite,puşti ruginite şi săbii scli
pitoare, pe o sofa învăluită 
Lori îşi face siesta. La picioarele ei, stă 
în adoraţie, Ierescu. Ochii lui negri şi 
mititei nu se satură în a privi la frumoa
sa bălae, care şi-a îmbrăcat fragedul ei 
trup cu un camizon de aţă, brodat a- 
jour; şi cum fumează a lene preţioase 
ţigarete egiptene, intr’adins pentru ea 
aduse din Cairo. In nouri de fum, ea vi
sează, pe când soţul ei pare muncit de 
un gând, ce pe Lori nu o poate interesa.

— La ce ai fost la Hugues ; se hotărăşte 
el, în sfârşit să o întrebe.

Lori se uită lung la el. Trage de trei 
ori mai adânc din ţigareta ce ţine Intre 
degete, se mai uită odată la bărbatul ei, 
şi ceva mai trandafirie decât este de obicei 
la faţă, îi răspunde, întrebându-1 de unde 
ştie că a fost la Hugues.

— Mi-a spus Dna Veleli, că te-a văzut 
când ai intrat acolo.

cu mătase,
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— Aşa e. Am fost de am întors visita, 
Lenuţei Rămureanu. Dar Dta, unde te-ai 
întâlnit cu Dna Veleli ?

— Am fost de am dus un răspuns din 
partea Goanei Paulinei, luiOrest Farfara.

—Nu ştiam că tea-i dat de partea roşilor; 
credeam că politica nu te interesează.

— Nici că o să fac vre-o dată politică.
— Atât mai bine. Cred că îţi ajunge, 

patima biliardului. Spune-mi însă cum 
.ţi s’a părut Matilda Veleli?

— Se vede că a fost femee frumoasă. 
E albă la faţă, are părul negru şi ochii 
albaştrii; o femeie durdulie, trecută de 
patruzeci de ani.

— Asta ştiu şi eu. Voiam să aflu ce 
impresie face, când stai de vorbă cu ea.

— Mi s’a părut făţarnică. Să nu fac 
păcatul de a năpăstiui, dar când o vezi 
cum umblă şi cum vorbeşte, ai crede că 
face teatru. De nu aşi şti cumcă a fost 
guvernantă la copii iui Beizade Nicola- 
clie, aşi pune rămăşag' că în tinereţele 
ei a fost actriţă.

— Poate că o şi fi fost. De unde ştii Dta?
— Nu m’aşi mira. Mă duc, că* mă aş

teaptă cineva în cantorul lui Petrovici. 
E vorba să vând o pădure, dela munte, 
ca să-mi plătesc datoria, şi să ne rămâe 
ceva de dus la băi.

— Noroc bun.
Şi uitându-?« la bărbatul «i, «ura îşi
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încinge sabia, îşi pune chipiul în cap şi 
îmbrăcă mânuşele de castor albe; Lori 
se întoarce cu gândul, la Întrebarea ce 
i-a pus Căpitanul adineaori. Va să zică 
avea mare dreptate Tomşa, de o dojenea 
că se expune, când vine la el. ziua în 
amiaza mare. Ce să facă atunci? Fiindcă 
nu este în stare să dea o soluţie proble
mei acesteia, dar pentrucă îi este acum 
teamă a se mai duce Ja Hugues; soţia 
lui Ierescu trimite două rânduri lui Tomşa, 
printr’o ţigancă credincioasă a ei, mlă- 
diţă din robii Iereştilor.

Seara la teatru s’au reîntâlnit. In cli
pele pe care le petrecea Ierescu în foa- 
ieu, ca să poruncească unui chelner să 
aducă lise lui Lori; Tomşa, îi suflă la 
ureche că o adastă a doua zi, la vila lui 
Brayer.

De atunci regulat, de două ori pe săp
tămână, cel doi amanţi s’au întâlnit in 
vila pe care a cumpărat-o Tomşa, ca să 
o facă cuibul dragostei lor.

La umbra teilor binemirositori, ori în 
camerile ce le aminteau prima înbrâ- 
ţişare; Lori Ierescu şi Ştefan Tomşa, 
gustă cu nesaţ din dulceaţa fructului 
neîngăduit. Copii ai unui veac^ ce divi
niza materia, lipsiţi de o solidă cultură 
sufletească, ei socotesc religia un sim
plu rit tradiţional, şi nici un fel de scru
pul nu-i stânjeneşte.
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Coana Aspasia, soţia lui Beizade Alecu 
Tomşa, fusese o femeie vestită în laşi 
pentru frumuseţea şi uşurinţa ei.

Soţul ei, tatăl Maiorului, şi acum 
încă este un bătrân care mai mult pre- 
ţueşte, decât stimează femeile. Nici Lori 
nu moştenise dela Acriviţa Tămădău, 
principii prea aspre. Trecutul mamei 
Dnei Ierescu, nu fusese neprihănit.

Ea nu propovăduise, cu pilda vieţei 
sale, acele scrupule, care nu încolţesc de
cât în sufletele celor ce trec prin lume 
cu ochii la cer. Dna Ierescu şi Maiorul 
Tomşa, sunt doi tineri, lipsiţi de preju- 
căti, plini de vieaţă şi setoşi de a goli 
până la fund cupa plăcerilor.

Foarte curând, şi cu toate precauţiu- 
nile ce au luat, Bucureştii cunoşteau 
pricina care a îndemnat pe Tomşa să 
cumpere o vie în Dealul Spirei, şi de ce 
se duce aşa de des intr’acolo. Singur 
Scarlat Ierescu nu aude, nu vede. Visitele 
tot mai lungi şi mai dese ale Maiorului, 
el le pune în socoteala camaraderiei ce 
este în oştire. Este incânlat de prietenia 
aceasta, şi numai ea îl mângâe de fap
tul că, dela o vreme, Petre Gârlescu, II 
ocoleşte.

— Nu ştiu ce are cu mine, Primul- 
Preşedinte. Văd bine că mă ocoleşte; dar 
nu pricep pentru ce. Desigur şi-a vârât 

aa vre-un intrigant, şi i-a spus min-coa
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ciuni. Dar vezi tocmai asta mă supără. 
S’ar fi căzut să nu dea crezarcorişicui, 
să mă întrebat şi pe mine. Se lămurea 
Jucrul numai decât Aşa se tângueşte el 
lui Tomşa, care nu ştie ce să-i spue, 
mai potrivit.

Voicesc.u, s’a încercat odată să-l facă 
a întrezări realitatea, dar a fost In zadar.

— Bine că a mai rărit vizitele,fiindcă 
lumea începuse să vorbească.

— Ce să vorbească?
— Ce vorbeşte lumea, cumnate. Şi uite 

de m’ai asculta pe mine, ai mai scurta 
dragostea şi cu Tomşa. Mie nu-mi place 
moldoveanul ăsta. Nu vine în casa Dtale 
cu gânduri curate. Bânuesc că te invi
diază şi vrea să-{i pue piedici la înain
tare, să nu care cumva să-i iei înainte.

— Ei bravo, ştii că se poţi iveşte. El 
maior, eu căpitan; eu pihotaş, el lancicr. 
Ştii că eşti nostim, cumnate? Ia mai zi 
odată, rogu-te.

— Ba să mă ier ti. Popa nu toacă de 
două ori, pentru o babă surdă. Dacă nu 
vrei să mă Înţelegi, treaba Dtale.

Printr’o oglindă, Arctica face semne 
desperate lui Voicescu, să se oprească. 
Ii este teamă, să nu se deschidă ochii 
lui lerescu, şi să se strice casa surorei 
sale. Căpitanul, care din întâmplare a 
Întors capul, o zăreşte prin oglindă, şi 
zâmbind o calmează.
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— Nu-ţi face sânge rău, Aritico neică. 
Nu-mi pun eu mintea, cu Yoicescu. Eu 
sunt om în toată firea; şi apoi ştiu eu că 
bărbatul Dtale, nu poate suferi pe mol
doveni.

— Ii ştiu cum sunt, vezi că.
— Eşti un mare nerecunoscător. Sin

gurul om, care a vrut să te facă ministru 
a fost moldovean şi unchiul lui Tom şa.

— Singurul om "care m’a împiedicat 
să deviu ministru este moltîovan, şi 
Tomşa ii este credincios.
- — Ai întors’o bine, n’am ce zice.

— Râdeţi voi, râdeti. O să vedeţi voi pe 
nccuratul/când o să dea ţara faliment.

— Asta ţi-a spus-o, Costache Veleli.
— Cine, cine, treaba mea. Vorba este i 

că numai e lăscae în Visterie. Acum 
să-l văd pe Guza, pe unde scoate cămaşa I

Şi Voicescu începe o lungă disertaţie, 
asupra budgetului şi a datoriei publice. 
Ascultându-1 cum se lamentează, şi cât 
se gândeşte ce ar fi de făcut spre a salva 
finanţele Statului. Jerescu îşi uită de 
cum trece timpul. Nu bagă de seamă 
cât de mult a întârziat Lori, la visetele 
ei. Chipul lui blajin se înviorează însă, 
când îşi revede soţia, care se întoarce 
acasă mai voioasă de cât plecase.

— Bine ai venit, dragă. Ni se părea 
la toţi Drăgaica pustie, fără Dta.
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X.
Ga in toate sâmbetele, biserica de la 

Curtea Veche, este plină de lume. Jn fata 
altarului ard sute ae lumânări galbene; 
pe masa dintre sfeşnicele împărăteşti 
şi împrejur, stau rânduite tăvi cu co
livă. Adevăraţi munţi de zăpadă se ri
dică de pe unele, altele sunt înpodobite 
cu nenumărate mozaicuri, făurite din co
feturi şi din praf de zahăr colorat. La 
poartă mişună cerşetori şi babe. In jurul 
mesei din mijlocul bisericii, s’au adunat 
şapte popi, în feloane multicolore, es
cortaţi fie care, de descălul său. Prin 
strane nemeteniile răposaţilor, a căror 
pomenire se face: şi în cele de lângă stra
na arhierească, Dimani cu cei doi copii 
ai lui şi cumnatele sale.

Când preoţii psalmodiază vecinica po
menire, şi clopotele încep să se jelească; 
însoţitorii lui Dimani pornesc spre eşire.
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Doar el mal rămâne o leacă, numai cât 
să dea fie cărui slujitor, cceace dinainte 
fusese învăluit pentru fiecare, in hârtie 
de mucava. După ce maisvârieun pumn 
de parale mărunte cerşetorimei, trece 
peste drum. Se sue cu toţii, in odăile de 
pe deasupra prăvăliilor clădite de Tă- 
mădău, prăvălii in care Dimani a instalat 
cea mai mare toptangerie de coloniale 
din Întreagă peninsulă balcacanică.

în curte, pe o masă lungă, stau Ja 
rând străchini cu fasole sleită, şi tot 
atâtea oale de pământ, pline cu vinul în 
care înoată mici lumânări de ceară. Sunt 
în aşteptarea unui popă care să dea 
molifta şi să iămâicze, dar care întârzie, 
spre desperarea sărăcimei ce din poartă 
cu «jind admiră bogăţia pomenii, ce ii 
este destinată. Sc împlinise tocmai doi 
ani. de când a văduvit Dimani. Cumna
tele lui încearcă, să justifice lipsa soţilor 
lor, prin asprimea slujbei, ce săvârşesc 
la Stat.

— Nu face nimic. Ştiu cât au de lucru ; 
le răspunde acesta. Apoi lc pofteşte să 
guste din colivă, şi să ia câte un păhărel 
cu vutcă.

— Săraca biata Ţaţa, suspină Aritica 
Voicescu. Mi-este şi acum în faţă ochi
lor. Cine ar fi crezut, că se prăpădeşte 
aşa de curând!
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— Ba, eu mă aşteptam la asta, de când 
am băgat de seamă că tuşeşte în sec, şi 
că are năduf; spune Lori.

— Nu este aşa, Nene, că i-a venit totul 
din răceală; întreabă Dna Voicescu.

— Aşa zice Benof. Drul Drascb mi-a 
spus însă, că a avut boala în sânge.

— O fi şi cum zice Drasch; dar eu 
tot mai multă încredere am in Benof.

— Drasch, face minuni.
— De ce nu a făcut minuni, cu Ţa[a?
— Era prea târziu. Şi ce putea să 

facă, dacă era din sânge?
— De ce nu ai venit eri Ja noi? Te 

am aşteptat. Pusesem să facă o musaca, 
cum iţi place Dtale; spune Lori, ca să 
schimbe vorba.

— Am avut de lucru, toată ziulica. O 
să viu, altă dată.

— Grăbeşte-te, Nene; că noi o să ple
căm Ia băi, în străinătate.

Iar, plecap? Ferice de voi, că aveţi 
cu ce.

•— Parcă Dta, nu ai? Dar nu vrei.
Uite tocmai de asta mă mir eu : 

cum faceţi voi do avefi să cheltuiţi a- 
tâta ? Mie nu-mi ajunge, ca să cheltuosc 
ca voi.

— Nu vrei, Nene.
— Nu vreau? Ba vreau, neică dragă; 

dar nu-mi dă mâna. Şi tu de ai fi mai
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înţeleaptă, te-ai mai restrânge. Că de, 
să dea Duumnezeu, să mă înşel eu; dar 
tare mi-este teamă, că o să vă încurcaţi 
averea. Scarlat nu ese din cuvântul tău, 
şi tu nu eşti prea chibzuită.

— Aşa zice, şi Voicescu confirmă 
Aritica.

— Lăsaţi-mă, in pace. Dâcă iar înce
peţi să-mi cobiţi, eu plec şi vă las.

Dimani se uită lung la Lori. Dă din 
cap, de mai multe ori, fără să mai arti
culeze ceva. Aritica aduce- vorba de 
bătălia dela Costangalia. Lori, ia apărarea 
Regimentului lui Călinescu; dar Dimani, 
a rămas pe gânduri, şi nu intervine in 
discuţie. Cele două surori, se scoală să 
plece.

— Mai staţi. Ce vă grăbiţi, aşa? Voi 
nu ştiţi, ce râu este când rămâne omul 
singur. Reîncepe să vorbească de răpo
sata, de calităţile ei, de boala ce a ră- 
pus-o. Era femeie de casă, gospodină 
bună şi iconoamă nevoie mare; spune 
el, privind ţintă la Lori.

— Nu ştiu ce ai azi cu mine, de mă 
tot înţepi; d 

Şi pe câna
rotestează Dna Ierescu. 
se petreceau lucrurile astea, 

acasă la Dimanii; în altă parte, Scarlat 
Ierescu stă la tocmeală cu un armean 
din Stambuî, să-i vândă nişte butuci se-
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culari, dintr’una din pădurile ce a moş
tenit in munţii de pe Olteţ.

Armeanul, bine informat de bancherul 
Petrovici, de cât ii datorează Ierescu 
acestuia şi de cum cheltueşte, se ţine 
băţos. Oferă preţuri ridicule.

—6 Dar bine, Domnule, viei să iei lem
nul pe degeaba?

— Cine zice asta? Eu plătesc bani pe 
şin, dar nu pot să dau mai mult, că nu 
face.

— Cum nu face? Gât dai Dta pe o 
sută de butuci, scoţi din zece, şi mai îţi 
rămâne şi de acolo.

— Aşa credeţi Dv. care nu ştiţi cum 
merge negoţul. Eu pot chiar să pierd, 
ceva; dar am apucat să dau preţ, şi nu 
pot să-mi calc cuvântul.

— Dacă este vorba să pierzi, eă nu 
mai vorbim. Nu vroi. să păgubeşti, de pe 
urma mea.

— Ce vă certaţi aşa? Sunteţi doar 
creştini amândoi, şi trebue să vă înţe
legeţi. Lăsaţi fiecare câte ceva din cât 
ziceţi, şi hai de vă daţi mâna.

— Eu nu mai dau o lăşcae, mai mult, 
că pierd. Să-mi seară ochii, dacă nu 
pierd.

— Uite: mai dă doi Iei de butuc, şi am 
făcut târgul.
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— Mulţumeşte-te pe încă, un leu, şi 
dă-i mâna.

— Iacă, fiindcă zice aşa D. Petrovici, 
eu mai dau un leu de butuc.

— Dă un leu şi jumătate.
— Nu pot, să-mi sară ochii, daeă-p 

minţ.
— De ce eşti aşa de hain?
— Sunt chiar filotim, dar am cheltu- 

eli mari cu scosul lemnelor din pădure.
— Haidi, pune banii jos.
Agop, care abia îşi poate stăpâni bu

curia, începe să înşire pe tejghea preţul 
In grămezi de câte cinci galbeni de aur. 
Petrovici, se îndreaptă spre lada de fier. 
Dintr’o geantă de piele, scoate toate 
poliţele lui terescu, ca să se socotească 
împreună.

1 s’a făcut negru înaintea ochilor, Că
pitanului, când a văzut socoteala ban
cherului.

— Ce mai îmi rămâne atunci, şi mie?
— Iţi rămâne tocmai şapte sute de

galbeni.
— Am nevoie de mai mult.
— Mai vinde câţi-va butuci: că ţi-a 

dat Agop preţ bun pe ei.
— Eu zic, să mai scazi Dta ceva din 

cât pretinzi. Prea iei multă dobândă.
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— Mult mai puţin, decât iea D. Voi- 
cescu, cumnăţelul Dtale.

Scarlat lercscu oftează adânc şi tace. 
Adună banii ce i-au mai rămas, şi face 
şapte fişicuri, pe care Ie învălueşte în 
poliţele, ce i-a restituit bancherul.

* — Noroc şi ceas bun; îi urează că
mătarul, grăbit să rămâe singur cu Agop, 
ca să-şi socotească comisionul, ce i se 
cuvine, din vânzarea butucilor.

Ierescu, a părăsit comptoarul lui Pe- 
trovici, sdrobit de oboseală. Este amărât 
bietul om, fiidcă presimte că a vândut 
prost. Vede că nu i-a rămas în mână, 
nici pe jumătate, de cât îşi închipuise.

— Blestemaţi oameni, şi zarafii ăştia 
gândeşte el. In faţa nevestei sale, ţine Insă 
să-şi ascundă mânia, şi se arată vesel. 
Povesteşte că a vândut butuci unui ar
mean, care i-a plătit nemaipomenit de 
scump. Păcat numai că nu a voit să ia 
•mai mulţi. Dar tot este bine, că s’a plă
tit de Petrovici.

— Si nu t.i-a răma6 nimic, pentru la 
băi ?

— Mi-a rămas vre’o şapte sute de 
galbeni, din care trebue sa dau şi lui 
Gerlenti.

— Ce ne facem, dar?
— Te duci Dta singură la băi, pentru

si
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că ai neapărată trebuinţă. Eu pot să mai 
stau şi acasă. E destul de frumos, în 
Bucureşti.

— Nu mă gândisem la asta, dar ai 
mare dreptate 1 Tot ne sfătuiesc iubiţii 
noştri cumnaţi să fim mai economi. Le-ai 
închis gura.

— Tocmai, de aia m’am gândit şi eu 
să facem aşa. Mi-erâ numai frică, că o 
să te superi Dta pe mine, că te las sin
gură pe drumuri în streinătate.

— De ce să mă supăr, dacă este vorba 
să facem economie?



XI
La malul Dunărei, în dreptul debar

caderului de scânduri, lângă o tăblie albă 
pe care cu litere mari negre, e scris 
Giurgiu; stă Lori lângă Ierescu. In ur
ma lor, toii călătorii ce aşteaptă vaporul 
de la Galaţi. Mai la o parte, vistavoiul 
Căpitanului, păzeşte cuferele şi geaman
tanele Cocoanei.

Eră căldură, cum este in Iulie pe bă
răgan. Printre maluri golaşe, Danubiul 
curge măreţ. Undele lui, luminate de 
soare, dau o înfăţişare argintie trâmbei 
de apă ce se tot duce spre Pontul Euxin. 
Pe apele Dunărei lunecă voios, vase mi
cuţe, mânate de vâslaşi, ori de pânze 
în felurimi de feţe vii şi aprinse. In ele 
se duce şi se aduce, dinspre Rusciuk, 
marfă şi merinde. Pe zăpucul ce tope
şte ceara, de pe scrisorile de la poştă; 
cei ce aşteaptă, se răcoresc cu bragă, 
rahat şi şerbetul, ce vinde un turc bătrân
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chior de un ochiu şi ciupit de vărsat. 
Pilotul se plimbă, nervos pe ponton, 
mândru nevoc mare in uniforma lui de 
marinar. Dar uite-1 se opreşte şi pane bi- 
nocul la ochi. Cu încetul, toţi acei ce 
urmăresc gesturile neamţului, ce nu e 
decât croat, zăresc pe luciul apei, un 
punct sclipitor ce creşte, tot creşte, până 
ce intră în port clătinându-se ca o raţă 
leşească, «Ghizela», elegantul vapor al 
Loydului Austriac. Matrozii asvârle frân
ghiile peste bord; şi corabia vine de se 
lipeşte de ponton, ca să se deschidă în 
laţa celor ce se scoboară voioşi, că au 
ajuns la capătul călătoriei lor.

In urma-le pătrund pe vapor, cei ce 
adăstau pe «Ghizela», ca să se urce în 
susul fluviului. Ierescu îşi conduce 
soţia pe vas. Bucuros zăreşte aci pe 
Tomşa, într'un elegant costum de voiaj.

— Ce fericită, întâmplare! Vă duceţi 
la Calafat?

— Eu nu mă duc nicăeri. Novasta 
pleacă la băi.

— Unde?
— La Viena ; şi de acolo vrea să se 

ducă Ia Veneţia.
— Ce coincidenţă! Tot cam într’acolo, 

voiajez şi eu.
— Ce bine îmi pare. O să fii de ajutor
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lui Lori, care până acum nu a mai că
lătorit niciodată, singură.

— O să fie o cinste pentru mine, să 
pot folosi Dnei Ierescu.

Clopotul de pe vapor, vesteşte pe cei 
ce nu merg mai departe, că trebuie să 
părăsească vasul. Căpitanul sărută mâna 
soţiei sale, salută pe Tomşa, şi cu vădită 
părere de rău se supune cominaţiunei 
de a eşi din corabie.

De pe ponton, cu chipiul lui cel alb, 
salută în spre Cizela, până ce vaporul 
se topeşte în valurile de argint ale Du
nărei.

Călătoria pe vapor, tot numai intre 
cunoştinţe, a ţinut pe Lori şi pe Tomşa, 
la oarecare distantă. Din Viena însă, 
unde au descins la un hotel discret din 
Mariahilf, pe unde nu calcă picior de 
român ; ei încep o viaţă nouă în comun, 
şi nesupăraţi de nimeni. Reşedinţa îm
păratului Austriei, este bine cunoscută 
amândorora, şi de mult. Acilea ei nu fac 
de cât îşi împrospătează sensaţiunile. 
Drumul la Veneţia, prin Tirol, ţş dă 
emoţii vii şi neprevăzute. Adrfttica 
sglobie şi cochetă, în rochea ei azurie. 
Ic zâmbeşte prietenos, prevestindu-i ce 
poate fi cetatea din lagună. Oraşul Do
gilor a suferit mult politiceşte, sub stă
pânirea austriacă. Călătorul care întâl-
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nea pe lagună la locul sbirilor Sereni
simei Republice, în hainele lor lungi de 
mătase, pe beamlerii în mondire albe 
ai lui Franz-losif; dacă era un italian , 
naţionalist, ori un republican din cei de 
la *1848, cu drept cuvânt, se simţea jic
nit. Tomşa însă, ca si Lori de altfel, nu 
era fascinat de teoriile resorgimentului 
italian, nici nu considera republica, drept 
un panaceu. Amândoi veniseră în Vene
ţia, ca să guste din plăcerile ce reservă 
Laguna, celor îndrăgostiţi. Şi din acest 
punct de vedere, Veneţia austriacă nu 
a fost mai prejos de Veneţia cea ve
che. Pe piaţetă, la Lido şi printre cana
turi, se mâna o viaţă veselă şi uşoară, 
din care s’a înfruptat Alfred de Musset 
cu George Sand, Vasile Alexandri cu 
Niniţa, ca şi alţi mulţi oameni vestiţi 
ori muritori de rând. Căci pentru a gusta 
din farmecul Veneţiei, nu este numai 
decât nevoe să fie cineva fruntaş între 
fruntaşii lumei. Ajunge doar să aibi 
inima tânără, şi gust sănătos.

De aceia dar cititorul nostru, să se 
mulţumească a şti că, precum alţii, şi 
Tomşa cu Lori, au locuit într’un p 
d© pe Canal Grande. Apartamentul lor 
nu fusese încă despuitat, de preţiosul 
mobilier adunat de stăpânul palatului 
aceluia, senator bogat şi iubitor de tot

$6
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ce este frumos, pe lume. Zile întregi 
dearândui, au cutreerat, prietenii noştri, 
in sus şi în jos, canalurilc cele mici în 
gondolă. S’au răcorit cu îngheţată na
politană, şi cu limonade veneţiene. Au 
visat la Lido şi pe canal, la seratele 
acelea ^e păstrau încă, pe vremea aceia, 
ceva din farmecul strămoşesc.

în oraşul Dogilor şi al dragostei, Lori 
se simte alta. Nu-i mai vine să se mişte 
de acilea. Ca să şi poată prelungi petre
cerea în Veneţia, a venit la timp o boală 
neaşteptată. Ierescu a trebuit să mai e- 
mită încă patru poliţe, ca să trimeată 
atât cât se cuvenea.

El îşi făcuse iluzia, că în vara a- 
ceia va iconomisi câteva mii de lei. îşi 
luase concediu dela regiment, dase dru
mul slugilor, şi se hotărâse să petreacă 
toată vara la Găeşti, la sora lui. Din 
economii, avea să facă o surpriză lui 
Lori. Poruncise să-i schimbe odaia de 
dormit, într’un cuib de mătase roşie; şi 
să aşeze, în mijlocul acestui cuib de dra
goste, un măreţ pat de bronz aurit, cu 
polog numai Valenciennes. Buduarul a 
fost gata la timp. Pentru plata lui au 
trebuit alţi bani; bugetul lui Ierescu, s’a 
îngreunat mai tare.

Noroc însă, că soţia Ierescului, nu se 
gândeşte la dea Idea stea. La mesele ce ia

î
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în patru ochi, cu Tomşa, gândurile ei 
aleargă cu totul in altă direcţie. Ochii ise 
umplu de lacrămi, când Tomşa, îi spune 
că plecarea lor dm Veneţia, este hotă
râtă peste două zile.

— Cum am face, să mai stăm încă 
vre-o câteva zile mai mult ?

— Nu mai este cu putinţă.
— Dar la Bucureşti, nu vom putea 

trăi ca aci. O să fie oribilă, viaţa acolo.
— In via din Dealul Spirei, o să găsim 

noi amintiri dulci.
— Nu este tot una, Ştefane.
— Ştiu, Lori. Dc acum înainte, o să-mi 

fie un adevărat supliciu, minutele ce 
voi petrece departe de tine.

— Terescu, mi-a devenit nesuferit.
— Dar mie?
— Nu ştiu; dar mie mi s’a făcut o- 

ribil.
— Te cred.
— Atunci, de ce nu mă scapi de el?
— Cum?
— Foarte bine. Ascultă, ce zic eu. Să 

te faci luntre şi punte, şi să mi-1 trimeteţi 
tocmai la Dorohoi. Să nu-1 mai văd în 
ochi.

—■ ştii, că asta e o idee ?
— Foarte înţeleaptă. Numai să pui în 

practică ?
— Mă voi sili, din toate puterile.



99Stingher ®

— Drept răsplata pentru asta, îţi dau 
voe să-mi săruţi vârful degetelor; spune 
Lori, întinzând amantului ei, o mână de
licios parfumată şi mânuşată in cele 
mai fine mitene.

Conversaţia avea loc intr’o seară de 
Septembrie, pe Riva degli Schiavoni, unde 
le este aşa de drag să se preumble 
singurei şi nesupăraţi de vre o privire 
indiscretă.

încântaţi cu cele puse la cale, con- 
patrioţii noştri se suie în gondola, ce-i 
adăsta, ca să-i ducă acasă. Aci portarul 
le presintă, pe o tavă medievală de argint 
masiv, o depeşă. Ierescu îşi vestea soţia 
că i a trimis prin casa Hillel, încă cinci 
mii de fiorini.

— Ce fericire. Acum o să putem ^ să 
mai amânăm plecarea. Numai plec până 
Joia viitoare, strigă Lori, roşie la faţă, 
şi bătând din palme.

— Cum porunciţi, stăpână.



l

*



3

XII:

Tancu Dimani, se plimbă nervos în 
salonul de curând deretecat de Madame 
Pepi, bona copiilor lui, şi guvernanta ca
sei văduvite de stăpâna legitimă.

De la moartea nevestei, el s’a strâns 
în două odăiţe. Încăperile cele două mai 
mari, stau cu perdelele trase, şi uşile 
incuiate. Nimeni nu pătrunde întrân- 
sele.

Dacă acum îşi aşteptă câţiva prieteni 
la ghiurdum, pricina nu este patima jo
cului, nici că îi este urât singur Dumi
nica. Altul este motivul care l’a decis pe 
Dimani să deschidă azi salonul cel mare, 
în mijlocul căruia a întins masa de 
cărţi.

Salonul acesta nu are în el, nimic 
mai de seamă. O garnitură de fier ne
gru, îmbrăcalâ în pluş, este tot ce se a- 
flă intr’ânsul. Pe zidurile văpsite in lapte, 
stau aninate două portrete pe cât de

r
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mari, pc atât de puţin artistice. Un 
zugrav de biserici, s’a Încumetat să 
păstreze pentru posteritate chipul lui 
lancu Dimani, şi al răposatni lui soţii.

Privind la blândul portret al mamei 
copiilor lui, Dimani nu bagă de seamă 
când se deschide uşa, ca să lase pe Co
lonelul Căciulătescu, să intre. Punctual 
ca orice militar ce se respectă, cumnatul 
Iereştilor, a sosit cel dintâi. Numai de 
cât i-a urmat Ierescu. Mult mai târ
ziu se arată Voicescu şi Grigore Jliad. 
Pe dată iau toţi loc în jurul mesei de joc, 
care îi ţintueşte pe scaunele, lor până ce 
înserează de tot. Pepi le aduce atunci 
mejelicuri, o farfurie cu măsline şi caş
caval tăiat în felii subţire ca foaia de 
hârtie.

Gustând zacusca, cu prietenii, gazda 
istoriseşte cum Vodă i-a trimis răspuns 
prin Bolintineanu, că îl va numi senator. 
EI a mulţumit frumos Măriei Sale de 
atâta bunătate; dar întrucât stăpânirea 
l’a împedecat a se alege deputat la Piâm- 
nicu-Sărat, unde a mai fost ales, nu 
vede la ce ar folosi în Senat.

— Care va să zică, 1-ai tratat cu refuz 
pe Cuza? Foarte bine ai făcut, lancule; 
nu ştii ce bucurie o să faci lui Costaclie, 
când îi vei povesti treaba asta.
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— De care Costacke, vorbeşti Dta; 
întrebă acum Ierescu.

— De Costache Veleli. Că n’ei fi gân
dit că de lucrurile astea, se interesează 
Costache Chiristigiul ?

— Nu, se înţelege. Dar nu ştiam că 
este ena su cke ena mu cu Conu Costacke 
Veleli; îi răspunde apăsat Căpitanul.

Voicescu, care nu vrea să fie mai pe 
jos de Dimani, asigură că şi el a trimis 
la plimbare, pe Ministrul care i- a spus 
că Vodă vrea să-l pue Director la Casa 
de Depuneri, în locul lui Winterhalter.

— Cui spui mofturile astea, amice? 
Ieri ai fost la Liebreckt, de ai vorbit de 
rău pe bietul Winterhalter. Aseară Lie
breckt s’a dus la Iliescu, de i-a dat po
runcă să Iacă decretul prin care Win
terhalter, este înlocuit cu tine. Mâine 
apare numirea la Monitor. Aşa e?

— Nu ştiu, se înţelege că nu ştiu. E 
drept că mi-a vorbit Iliescu, aşa cum 
vă spusei, dar eu i-am răspuns, că sunt 
mulţumit cu ce sunt în Minister. Nu-i 

■ adevărat, că am spus ceva rău de Win
terhalter, ca să-i iau locul.

Mint eu, ai? Ce spui, bre? Dacă nu 
începeai să te lauzi, cu poveşti, nu te 
dam de gol. Dar acum, ce-ţi mai pot 
face? Doar să le spui Dumnealor, că’tot 
ce le spusei, le ştiu din gura nevestei

1
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Jui Liebrecht. Aşa dar, tc poftesc să nu 
ne mai plictiseşti cu cai verzi pe pereţi; 
încheie Grigore lliad, spre satisfacţia 
tuturor celor de faţă, afară — bine : 
înţeles — de Voicescu.

Şi ca să-I împace şi pe acesta, lliad 
il pofteşte cu el în trăsură, să-l ducă a- 
casă. Domnul Director al Casei de De
puneri, era gata să-l urmeze, de nu-1 
oprea Dimani.

— Cu Dumnealor, mai am ceva fami
liar de vorbit, îl desluşeşte gazda pe 
lliad.

— Cine este lliad ăsta; întreabă Ierescu 
pe Dimani, pe dată ce a pornit birja ce 
aşteptase la scară pe partenerul lor.

— E feciorul unui cârciumar din Po“ 
dul Galiţii, a lui Ilie Trancă. I-a rămas 
parale bune dela taică-său; şi s’a apu
cat de gazetărie. Nu ştie să scrie; 
plăteşte băieţii de 1a şcoală, de îi scrie 
articole. Le dă masa, şi câte un icosar, 
pentru un articol, cu care se laudă el. 
Intr'o vreme, îi făcea gazeta Guţă Frun- 
zănescu. Acum de când Frunzănescu 
s'a dus la Paris, la învăţătură, nu ştiu 
cine îi scrie jurnalul.

— Să vă spun eu una de ale lui Frunză
nescu, intervine Voicescu. lliad începuse, 
să nu-i mai dea cât cerea el; şi atunci
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i-a făcui o poznă, cârciumarului. Se po
meneşte într’o seară Veleli cu Iliad ăsta 
la el. Intră ţanţoş în redacţie, şi scoate 
tacticos din buzunar, un număr din «Pa- 

, triotul». ,,Ia poftiţi de cetiţi mă rog. 
Să vă încredinţaţi că ştim şi noi, să 
scrim când e nevoe.“ Şi asvârle gazeta 
pe birou. Veleli îşi pune ochelarii pe 
nas, şi o deschide. Citeşte doar vre-o 
două rânduri dela început, scoate din 
sertar „Pandurul" din ajun,şi il pune sub 
nasul lui Iliad. «Uite ceteşte şi te încre
dinţează că este articolul ce a scris ieri 
Farfara». „Nu se poate! Asta l-am scris 
eu azi de dimineaţă" vrea;să susţie Dom
nul Grigore. Dar peste câteva" minute, 
după ce a controlat articolul din cuvânt 
în cuvânt, s’a sculat furios. Dând cu 
pumnul în masă, a strigat: Farsa asta, 
ni^mai Frunzănescu mi-a făcut-o.
*— Cu povestea asta, vrei să te răzbuni 

pe Iliad, acum.
— Nu, zău. Chiar- Farfara, a islorisit-o 

Ariticăi.
— Se poate. Am mai auzit şi eu anec

dota asta. Dar să-i dăm pace lui Iliad, 
şi să ne vedem de ale noastre; zice 
Dimani.

— Ce să facem atunci? De ce ne 
apucăm ?
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Foarte solemn Dimani, arătă cumna
ţilor lui Ierescu, că din câte a auzit prin 
piaţă, situaţia financiară a acestui din 
urmă ar fi compromisa.

— Nu e adevărat; protestează Căpi
tanul.

— Lasă, Scarlate, să auzim ce spune 
D. Dimani.

— Eu nu spun nimic, Domnule Colo
nel. Zestrea lui Lori, zece mii de galbeni, 
s'a cheltuit. Bonurile rurale sunt puse 
amanet la Poumaye; arenda moşiei din 
Teleorman e luată pe trei ani înainte. 
Moşiile de peste Olt ale cumnatului, 
sunt ipotecate şi ele. Şi să nu să supere 
cumnatul, dar 'lemnul ce a vândut la 
munte, l-a dat pe ce nu curge pe apă. 
Judecaţi acum şi Dv., cum vine treaba 
asta.

— Ce zici la ponturile astea, Scar
late ?

— Nu aveţi decât să mă puneţi la 
cpitropie, dacă mă socotiţi atât de ne
mernic. Eu nu vă dau nici un răs
puns.

— Nu te supără, cinstite cumnate. Toţi 
te iubim, şi îţi vrem numai binele. Lori 
nu e numai sora răposatei. O ştiu de 
când era în laşe, şi Lin la ea, ca la co
pilul meu, Mă 'doare* din Fudet, de ce 
aud.
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— Rau Iaci, că te împrumuţi pe la 
cămătări; zice Voicescu.

— Dacă aceia sunt cămătari, ce să 
zică lumea de Dta. care dai cu împru
mut cu 5o/° pe lună.

— Nu e adevărat. Eu am împrumutat 
pe Veleli cu 2% pe lună.

— Cămătarii de Ia care mă împrumut 
eu, dau bani cu D/2% Pc lună. Tot mai 
eftin de cât iei Dta.

— Nu e vorba, numai de procente.
— Cea ce mă îngrijeşte pe mine, spune 

Dimani, este luxul pe care îl poartă 
Lori. De nu-i pui frâu la cheltuieli, să 
ştiţi că mergeţi la nuci. De asta am pof
tit şi pe Dumnealor, ca împreună cu 
mine, să te rugăm frăţeşte, să fii mai 
bărbat. Prea îi faci toate voile. Nu se 
cade, să iii aşa cârpă.

— Apoi, fiindcă vorbiţi aşa, dator 
sunt să vă răspund. Eşti prea prăpăs
tios, cumnate lancule. E foarte ade
vărat că am ridicat banii zestrei, dar 
nu i-am păpat. l-am vârât în casele 
din mahalaua Brezoianului. Ori când 
iau de două ori banii, ce am dat pe 
ele. Numai mobila ce am adus in ele, 
face cât zestrea. Ştiţi bine, ce mobile 
am luat din Viena, şi dela Paris. Bonu
rile rurale uunt puse amanet, nu tăgă-

1U7
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duesc; dar preţul lor se ridică zilnic. 
Dela aşi vinde azi, mi-ar rămâne două 
mii de galbeni.

— ViDde-le.
— Ca să Ie ei, Dta, prin Aşer. Foarte 

mulţumesc, cumnate. Dar să mergem 
înainte. Ziceţi că moşiile le-am ipotecat, 
că am luat venitul înainte. Nu zic, ba. 
Dar mai spun ceva: Am desţelinat o 
mie de pogoane, pământ care dela anul 
dă venit, nu glumă. Mă osândiţi că am 
vândut prost, lemnul de la muDte. Nu 
am vândut nici a zecea parte din bu
tucii, ce pot să vând, şi mai am încă 
zece mii de pogoane, pădure, în care nu 
a pătruns săcurea.

— Să fie aşa, cum zice Scarlat; în
treabă Căciulătescu pe Dimani.

— Aşa e, cum spune. Numai ştiţi că 
socoteală de acasă, nu se potriveşte 
cu cea din târg. La ananghie, nu scoţi 
nici o lescaie din tot avutul, care este. 
Munţii se vând pe nimica, moşiile nu 
prea "au căutare, dar dobânzile cresc zi 
cu zi.

— Ce ar fi de făcut ?
— Nn ştiu zău, ce să zic mai întâi. 

Gândesc că cel mai nemerit lucru, ar 
fi să plecaţi din Bucureşti. Aici Lori, 
nu se va putea stâpăni, va cheltui înainte 
nebuneşte.
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— Adică ?
— Să-ţi ei cumnate, nevasta, şi să te 

duci cu ea la Craiova. Acolo toţi spun 
că viaţa este mult mai eftinâ, şi nici 
atâta lux ca în Bucureşti. Intre nea
murile Dtale, Lori o să înveţe a ico- 
nomisi.

— Nu o să vrea, să plece din Capi
tală.

— Să vrei Dta.
— Şi apoi cine mă mută pe mine la 

Craiova?
- Zi că vrei, şi treaba este făcută. 

Directorul Ministerului mi-este ca un 
frate. Te mută în douăzeci şi patru de 
ceasuri; asigură Căciulâtescu.

— Să vedem ce zice şi Lori, îngână 
Căpitanul.

— De este să le sfătueşti cu Lori, nu 
te mişti din Bucureşti, în vecii vecilor.

— Cum vreţi să o ridic din casă, tară 
voia ei f

Ajunşi aici, cumnaţii lui ferescn, nu 
mai aveau ce zice. Voicescu, îşi iea pă
lăria, să plece. Căciulătescu mai rămâne 
câteva minute, pe gânduri.

Dimani, care are afecţie de lerescu, 
şi-i este milă de el, îl opreşte la masă. 
Vrea să-i îndulcească durerea ce se cre
zuse dator să-i facă, în ziua aceia.
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In tot timpul mesei, au vorbit de alte 
cele. S’au despărţit aproape de miezul 
nopţii. La plecare, Ierescu, spune lui 
Dimani, că a primit o telegramă din 
Viena, de la Lori. II anunţă că a sosit 
cu bine, şi porneşte spre Bucureşti.

— Să vie sănătoasă. Dar ascultă-ma 
şi pe mine, ce îţi spun. Altfel o să vă 
iea bancherii, moşiile.

— Asta e o ipohondrie, la Dta; spune 
Scarlat Ierescu, scoborând scara, ce dă 
deadreptul în uliţă.

i
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Ierescu avea multă încredere în el în
suşi. Optimismul său, în ce priveşte plus 
valuta averei lui, nu era însă o simplă exage
rare. Totuşi critica cumnaţilor lui, l-a pus 
pe gânduri. De mutat în provincie nu 
putea fi vorba, fiindcă nici odată Lori nu 
s’ar fi învoit la aşa ceva.

Dar îşi va restrânge cheltuelile. O să-i 
spue nevestei, că numai poate cheltui, ca 
până acum. Şi soţia lui, fenice înţeleaptă, 
va înţelege numai decât, ce are de făcut. 
De acestea nu se îndocşte Ierescu. I-se 
rupe doar inima la ideia că această res
trângere a cheltuelilor, va mâhni pe ne
vasta lui. Va trece însă peste aceasta, şi 
îi va vorbi bărbăteşte, pe dată ce se va 
întoarce acasă.

Aşa era hotărât Ierescu. Dar în ziua 
când a zărit-o scoborându-sc din trăsură, 
voioasă şi sănătoasă, cu braţele încărcate 
de cutii şi cutiuţe, unele mai frumons 
şl mni nefolositoare ca. altele • Ierescu n
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amuţit. Fără să-i zică un cuvânt, p< sic 
câteva zile a iscălit alte poliţe, ca să tri
mită lui Popovici, comisionarul din Fleiscli- 
markt, banii ce acesta a procurat Di:ei 
Ierescu la Viena.

Din pricina cheltuelilor făcute la Ykra 
de Lori, Căpitanul a trebuit să mai vândă 
lui Agop, cele câteva mii de butuci, nai 
eftin chiar de cât întâiaşi dată. Ochii lui 
Lori erau aşa de frumoşi, şi Ierescu să 
simte aşa de fericit când priveşte ochii 
aceia, ce lucesc ca două peruzele; încât pt li
tru un om ca Ierescu, chestiile financiare 
cad pe cel mai de pe urmă plan, în tot
deauna.

Când nu e lângă ea, el nu gândeşte de 
cât la dânsa, şi Iacei de al patrulea galon, 
ce în sfârşit, cu siguranţă, îşi va putea 
coase pe monclirla Anul Nou. Sunt doi ani, 
de când ar fi putut fi maior. Fiindcă însă 
nevasta lui, pentru nimic în lume nu avoit 

,^să părăsească Capitala, el a cedat rândul 
Tui altora. Acum este lini şl it. Va rămâne 
în Bucureşti, în fruntea batalionului pe 
care l-a organizat.

Şi acum când Colonelul, i-a dat ordin 
să se prezinte Ministrului; el nu se îndoeşte 
că Ministrul vrea să-i anunţe înaintarea 
sa, mai înainte de ce adăsta. Intră dar 
fără nici o grijă, în cabinetul Ministrului, 
care prin extrema afabilitate eu care îl
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primeşte, îl întăreşte, si n ai mult în cre
dinţa lui.

- Te felicit, Căpitane, pentru chipul 
cu care ai organizat batalionul, pe care îl 
comanzi.

Să trăiţi, Domnule Ministru, mi-am 
făcut doar datoria.

Voi să te rog, să-mi faci un serviciu.
Porunciţi, Domnule. Ministru.
Eşti vrednic să fii şef de corp; şi 

voi să-ţi dau comanda unui batalion de 
vânători. Să te duci la Iaşi, să iei locul 
lui Ciulei, care nu are nici una din însu
şirile unui şef de corp. A dezorganizat 
batalionul. Intre ofiţeri a intrat zizania, 
casa nu e în regulă, serviciul lasă de dorit, 
Numai Dta, poţi pune regulă acolo.

Mă ertaţi, Dle Ministru; 
sole mele familiare, nu-mi pei 
răsese Bucure şt iul.

Interesul obştesc, primează ori ce in- 
U res particular, Căpitane.

— Ştiu, Domnule Ministru. Dar eu cred, 
*.ă sunt alţii mai volnici de cât mine, să 
ia comanda vânătorilor.

- Nu, Domnule. Nu cunosc, nici un 
alt ofiţer de infanterie, capabil sa pue 
ordine în batalionul lui Ciulei. Dta eşti 
indicat, pentru misiunea aceasta.

Eu, foarte mult, v’aşi ruga Dom
nule Ministru, să mă lăsaţi în regimentul

r iutere- 
t să pă-4l

'

h
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meu. S'ar găs; poate şi altul mai bun, pen
tru la Iaşi.

— Nu, Domnule. Eşti cel mai bun co
mandant de batalion, ce cunosc.

— Vă mulţumesc, Domnule Ministru ; 
dar va rog să vă gândiţi că...

— Nu mă gândesc la alt nimic, decât 
la binele oştirei.

Am înţeles, Domnule Ministru.
Mâna ce-a strâns Ministrul, când a dat 

drumul lui1 Ierescu, era un sloi de gheaţă. 
Ca un năuc, s’a întors la casarmă, şi a 
dat năvală la colonelul săli.

Acesta avea o veche vrăşmăşie cu Ciulei. 
L’a asigurat, că se va face luntre şi punte, 
să nu piardă pe Ierescu din regiment. 
Toate opintirile au dat greş. Pretutin
deni i se spune, că se osteneşte în zadar : 
Ierescu trebue să treacă în capul bata
lionului de vânători.

— Nu ştiu ce le-a năzărit la Minister, 
dar le-a intrat în cap, că numai Dta poţi 
lua locul lui Ciulei. Dă din mâini, că o să 
te pomeneşti mutat,dintr’o zi într’alta.

Aceste cuvinte ale Colonelului, găsesc 
pe Ierescu desesperat. Nici nu îndrăs- 
nise, să spue nevestei de ce este vorba. 
Umblă din casă în casă, cere tuturor aju
tor, să nu-1 mute din Bucureşti. Căciula- 
tescu, la început, nu vrea să-l asculte.

IU
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Spera ca mutarea la laşi, va fi spre mân
tuirea lui. Pe dată ce a înţeles, că este 
decis să-şi sdrobească frumoasa-i carieră, 
numai să nu se mişte din Capitală ; a in
tervenit şi el.

Şeful personalului, era un ofiţer pe care 
Căciulătescu îl avusese sub ordine, şi-ar 
fi vrut să-l servească. I-a mărturisit însă, 
că se trudeşte în zadar, de oarece Minis
trul este nestrămutat în hotărârea de a 
trimite pe Ierescu la Iaşi. Adaogă, că 
Ministrul socoteşte că îi face o favoare 
lui Ierescu ; şi sc arată mânios împotriva 
celor ce intervin.

Generalul Buhuş, implorat de Ierescu, 
nu numai că a vorbit Ministrului, dar s’a 
dus chiar la Vodă. La rugat să dea pace 
Căpitanului, şi să-l lese în Bucureşti.

— Nu-i chip, Cocoane. Ministrul este 
foc şi pară pe Mata, că nu-i dai ascultare. 
Mi-o zis că are poruncă dela Măria Sa, 
în chestia aiasta. Am crezut că şugueşte, 
şi m’am înfăţişat eu, la Vodă. N’a fost 
chip. Şi pe Vodă l-au obrocit. Ţin amân
doi una şi bună, că trebue să te duci la 
Ieşi. Du-te, bre omule, şi dă-le pace. Te-om 
aduce noi înapoi, când va fi vremea.

încolţit din toate părţile, Ierescu se des- 
tăinueşte soţiei sale. Lori se înfuriază în 
potriva celor ce vor să-l mute. Ii ocără- 
şte în aşa fel încât, Ierescu, pentru a oI
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linişti, le iea apărarea. De altfel în fundul 
sufletului său, este foarte mândru că şefii 
lui se gândesc la el, şi îl socotesc ca pe cel 
mai destoinic să comande un batalion de 
sine stătător. Numai că idei a de a pleca 
din Bucureşti, era nesuferită nevestei lui ; 
îl făcea să nu accepte cu recunoştinţă 
permutarea.

Lori, simte cât este de mândru Căpi
tanul, de aceia că însuşi Vodă, îl judecă 
aşa dc bine. Tocmai de aceia se arată 
mai neîmpăcată cu ideia de a părăsi ora
şul, în care s’a născut.

— La urma urmelor, fă ce ştii. Dar cu, 
nici moartă nu plec din Bucureşti.

- — Cum crezi, că te aşi lăsa eu, singură ?
— Dacă eşti aşa de mândru, că vor 

să-ţi dea comanda vânătorilor, o să o faci 
şi asta. De ce nu rogi pe Tom.şa, să puc 
o vorbă bună la Vodă? Am auzit că s’a 
întors din concediu, şi ştii cât ţine Vodă la 
el. încearcă şi calea asta.

Pus în curent cu situaţia, Aghiotantul 
lui Cuza, nu pricepe nici el, de ce s’o fi 
încăpăţânat intratât Ministrul, să-l tri
mită în Moldova. Fâgădneşte, prin ur
inare, să facă tot ce-i stă în putinţă, ca 
nimeni să numai să se ţie de capul bunului 
prieten şi camarad. Emoţionat, Ierescu, 
strânge amândouă mâinile lui Tomşa. Ii
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mulţumeşte cil lacră mile în ochi pentru 
tot ce va face, în favorul său.

— Fii liniştit, Căpitane. Chiar de azi 
mă pum în mişcare. Mare minune, să nu 
isbutesc.

— Vă mulţumesc Domnule Maior, căci 
sunt tare amărât. Nu înţeleg, ce au toţi 
împotriva mea.

- Cred că te înşeli, dacă judeci astfel. 
Ei socotesc că te onorează, cu asta.

— Ştiu, înţeleg foarte bine. Dar ştiţi 
Dv. Este la mijloc o chestie familiară. 
Eu m’aşi duce cu dragă inimă, dar nevasta 
nu vrea să audă de Moldova.

— Fii pe pace ! Am să te satisfac pe de
plin.

Au trecut trei zile de când a părăsit 
Ierescu, încântat, locuinţa lui Tomşa. Şi 
de atunci nu mai doarme, s’a scofâlcit cu 
totul. Faptul ca Tomşa nu a venit, să-i 
aducă un răspuns bun, îl face să întreză
rească rezultatul. Intră în fiecare dimi
neaţă în casarmă, cu inima cât un purece. 
Aci nu vorbeşte cu nimeni. Sta pe gânduri, 
şi fiecare cuvânt ce aude, îl face să tre
sară, ca dintr’un vis rău.

— Lui Ierescu nu-i sunt boii acasă, ob
servă Colonelul, adjutorului său.

— Pare că a căpiat, dela o vreme, în
tăreşte Locotencntul-Colonel.

— Nim vine,sa sc despartă de Bucureşti.
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— Nu o sa aibă încotro. Va trebui să 

plece.
— El se luptă.
— Cu cine să se mai lupte ? Veni ordi

nul, prin care pe ziua de mâine e mutat 
la Iaşi.

— Sărmanul. Atât spune doar, ordinul?
— Ba adaogă, că Maiorul Ciulei osie 

mutat în regimentul nostru.
— Halal de batalionul al treilea, când 

o cădea pe mâna lui Ciulei. Pentru noi 
plecarea lui Ierescu, este o pierdere.

— Şi sosirea lui Ciulei, alta mai mare.
— Aşa este. Pune te rog să-l cheme 

pe Ierescu aici, să-i dau ordinul de plecare. 
Probabil, o să-mi ceară o permisie de câte
va zile.

<— Nu puteţi să-i acordaţi nici o per
misie. O confidenţială a Ministrului, zice 
că trebue să plece din Bucureşti imediat, 
în douăzeci şi patru de ore.

— Ce comedie !
Nici nuvŞfârşise Colonelul ţigara, ce şi-a 

aprins când a dat ordin sa-1 cheme pe 
Ierescu ; şi Căpitanul era în faţa lui :

— Va să zică, ne părăseşti, Căpitane?
— Nu ştiu nimic, Domnule Colonel.
— A eşit decretul prin care te-au mu

tat la Iaşi. Mie personal îmi pare foarte 
rău ca ne despărţim; dar pentru Dta este 
un semn' de mare încredere, şi te felicit.
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Predă comanda batalionului Căpitanului 
Vasiliu şi prcgăteşte-te de drum.

•— Am înţeles. V’aşi ruga pentm o per
misie ele opt zile.

-- Acum depinzi direct de Minister. Eu 
nu pot decât să-ţi comunic ordinul, de a 
pleca imediat la Iaşi. De vrei să mai rămâi 
în oraş câteva zile ; du-te la Minister, de 
cere voie de acolo.

— Vă salut, Domnule Colonel.
La revedere, Căpitane ; şi la mai

mare.
Mâna pe < arc o strânge Colonelul, arde 

aşa de tare, încât aceste nu se poate ab
ţine, de a zice lui Ierescu :

— Ai ferbinţeală. Vezi să-ţi dea me
dicul ceva, să nu te înbolnăveşti mai rău.

— N’am nimic, Domnule Colonel. Nu 
vă îngrijaţi, vă rog. Sunt sănătos tun.





1

XIV

Pe pământ nimic nu e absolut. Oa
menii, nu sunt nici îngeri, nici draci. 
De aceia şi Lori, cu toate. defectele ei, 
unele moştenite, altele dobândite, are şi 
calităţi bune. Intre aceste din urma, se 
numără dragostea ei de copii şi de ani
male. Această dragoste pentru cei mai 
mici şi neputincioşi, este cu atât mai vred
nică de laudă, cu cât Lori, cu toată re
gularitatea trăsurilor feţei are în figura 
ci ceva aspru, de care foarte adesea 
se sperie copii şi dobitoacele. Ea face ade
vărate sforţări, ca să-şi atragă simpatia 
lor. Nimic nu o descuragează în lupta de 
a se face plăcută lor.

Pentru câini şi pisici, îşi umple buzuna
rele cu bucăţi de pâine, de le împarte 
pe unde întâlneşte vreunul din aceste do
bitoace, care cu cât sunt mai slabe şi mai u-r 
râie, cu atât devin mai interesante pentru

/
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Lori. Dimineaţa îi place sa duca bomboane 

• şi jucării,copiilor săraci. Foarte adesea în
soţeşte aceste daruri, cu altele lot pentru 
copii, dar pe care mai mult decât' copii 
le preţuesc părinţii lor.

In ziua când Ie re seu primea poruncă 
să pornească la Iaşi ; soţia lui era în dâr- 
dora botezului unui copil, al unei foste a 
ci spălătorese. De aceia nu a băgat de 
scamă cât de mult întârziază Ierescu. Mul
ţii mită de cum a petrecut în mijlocul aces
tor umiliţi, Lori îi povesteşte ce drăguţ a 
fost pruncul, ce bucurie a făcut copilelor 
mai măricele, cutia cu cofeturi de la Con- 
stantinescu. Tare i-a rămas inima, la un 
cocoşel pe care îl cresc copii aceia împreună, 
şi care se joacă toată ziua cu ei.

— Toate bune şi frumoase ; dar nu mă 
întrebi şi pe mine, de ce am venit aşa de 
târziu dela casarmă?

— Aşa e. Nu băgasem de seamă. Ce ai 
păţit?

— M’au mutat la laşi !
— Şi când pleci ?
— Nici odată.
Căpitanul istoriseşte nevestei sale, cum 

l-a încunoştiinţat Colonelul de mutare, şi 
cum a pornit pe dată la Minister. Mini
strul nici nu a vroit să dea ochi cu el. 
I-a trimis răspuns, printr’un ofiţer de or- 
ordonanţă, să pornească îndată la Iaşi,
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daca vie a sa capele e pole lele de maior, 
de Sf. Vasile. A dat atunci navală, la Di
rectorul Ministerului. Nici acesta n’a fost 
mai breaz ca Ministrul, i-a spus aidoma 
acelaş lucru. A înţeles omul, că trebue să 
aleagă între Bucureşti şi oştire. La drept 
vorbind, nu se prăpădeşte de Bucureşti. 
Auzind că Iaşii, sunt un oraş destul de 
frumos, şi tare i-ar fi fost drag să comande 
vânătorii.

— Bănuiam eu asta.
— Numai atât că Dta nu vrei, să pleci 

din Capitală.
— Nici moartă, nu es din barieră.
— Ştiam eu bine, că este aşa. Şi atunci, 

ţi-am jertfit viitorul meu.
— Ce ai făcut?
— Mi-am dat dimisia. Nu vezi că am 

şi lepădat uniforma? De acum nu mai 
mă vezi cu mondirul pe mine, cât o fi 
lumea.

Ierescu povesteşte domol. Caută să dea 
jertfei sale, aparenţa unui act simplu, şi 
pe care nu-1 regretă prea mult. Nu voeşte 
ca Lori să ştie, cât l’a costat plecarea din 
oştire. Dar cu cât vorbeşte mai simplu, cu 
atât isbuteşte mai mult să o înfurie. Roşie 
ca racul, cu ochii injectaţi de sânge, 
nu se mai poate stăpâni. Din gură îi ies 
cuvinte triviale, vorbe de care Ierescu nici 
nu bănuia că fac parte din vocabularul

123
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r.oţiei baie. li spune, în chipul cel mai crud, 
ca este lipsit de. inteligenţă, incapabil de 
ceva măi bun, de cât ue a muşti ului re
cruţii. A ruinat-o prin incapacitatea lui. 
Acum nici nu mai vrea să muncească, e 
un trântor.

— Linişteşte-te,' Lori, pentru Dumne
zeu ! Nu te-a ruinat nimeni. Fii sigură că 
nu am să stau cu mâinile în sân. O să-mi 
găsesc, cc să muncesc. N’avca nici o grijă.

— Ce-mi pasă mie, dc ce-o să faci Dta, 
dc acum înainte 1 Nu înţelegi tâmpitule, 
că m’ai plictisit? Credeam că te vei duce în 
Moldova; că voiu mai răsufla şi eu, fără 
să-mi apari în ochi, la fiecare minut. M’am 
săturat de vieaţa asta. O ! Doamne, de cc 
nu vii să mă ei 1

— Nu-i nevoe, Cocoană, să tc rogi la 
Dumnezeu, pentru asta. Nu te mai văicări 
aşa, iacă plec şi te las, eu.

— Dute opt, şi cu-a brânzii nouă. .
— Am plecat.
Clătinându-se pe două cărări, Ierescu a 

luat drumul spre Căciulătescu.
Colonelul presidează prânzul, înconjurat 

dc copii şi nepoţi. La dreapta lui, stă 
Filofteia, de împarte la fiecare din mân
cările ce aduce în sofragerie, un soldat 
în plină uniformă. Nimeni nu se adăsta 
la ora aceia, să vadă pe Ierescu in
trând. Au crezut că vine, să 1* ves-
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tească cine ştie ce nenorocire, aşa era de 
galben şi de descompus.

— Cc ie ? Ce face Lori ?
— Este bine sănătoasă; m’a gonit din

casă.
— Nu mă mir de loc; spune sora lui.
— Ba drept să-ţi spun, că la aşa ceva 

nu mă aşteptam ; zice Căciulătescu, după 
cc Ierescu le istoriseşte ce s’a petrecut.

— Vezi numai, să nu ţi se facă milă de 
ea, si să o ierţi; adaogă Dna Filofteia Că
ciulătescu.

— Cum să o iert ? M’a goni t, ca pc o sluga. 
Uite că a pornit după mine şi calabalâcul 
meu ; spune Căpitanul,care a zărit pe vis- 
tavoiul său, cum vine cu o birjă plină cu 
geamantane. Nu m’aşi mira, să fie şi în
curcată cu cineva.

— Te mai îndoeşti?
Două zile s’au ţinut de capul lui Ierescu, 

Căciulătescu şi soţia lui, să-l facă să re vie 
asupra demisiei, şi să plece la Iaşi. Nu a 
fost chip, să-l înduplece cineva.

— Nu se poate. M’aşi face de râsul lu
me i. Lăsa ţi-ma !

A plecat la Craiova, din care nu a mai 
cşit, decât spre a se duce la cimitirul Si- 
neasca.

Lori nu calculase astfel. Despărţirea de 
Ierescu, în chipul cum a urmat, nu a intrat 
în prevederile ei. După cc dar, într’o fugă*»
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a adunai bagaj, le bărbalului, si li-a pornii 
la Căciulătescu ; s'a simţit desorientată cu 
totul. Are nevoe de sfat şi mângâiere.

Pentru aşa ceva este minunată Aretica 
Voicescu. A poruncit dar să puc caii la tră
sură, şi s’a îndreptat spre sora sa. Dna Voi
cescu ascultă în tăcere pe Lori, care cu o 
volubilitate extraordinara, îi descrie scena 
în urma căreia a plecat lercscu. Bine în
ţeles, Lori dă scenei aceleia caracterul ce-i 
convine.

— Ori cum, asta este o mare nenorocire 
pe capul tău; suspină Dna Voicescu.

— Ce nenorocire, soro? De mai ţineam 
casă cu el, mă aducea în sapă de lemn.

— Nu fii aşa de nedreaptă, Lori. Scar- 
lat nirare de cât o singură vină : că a jucat 
cum i-ai cântat tu.

— Va să zică, şi tu tot lui îi dai dreptat e. 
Foarte frumos !

— Spun ce este.
— A fost mojic cu mine, întotdeauna. 

Mă tortura.
— In nici un caz nu ai suferit de la el, 

nici pe sfert, din câte rabd eu, lui Voicescu,
— Te bucuri de averea lui Voicescu. 

şi de aia îi rabzi.
— Cum poţi, să spui una ca asta?
— Ei, şi ? Dacă mă scoţi din sărite, cu 

chipul tău de a judeca lucrurile.
— Ştii că eşti curioasă, Lori. Ce vrei 

sa-ţi spun?
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— Nu ştiu, dar tu în loc să mă consolezi, 
mă osândeşti.

— Dacă e aşa, poftim ! Foarte bine că 
te-ai certat cu Ierescu, te felicit.

— Nici aşa, nu vroi !
— Ce vrei, dar?
— Să-mi spui ce crezi tu, că ar fi dc fă

cut, de acum înainte. b
- Cel mai înţelept ar fi, să te duci la 

Filoftcia, să te împaci cu Scarlat, şi să ple
caţi amândoi la Iaşi.

— Nu voi să fac asta. Nu pot să-l mai 
sufer pe. Ierescu. Am sfârşit cu el.

Şi fără să mai adaste alt răspuns de Ia 
Dna Voicescu, Lori îşi pune mâna la gură 
ca să oprească un rîs nervos, ce în câteva 
secunde se preschimbă în plânsele des
perate.

Dna Voicescu, lasă pe Lori să-şi descarce 
nervii, fără ca să-i spuie un cuvânt mai 
mult. Nici nu ar şti ce să-i zică. Răsuflă 
numai atunci, când o vede că-şi şterge o- 
chii şi îşi pune voaleta pe obrajii rumeni. 
O conduce până la trăsură. Privind-o cum 
se duce, în caleaşca-i de gală, Arctica se 
înduioşează de sora ei.

— Nu o să o sfârşească bine Lori; gân
deşte dânsa.

P
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A făcut valvă mare în Bucureşti, des
părţenia Iereştilor. Câtva timp nu s’a vor
bit în lume de cât de asta. Bucureşteanul 
însă este, din fire, îngăduitor pentru pă
catele ce isvorăsc din dragoste ; şi de ac(ea 
iute s’a uitat tot scandalul. Lori a conti
nuat să apară la toate balurile şi seratele 
bucureştene,ca şi mai înainte, dacă nu chiar 
mai des. Doar Tomşa a început să apară 
în fie care zi, în strada Brezoianu, fără ca 
nimeni să vadă ceva rău în aceste vi
zite cotidiane. La mesele unde este invi
tată Lori, nu lipseşte nici o dată Maiorul. 
In strada Brezoianu, el dă chiar porunci, 
pe care slugile, le execută numai decât, ca 
pe cele date de un adevărat stăpân.

La mesele ce da Dna Icrescu, vine toată 
lumea bună. Dor la dejun, pot sta singuri 
la masă, Lori şi Tomşa. La dejunurile astea, 
Maiorul vorbeşte lui Lori, politică.

Dinainte de Crăciun, ea ştie a că se pre
găteşte ceva serios împotriva lui Vodă. 
Foarte natural i s’a părut, prin urmare, că 
la 11 Fe vru arie, oştirea a răsturnat pe Cnza.

9
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Mai mult a minunat-o faptul că lom şa fu 
ţinut în slujbă de fe vru ari şti, şi l-au însăr
cinat cu funcţiuuile de ofiţer de ordonanţă 
al Generalului Golescu, căpetenia Loco- 
tenenţei Domneşti.

— Cum văd eu, erai printre conspira
tori şi tu.

— Doamne fereşte ! Ar fi fost din partea 
mea o mişelie, să lucrez în contra Prinţu
lui, pe care îl slujeam şi căruia îi jurasem 
credinţă.

— Atunci de este aşa, cum de slujeşti 
acum pe Golescu ?

— Asta e alta. Odată ce Prinţul a abdi
cat, sunt liber să servesc pe oricine. Prin 
abdicarea lui, m’a deslegat de jurământul 
de credinţă, ce mă constrângea.

— Aşa dar, bine au făcut cei ce Pau dat 
jos pe Cuza.
. — Nu zic asta. Amestecul oştirei în cons
piraţie, eu nu-1 pot aproba. Din nenoro
cire, Cuza a făcut mari greşeli. Acum trage 
consecinţele greşalelor saie. Lumea este 
încântată că a căzut Cuza. In oraş este en
tuziasm mare. Te sfătuesc să eşi prin târg, 
să vezi numai ce este acolo.

Lori a lăsat pe Tomşa să se odihnească 
în iatacul ei, şi a plecat cu trăsura prin o- 
raş, Astfel a putut să admire Capitala pa
voazată cu steaguri tricolore. A trecut prin 
drept,uj rasei Generalului Solompn, Pe
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fostul Ministru de Răsboi îl păzia oştirea. 
Iu Lipscani a văzut copii clin şcolile pri
mare, doi câte doi, cu steguleţe în mâini. 
Sub conducerea institutorilor lor, ei îşi 
manifestau bucuria de a fi scăpat de lecţii 
în ziua aceia, cântând în cor, pe o arie po
pulară, un câţec de ocazie, ce se sfârşeşte 
cu referau! :

,,Afară, afară din Domnie 
Că n’ai ştiut să porţi coroana României.”

Lori reuşeşte să pătrundă şi în dealul Mi
tropoliei, ca să vază pe deputaţii pe care se 
rezima regimul cuzist, cum decretează ei 
că Patria este recunoascătoare oştirei, ce 
a detronat pe cel căruia, aceiaşi deputaţi, 
îi mărturiseau în ajun credinţă vccinică.

Hai să eşim de acilea. Mi-este greaţă 
de laşitatea oamenilor ăstora, spune Lori 
lui Tomşa, venit şi el la Cameră, să asiste 
la manifestaţia Parlamentului cuzist.

Au plecat amândoi la vie, unde nimeni 
încă nu aflase de ce s’a petrecut peste noapte 
în Palatul Domnesc. Pândarul aflase doar 
că pe Cuza l-au făcut împărat. El cutează 
prin urinare, să întrebe pe stăpânul său, 
întrucât poate fi adevărat svonul acela.

— Nu e adevărat, moşule. Vodă a plecat 
de bună voo din ţară, ca să ne putem aduce 
alt domn de viţă împărătească, Sa fim Ia 
rând cu ţările celelalte,

-- Numai să dea pimnejseu bine, Coco

ni
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najule. Ca de, noi aşa proşti cum sun Icni, 
noi ziceam că, nici Cuza n’ar fi fost aşa rău.

In toiul luptelor pentru cimentarea U- 
nirei, prin întemeierea unei dinastii de 
sânge regal şi ereditară, s’a judecat în faţa 
judecătorilor dela Tribunalul Ilfov, divor
ţul dintre Ierescu şi Lori.

Graţie amabilităţii lui Gârlescu, şi mai 
cu seamă din pricină că Ierescu nu s’a 
mişcat, procesul a mers ca pe roate. Get 
dintâi proces de divorţ, care s’a cercetai 
după prevederile Codului Alexândru-Ion 1, 
s’a resolvat repede, fără vorbă multă.

La 9 Mai, sentinţa de despărţanie a fost 
transcrisă în registrele Stărei Civile. A 
doua zi Dna Ele onora Tămădău, desro- 
bită de lege de lanţurile nunţei, s’a dus pe 
Podul Mogoşoaiei, de a fost de faţă la in
trarea triumfală a Prinţului Carol de Ilo- 
henzolern, în Bucureşti.

împreună cu alte multe doamne, Lori 
a aruncat un coş întregeu flori peste capul 
tânărului Domnitor, care a venit în tră
sură deschisă, având alături de el pe Ge
neralul Golcscu. Caleaşca domnească ei a 
împresurată de înterg Stat-Majorul pre
decesorului său. Aghiotanţii lui Cuza că
lăresc deavalma cu ofiţerii gardei naţio
nale, cari se deosebesc de cei dintâiu prin 
pălăriile lor împodobite cu pene, şi prin 
cravatele, gări bal di ane, ce au Ia gât.

132
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De trăsura lui Lori, sc apropie o birja 
nu tocmai elegantă, în care stă în frac şi 
cu joben nou pe cap, Voicescu. Directorul 
Casei de Depuneri, este nebun de bucurie. 
A văzut pe Vele li ministru ; şi presimte că 
se apropie ceasul când vraful de poliţe ale 
acestuia, se vor transforma în bani sună
tori.

I

— Dar Aritica, de ce nu a venit?
— N’a vrut. Adică nu este tocmai bine. 

E chiar serios bolnavă; răspunde Voicescu.
Lori, uitând un moment ce duşmănie 

domneşte între adevăr şi Voicescu, se în
crede înce-i spune. Dă poruncă viziutiului 
să treacă Dâmboviţa, ca să vadă ce face 
sora ei.

A găsit însă pe Dna Voicescu, în gra
dină.

— Ce ai? De ce suferi tu?
— Ce vorbă e asta? Sunt bine, sănă

toasă ; nu m'a durut, nici nu mă doare 
nimic.

— Voicescu îmi spuse că eşti serios 
bolnavă.

— Şi l-ai crezut?
—• Nu mi-am închipuit, că poate să fie 

un om aşa de mincinos. I-a fost ruşine, 
să-mi spue, că n’a vroit să te iee cu el, să 
vezi parada.

— Ba eu nu am voit să es din casă. Când 
văd tocmai pe cei ce trăiau din mila lui
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Cuza, cum sc gudură acum pe lângă cei ce 
l-au dat jos, mă apucă scârba.

— Din partea asta, ai dreptate. Dar să 
ştii că a fost foarte bine. Uniformele ofi
ţerilor din garda naţională, sunt de o fru
museţe ! Tomşa avea un cal, care mânca 
foc, nu altceva. Vodă nu şi-a luat ochii de 
la calul ăsta. Ii plac caii, se vede.

— Dar Prinţul, cum se arată?
— Este tânăr şi drăguţ; Un brunet cu 

ochii albaştrii. Parcă este o bomboană. O 
să-l mănânce cucoanele.

—- Să-i dea Dimnezeu noroc şi domnie 
lungă; că prea ne facem de ocară, tot 
schimbând la Domni.
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Dacă despărţenia a mers strună, nu tot 
aşa de uşor, se pot descurca celelalte da- 
raveri ce preocupă pe frumoasa doamnă 
Tamădău. Tribunalul, e drept, a osândit pe 
Ierescu să-i plătească o respectabilă pensie 
alimentară ; dar nu o poate încasa în nici 
un chip.

Scarlat Ierescu, din minutul când a pă
răsit casele din strada Brezoianu, nu a mai 
făcut nici o mişcare. Par’că ar fi murit. 
După arendaşi nu aleargă. Poliţele i se 
protestează pe fiecare zi.

—* Nu înţeleg, unde vrea să ajungă o- 
mul ăsta ; se tângue Lori către Dimani.

Cumnatul ei, o ajută cu sfatul, ori îm
prumutau du-i bani. El îi recomandă pe 
avocatul lui, pe Furculescu, ca pe un meş
ter capabil sa o scoată din încurcătură. 
Dar uite că nici Furculescu, cât este el de 
mehenghiu, numai ştie ce trebuie să mai 
zică, Pe J,ori o scoate din minţi greutăţile 
pecuniare cu care se simte, şi care mai 
înainte ?i erau a&soiut necunoscute, pa
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sâcâie necontenit pe Dimani cu întrebări 
nesăbuite. Ii cere sfaturi ce nu-i poate da.

Furculescu pretinde că singurul mijloc 
de a mişca carul din loc, ar ii să intenteze 
proces lui Ierescu, pentru restituirea dote:. 
Procesul s?a câştigat într’adevăr. Şi fiindcă 
Ierescu nu a făcut nici un pas, sentinţa a 
rămas repede definitivă. Dar tot nu au 
făcut nimic, faţă de rezistenţa pasivă a 
Căpitanului. Avocatul propune, acum s?-l 
execute prin portărei.

— Asta e asta, zice Dimani. Avere este 
berechet, dar şi datorii sunt destule. Dacă 
Ierescu ar fi alt om, s’ar putea ajunge la 
o înţelegere. Şi-ar plăti toate datoriile, şi 
i-ar rămâne şi lui avere bunicică.

— Aşa zic şi eu, Domnule Dimani.
— Dar uite că Ierescu, nu zice ca ne .
— încăpăţânat român, şi olteanul ăsta !
—* Ierescu are suflet de pasăre. Să şti li 

dela mine.
— Ce vorbă mai e asta?
— Să va spun, acum. Când eram flă

cău, o muiere bătrână, Dumnezeu să o 
ierte, mi-a spus că femeile au suflet de pa
săre. Când femeea are suflet de turturea, 
nu iubeşte d cât odată în viaţa ei, odăi' 
şi grozav. Amor. zutatunci că este mina' o 
poveste. Mai târziu m’am încr d nţat 
că este to.inai aşa, cum mi-a z s bătrâna 
aceia. Nu şt am însă că sunt şi bărbaţi cu
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suflet de pasăre. Dar acum văd că suni s' 
de aceştia. Ierescu este unul dintre ci. El 
nu a iubit în lume decât pe Lori. Dacă a 
per du t-o pe ea, puţin îi pasă lui de ce se 
petrecea în jurul său. De nu ar fi biseri- 
cos, aşa cum este, de mult şi-ar fi pus el 
capăt zilelor.

- Crezi Dta lucrul ăsta?
— Din pricina asta, nici nu ştiu ce mai 

e de făcut.
— Să mergem înainte, Domnule Dimani. 

De punem moşiile la mezat, rămân toate 
asupra Coanei Eicon orei. O să-i fie bine, 
crede ţi-mă.

— Ştiu că se poate şi aşa. Dar vezi, 
Furculescule, eu ţin la Lori, ca la copilul 
meu ; şi mi-este teamă.

—• De ce te temi ?
— De pedeapsa lui Dumnezeu.

Ce stai să glumeşti.
- Nu glumesc deloc. Am văzut multe 

în viaţa mea. Sunt mai păcătos, decât ori 
care altul ; dar nu aşi vrea să pătrundă în 
inima ei,vermele ce mă roade pe mine.

— Nu te-aşi fi crezut, aşa de bigot.
— Nu sunt bigot, Domnule. Dar mie nu 

o să-mi scoţi din cap, că Dumnezeu 
pedepseşte, pe cel ce îşi bate joc de dra
goste.

— Ciudat ?
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— O fi; clar aşi voi ca Lori, să nu cadă 
sub blestemul bărbatului ci.

— Dacă e vorba, de asta ; lăsaţi pe mine. 
Mă duc eu la Craiova, să mă înţeleg cu D. 
Căpitan. Cât e el de tare, să vedeţi cum 
o să-l aduc eu din condei, ea să facă cum e 
bine.

— Mă îndoesc.,
—• Să vezi Dta, Domunle Iancule, cum 

o să ţi-1 domesticesc eu pe Conu Scar- 
lat. Ai să te miri singur.

— Să-ţi ajute Dumnezeu !
— O să-mi ajute, că este spre binele 

tuturor.
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In spre revărsatul zorilor, pe bariera Cra- 
iovei, eşea din Bucureşti, o birjă veche, 
trasă de patru cai înhămaţi la roată şi de 
gâtul cărora, atârnau clopote cu sunet ar
gintiu. In căruţa aceia, cu coviltirul de 
iuft scorojit, stă Furculescu înpreună cu 
un ovrei cu care avocatul s\a învoit să-l ia 
la drum, nu atât ca să pue la oparte câţiva 
galbeni, cât fiindcă nu-i prea place să că
lătorească singur. Ovreiul nu e mai voi- 
nicos ca Furculescu, dar ştii vorba ceia : 
unde-s doi puterea creşte.

In tovărăşia unui samsar care se o- 
cupă cu transportul de lână de oaie, a- 
vocatul lui Lori a pornit în patria Iereş- 
tilor.'Şi abia a treia zi, spre sfinţitul soa
relui, Furculescu s’a apropiat de Crai ova. 
Del a Cârcea, din dealul cu vii mari şi fru
moase, i se arată, în fine, oraşul. La pi
cioarele lui se stă lunca Jiului. O imensa 
pajişte numai iarbă vere# şi pomi rodi
tori, se întinde până în dealurile de peste
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Jiul, care o încinge cu un brâu lat de argint. 
La Răsărit se ridică, printre arbori „seculari, 
Bucovăţul şi Jitia nul, mănăstiri bătrâne 
şi măreţe, psntru ca mai spre Apus să se 
arate cetatea banilor, cu casele ei albe. 
şi cu biserici cu turle înalte şi sclipitoare.

— Frumos oraş se vede Crai ova. Mult 
mai este până acolo?

—- Mai puţin de un ceas, Domnule A- 
vocat.

Furculescu, să apucă să isbitească pe 
Mori ţ asupra Crai ovei. Bietul samsar îi spu
ne tot ce ştie el, şi mai ales despre lână- 
riile şi zalhanalele ce sunt pe Jiu. Cunoaşte 
pe Hristea Curţi, pe fraţii Dumba şi pe Pe- 
sacov. Pe Iereşti nu-i cunoaşte. A auzit 
doar că un boer cu numele acesta, a vân
dut unui armean nişte lemne dintr’o pă
dure de pe Olteţ. A fost un chilipir mare. 
Ovreiul crede că boerul acela ar fi din Bu
cureşti. Furculescu, tuşeşte în sec.

— Şi unde, o să tragem noi, acum?
— Eu am tras altădată, la Otel Cur

cubeu.
—- Este bun otelul acela?
— Foarte bun. Şi nici prea scump nu e. 

Birjarul intră, aşa dar, într’o curte în care 
stau grămădite care şi chervane, pline de 
praf. in poarta curţei este aninată o tablă 
mare de fer negf*i,pe care au zugrăvii un 
curcubeu multicolor.
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In odăi miri, d o miraI. nic îndot Iniei;, 
călătorul găseşte u 11 pat de fier, şi o mescioa- 
ră de brad. Ca să se răcorească puţin, o 
ţigancă cu picioarefe goale, pune pe scân
duri un lighean de alamă; şi dintr’un ibric 
la fel, îi toarnă lui Furculescu în palme a^)ă 
rece de isvor.

—- Unde pot să mănânc ceva?
— Vă putem aduce şi noi, o tocană dela 

cârciuma-din colţ.
— Dar un birt mai bun, nu se găseşte 

în târgul vostru ?
— Cum să nu? Un francez Line lângă 

teatru, un birt fain. Da e cam scump, Mu
siu Auguste. Nu scapi dela el, fără vre-o 
doi sfanţi.

Tot dela ţigancă, află că Ierescu şade 
în hanul lui Solomon, lâ doi paşi dela Otel 
Curcubeu ; dar că nu-1 poate afla acolo, 
de cât dimineaţa.

Ca să-i treacă de urât, a prânzit la Au
guste, şi a cutreerat oraşul în lung şi în lat. 
Scara a petrecut-o la teatru, unde trupa 
lui Theo'dorini, cu Stavreştele, Serghie şi 
Tănăscscu, ţine piept trupelor bucureştene. 
Se juca Infanţii din Lora, o piesă care a 
plăcut mult lui Furculescu. A plecat dela 
teatrul crai ove an, hotărît să-i facă reclamă 
la Bucureşti.

Dar fiindcă nu tocmai spre a face o cerce
tare artistică, venise pe malurile Jiului ,*
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i se lace ziuă la Hanul lui Solomon. O hă- 
răbaie de zid masivă, în care se pătrunde 
pe sub o poartă de piatră boltită, Ia care 
stau de strajă două porţi grele dc stejar. 
Un gardist de stradă, ordonanţa Poliţa
iului Craiovei, care le locueşte în han, îl 
mână pe Furculescu, la odaia pe care o 
ocupă Ierescu. Avocatul bate uşurel la 
uşă.

— Intră; porunceşte un glas sonor, 
dinăuntru.

— Sunt Guţă Furculescu, spune avocatul 
zâmbitor, şi după ce a făcut un salut gra
ţios, ne observat însă de Ierescu.

— îmi pare bine. Poftim de stai jos, şi 
spune-mi cu cete pot sluji.

— Eu sunt avocat în Bucureşti.
Căpitanul se întunecă.
— Nu am nevoie de avocaţi. Am obi

ceiul de îmi isprăvesc treburile singur.
— Ştiu, Domnule Căpitan. Tocmai de 

aceia, mă înfăţişez eu în faţa Dtale. Sunt 
avocatul lui Di mani. Domnul Iancu, m’a 
trimis Ia Coana Eleonora, cumnata Dum
nealui, care a binevoit să-mi încredinţeze 
mie sarcina, de a-i descurca afacerile.

— Descurcă-i-le sănătos.
— Cum credeţi. Numai vă rog, Dom

nule Căpitan, lăsaţi-mă să vorbesc.
— Vorbeşte Domnule.
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— Coane Scarlate, nu am avui pana acum 
cinstea sa va cunosc ; clar am auz t de Dv. 
şi am mare respect ele persoana Dv. De 
nu a-şi li de mult avocatul lui Dimani, nici 
mort nu a-şi fi luat un proces în potriva 
Dvoastră.

— De nu-1 luai Dta procesul, se gaşca 
altul să-l ia.

— Tocmai aşa am gândit şi cu, Coane 
Scarlate. Şi să mă credeţi, pe cinstea mea 
vă spun, că ar fi fost mai rău.

— Cum poate fi mai rău ?
— Nu ştiu, Coane Scarlate. Dar româ

nul zice : Doamne fereşte, de mai rău.
— O nemerişi ca nuca în perete.

Se poate. Atunci să zicem, că nu am
spus nimic.

- Cum pofteşti Dta. Eu numai atâta 
te întreb : rogu-te spunemi ritos, ce vrei 
dela mine?

Vă rog să nu vă supăraţi pe mine. 
Coane Scarlate. Venisem să vă rog să-mi 
spuneţi şi mie, când vreţi Dv. să exeeuţaţi 
hotărârea care vă obligă, să-i restituiţi 
Coanei Eleonorii, zestrea Dumneaei ?

— Nici când.
•— Atunci, ce vreţi să fac eu?
— Ce ştii.

Aştept poruncă, de la Dv.
— N!am eu să-ţi dau porunci Dtale. 

Poruncă să-ţi dea, cine te-atrimis aici.

i.
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— Pe cât înţeleg eu, Dumneavoastră., 
Coane Scarlate, doriţi ca ecaretele să fie 
puse la mezat, pentru plata zestrei.

* —- Cine cere bani, ştie cum îi poate şi
dobândi.

— Vă rog să nu vă supăraţi pe mine, 
Coane Scarlate, dar gândi ţi-vă, că dacă 
se pun toate ecaretele la mezat; Dv. nu 
vă mai rămâne nimic. Se alege praful de 
tot.

.1
— S’a şi ales.
— Orişicum, Coane Scarlate. Eu aşi voi, 

dacă îmi daţi voe, să vă propun ceva mult 
mai convenabil.

—- Şi ce anume ?
— Daţi-mi voe I Dumneavoastră, Coane 

Scarlate, să zicem aşa, aveţi să plătiţi pen
sie alimentară, pe un an şi mai bine* tot Dv. 
mai datoraţi vreo zece mii de galbeni, cu 
dobânzile lor. Pe lângă asta vi s’a protestat 
câteva poliţe. Aşa este?

— Se poate.
— Uite acum ce vă propunem .noi : 

Luam asupra noastră toate datoriile Dv., 
cu condiţie să ne cedaţi nouă Iereştii, 
şi bonurile emanatate la Poumaye. Zic 
eu bine, ori nu? Să te aud, Coane Scar
late.

— Mă rog, mă rog. Aşi vrea să ştiu cine 
sunteţi Dv., cei ce vreţi să faceţi târgul 
ăsta, cu mine ? • «!

I
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— Coana Elcouora, se înţelege.
— Aşaa? Dumneaei pofteşte Iercştii si 

bonurile mele.
— Da, tocmai Coane Scarlat, Dum- 

neaiei.
— Nu şi-a găsit omul, Domnule.
—* Cum ziceţi Dv., Coane Scarlate. Nu

mai eu vă rog să vă gândiţi mai mult, a- 
supra răspunsului. Dacă primiţi propu
nerea noastră, vă rămân munţii cu pă
durile toate.

— Ei, aşi !
— Dacă ne înţelegem; sunt gata, să vă 

dau şi jumătate din bonurile ce mai ră
mân, după acoperirea lui Poumaye.

— Nu se poate, Domnule.
— Vă rog, dacă nu vă supăraţi, expli

caţi-mi şi mie, pentru ce nu se poate:
— Bucuros. Banii ce sunt dator, leafa 

mea, tot ce a cşit din bonurile pe care 
le-am vândut, tot, tot a fost cheltuit de 
Coana Lori. Nu vrea să recunoască adevă
rul ăsta, se face stăpână pe casele ce am 
cumpărat pe numele Dumneaiei, şi cere şi 
zestre ; să-i fie de bine, n’am nimic de zis. 
Mie tot una îmi este. Scoată-mi moşiile 
la mezat, bată-mi toba, eu nu zic pâs. Are 
carte, are parte. Ştiu. Dar nici eu, cu tâl
harii nu stau la tocmeală. îmi pune puşca 
în piept, tragă şi cocoşul. Eu nu mă lupt
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cu nimeni, dar nici nu mă închin Dum- 
neaiei. Ai înţeles, acuşi, Domnule ?

— Nu prea.
— Atât mai rău pentru Dta. Acum, 

dacă te simţi bine în odaia mea, poţi să 
stai acilea cât îţi este voia ; eu mă duc, te 
las în pace. Drum bun şi să auzim de bine.

— Daţi-mi voe, Coane Scări a te.
— Nici un cuvânt mai mult nu mai am. 

Domnule, nici de spus, nici de auzit. Ră
mâi sănătos.

Furculeşcu, a rămas cu gura căscată. 
Nici nu a băgat de seamă, când a sbu- 
ghit-o Căpitanul. îşi iea dar pălăria, de 
pe masă, şi se întoarce la Otel Curcubeu. 
Dă ordin să pue caii la birjă, ca să plece 
numai decât înapoi la Bucureşti.

Cu ceva mai înainte deaeşi pe barieră, 
i s’a părut că zăreşte umbra lui Scarlat Ie- 
rescu, suind treptele unei scări ce ducea în- 
tr’un cerdac, de curând închis cu geam
lâc. El nu ştie că în casa aceia locueşte, 
Coana Zoica Păcurăţeanca, sora Căpita
nului ; şi că, de când l-a lăsat nevasta, 
aceia este singura casă în care mai calcă 
Scarlat Ierescu.

Dimani nu avea iluzii asupra succesu
lui misiuni Iui Furculeşcu. Nu se miră de 
loc, că Ierescu nu a vrut sa stec de vorbă 
cu isteţul avocat.
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—- Nu făcuşi nici o ispravă; îi spune el 
surâzând.

— îmi închipuiam, că o fi mai de în
ţeleşi Dar n’a fost ca putinţă,'să ne înţe
legem.

— Mă aşteptam.
— Acum, ce ne facem?

- Du-tc, de întreabă pe Lori.
Furculescu, reuşeşte să aducă pe D mani

cu el, la Lori. Pe fosta soţie a lui Ierescu, 
o supără straşnic vestea, că avocatul ei nu 
a putut să obţ’e o transacţic.

- Ce hain, şi cât este lipsit de inteli
genţa; exclamă dânsa. Nu e aşa, Nene, 
câ e atât mai rău pentru el, că nu vrea 
să se înţeleagă cu mine ?

— De, ştiu şi eu.
— Acum, vorba e, ce să mă fac cu ?
— Să-ţi spun drept, Lori neică, mie 

mi este greu să-ţi dau un sfat. După lege 
ai dreptul să faci ori şi ce ; dar, dacă vrei 
să fii dreaptă, trebue să recunoşti că Ie
rescu nu a cheltuit nici o lăscae, pentru el.

— A fost prost chivernisi tor.
— Vez', nici măcar asta nu pot să zic. 

A vândut lemnul prea eftin, dar casele 
le-a cumpărat chilipir, şi-a desţelinat, fără 
cheltuială, atâtea pogoane neroditoare.

— Dar, s’a împrumutat dela cămătari.
— Nici asta nu e exact. Dobânzile nu 

sunt prea grele, şi bonurile se ridică. Dacă
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il strângi acum de gât, poţi să-i iei tot, 
'pe nimic. Cu toate astea, casa asta tre
ime sâ-o ţii în preţul zestrei, ori să i-o 
laşi, lui. Aşa s’ar cuveni.

— Mi-a dăruit-o el. N’are decât să mi-o 
ceară înapoi, şi îi o dau.

— Nu cerc el nimic dela tine. Aci e 
tocmai greutatea.

— Dta ce ai face în locul meu ?
— Aşi ţine casa drept zestre, şi îi aşi 

cere să-mi plătească pensia. Pentru aco
perirea pensiei, este destul să pui în vân
zare o moşie.

— Cred, Coconi ţă dragă, că ai face o 
mare greşeală, dacă ai urma sfatul Dini 
Dimani. Dta ai legea de partea Dtale. 
Lasă să hotărască legea. Ierescu nu merită, 
să fii milostivă cu el.

— II lăsaţi pe drumuri.
— Ii ajunge pensia, de căpitan. Alţii 

nu au nici atât. Muncesc ca să capete 
o pâine.

— Tocmai aşa, Coconiţă. Bine ziseşi.
— Pensia nu-i ajunge, nici să-şi plă

tească mâncarea de toate zilele ; spune 
Dimani.

— Mănâncă la neamuri.
— Eu atât vă rog, să hotărâţi ce am de 

făcut, de acum înainte ; reclamă avocatul.
— Fâ ce zice legea, îi porunceşte so

lemn, Lori.
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— Am înţeles. Mâine pun lot în vân
zare.

— Sa-i laşi via dela Cârcea. Să nu zică 
lumea, că-1 persecut.

— Sunteţi prea buna. Nu merită nici o 
îndurare.

— Ori cât. Lasă-i via.
Furculescu ese încântat. Diamani a pus 

ocliii în tavan, şi fumează. Lori se apropie 
de el, şi îl ia de gât.

— Iţi mulţumesc, Nene, pentru tot ce 
ai făcut pentru mine. Acum o să-ţi pot . 
restitui paralele, cu care m’ai împrumutat 
în timpul acesta.

— Nu la asta, mă gândeam cu.
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Regimul ce a urinat lui Cuza, a ridicat 
prestigiul lui Tomşa şi a lor lui. Beizade 
Alecu, tatăl Maiorului, a fost trimis în 
misiune diplomatica la Viena. Graţie su- 
rorei sale, Principesa de Ingolstadt-Roda ; 
Beizadeaua a isbutit să fie bine primit de 
In paratul Austriei. A risipti bănuelilc ce 
(lase Foc. la Viena, instalarea unui Ho- 
henzolern în Bucureşti.

Gcneralni Buhuş, a ajuns şi el, Vice- 
Preşesinte al Senatului. Ginerii lui s'au 
procopsit. Lupe a este acum Prefect de 
Ilfov, şi Marinara Procuror-Gencral. Tomşa 
a'fost cel dintâiu Locotenent-Colonel, fă
cut de Car ol. A devenit aghiotantul 
favorit al tânărului suveran. 11 însoţeşte 
la vânătoare. Cu el, îmbrăcat civil esc 

x Domnitorul prin oraş, pentru ca nebăgat 
de seamă, să cunoască cât mai bine.. 
Capitala şi obiceiurile ei. împreună Îşi 
reamintesc de farmecul Tuileiiilor, şi vor
besc de frumoasa Principesă Murat, de 
dragul căreia bate încă inima lui Carol.

r-Bl&UO'î5^A
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Tomşa şi ai lui, au tot dreptul sa fie în
cântaţi.

Nu tot aşa gândeşte Lori. Bucureştii 
îngăduitori nu-i au imputat nici odată, 
dragostile ei. Nici chiar despărţenia ei, nu 
a emoţionat prea tare, societatea bucu
re şte ană. Chipul însă cum a deslegat con
flictul financiar, cu Ie re seu ; a ridicat o- 
piniunea publică în contră-i. A fost o in
dignare generală, în ziua când moşiile lui 
îerescu, au rămas ei pentru a se despă
gubi de zestre. In minutul când s’a aflat 
ca tot ea a ridicat dela Poumaye şi bo
nurile acolo depuse de îerescu, furtuna 
a crescut şi mai mult. Nimic nu a folosit, 
încercările lui Lori de a calma pe oameni, 
arătând că ea a plătit toate datoriile fos
tului ei soţ.

Operaţia inspirată şi condusă de Fur- 
culescu, a îmbogăţit foarte mult pe Lori ; 
dar a pus-o rău cu toată lumea. Căci aşa 
uşuratec cum e, bucureşteanul, el este 
drept, şi mai ales milos. De aceia acum o 
sumedenie de cucoane, evită să dea ochi 
cu Lori. Foarte multe nu-i au mai întors 
visita. Au pus-o la carantină.

In casă la Dna Voiccscu, cocoanele nu 
se sfiesc să o critice, în faţa surorei sale. 
Aritica o apără cum poate mai bine, deşi 
nu cu prea multă convingere. Ea dă 
toată vina asupra avocatului, care a
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condus procesele, .si a consiliat pe Lori 
ce să facă.

— Ia lasă, dragă ? Lori nu este un copil 
nevinovat, care nu a ştiut ce însemnează 
să scoţi averea cuiva, la mezat. Era voaba 
ele bărbatul ei, de omul care s’a ruinat 
numai ca să-i facă ei toate în voc ; spune 
o doamnă brunetă.

— Furculescu a câştigat câteva sute de 
galbeni, din dara vere a asta. Ierescu a 
rămas pe drumuri, muritor de foame, ca 
să se îmbogăţească Lori. Asta nu se face ; 
încheie o blondină.

Şi Aritica Voicescu^ Lot mai încolţită, 
nu mai ştie ce ar mai putea spune în fa
vorul lui Lori ; căci nimic nu prinde. A- 
cum istoriseşte că Lori, a poruncit lui 
Furculescu, să-l cruţe cât mai mult pe Ie
rescu. Nu a vroit să-i pue în vânzare şi 
via dcla Cârcea. Această din urmă poveste, 
stârneşte hohot.

— Vai, sărăcuţa de Lori ! Cât a fost 
de g?neroasă 1 Şi noi nu ştiam? De mila 
lui Ierescu, s’a lipsit de cinci pogoane de 
vie, la Cârcea. Câtă generositate pe ca ; 
exclamă doamna cea oacheşă.

— Dacă Ierescu nu va avea ce să mă
nânce, o să aibă cel puţin de băut de acum 
înainte ; observă doamna cca bălae.

Intr’o astfel de atmosferă. Lori suferă. 
O jicneşte mai ales faptul, câ i s’a închis
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intrările din casa lui Buliuş. Tomşa, simte 
cât o doare pe Lori, că verele lui o ocolesc. 
El încearcă să aducă pe Dna Lu pe a, la 
sentimente mai bune, faţă de iubita lui.

—» Este foarte drăguţă Lori, suntem de 
acord. Cât nu se despărţise de Ierescu, 
pc mine nu mă privea conduita ci. Dar 
acum, când şi copii ştiu, că este amanta 
ta, nu o mai pot primi în casă. S'ar scan
daliza lumea. Nu pot, vere Este peste 
putinţă.

Şi Tomşa a pus capul în jos ; convins 
că vara lui, are dreptate. Totuşi a mai în
cercat, pe alte căi.^Coana Marghioliţa Bu- 
huş, i-a tăiat ori ce gust, de a mai aduce 
vorba despre Lori.

— Te rog, nepoate, să-mi dai pace, cu 
plăcintăreasa aceia. Cât a fost soţia lui Ie
rescu, băiat de familie bună. om cinstit, 
n’avcam ce z'ce în potrivă. Acum să-ini 
dea pace. Petreacă-şi cu cei de seama ei.

Ca Ierească, era poftită la balurile lui 
Sutzu, şi la Otetelişanu. La Palat era 
invitată, ca ofiţereasâ. Dna Tămădău nu 
are însă ce căuta la Sutzu şi la Oteteli
şanu. De nu ar fi Tomşa Aghiotant Dom
nesc, nici la Palat nu ar mai avea intrare.

Dar şi acilea, ca numai este cc era o- 
di ni oară. Ori cât de frumoasă e Lori, cât 
se învârtesc bărbaţii în jurul ei ; nici la 
Palat, nu sc mai bucură de onorurile ce

i
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primea, ca soţiea Căpitanului Ierescu. A- 
cum îi trec înainte, toate ofiţeresele, la 
care ea, alta dată, nici nu se uita.*La su
pe u, se scoboară cu cele clin urmă perechi.

Când a venit să-i ofere braţul Tănă- 
sache Popescu, Grefierul Tribunalului de 
Comerţ, în uniformă nouă de sublocote
nent în garda naţională; Lori s’a roşit 
toată.

Cu ochii plini ele lacrămi, s’a dat jos, 
în sala de mâncare. Nu a pus gura pe 
nimic. I-a venit ameţeală când Popescu 
a condu-o Ia locul ei, lângă Mariţa Pit- 
pălăcioaia, nevasta unui măcelar chiabur, 
căpitan în gardă şi consiiier comunal; 
alături de soţia unui alt consilier comunal. 
Fa ne Ionescu, cunoscutul braşovean din 
piaţa Sf. Anton.

Greu de tot şi-a putut opri lacrămile, 
la plecare, când a zărit pe Tomşa flutu
rând printre domniţe şi ministrese. A pri
ceput că se jena, să vie să o salute. Pe 
când cocoancie plecau însoţite de soţii lor ; 
ea s’a suit singură în cupeu. In drum 
spre casă ; i-a venit furie pe lumea asta 
rea şi făţarnică. Ne având cu cine se 
sfădi, a făcut bucăţele batista de borangic 
subţire, o ţesătură de minune, ultimul dar 
al lui Ierescu. Atât nu a ajuns, să o calmeze. 
Jupănoasa a trebuit să primească ghion-
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(uri, tot timpul cat a ajutat-o, ca sa sc 
desface.

S’a vârât în plapomă, bombănind. Nu 
a închis och i, până la ziuă. Gândul i-a 
fost numai la umilirile ce înghiţise, în 
seara balului; umilinţe ce o exasperează şi 
de care crede că i s’au pregătit anume, 
din răutate. Este ferm decisă, să sc răsbune 
pe toţi, si cât mai neîntârziat.
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Tom şa insa, petrecuse minunat. Tocmai 
în scara balului, sc ailasc de succesele 
diplomatice ce a repurtat Beizadea AJccu, 
la Vicna; şi ele s’au resfrânt, foarte natu
ral, asupra fiului sau. Fusese prin ur
mare, înconjurat si sărbătorit ca un erou 
al zlei. El nici nu a bănuit măcar, cât 
suferise Lori, în ceasurile acelea. Făcuse 
un cadril cu dânsa, o văzuse jucând me
reu. Atât, credea el, a fost de ajuns, pen
tru ca şi Lori, să fie mulţumită.

A sosit la dejun, vesel, şi cu ch f la 
vorbă. Indispoziţia iub:tei lui, care se a- 
răta schimbată la faţă, şi cu ochii roşii ; 
el o pune în socoteala nopţii nedormite.

• Ii presintă o cutie rotundă de carton tran
dafiriu, legată cu panglici la fel, plină nu
mai cu poame zaharisite, venite proaspăt 
dela Nizza. Lori, atât de iubitoare de lise, 
nici nu deschide cutia.

— De ce eşti aşa de indiferentă, cu 
lisele mele ?
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— Nu-mi este bine. N'am dormit de
loc.

Ei trec imediat în sala de mâncare,unde. 
îi adastâ o masa aleasa, pregătita de bu
cătarul francez, angajat de Tom şa, cu
noscător în arta culinară. Nici acilea, nu-i 
este cu putinţă Maiorului, să-şi învese
lească prietena. La toate . încercările lui 
de a lungi conversaţia, ea pune capăt cu 
câte un da, sau nu, destul de înţepat. In 
salonaş, la cafea, Tomşa°dă un nou şi pu
ternic asalt. Aduce vorba de balul din 
ajun.

— A fost foarte frumos, nu c aşa, 
drăguţă ?

— Aşa crezi?
— Tu, nu?
— Dar de loc nu mi-a plăcut, balul, 

îmbulzeală şi neregulă mare.
— N’am observat, lucrul acesta.

r— Da, ce observi tu, deîa o vrem ?
— Mărturiresc, că am avut impresia, 

că a fost mai bine şi regulă mai mare, 
ca oricând. Supeul, mai ales, a fost mi
nunat.

— La mesele dela început, se poate. 
Ce a dat însă poşidichiului, în car ? m’aţi 
băgat şi pe mine, aceia nu era bun de 
dat nici porcilor, de mâncare,

— Toalt merele, au fost servite la fel-
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— Atunci, mă mir cum poţi zic.* că a 
fost bun supeul.

— Te asigur, că era bun.
— Ii def nit’v se poate, căci cu nici 

nu am avut gust, si pun gura pe de ale 
mân cărei. Şi-au bătut joc c’e minvî

— Cum se poate?
— Uite aşa. Aţi însărcinat un grefier dela 

Tribunal, să-mi d a braţul. M’aţi pus la 
masă tu Pitpălăc caia şi cu Veta loneasca. 
A fost o porcar e.

— Cu toate astea, eu m’am îngrijit c!c 
te-am pus la masa doa rinelor consilierilor 
judeţeni şi comunal'.

— Iţ; foarte mulţumesc, de atenţie.
— Nu se putea, mai mult.
— Altă data, de cc s a putut?
— Atunci aveai locul tău. la masa ofi- 

ţ reselor; pe câi d acum...
— Cc este acum? Acum îţi este ruşine 

de mine. Te faci că nu mă vezi, când trec 
p3 lângl Dta ; şi mi trimiţi la masă, cu 
Braşovul vechiu. Dar ce-.ţi pasă Dtale, de 
mine? In grija Dtale, sunt domniţele şi 
minislresele.

— Lori!
— Ce, Lori? Sunt sătulă de afronturi. 

Destule înghit dela Dta ! Dar nu mai pot. 
Trebue să mă scoţi, clin situaţia asta, 
aşa d * falşă. Hotărăşte odală într’un fel.

fl
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— Ce să hotărăsc, dragă?
— Spune-mi verde când ai dc gând să 

te cununi cu mine. Zi lămurit, când vrei 
să intrăm în rândul lumci?

— Nici odată, nu mi-ai vorbit aşa d 
aspru.

— Dacă te văd, că le faci, că nu mă 
infclegi; silită sunt să-ţi vorbes: mai aspru. 
După cum te porţi cu mine, aşa mă port
şi eu.

— Ma port foarte frumos. Aşa cred.
—' Nu mai schimba vorba. Spune-mi te 

rog, când băgăm actele la Primărie? Căci, 
încă odată îţi spun: trebue să ne cunu
năm într’o.zi, şi cât mai curând.

— Lasă, Lori, vorbele astea. Mai bine 
gustă din ..caisele ce ţi-a n adus, să vezi 
numai cât sunt de dulci. Sunt proaspete, 
azi le-a sos din vamă.

— Eşti nesuferit. Răspunde-mi, la în
trebarea ce ţi-am pus : când facem nunta ?

— A Pâcques, ou â la Trinite.
— Nu voi răspuns în do* peri. Spu

ne-mi mie pe româneşte, c£ vrei. Vrei să 
facem nunta la Paşte, bine şi aşa ; deşi 
eu aşi voi, să sfârşim comedia chiar acum 
în carnaval. Dacă însă vrei să amânăm 
nunta până la Paşte, trebue să facem acum 
numai decât, logodnă, mare cu tămbălău.

— Cred că-glumeşti.
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— N’am vreme de glumit. Vocsc să 
sfârşim azi într’uti fel. Mi-este până îir 
gât de umilinţele ce înghit de la lume, din 
pricină că sunt metresa Dtale. Voesc un 
răspuns categoric.

— Sunt un adversar al căsătoriei.
— Ei fi Dta, dar nu sunt eu.
— Sper sa te conving, cu timpul.
— Nu mai am timp de perdut. Vor

beşte serios, Ştefane; numai ocoli ches
tiunea. Spune-mi în faţă, Ştefan, că nu 
mă găseşti vrednică de tine.

— Te ador.
— Nu-mi ajunge atât.
— Lori, te rog, lasă vorbele astea. Hai 

să ne gândim la altceva.
— Nu sc poate. Trebue să-mi spui curat, 

dc ce nu vrei să mă iei. Iubeşti pe alta?
•— Nu ! Iţi jur.

Ai început, să mă iubeşti mai puţin, 
ca altădată?

— Doamne fereşte.
— Atunci nu înţeleg. Ori poate te ştii 

fluşturatec şi nu vrei si tc legi. Ai de 
gând, să mă laşi, când te vei sătura de 
mine.

— Nici nu visez.
— Atunci?
— Sunt vrăşmaşul cununiilor.
— Iar glumeşti. Te rog, Domnule, să-mi

\
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răspunzi cinstit, îa întrebarea cinstita 
ce-ţi pun : Când ne cu...nu...nâm.

— Nici-o data
— Cum‘? Asta c o iinfam e din paite-ţi. 

M*ai nenorocit, şi acum îmi dai cu picio
rul Numai un <m fâră de inimă, lipsit 
de caracter, poate face aşa.

— Iţi jur, că nu mă voi despărţi nici
odată de tine.

— Nu am nevoe de astfel de jurăminte, 
şt u cu cât preţuesc. Altceva îţi cer; te 
rog să-mi răspunzi tot aşa de sincer, ca 
adineaori, la o a doua întrebare coţi pun. 
Spune-mi pentru ce nu vrei să te cununi 
cu mine. Dar să-mi răspunzi, seiios şi lă
murit.

— Nu voi să te tulbur, eşti destul dc 
enervată şi aşa.

— După răspunsul ce îmi dcdeşi, la 
prima mea chestiune, nimic nu mai mă 
poate supăra. Acum mă sştept la orice, 
din partea Dtale. Vorbeşte dar limpede. 
Cu cât vei fi mai sincer, cu atât vei fi 
mai puţin odios.

— Fiindcă porunceşti, mă execut. Poate 
căe mai bine aşa. O explicaţie sinceră, între 
noi, sper că ar putea pune capăt unei ne
înţelegeri trecătoare. Eşti f umoasă, le iu
besc la nebunie, aş fi cel mai nenorocit 
muritor, dacă te^aşi pierde pe tine. Tu
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eşti, Lori, scopul vieţei mele. Soţ'a mea 
însă tu nu poţi fi. Tata m’ar b’estema; 
verii şi verile mele, urchii şi mătuşele 
mele, ar fugi de mi ie ca de un ciumat.

Ce vorbă e a9ta? Nu-i cred aşa de 
câinoşi. Ce pot să aibă toţi, cu mine? Nici 
nu. mă cunosc. Astea sunt mofturi de a’e 
Dtale.

— Nu, îţi spun purul adtvar. Nu uita 
Lori, că moşii sirăino.ţii mei au domnit 
în Moldova. Tu nici pe bunicii tăi, 
ştii ce ou fost. Judecă singură, şi vezi, 
cum stau lucrurile.

Ascultându-1 pe To nşe. cum îşi explică 
refuzul lui, Lori îşi perde tot mai mult, 
cumpătul. Mâi a i se încleştează pe cutia 
cu bonboanc, pe care i a adus-o. Ochii i- 
sc turbură de manie Neştiind ce să răs
pundă, asvârle bombonieia în obrazul Co- 
loneu’ui.

— Mizerabile ! După ce m’ai necinstit, 
şi-n i ai stricat casa. acum mă şi insulţi ! 
Canalie! Piei din faţa mea, mişelule.

S’a sculat in picioare şi este ga'a să-i 
sară la ochii, să-l zgârie. Calm, gânditor 
chiar Tomşa, îi prinde a nândouă mâinele 
şi le ţine cu palmele lui, de fer. Să în
clină respeclos în faţa ei, îi salută mâ'nele 
robite mai îna 1 te de a-1 fi atins, şi ese

pe cât de eVgantă 
tot atât de isleaţă. Părăseşte casa, fără a

i u-i

pe uşă printr’o mişcare
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se sinchisi câtuşi de puţin, de ţipetele şi 
ocările ce es, în cascadă, din gura Dnei 
Tămădău.

— Bine că scăpai ne zgâriat pe obraz, 
îşi zice pe data ce se vede în sl rada. Şi pe 
gânduri, porneşte spre Palatul Domnesc, 
unde îl cheamă slujba.
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Lovita sufleteşte prin neincetate lovituri, 
scena cu Tomşa ar fi zguduit pe o fire 
mai puţin nervoasa, ca a lui Lori. Pentru 
fosta soţie a lui Scarlat Ierescu, cuvintele 
lui Tomşa au fost adevărate săgeţi veni
noase ce au pătruns în adâncul ini mei, şi 
i-au otrăvit sângele. In iatacul ei, la în- 
tunerecul făcut prin lăsarea tutulor perde
lelor, cu capul între perini, a plâns şi a 
râs ceasuri întregi. Numai gândul la vor
bele lui Tomşa, o sguduie; şi o face să 
tremure de mânie. Cu greu se reculege, 
începe să cugete mai serios, la urmările 
certei dintre ei.

Se ştie frumoasă. Este încredinţată că 
Tomşa o iubeşte cu patimă ; şi, prin ur
mare, cu cât se gândeşte mai mult la cele 

' ce s’au petrecut, tot mai mult se încrede 
că Tomşa, arc să revie smerit, să-i ceară 
iertare. Vede viitorul în culori trandafirii. 
Veniturile i s’au încincit. Poate trăi pe 
picior cât de mare, fără să aibă nici o 
grijă bănească. Va cheltui, cât va voi. Din

I
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punct de vedere financiar, sta mult mai 
bine ca Tomşa. Ga orice fată de negustor, 
Lori dă o covârşitoare însemnătate faptu
lui că e.te aşa de avuta. Este convinsă, 
că bogăţi le ei pot ispiti pe ori şi cine; 
că nimeni nu poate rezistă prestigiului pt 
care-1 dă aurul. Nu fusese nevoe ca Tomşa 
să vorbească genealogie, pentru ca să ştie. 
că pentru strănepotul L)omn)lor Moldovei, 
o căs .torie cu fata lui Dumitrachc Cofeta
rul, nu eră o partidă strălucită. Dar auzise 
că aurul negustoresc, a poleit de multe 
ori steme feudale, din Apusul aristrocratic. 
Caftanul boercsc, în care Ştirbry a îmbră
cat pe tatăl ei, îi parc suficient ca să dis
trugă ori ce urmă negustorească, la ai ei. 
Apo îi s colul democraţiei, cum i-se va 
zice secolului XIX. cănd Arliidu:ele Ion 
dc Austria se cunună cu fata unui căpitan 
de poşta, când Nipoleon III a luat pe Euge
nia de Montijo ; în astfel de timpuri încus
crirea lui Bîzadei Al cu Tomşa cu fata 
Con ţi pi stu lui Dumitra che Tămădău, nu în
ţelege de cc ar scandaliza pe cineva.

Aşa judecă Lui. De aceia nu are nici 
cea mai mică îndoială la ce rcsultat sa
tisfăcător, va duce conflictul pe care Va 
provocat. Este absilut sigură că tinde la 
izbândi na visului ii, celui mai dulce.

A doua zi de dimineaţă, ca să nu se 
eierveze aşteptând pe Tomşa, careva veni
desigur, Lori se repede pe la sora ei. Ii/
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povesteşte Dnei Voicescu demersul cc a 
făcut pe lângă Tomşa. Sc fereşte de a-i 
mărturisi cum s’au petrecut lucrurile. Zice 
că i-a promis Tomşa, să se cunune cu ea 
la Paşte, dar că ea ţine să facă nunta 
chiar acum în Carnaval.

— Eu zic, să fii loartc mulţumită dacă 
se cunună, şi la Paşte. Mă tem, să nu se 
răsgândcască.

— Parcă il las eu ! Şi apoi, tocmai de 
aceia, voi sa ne cununăm acum.

— Să vă ajute Dumnezeu !
— O să-mi ajute, o să vezi tu.
Şi Lori, tot mai plină de iluzii, face 

planuri mari, pe care Arctica le ascultă 
cu vizibilă îndoială.

— Să dea Dumnezeu, Lori, să-ţi iasă 
toate, aşa cum le plănueşti.

— O să fie tot, aşa cum spun eu. Sunt fată 
cu noroc. Pe ce pun mâna, merge bine. 
Ştii cu ce preţ am vândut, acum lemnele 
de pe Olteţ? De zece ori mai scump, decât 
le dase Ierescu.

— De ai şti, cum te critică lumea, din 
pricină că ai luat moşiile lui Ierescu.

— N’au nici pic de dreptate, cei ce mă 
critică. Am luat dreptul m u. Dar mai 
ştii una? Am hotărât în gândul meu, că 
de-mi va ajutâ Dumnezeu să mă mărit : 
îi dau lui Ierescu două mii de galbeni.

— Cum crezi, că o să primească el, ceva
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dela tine? Nu îl ştii, cât e de mândru, şi 
de neînduplecat?

— II ştiu ; dar am gts't eu mijlocul, 
să-i dau banii aceşta. A uitat în fundu’ 
unui s itar, doua losur. Sahn-Reifcrscheid. 
Le depun la Poumaye. şi mă înţeleg cu 
banca să-i ser e că le-a fost lisat acolo, 
odată cu bonurile. Cercetând lista dc tra
geri, a aflat ca unul' din c lc a eşit cu 
câştig. De la Poumaye, cu chipul acesta, 
să vezi că o să prin e s a banii. Nici prin 
gând nu o să-i treacă, că i-am dăruit eu.

— Ar trebui sa faci treaba aceasta, şi 
dc nu o fi să te măriţi.

— Da, aş face şi atunci ; dar fiindcă 
mă mărit, li ce să ne mai gândim altfel? 
Mâ duc acuş:ca; s’o f plictisit Tomşa a- 
dăstâudu-mă, la dejun.

Acasă nu a gas t însă pe Tomşa.
Trei zile Pa aşteptat Lori, cu masa pusă. 

El nu dă însă nici un semn de viaţă. Ea 
nu-şi esplică aceasta, decât prin aceia că 
Tomşa va fi scris lui Beizade A!ecu,ca să-i 
ceară binecuvântarea părintească, spre a 
se căsători.

Când a patra zi, un piciu cu şape i galo
nată cu argint, i-a adus dela Ot 1 Hugucs 
un plic alb ; Lori a fost sigură ca Tomşa, 
îi cere ertare în scris. Ca să-l pedepsească 
puţin, ea nu va deschide imediat scrisoa-
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rea. Va savura la cafea, scuzele Colone
lului. Căci nici nu are de gând să-l ertc 
aşa uşor, cu una, două. Are să-l ţie mai 
mult timp la respect, ca să se obicinuiască 
D. Colonel a-şi cunoaşte stăpâna.

I-au adus cafeaua, în filigean de argint. 
A aprins o ţigare, şi numai după ce a sorbit 
de câteva ori din ţigare şi din ceaşca par
fumată, ea deschide tacticos plicul.

Un ţ'păt desnădăjduit, aduce slugile în 
sufragerie. Lon zăcea pe covor, dând din 
mâini şi din picioare. Camizonul ei, azuriu, 
e mânjit de sus până jos, de cafea. Au 
ridicat-o de pe parchet, doi rândaşi. Când 
a redeschis ochii, era seara târziu şi lăm
pile aprinse. Aretica, sora ei, veghia la 
capătul patului, într’o atmosferă în care 
pluteau nouri de ether.
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Pe o coală subţire şi transparentă, Tomşa 
îşi da hotărârea. O am aflat într’un vraf 
de hârtii, gălbenite de vreme. Era pusă în 
acelaş plic, în care am găsit şi răspunsul 
lui Lori. Dăm dar loc aci, amândoror a- 
cestor scrisori. Ele complectează şi lămu
resc povestea noastră.

„Scumpa mea Lori, în clipele în care 
m’am depărtat de casa ta, am înţeles lămu
rit că asupra noastră apasă o soartă fatală. 
Suntem victima prejudecăţilor noastre. Tu 
eşti stăpânită de prejudecata legitimităţii. 
Voeşti să aibi un soţ legitim, la braţal 
căruia să te bucuri de acele onoruri, pe 
care văduvele şi femeile divorţate nu 
le maţ gustă. Firea ta vanitoasă, nu-ţi fn- 
gădue fericirea, decât numai într’o anu
mită situaţie socială, pe care nu ţi-o poate 
procura decât o căsnicie legitimă. La rân
dul meu, nu am curajul să dau numele 
pe care l-am moştenit, decât unei femei 
ce s'ar scoborâ din acea protipendadă, care 
cu întreaga boerie, a murit din 1857; dar
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care totuşi tiăeşte încă când este vorba 
de a înoda legături de familie. Tu ai ab
solută nevoe, recunosc, să te remăriţi. Eu, 
nenorocitul, nu pot să fiu soţul tău legi
tim. Fatalitatea, oarbă şi stupidă, ne des
parte ; văd şi simt foarte bine. De aceia 
nici nu mă mai încerc, să mă răsboiesc cu 
soarta. Ea nu te-a rănit numai pe tine; de pc 
urma ei sângerează inima mea. Ştiu că am 
răspunderea viitorului tău. Sunt dator, cu 
ori ce preţ, să-ţi asigur fericirea, la care 
ai tot dreptul pe lume. In acest scop, 
sunt gata la orice jtrtfă. Fiind cu nepu
tinţă să devin soţul tău, nu-mi rămâne 
alta decât sa di;par din calea ta. Când 
vei citi tu rândurile astea, jertfa mea va 
fi împlinită. Mi-am dat dimisia din oştire, 
şi plec din ţară. Mă duc în Algeria. Voi 
încerca să mă înrolez îu Legiunea Streină. 
Voi căuta să mor vitejeşte, în luptă dreaptă 
cu beduinii africani. îmi voi primi bucu
ros, din mâna unui arab sălbatec, pedeapsa 
de a te fi iubit, cum) nu cred că a mai 
iubit vreodată un muritor o femee. Adio i-

Răspunsul lui Lori, este scris pe un car
ton sclivisit. Este greu de descifrat. Sc 
vede că scriitoarea a fost tare nervoasă, 
când a purtat condeiul pe hârtie.

„Iartă-mă, Ştefane, iartă-mă ! ! Sunt o 
nebună. Nu ştiu ce vorbesc. Un lucru ştiu 
cu, că nu pot trăi fără tine. Nici nu voi
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să mă gândesc că ar fi cu putinţă să mă 
părăseşti. Ai glumit, nu este aşa, dră
guţule? Răspunde-mi mai curând, că m’ai 
ertat. Atâta cer dela tine. Nimic mai mult. 
Ţi-aşi fi scris de ieri; dar mi-a venit rău, 
citindu-ţi biletul, şi am căzut din picioare. 
Nici acum nu sunt bine. Sunt vinovată, 
recunosc; dar tot nu trebue să mă pedep
seşti aşa de crud. Dar ce a fost, a fost. 
îmi primesc cu umilinţă pedeapsa, şi îţi 
cer ertare. Tu fii bun şi nobil. Nu-mi pre
lungi mai mult suferinţa. Vino 1 Vino nu
mai de cât. Voi să aud acum din gura ta, 
că ai uitat totul, şi că mă iubeşti tot atât 
cât şj/eu pe tine. Vino, Ştefane !
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Lui Lori, i se pare că nu se mai îutoarce 
feciorul, pe care l-a trimes la Hugues cu 
scrisoarea. Fel de fel de gânduri, îi trec 
prin minte. Când îl zăreşte în curte, se dă 
jos, să cunoască odată răspunsul, ce nu 
poate ii decât ertător.

— Coco ni ţă, sărut mâna, portarul nu a 
voit să primească scrisoarea. A zis, că D. 
Colonel nu este acasă.

— Atunci, ce ai stat atâta prin târg? Pc 
unde ai căscat gura? Spune să pue numai 
decât caii; ţipă Lori la el.

Şi vorbind cu sluga, ea îşi pune un rond 
p3 umeri, şi îşi aşează pălăria pe cap. Tra- 
gându-şi mănuşele în mâini, scoboară trep
tele. Intră în grajd, odată cu vizitiul, care 
se uita ciudat la stăpână-sa.

— Hai mai iute, îi strigă Lori.
— Iacă acuşi, Coconiţă ; că nu vin tur

cii după noi, să ne prindă.
— Taci din gură ! înhamă odată caii, şi 

mână mai iute.
Lori nici nu bagă de seamă, că Dimani,
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intra pe portiţa, la dânsa; în minutul când 
ea eşia pe porţile cele mari. I s’a părut un 
veac până la otel. Aci, foarte respectos, 
portarul îi spune că Tomşa a părăsit ote
lul de trei zile, fără să-şi lase adresa.

— Atunci,cine mi-a trimes uri scrisoarea 
dela D. Colonel?

Cerberul lui Hugues, nu şt e ce răspunde. 
Din pricina asta, se naşte un mic scandal. 
Lori strigă la el, că spune minciuu:. O chel- 
neriţă, venită să vadă de ce este vorba, 
o desluşeşte. Tomşa a lăsat biletul, chelne
rului care îl servea de obicei. I-a dat or
din special când anume, să trimeată bile
tul în strada Brezoianu.

— Trebue să fie la vie, zice acum Lori.
Şi portarul, ca să scape mai curând de 

ea, o întăreşte în părerea ei. I-se pare că 
a şi auzit pe Tomşa. când a zis musca
lului să-l ducă la vie. Şi portarul nu 
minţea de loc, cu toate că nu auzise nimic. 
Lori, este absolut sigură că îl va afla, la 
vie. Ii pregăteşte o scenă care să-l sature 
de comedii. Căci în def nitiv, nu este per
mis să-şi bată aşa joc, de o biată femee 
nevinovată.

Sare din trăsură, mai ’nainte să se fi oprit 
bine caii. Dă un brânci portiţei din drum, şi 
ca o vijelie pătrunde în curtea pustie. O- 
bloanele dela ferestrele vilei, sunt lăsate în 
jos, toate. La uşa dela intrarea casei, atârnă
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un lacăt cât toate zilele. In faţa priveliş- 
tei acesteia, pan fintul începe să seînvâr- 
lesca cu Lori. Pomii dansează înprejurul 
ei, casele îşi înf ig acoperişurile în pământ. 
Arii b’zarevuesc prin vie. începe să alerge 
tot înainte, pe poteca ce duce la liramă. 
Aci dă de pândar. Cu luleaua în gură, ţă
ranul acela curăţa pomii, tăind cu foar
fecele crăci uscate. Un bătrânel, mărunt, 
cu privire mărginită.

— Unde e Coconaşul?
— Hei, Dumneata sătrăeşii. D. Colonel 

s’a duus. Se plimbă acum pr n ţări strene.
— Minţi, mizerabile; ţipă Lori. Şi aşa 

într’o fuga îi a'svârle la pământ căciula, 
ce uitase să-şi o scoată din cap pândaiul. 
Două palme sdravene îi roşesc, obraj i lui 
galbeni.

— Nu mint, Cocoană ! La ce aş minţi ? 
Uite comedia dracului. Eu îţi spun ce se 
cade, şi Dla dai în mine. Nu mint! D. Co
lonel aplecat de alaltăieri în trăsura unui 
muscal. A venit de l-a luat cu patiu cai 
înaintaşi, cari fugeau, mamă Doamne, să 
zici că sunt srr.ei, nu cai.

— Unde s’a dus? Spune odată !
— Păi asta nu ştiu, zău! Mi-a lăsat 

parale de cheltuială, şi a zis că de o mai 
fi de trebuinţă ; să scriu la Iaşi, la Măria 
Sa, ta:ca Domnului Colonel, să-mi. tri
mită. Mi-a spus să dau de ştire, la cine
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întreabă că via este de vânzare ; o poate 
vinde D. General Biihuş, unchiul Domnului 
Colonel. Asta e tot ce mira zis,mie Coco- 
naşul ; şi tot asta îţi spun şi eu acum Du- 
mi tale.

De abia a sfârşit omul, şi se vede luat 
iar în palme. Tot mai furioasă, Lori, îl 
sgârie pe ochi, di în capul bietului vier, cu 
amândoi pumnii. Bătrânul se apără cu 
palmele, cere ajutor; dar Lori, din ce în 
ce mai puternică, cară loviturile fără pic 
de milă. Şi nimeni nu sare în ajutorul lui. 
Nu aude nimeni, văicărelile sale. Des nă
dăjduit, vierul îşi ia inima în dinţi, şi in<* 
tră în luptă cu Lori. In sfârşit, izbuteşte 
să-i ţie mâinile, şi o târăşte afară, fără a 
se îngriji de ţipetele şi ocările ei.

In drum, două femei venite să scoată 
apă din puţ, îi dau o mână de ajutor, să 
o sue în caleaşca, ce porneşte în galop 

• spre casă.
----Era să mă ucidă nebuna ! Z cea că

am ascuns cu pe conaşul, în pivniţă. Ţipa 
la mine să-l scot din pământ cin iarbă 
verde ; căraltfel mă omoară.

Cele două femei, irau turnat o găleata de 
apă rece în cap, ca să îl curăţe de sângele, 
ce îi cursese pe nas şi pe guiă.

Lori, când s’a dat jos acasă, avea hainele 
de pe ea sfâşiate şi capul gol. Pă’ăria o 
călcase în picioare. Când dă de Dimani,
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care o adăstase în pridvor, stăpânit de o 
presimţire urâtă; începe să-i povestească 
repede că vierul a dat foc vierea să ucidă 
pe Tmşa.

— E grozav, Nene. Para focului se ri
dica la cer, în limbi de foc, S’au aprins 
şi caii mei. Nu vezi, cum sunt numai je
ratic ?

Dimani o priveşte îngrozit. Ochi ei cei 
albaştri, aruncă săgeţi roşii veninoase, ce 
străpung inima cumnatului ei.

Slugănmea, s’a adunat împreju ui stăpâ
nei, şi gură-cască a umplut curtea. Di
mani porunceşte, cu glas de tunet, să se 
ducă cineva să chen.e popa, ca să-i c.teaseă 
moliftele lui Sf. Vasile.

— Blestemul ! Blestemul lui Ierescu, a 
adus-o acilea ; spune Diman',Dnei Voicescu 
ce a sosit, mai iute ca Părintele Varsa- 
nufie.
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