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INTRODUCERE

Sunt unii oameni slabi de fire, (ruşinoşi), cari 
rea au fost alintaţi de părinţii lor, când au 
Dst mici, căci se ştie că un copil alintat nu 
scultă de părinţi* Crescând mai mare, şi a- 
rând aceiaş creştere, ajunge prin a insulta pe 
lărinţi, ba chiar s'au văzut cazuri, când copii 
iu maltratat pe părinţi, pentru diferite pofte ca- 
>ricioase, ce n'au fost satisfăcute.

Acel copil are conştiinţa încărcată cu păcate. 
Faţă de un om străin, devine ruşinos şi fără 
putere de a răspunde chiar unde ar trebui să 
protesteze cu dreptul lui, totuşi nu are putere, 
parcă îi opreşte cineva. Acestea sunt păcatele 
iui, pentru-ça a insultat pe proprii săi părinţi. 
Şi neavând putere de a răspunde, decade (îşi 
pierde voinţa lui) şi este condus numai de alţii. 
Fiind în serviciu undeva, fie ca ucenic sau fun
cţionar sau argat şi vâzându-1 stăpânul ca este 
ruşinos, caută să profite punându-1 la diferite 
treburi pe care n'ar fi îndatorit să le facă.
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Un stăpân care are puţină credinţă şi cara 
ter nu abuzează de slăbiciunea acestui servite 
Are grijă ca să-i dea şi ceva ore libere pent: 
odihna sufletului* însă cea mai mare parte su 
stăpâni abuzivi* V.ăzându-1 că este slab şi fă 
voinţă, atunci caută sâ-1 aibe ca uneltă penii 
propriile lui foloase*

El ca servitor sau ca funcţionar angajat c 
luna* fiind condus din ce în ce mai ordii 
nat* ajunge prin a nu mai avea putere de 
protesta* chiar dându-şi seama că este neîndrej 
tăţit, totuşi timiditatea lui îl opreşte de a ră 
punde că nu-i mulţumit*

Acest om îşi trăeşte zilele nu tocmai ves| 
ştiindu-se veşnic ocupaţia treburile stăpânulv 
său*

Şi-ar schimba poate serviciul, însă timidité 
tea lui il opreşte mai ales simţindu-se fără vc 
inţă şi gândindu-se că alt stăpân va fi la fel 
Aceşti muncitori sunt în cea mai mare part; 
orfani, fără tată sau fără mamă şi lipsiţi fiind 
de sprijin (adăpost)* Numai D-zeu dacă se in
dura de acest sărman nenorocit îi dă voinţl 
sau îl îndreaptă spre un stăpân mai omenos 
unde cu încetul înveselindu-se capătă] o plăcert 
mai mare şi curaj de a trăi pe această lume'
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Şi eu am fost unul dintre acei fără voinţa 
de a răspunde cu toate că înţelegeam că omul 
în viaţă trăieşte cu forţa sugestiunei personale* 
Adică să ai curajul de a protesta acolo unde 
vezi că nu-ţi este datoria de a executa un lucru 
la care nu te-ai angajat*

Sunt unii stăpâni văzându-te că lucrezi cu 
plăcere la serviciul la care te-ai angajat, caută 
să profite de restul orelor libere şi cu un îndemn 
fără scrupul te îndeamnă să-i faci diferite tre
buri de-ale gospodăriei. Făcând acest lucru 
odată sau de două ori pe urmă te obligă, să 
să faci, crezându-se în drept a ^e îndemna.

Şi nu judecă ca acel lucru nu-1 mai faci cu, 
plăcere şi cu veselie căci fiind sărac, totuşi ai 
un simţ şi te consumi însă nu mai ai putere de 
a răspunde că nu vrei să façi.

Ca om nu trebub şă-ţi pierzi curajul* Incer- 
cându-ţi norocul dai şi de un stăpân mai cum 
secade. Numai să nu-ţi pierzi încrederea*

Sunt unii oameni, cari din frageda lor copi
lărie şi-au dat seamă de puterea spirituală* Şi 
cu încredere ajung o putere că pot fi în stare 
a pune stăpânire pe un om şi să-l conducă după 
placul lui, fără ca acel om să-şi poată da sea
ma că este condus după placul celuilalt*
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Acest om se numeşte un hipnotizator*
Hipnotizatorul nu poate lucra fără voinţa lui 

D-zeu;
D-zeu te îndeamnă să faci rău cuiva, însă 

delà un timp nu te mai îndeamnă şi te urmă
reşte să vadă dacă faci din propria ta voinţă. 
Căci D-zeu este în legătură cu omul* printr'o 
undă magnetică* nevăzută de noi* şi numai un 
om ager la minte* îşi dă seama. Cine n'a obser
vat că în timpul când vorbeşti cu cineva şi în 
momentul când trebue să-i răspunzi* ţi se lu
minează în minte şi ai două răspunsuri de dat. 
Insă cu voinţa ta răspunzi care vorbă vrei. /vdieă 
înţelegi cu care cuvânt îl poţi supăra şi cu 
care nu l-ai putea supăra. Ün om fricos şi 
sănătos la minte, îţi răspunde ceiace nu te poate 
supăra. Un om obraznic îţi răspunde fără să 
judece, dacă ai putea supăra sau nu* cu răspunsul 
care ţi-1 dă.

Un om care a făcut un păcat faţă de D-zeu, 
îl pedepseşte; fie prin boală* fie că nu-i merge 
bine în gospodărie* însă subsemnatul nu găsesc 
pedeapsă mai mare decât când nu-ţi mai lumi
nează mintea* Şi un hipnotizator îţi poate stăpâni 
mintea* bine înţeles tot cu voinţa lui D-zeu* 
însă gândul nu ţi-1 poa'e şti nimenea decât
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numai D~zeu, pentru-că D-zeu realizează, gân
durile oamenilor* Adaog ca un hipnotizator îşi 
dâ mult mai bine seamă de ceace face pentru 
ca el poate să-şi bată joc de un om şi se poate 
stăpâni cu voinţa ca să nu facă rău* D-zeu 
zice: Omule tu faci altuia, Dar când i(i va 
face el (ie? 1 Deaceia omul când face rău 
trebue măcar să se gândească că ar putea păţi 
şi eh şi pentru că ne numim oameni trebue 
să ne învăţăm că: ceace nu-mi place mie, altuia 
să nu-i fac*

Pentru că tot omul păţit e priceput şi pentru 
că am avut norocul să scap cu viaţă vreau să 
povestesc şi altora* Căci este o vorbă sfântă: 
Cerul şi pământul a jurat, ca nici un lucru 
şă nu fie uitat.

Insă pentru că o povestesc zic: Cine vrea 
crede, şi cană vezi cu ochii te convingi♦

L. ŞOMA 
Şofeur
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Imbolnăvmdu-se cucoana am fost trimes ila. 
un doctor din centru oraşului* Ca tânăr nen- 
surat mi-a vnnit în minte ca poate să „ntâlnesc 
la doctor o servă mai curăţică cu care să mă 
pot distra în nopţile de insomnii. Ajungând, urc 
scările şi sun. Deschizându-se uşa, ca prin mi
nune îmi apare în faţa doi ochi caprii, o faţă- 
plăcută şi un corp potrivit cu ceia ce căutam 
eu. în acel moment am avut impresia că e delà, 
ţară, şi nu cam umblată cu bărbaţi. Tot odată 
îmi vine un miros de sudoare la fel cu su
doarea^ mea. Căci trebue să mărturisesc că 
întârziat câţiva ani cu curăţirea sângelui pro
venită dintr'o boală de piele.

Atunci mi-am zis că această fată ar fi pen
tru m ne pe un timp mai mult sau mai puţin, 
după împrejurări. Dau bună ziua cu o privire 
blândă, şi zic: Am venit cu maşina să-l iau pe 
d-nul doctor la cucoana mea. şi aştept jos. Sco- 
borând scările cu gândul numai la ea* mă gân
deam la o altă ocazie, ca să pot schimba câ
teva cuvinte mai atrăgătoare. După consultaţie.

am
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-îmi dă ordin boieru sâ-1 duc acasâ pe D-nul 
Doctor, şi totodată îmi spune sa am grijă ca 
mâine la ora 4 să-l aduc iarăşi, căci e 
complicată boala. Pe mine m'a împins o bucu
rie. căci pe ace a care mi-a plăcut o s'o mai 
pot vedea. A doua zi vin înainte cu o jumă
tate, de oră şi anunţ că am venit după d*. doc
tor. Scoborând scările mi-a părut rău că n'am 
.găsit prilej, să-i mai fi adresat câteva cuvinte, 
cu toate că din privire i-am dat a înţelege că 
m'aş împrieteni cu dânsa. A treia zi când am 
venit, D-l Doctor nu era acasă şi trebuia sa 
mai aştept. Se vede că şi ea a avut o impre
sie plăcută despre mine, căci o văd înaintând 
domol spre mine şi îmi zice:

Dese eşti sepeleag? La această întrebare în- 
curajându-mă îi răspund. Nu ştiu? Şi conţin: 
Domnişoara ? ! N'ar zice nimic boieru D-tale 

‘dacă cumva ar veni vreun „verişor“ la D-ta pe 
înserate? Gândindu-mâ ca nu cumva să vie 
Doctorul, îi zic : o să scobor scările până la 
cotitură. In timpul când scoboram s*a dechis 
uşa şi apăru încă o fată care era la copii D-lui 
Dr, Mă opresc şi privesc în sus. Văzând că 
este vorba, despre persoana mea bine dispus 
îmi cer voie să-mi aprind

cam

o ţigare. Deodată
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îmi vine în minte să-mi arat talentul meu, ş£ 
le zic: Mă aşez niţel jos, ca să vă privesc 
de jos în sus, şi să auzim părerea D-rei despre 
cunoştinţa noastră* Deodată uîtându- mă bine 
o văd pe a doua fată cu nişte buze mari 
şî dinţii rânjiţi înainte în formă de lopeţi, 
căpătând o impresie nu tocmai plăcută des
pre frumuseţea ei* Auzind paşi #de jos zic la 
revedere, şi scoborând mă întâlnesc cu Dl. Doc
tor şî îl poftesc la cucoana pentru a o consulta- 
După vizită îl duc înapoi acasă şi îmi zice că 
după o zi să viu iarăşi să-l iau la ora 4* Eu: 
în tot timpul zilei, mă tot gândeam la ea. Ochii, 
ei câprii îi vedeam în toate părţile* Din câte 
fete am văzut n:ci una nu era ca dânsa. Vese
lia mea era neînchipuită, mai ales că speram, 
că într'o zi să fiu primit la ea, în odăiţa ei*

A doua zi mă pornesc iarăşi* Ajungând, las. 
maşina la scară şi urc scările, sun. — Ea îmi 
apare în faţă. Deodată parcă curios o privesc 
drept în ochi, şi ea mă fixează ţintă drept în 
lumina ochilor mei, vâzându-i o flacără în ochii ei*.

Ţintirea aceasta asupra ochilor mei, a fost 
ceva curios pen'ru mine, însă nesimţind nimic 
neobişnuit a trecut fără vreun înţeles explicabil,. 
Căci din păcate micile mele incidente îmi place-
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•să mi le analizez cu un înţeles* In ^ grabă câci 
temându-mă să nu viq doctorul, o întreb dacă 
aşi putea să viu sus pe seară* îmi răspunde 
că s'ar putea să viu prin dos, pe scara de ser
viciu.

Strângându-i în grabă mâna scobor scările şi 
bucuros că în fine o să-i văd şi odăiţa, mă aşez 
la volan ca să-l duc pe d-1 doctor. Treceam 
deseori cu maşina în timpul zilei în faţa casei 
ei, şi sunând cu trombonu ea deschidea geamul 
şi privia după mine lung*

Seara îmi şterg hainele de praf îmi iau pă
lăria de paie căci era prin Iulie, şi după ce mă 
bărbieresc . şi nu uit să iau şi un pachet de 
şocolată, urc încetişor scara din dos* Pe ultima 
treaptă îmi apare în faţă*

Dau bună seara, îmi răspunde frumos, şi ma 
pofteşte în odăiţă. Nu era tocmai mare dar 
plăcută. Ca mobilier nu era decât un pat 
şi o băncuţă aşternută 

-scaun care
cu un covoraş, şi un 

era într'un colţ* In partea din 
dreapta era cuieru care servea şi de garderob 
şi în partea stângă era o sobă înaltă fost lactata 
irumos însă fiind cam veche mijlocul ei era legat 
cu o sârmă şi cu un capăt prins de un cârlig ce 
era bătut in perete fiindcă nu era bine prinsă
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la temelie şi ca nu cumva dintr'o deplasare mai 
mare sa nu se răstoarne peste pat* Mă pofteşte 
sa iau loc însă pe pat deoarece al patrulea pi
cior delà scaun era mai scurt»

Aşezându-mâ o rog; sa ia loc lângă mine şi 
încep să-i explic că mi-e urât singur şi dacă 
doreşte s'o înveselesc cu prezenţa mea Şi cum 
şedea puţin depărtată mă alăturez lângă ea» Purta 
o rochiţă dintr'un marchizet ble deschis aproape 
transparent care-i scoteau în relief toate formele 

O cuprind de mijloc cu o mână şi cu cea
laltă îi dau pachetul cu ciocolată» Primind-ul îl 
pune deoparte şi mă cuprinde şi ea pe mine.

înfierbântat de bucurie o sărut. Strângând'o 
u simţesc pieptul bătând şi o întreb dacă îmi 
dă voie să rămân pe noapte cu dânsa.

Deodată mă întreabă: spune ce eşti, neamţ ori 
evreu ? îi zic : ce are aface religia cu cunoştiinţa?

poţi să ştii ce se întâmplă. Atunci ea se 
ridică şi zice. Dacă nu eşti botezat nu te vreau 
căci e păcat. Cu toate că eu îi zic că mai bine 
să ne potrivim în caracter, ia mă refuză.

Scot o toaletă mică din buzunar ca să-mi îm
brac gulerul căci îl desbrăcasem şi razem o- 
glinda pe sobă şi îmi pun gulerul şi cravata* 

se uită tot la oglindă parcă ar avea nevoie
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de o amintire delà mine» înţelegând că n ar t 
fuza-o ii zic : uite această oglindă delà mine. b 

Dândùi-o gândesc în mine oglinda e veştiic 
despărţiret Cu părere de rău îmi iau bună sea § 
şi scoborând scările îmi zic în mine : 1 ocmr
când credeam că o să pot să am o amantă a r 
frumoasă şi bine la corp, am fost refuzat. 1 
cu regret îmi zic : Dacă nu sunt român îmi pa 
r. u.^dar o sa-mi treacă. Eu cu plimbările [i 
maşina în toate părţile oraşului am cam uitc 
că făcusem cunoştinţă, şi refuzat. Se întâmp 
de multe ori să fac curse mai departe de or.( 
şi cum cucoana avea şi fete una învăţase puţ 
să conducă şi a doua trebuîam s'o învăţ aşar 
vroiau să stea amândouă în faţă, şi eu trebuia: 
să stau între ele. Eu mă ştiam energic şî < 
simţ şi între ele în timpul cât a durat plimb 
rea parcă aş fi stat între doi bărbaţi, şi nu i 

. tre două tinere dudui. Inima nu mi se încălzi 
câtuşi de puţin. M'am cam mirat singur în/ 
nu mi-am făcut nici un fel de ideie. Intr'o Di 
minxă după am'ază, viu îmbrăcat curat la b< 
ier şi întreb dacă ese cineva la plimbare, că 
sărbătorile făceam numai o oră serviciu (adie 
o plimbare). îmi spune că nu merge nimeni d: 
casă, însă să mă duc cu

i

domn (prieteniun



17

boierului) la o depărtare de 20 km* de oraş 
căci era invitat la o nuntă* Scot maşina din 
garaj şi iau pe D-l şi merg la nuntă. Ajung la 
nuntă, mare tâmbălău lâutâri din oraş şi chel
neri mulţi căci se mărita fata unui ofiţer supe
rior.

Pe la vreo 12 — 1 noaptea, după ce mânca- 
sem bine ca la nuntă, îmi zic că ar fi bine 
dacă aş face din fugă o cunoştinţă cu vreo 
fată—mare dintr'astea care privesc la geamuri, 

; cum se mănâncă înăuntru. Găsind una pe care 
j o invit să se odihnească puţin în maşină, am 
(fost rugat s'o plimb niţel pe şosea. Nouă şofe- 
l: rilor ne este oprit, însă având în vedere că e- 
( ram la nuntă mi-am permis de-a consuma vreun 
? litru de benzină şi virând încet la dreapta o iau 
[.pe şosea şi după 8—10 minute de mers opresc. 
^Scot o sticlă, cu vin şi un pahar pe care a- 
uvusesem grija din vreme să-l prepar, şi o cins
tesc şi după cel goleşte, mai golesc şi eu un 
„ pahar şi cum era noaptea târziu îmi zice; de nu 
j- ne-ar vedea nimeni... însă ceva ce nu se întâm- 
( plă la nici un tânăr*, energia dar nedescurajân- 

[. du-mă îmi încordez toată puterea voinţei mele, şi 
ir reuşesc cu succes...

Mulţumiţi amândoi întorc şi după o accelerare la
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plecat, des- <3motor, ajung înapoi de unde am 
părţindu-ne cu „noapte bună"* Dau maşina c 
cu spatele înapoi in curte şi stau la dispoziţia t 
d-lui care încă nu întrebase de mine în lipsa mea, * 
Desdedimineaţâ ne înapoiem în oraş veseli ca a 1 
lost frumoasă petrecerea şi ajungând la locuinţa 
d-lui, după ce mă onorează bine înţeles pentru '

„Sâo noapte perdută, îi mulţumesc cu un 
trăiţi", şi mă prezint la boierul meu raportând 
că mi-a mers bine şi n'am avut nici o pană 
(defect).

După un timp, cam vreo 3-4 săptămâni, mă
delàintălnese într'o seară cu' cunoştinţa mea 

doctor, şi fiind vesel şi bine dispus o rog să 
poftească cu mine să bea un şpriţ* O fac să 
înţeleagă că nu m'am supărat în seara ceia 
când am fost refuzat, asigurând* o tot odată că 
nu i se va întâmpla nimic neplăcut*

Intrăm şi după ce consumăm câte un şpriţ o 
conduc spre casă, cumpărându-i şi câte-va bom
boane delà o cofetărie ce era în calea noastră. 
La poartă ne despărţim, şi mulţumit că n'am 
fost refuzat, am zis că poate mai târziu o să mă 
împrietenesc cu dânsa mai intim*

Fiind iarăşi împrietenit, dădeam semnalul cu 
trombonul la fiecare trecere prin faţa casei* Ea
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deschidea în grabă geamul ş‘: râzând se uită 
după mine făcându-mi din mână, M'am mai în
tâlnit în stradă cu dânsa de vre-o două ori, 
însă când o rugam să mă primească ac^să mă 
refuza*

Intr'o seară prin Decembrie, eram intrfo bo
degă din centru şi luam un aperitiv. Deodată 
văd că intră o fată să ia un sifon* Uitându-mă 
bine recunosc pe fata delà copii doctorului şi 
întreb de prietena mea* îmi zice că ea aşteaptă 
afară căci au venit amândouă. Eşind în stradă 
o întâlnesc şi după un schimb de cuvinte, îmi 
promite că vine la ora 10 seara în aceiaş bo
degă. Fix la 10 vine ea cu prietena ei, şi ocu
păm toţi trei o masă la o parte* Consumăm 
ceva şi între timp intră în bodegă 'un prieten 
al meu, care avea serviciul tot la boierul meu, 
aşezându-se la o altă masă* In bodegă nu mai 

, era nimeni decât un muzicant bătrân pe care îl 
rog să ne zică ceva din vioara lui* Aducându- 
mi aminte că prietenul meu ştie să cânte din 
vioară, şi vroind tot odată să-i fac cunoştinţă 
cu a doua fată, îl rog sa poftească la masa noa
stră, recomandându-L Ne-a câniat şi el vre-o 
două bucăţi vesele.

Achităm consumaţia şi plecăm toţi patru în- 
dreptându-ne spre locuinţa fetelor, promiţâudu-
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ne câ a doua searâ la 10 vin amândouă iarăşi* ziCi 
Seara eu şi eu prietenul meu aşteptam în se 
bodegă consumând ceva* Deodată apar şi ele 
vesele câ ne-am găsit, şi le rugăm dacă doresc P® 
să luăm un şambru pentru a nu fi în văzul ^ 
fiecăruia* Comandăm noi ceva băutură şi fructe ■ 
şi după ce mai ciocnim şi iar golim câte un 
pahar, am devenit atât de intim cu a mea căci *v 
stăteam pe acelaş scaun şi mai mult pe braţe 
ca pe scaun* La fel şi prietenul cu a lui* Ală
turi de odăiţa care eram noi* mai era una pe s 
care puteai intra printr'o uşă laterală* Fiind cam 
târziu şi nefiind nimeni în odăiţa vecină, o rog 
pe a mea să trecem dincolo pentru a fi singurei*

O iau de mână şi încetişor ne strecurâm prin H 
uşa laterală în odăiţa vecină, rămânând şi pri
etenul cu a lui în prima odaie, vesel şi el câ 
a scăpat de noi. In odăiţă, lumina nu era a- 
prinsă, însă venea o rază de lumină prin gea
mul ce dădea în coridor, însă cei de afară n'ar 
fi putut observa ce se petrece înăuntru. Şi fiind 
momentul potrivit fără a mai perde timp, îi zic t 
Domnişoară, acuma avem ocazia cea mai bună, 
pentru a simţi un moment fericit din toată cu
noştinţa noastră]..

Domnule, îmi zice ia cu o privire ameninţă
toare * O să fie pentru mai mul timp ? Asta

mc



21

zic, nu putem şti până când, Nu poţi să şti ce 
se poate întâmpla* Negândindu-mă serios pentru 
moment la viitor, nu î-am putut da un răspuns 
pozitiv* Totuşi ne-am apropiat mult*** mult*.* de 
tot**, uitând pentru moment grija viitorului. După 
aceia am revenit în camera alăturată, unde am 
cunoscut în prietenul meu, că a tost şi el mul- 
turnit*♦* de absenţa noastră*

- Fiind târziu, sun să vie chelnerul şi după ce 
achităm toată consumaţia, ne îmbrăcăm şi^eşîm 
pe o uşă dosnică ce dădea în stradă, după ce 
străbăteai mai întâi un gang* încet şi tăcuţi ne 
îndreptăm în spre locuinţa fetelor, şi după ce 
ne înţelegem ca să ne întâlnim şi în seara ur
mătoare acolo, ne despărţim bucuroşi, îndrep- 
tându-mă şi eu în spre casă, la fel şi prietenul*

A doua seară ne întâlnim iar* însă refuză ca 
să mai mergem în cârciumă. Mă roagă ca să 
vfu sus, căci stăpânul eî n'o să-î zică nimic dacă 
ne-o vedea,

Gâudindu-mă că e mai bine la dânsa în odaie, 
niai ales că mi-a spus că a făcut cald, căci era 
prin Decembrie şi zăpada scârţâia sub picioare, 
Primesc cu plăcere şi încet, ne urcăm sus* Insă 
|i Prietenul a venit sus, cu a doua fata, rugat 
fiind de sa să-i ţie de urât până dimineaţă*
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zic, nu putem şti până când, Nu poţi să şti ce 
se poate întâmpla* Negândindu-mă serios pentru 
moment la viitor, nu i-am putut da un răspuns 
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Şi cum nu era alta odaie, ne pomenim toţi 
patru la un loc* Şi fiindcă patul era a amantei 
mele, a doua lată şi-a aşternut jos pe duşumea, 
După ce mai glumim despre încurcătura în care 
eram* căci venea vremea desbrăcărei, le fac eu 
curaj şi mă desbrac întâi, şi mă arunc în pat« 
Era un pat cu somieră, aşternut curat şi o pla- 
pomă nu tocmai grea, ceva mai bine şa pe vre
mea când eram militar* Puţin după aceia s a 
desbracat şi a mea, suindu-se lângă mine* 

Prietenul şi cealalt s, s'au culcat jos stingând 
şi lumina* Un lucru care nu-1 puteam suferi era 
că nu-mi plăcea ca să puie mâna pe mine în, 
timpul somnului* Cnm ea punea mâna pe mine 
éu i-o luam încetişor şi t-o .dădeam ia o parte.

De altfel nam ce zice, he'am disirai bine. 
Numai când prietenul avea de*** vorbit*.* atunci 
ma făceam eu că dorm şi mă înţelegebm cu a 
mea numai prin ciupite*

Despre mine, n'am ideie ce şi-or fii zis ei* 
Ceiace ştiu este; că cu a mea când mă jucam 
bine înţeles, fără gălăgie, pe ei îi auzeam hro- 
păind*

. a Dimineaţa ne-am sculat nu tocmai odihniţi 
insă bine dispuşi, ne îmbrăcăm şi zicându-mi că 
rnă primeşte cu plăcere întotdeauna, îi zic la
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revedere şi râspunzându-mt, îmi zice : te aştept 
diseară; vii ? Promiţându-i sigur ça viu, o lua- 
râm încet înspre o cafenea, ca să-mi beau 
ceaiul ca de obiceiu*

Aşezându-ne, prietenul îmi zice câ o sâ vie 
mai rar pe la a lui, pentru ca sa nu creadă ea 
câ el ar avea intenţiuni serioase pentru dânsa*

De altfel nici eu nu m'am gândit s'o iau în 
căsătorie, însă văzând câ nu mă refuză, mi am 
zis: N'am ce pierde, mai ales câ era iarnă şi 
frig* şi acasă la mama nu era tocmai cald, aşa 
că n'am avut ce pierde la ea*

Mai în fiece seară dupa ce isprăviam serviciul 
mâneam, aveam grijă să am ţigări şi chibrituri, 
şi nu uitam să-i aduc şi ei ceva dulciuri, mă 
duceam la ea* Şi fimdck prietenul meu nu venea 
regulat, aşa că a lui dormea tot în pat cu a 
mea, şi eu trebuiam să fiu miminte faţă de 
prietena ei*

Un lucru trebuie să mărturisesc că, eu nam 
fost gelos nici odată. Chiar dacă aş fii văzut 
pe prietenul meu ca o iubeşte pe a mea n'aş 
fii putut sa am pretenţii de oarece nu-mi era 
soţie legitimă.

Insa eu n'am ştiut şi nam înţeles câ fată de 
o amantă trebuie să fii sincer* Fiindcă pe vre-
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mea când eram militar mâ invitase o fată să 
dorm Ia ea. Aşa că m'am dus vreo câteva seri: 
şi într'o seara era altul la ea. Aşa că am făcui ■ 
stânga *n prejur şi m'am dus acasă.

După două zile mâ întâlneşte, şi mă roagâ 
să viu seara la dânsa. Tocmai căpătasem 
bacşiş în ziua aceia şi seara după ce am mân 
cat, am băut niţel vin de ăla vechiu şi, cum
părând şi nişte ciocolată mă duc la ea. Erau 
orele 11 seara. Ajungând la uşă aud înăuntru 
o voce, însă era de femeie.

Bat în uşă şi mă întreabă; cine-i ? îi zic şo
ferul, intru înăuntru, ea mă primeşte bucuroasă 
şi, îmi explică că e o prietenă de a ei, şi nea- 
vând serviciu a primit'o să doarmă Ia ea. Nu 
era decât un pat, o masă şi o sobă de gătit, 
căci ea era bucătăreasă. Scot şocolata dau la 
una şi la alta şi după puţin timp se desbracâ 
ele, şi pe urmă fac lampa mică, căci 
electricitate, şi mă urc şi eu în pat. Fata cea* 
laltă s a culcat la picioarele noastre, aşa că pi
cioarele ei erau la capul

Insă la aşa ceva, eu nu mă descurajam.
Tot odată o întreb dacă cumva e geloasă pe

mine, îmi răspunde că numai dacă cealaltă nu 
m ar refuza,

se supăra.

un

nu era

meu.

ea nu e cu nimic contra şi nicinu
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Atunci» aştept niţel până se face linişte şi o 
văd pe a mea că prinde sa doarmă, mă întorc 
încet şi ajung lângă faţa celeilalte» O încep a 
întreba dam ce-a visat şi apropiindu-mă tot mai 
mult, îmi zice să fiu cuminte, ca vorba ceia 1 
dute'n colo vino'n coace, şezi binişor nu'mi da 
pace.

Pe urmă s'a întors cu faţa la mine şi ne-am 
privit amândoi, faţă'n faţă, mai multă vreme. 
Şi dimineaţă ne-am despărţit mulţumiţi toţi tre;, 
însă m'am îmbrăcat la repezeală punându-mi 
bocancii în picioare şi ciorapii în buzunar, fiind
că batusz un moş de al bucătăresei la uşă să 
se scoale c'a venit s'o ia acasă, căci se apro
pia o sărbătoare şi vroia să petreacă şi ea în 
familie. Şi moşneagul ducându-se între timp să 
dea fân la cai» eu cu un salut la capelă, am 
luat'o din loc, vesel de-o aventură cu succes.

Insă după cum se vede nu sunt toţi la fel 
de indiferenţi. Aşa că amanta mea, era geloasă 
dacă eu vorbiam zâmbind cu prietena ei. Un 
lucru am observat că prietena amantei mele se 
uita mereu lacomă la mine şi cu o poftă, ce 
merita atenţie !

Intr'o noapte pe când era şi prietenul cu a 
lui şi eu cu a mea» amanta mea ia făcut prie-



26

tenului, un gest atrăgător* El s'a apropiat de e; {■ 
şi văzând că desface braţele ca şi cum ar vre< z 
să-l strângă în braţe, fără gelozie zic dacă-i vor^ 
ba de schimb am şi eu pe cine strânge şi mi r 
dau lângă prietena ei, cuprinzându-mă ia pi 
mine, :

Atunci a mea îşi încruntă privirea asupra mec 
şi zice : Asta ai aşteptat vino'n pat, ai şi strân 
s*o, Insă pe un ton poruncitor. Mă ridic şl mi 
sui in pat lângă dânsa. După ce îmi m'ai spu
ne de vre'o două ori că sunt indiferent faţă de 
ea, şi n'am venit numai pentru dânsa, se trece 
incidentul şi uităm.

Dimineaţa mă trezesc cu o zgârâîtură ce anii 
căpătat'o în timpul nopţei,

£e întâmpla ca de multe ori să mă plimb 
prin centru pe jos, şi mă întâlneam adesea cu 
prietena amantei mele. Fiindcă era la copii, şi 
îi ducea la plimbare. Aşa, că ocazional discu
tam şi glumeam cu ea, şi îi luam câte 
dulciuri, la câte vreun vânzător de stradă, S'a 
întâmplat, că odată fiind cu maşina goală, am 
dus o şi pe ea cu copii până aproape de locu
inţa boerului meu. Toate acestea le afla amanta 
mea, fie chiar delà prietena ei, sau delà copii» 
Aşa ca amanta mea, era foarte geloasă pe mine,

ceva
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lucru pe care nu Y am înţeles decât foarte târ- 
ziu* Pentru ca eu n'am avut dureri de dragoste, 
şi nam înţeles că ea s'ar putea supăra cândva 
pe mine*

Ducându-mâ des la amanta mea, mă învăţa
sem să dorm cu faţa pe pieptul ei* Dimineaţă 
mă sculam vesel şi cu o plăcere căci începusem 
să mă învăţ cu ea? aşa că dacă lipseam o seară 
mi se părea mult până a doua zi. când trebu
ia m să mă duc s'o văd* Intr'o zu umblând cu 
maşina la ţară şi fiind frig am răcit şi seara 
m'am dus la ea, şi am rugafo să-mi fiarbă ni
ţel vin pe care Tam adus din oraş* 

i Nu ştiu cum s'a făcut că mi-a pus piper ne
gru în vin fără ca eu să-i spun, şi bându-1 a 

1 doua zi am căpătat o rană mare unde am fost 
Zgârâiat, După vre-o două zile am observat că 
rana se face din ce în ce mai mare* Văzând 
rana aşa de mare n'am mai crezut că mă voi 
putea vindeca. Aşa că după cum am început 
eu s'o iubesc îmi părea rău că n'o să mai pot 
să mă duc pe la ea.

Insă, nepierzându-mi încrederea, mă duc la 
un doctor specialist, în afecţiuni, rugându-1 ca 
pe cât îi stă în putinţă să mă salveze, M'a 
mustrat niţel, că prea am neglijat, totuşi m'a
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asigurat că mă salvează* întâlnind pz prieten* 1 
amantei mele, îi zic că nu ştiu sigur dacă vo 
mai venit pentru că eu mă vindec şi mie frier 
de ea, să nu aibă ceva* Auzind amanta meat j 
intrat în spital căci s'a dus să-şi facă 
men la medic şi ia spus că trebuie să se caute 
Acest lucru m'a bucuratt pentru că ştiam că c 
să se vindece şi ea*

Mă duceam adesea la ea la spital şi eram 
vesel că îmi mergea din ce în ce tot mai bine 
şi ei tot aşa* După vre-o două săptămâni m'am 
^vindecat şi ea tot atunci a eşit din spital*

S'a angajat, însă în altă parte* Eut cu tim
pul ce treceat simţeam că o iubesc din ce în 
ce mai mult* Erau zile că şi în timpul mesei 
trebuiam s'o văd, căci îmi venea dor* Un lucru 
însă îmi lipsea, veselia de altă dată* Pentru că 
mie îmi place să mă judec pe mine* Veneam 
.şi în timpul zilei la ea, şi seara cum scăpăm 
delà serviciu* direct la ea mă duceam* Aşi fi 
dorit s o văd şi pe ea umblând vre'o dată după 
mine* Căci totul în dragoste este sâ înţelegi 
dacă într adevăr eşti iubit. Mie mi-a fost greu 
so înţeleg dacă într'adevăr mă iubeşte şi ea. 
Un lucru ce m?-a lipsit mie, a fost încrederea♦ 

l otuşi veneam la ea în fie

un exa

ce seară. Insa
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an lucru curios am observat* Nu mai aveam 
puterea energiei' mele atunci când aşi fi vrut eu*. 
Numai când ea vroia atunci se putea* Chiar 
dacă aş fi vorbit cu o fată fie ea cât de fru
moasă, nu m'aş fi putut baza ca aş putea avea 
vre-un stimulent (energie). Lucrul ăsta* nu-mi 
cam convenea mie. Mai ales că mi se părea 
că ea sfa cam răcit cu dragostea pentru mine* 
aşa că eu am început să sufăr*

Intr'o noapte dormind cu ea în pat visez r 
Că mergeam pe stradă, mă întâlnesc doi pri

eteni şi-mi zic : dar cum mergi îmbrăcat î Când 
mă uit la mine în loc de haine aveam numai 
indispensabili şi cămaşă şi'n loc de ghete pa
puci de casă. In momentul acela îmi dau seama 
eă-i aproape de ziuă* Şi ca să nu mă vadă 
lumea pe stradă în halul în care eram, mă în
torc la casa amantei mele să-i cer hainele să 
mă îmbrac* Aproape de poarta casei* văd că-mi 
apare în faţă trei indivizi cu arme militare însă 
fără curele de pus pe umăr* Apropiindu-mă 
văd că unul încarcă arma, în momentul cela 
judec că ăştia nu-mi vor mie bine* Ajungând 
în faţa lui îi smulg arma din mâini şi la cei
lalţi tot parcă le iau armele, şi le pun jos la 
picioarele mele* Insă ai treilea îl văd cu o bar-
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bă falşă ş se duce în dosul gardului ş: se 
pleacă să ridice o piatră. Mie nu mi-a fost frica t 
însă am judecat că daca svârle cu piatra* nv< 
aplec şi nu mă loveşte* In momentul acel 
m'am trezit şi amanta mea nu mai era in me 
moria mea* A dispărut* Atunci am simţit dt 
durerea şi părerea de râu. Deabea îmi dâdean 
seama că fără ea sunt trist pe lume. Repet c; 
eram treaz şi ea nu era lângă mine. Când me

era receuit bine eu eram pe pieptul ei* şi ea 
atunci m'a cuprins o bucurie şi am începu! s ( 
sărut cu tot focul inimei mele. Căci este o vor 
ba ; când se bucură* săracu ?.

Atunci când pierde şi găseşte* Atunci adu- 
•cându-mi aminte de ceiace m'a învăţat mama, 
am blestemat şi am zis: Să dea Dumnezeu, ca 
cine a vrea să-mi facă rău* să nu mai ajungă 
Şi iar am sărutafo. Căci mama îmi spusese ça 
dacă voi visa un vis, dimineaţa să blestem 
Pentru că acela cu barbă care vroia să dea cu 
piatra* n'o aruncase încă şi m'am sculat cu im
presia că o să se întâmple. Aşa ca trebuia să 
blestem. După ce m'am liniştit l-am povestit şi 
ei visul. De atuncea nu-mi mai plăcea locuinţa
ceia şi nu mai eram ca altă dată* cu inima ve
sela. Numai eram sigur că sunt singurul la ia.
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Veniam ziua pc la dânsa, şi când avea puţin 
timp liber, stăteam amândoi în cameră şi ade
sea îmi cânta :

Foaie verde, firul ierbei 
M'a mâncat mânca-oar vermU 
M'a mâncat mânca-oar dracii 
Mi-a mâncat, polii şi francii 
Hai, să nc facem casă etc. etc.

Acest cântec, când mi-1 cânta, mă ajungea la 
inimă şi vedeam că încep să sufăr de o boală, 
Dragostea, Iubirea! Gelozia !♦ Totuşi nu luam 
nici o hotărâre. Nu aveam încredere, şi nu 
ştiam dacă într'adevăr îmi este sincera* Am zis 
că : să iubesc. Dar ea să merite ! O întrebare : 
Cum poţi să ştii ? Eu o iubeam, însă nu m'am 
gândit s'o iau în căsătorie. După o noapte în
treagă de dragoste cu dânsa, plecam dimineaţa 
la serviciu. Observam că prea mă atrăgea do
rul la ea, s'o văd.

Aşi fi fost vesel în inimă dacă aşi fi obser
vat şi la ea, dorul după mine.

Mă întâlneam câteodată cu prietena ei, care 
fusese în relaţii cu prietenul meu. O întrebam 
ce mai face şi mi-a spus că al ei nu mai vine 
la dânsa. Intr'o dimineaţă o întâlnesc şi între-
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bând-o unde a fost mi-a zis : făcusem cunoş 
tinţă cu un băiat şi am fost la el sâ-1 întreb dt 
ce nfa venit la mine aseară* După ce ne-an 
despărţit, îmi miceam : Eu chiar dacă mă forţe; 
şî nu vin la a mea câte trei zile, tot n'am vă 
zut-o să vie să mă întrebe din ce cauză* Aş 
fi dorit ca şi a mea să aibe dor, ca şi mic dup'*, 
dânsa l ?

Cu toate că venind le ea, nu mă refuza cu 
nimic* Avea bucurie, şi după ce mai vorbeam 
despre diferite lucruri, adormeam lângă pieptul 
ei* Observasem un lucru că nici o dată nu a- 
dormea ea înaintea mea, şi la deşteptare tot ea 
era trează întâi* Numai când am visat visul 
cela cu armele şi omul cu barba neagră, atunci 
trezîndu-mă. ea dormea* De mulţe ori ne tre
zeam dimineaţa cam pe când trebuia să răsară 
soarele, şi cum era încă de vreme, deoarece 
prin luna Mai se face ziuă cam pe fia patru, 
şedeam amândoi în pat, şi cuprinzându-mi mij
locul, îmi .cânta un cântec frumos, pe care când
îl auzeam, rămâneam fermecat şi atras de gla
sul ei, dulce*

II cânta astfel:
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Sloişor de ghiaţă rece 
Iarna vine vara trece 
Şi n'am cu cine petrece 
Şî n'am cu cine petrece !

II
Căci cu cine am petrecut 
S'a dus şi n'a mai venit 
Dac'aşi şti c'ar mai veni 
Cărăruşa ia-şi plivi

III
Şi de iarbă şi de nalbă 
Ca să vie mai degrabă»

Câte odată se sculă ea înaintea mea, şî stă
tea afară pe coridor şi cânta. Eu eram cu gân
dul fix la ea şi ascultam, fiind atras de melo
dia şi de toată dulceaţa ei, în aşa fel că inima 
aproape îmi înceta să mai bata» Atunci ea ve
nea în odaie, mă săruta, şi eu îmi veneam în 
fire.

Observam că mi-a câştigat inima, însă nu a- . 
veam încredere că ea ar avea aceiaşi durere 
pentru mine. Pe la 8—9 dim., mă îmbrăcam 
şi plecam la serviciu. Aici mă întâlneam şi cu 
prietenul meu, care avea serviciul în fabrică. 
Căci boierul meu era proprietarul unei făbrici
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metalurgice. Prietenul meu dormea de multe 
ori cu bucătăreasa stăpânului meu. Eu o cu 
noşteam şi vorbeam cu ea, fiindcă îmi dădee 
mâncare, atunci când trebuiam să rămân sear; 
mai târziu pentru a duce şi aduce pe cucoane 
delà Operă. Eu, veneam în odae la bucătăreasa 
şi stăteam de vorbă cu un amant al ei şi ct 
ea. Observam că amantul ei o iubea, şi totuş 
la bucătăreasă mai venea şi prietenul meu cîtc 
o seară, şi dormea cu bucătăreasa fără cu a 
mântui ei să-i ceară cont. Intr'o seară stând d( 
vorbă cu amanta mea, îi povestesc cum prie
tenul meu merge la bucătăreasă şi mai are un 
amant care o iubeşte foarte mult, şi totuşi nt 
se supără pe ea. Şi drept răspuns îmi zice: 
El o iubeşte ? Şi nu se supără pe ea ? Eu i 
zic : Nul Căci doar ştie că mai vine şi prie
tenul la ea.

Eu am observat mirarea ei, insă nu am în
ţeles cam ce crede despre asta.

Câte odată întrebam pe a mea, ce-ar face 
dacă n'aş veni pe Ia dânsa ? îmi răspundea:
Poţi sa nu vi, căci eu cu sila nu 
pot sa te aduc.

Acest răspuns mă întrista, deoarece eu sim
ţeam ca o iubesc, însă răspunsul ei mă fâc'ea
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■să. cred că ei nu i-ar părea râu după mine* 
Când aveam liber, şi ave'em şi în portofel ceva 
de schimbat în mărunţiş, mâ duceam eu şi cu 
prietenul meu în vre-o bodegă şi după ce co
mandam ceva răcoros, ne vorbeam unul altuia
întâmplările noastre* Vorbind de una şi de alta 
îi zic : Uite ce mă doare pe mine : 
mâ atrage mereu la amanta mea*

Un dor 
Şi mie

-frică că să nu cad în dragostea ei, ca pe urmă' 
să sufăr durere de gelozie. Şî el îmi răspunde: 
Uite, dacă iţi pui toată voinţa şi te abţii ca 
să nu te duci, atunci ai să înţelegi, şi ai să 
reuşeşti aşa cum vei voi singur* Şi eu am pă
ţit cu una, şi nu mai puteam de dorul ei* Insă 
după un timp am reuşit să mă despărţesc de ea* 

înţelegând că există o modalitate de a mă 
putea conduce şi hotărî, prin puterea voinţei* 
i-am mulţumit, rămânând ca să-mi i-au o ho
tărâre definitivă*

Principalul era ca să încerc, dacă voiu pu
tea sta fără ea*

După vreo două zile* primesc un ordin de 
concentrare, ca să mă prezint la regimentul 
meu, pentru 30 de zile* Nu tocmai vesel, îi 
anunţ amantei mele, că trebuie să plec pentru 
un timp la regiment*
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In momentul când a auzit a avut un acces d; 
bucurie, neputându-se stăpânii în faţa mea* O ] 
ch'i îi sclipeau strălucitori, ceia ce m'a făcut si .. 
înţeleg, că îi pare bine de plecarea mea* Sta 
pănindu-şi râsul, mi-a zis l Unde de duci ? Pu 
iule ? Cu cine rămân ? Ce-ai să faci fără mine 
Privind-o bine, şi văzând cu câtă stăpânire d: 
sine ş-ia oprit bucuria, am înţeles că faţă d 
mine are un respect de sinceritate. După jude 
cata mea, am înţeles că bucuria ei a fost u: 
interes ascuns, pentru persoana mea* Ştia că 
iubesc şi o sâ-i duc dorul. Cum vorbeam cu 
mea, tocmai intră în odaie o altă femeie ma 
în vârstă care era tot în serviciu cu a mea 
începe să povestească despre amantul ei ca": 
mănâncă banii care îi câştigă ea, şi de mult 
ori petrece în tovărăşia altor femei, fără a a 
vea frică de dânsa că i-ar putea zice ceva.

Zicea "că s'a întâmplat odată că i-a ceru 
cont dece petrece cu altele, atunci el s'a supa 
rat şi na mai venit multă vreme pe la ea 
Până când i-a venit ei dor de dânsul, 
s a dus tot ea la el şi Ta rugat să se împace
, cu amanta mea ascultam cum poveste*
iemeia.

Deodată o văd

atunc

pe a mea că se înroşeşte 0
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focul pe faţă şi zice : Ah bărbaţii! Şperla 
Să le dai In ochi. Atunci eu întreb, dar 
femeilor ? îmi zice : şi lor, (la cele rele), Vă
zând-o atât de înfuriată mi-am zis : O fi avut 
ea vreo durere cu vre-un bărbat cândva ? A- 
ceastă conversaţie a avut loc intr'o după a- 
miază în odaia noastră. Seara am venit la 
dânsa cam pe neaşteptate, Intrăm în odaie şi 
nevăzând-o am mers repede în bucătărie s'o 
văd dacă e acolo. Băcătăreasa îmi spune că e 
în odaie. Intru iar în odaie şi tot n'o văd. O- 

i daia noastră îns*, mai avea o uşă ce dădea în 
| grădina din dosul casei. Deodată ascultând a- 
f tent am înţeles că ea se lupta probabil cu un 

bărbat. Mi s'a tăiat parcă curajul şi nu am în
drăznit să deschid uşa. Imediat a intrat şi ea 
în odaie, însă înfocată şi cu o furie ce' mi-a 

î dat a înţelege ca sa 1T0 întreb nimic din ceia 
i ce s-a întâmplat dincolo de uşă. Totuşi nu 
! mi-am făcut inimă rea, şi m'am gândit că în- 

tr'o bună zi am să mă despărţesc de ea.
Ne desbrăcăm şi ne culcăm în pat. 
încep să-i povestesc despre prietenul meu că 

a avut odată o amantă care îl făcea să vie la 
j ea prin farmece. Atunci ea îmi zice; Farme

cele nu se împlinesc niciodată bine. Numai

ti
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le faci nouă luni de zile şi le inoeşii
atunci sc realiL cidacă

când se inoeşte Luna pe cer

Ze<Eu am făcut unul, insa numai câteva luni şi ]\ 
pe urmă mfam răspândit» şi mi-a căzut foarte n 

la inimă* Auzind aceasta mlam bucurat bgreu
căci gândindu-mă că chiar dacă mi-ar fi făcut r: 
mie farmece noua luni, înseamnă că nu o săi 
se urască de mine* Insă eu am simţit că o să 
mă pot despărţi de ea, când voi voi* Şi cum 
vorbeam cu dânsa îi umplu un pahar cu vin. 
ce obişnuiam adesea să aduc seara la culcare. 
După ce a băut cam pe jumătate îmi dă şi mie 1 
să beau din el zicând-

— Bea şi tu dintrlun pahar cumine, ca» 
să ne vedem pe lumea cealaltă♦

Uitându-mă la ea m'am gândit că ar fi bine 
să mă întâlnesc cu amanta mea şi după moarte 
Şi o întreb dacă într^adevăr este adevărat că 
există lumea cealaltă. Ea îmi zice că e adevă
rat. Eu îi zic ţ Nici Dumnezeu 
uită înfuriată şi-mi zice :

— Nu crezi că este D-zeu ? Şi eu îi răs
pund : Numai o rugăciune am învăţat de când 1 
eram mic. Când o zic atunci

este. Ea senu

.. 7 y a , nu miQ frică de
diavolul* Am observat că ea se uită foarte cu. 
rioasă Ia mine.
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A doua seară după asta o rog- să-mi caute în 
cărţi căci ştia puţin (adică avea încredere în 
ele)* Căci am fost curios să ştiu dacă ştie ceva* 
Mi-a spus că scârba mie ia spate, şi în cărţi 
m'a arătat pe mine că sunt lângă ea* Intre- 
bând-o cum ? îmi zi ce : pai acuma, nu eşti la 
mine ?

— De la cine ai învăţat, o întreb ?
— Ia, delà mama a doua, îmi răspunde*
In gândul meu zic : Multe lucruri bune, poate 

Învăţa un copil delà o mamă vitregă! Mie îmi 
lipsea un singur lucru. Nu aveam curajul de 
care mă bucuram altă dată* Mai mare mi-a 
lost mirarea, când ea mă întrebă*

— Unde îţi este veselia care ai avut-o atunci 
când m'ai cunoscut întâiaşi dată ?

Pentru că eu, deşi nu eram cu o stare ma
terială lăudabilă, totuşi, ştiam să mă bucur de 
ceia ce înseamnă libertate.

Cea mai mare parte din anii mei am 
oorocul sa fiu la stăpâni care pe lângă că fă- 
Ceam. serviciul de şofeur mai trebuîam 
8% şi de alte diferite treburi de ale gospodă
riei pe care trebuiam să le fac, riscând altfel 
să rămân fără serviciu. Fiind şi cu armata is- 
Prăvită cam de vre-o 2 ani, şi căpătând şi ser-

avut

să am
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viciu la o casă mare, unde aveam numai grije 
ca sa-mi plimbu cucoana şi duduile vre-o 2 ore
pe zi*

Mai umblam şi cu boierul în interes de^a- 
faceri, dar mai mult dimineaţă, restul zilei fiind 
liber în aşteptarea ceasului când trebuiam sa 
fac o plimbare obişnuită.

Aşa că atunci* când am cunoscut pe amanta 
mea nu aveam de ce să fi fost trist, /vcuma 
însă o iubeam şi fiindcă nu aveam încredere 
că şt ea ar ţine sincer la mine, mă întristam* 
gândindu-mă că trebue să plec în concentrare 
pe timp de o lună* Rămâneam mai irist, sirrv 
ţindu-mă fără putere, fără energia care o an 
fiecare om faţă de sexul frumos* Mergând pe 
drum zăresc pe jos o sticluţă goală de doctorie 
pe care era scris neurastenie. Aducându-mi a- 
minte, căci citisem într'o carte de medicină că 
omul îşi poate întări forţele prin injecţii con
tra slăbiciunilor de neurastenie m'am gândit cal 
după ce'voi veni din concentrare, să mă arât 
la un medic, având încredere că mă voi vin
deca* Tot odată gândindu-mă că poate mi-a fă
cut amanta farmece, mi-am zis: Când mă voi 
întoarce, mă voi duce la un ocultist cu speranţa 
ae a înţelege mai clar ceia ce este cu mine*
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A doua zi îmi iau rămas bun şt plec în alt 
oraş pentru a-mi face datoria ordinului de che
mare* Urcându-mă noaptea în tren, mă cu
prinde un dor după ea de parcă mă topeam 
gândîndu-mă că a rămas acasă liberă şi ar pu
tea face ceia ce voiea*

In zorii zilei am aţipit puţin trezindu-mă în 
gară unde trebuiam să mă dau jos pentru a 
mă prezenta la regiment*

Aicea după o zi, am început să ne aducem 
aminte de ceia ce am învaţat când eram activ. 
Numai că era mai moale mişcarea şi cu mai 
puţină smerenie*

După vre'o 5 zile sfa întâmplat să fie 2 
sărbători una după alta* Aşa că s'a suspendat 
instrucţia 48 de ore* Care am vrut ni s*a dat 
permisie ca să plecăm pe două zile acasă* Aşa 
că am luat trenul şi am venit şi eu în oraşul 
meu* Seara am venit la amantă zîcandu-i că 
peste 2 zile plec înapoi, căci trebuie să fac 
numai decât 30 zile♦

Dimineaţa mă scol şi plec îngândurat* Mer
gând pc drum îmi aduc aminte că văzusem o 
carte de sugestii unde poţi găsi (învăţa) lecţii 
folositoare pentru a cunoaşte puterea spirituală 
,Jnde prin voinţă şi încredere poţi a-
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junge o putere* de a putea cuceri mai uşor# ş. p 
de a te conduce singur mai cu siguranţă* Ins! si 
este ua lucru* Atunci când vrai sa faci un lucru r 
trebuie mai întâi să te gândeşti* Deaceia nu ştk p 
ce să zic# Ori cum vrea omul ori cum vrec 
Domnul♦

Cetind acestea în carte# ir/am bucurat va- j 
zând că tot există pentru fie ce boală, leacul * 
ei* Venind seara , la ea ceva mai vesel a cu
noscut# căci mi-a zis: Ţeai schimbat câtâturilc; 
dece ? Zic :

c

, i

— Femeia I Am avut şi eu una# şi mi-a 
mâncat inima*

Care ? mă întreabă ea.
Eu nu i-am răspuns nimic* Insă eu n'am mai 

iubit pe nici una până la ea* Doar aşa din cu
noştinţă, sau mai mult din obicei# prin diferite 
ocaziuni*

A doua zi mă pornesc de acasă delà mine 
căci la ea eram numai cu dormitul şi 
geam înce’; spre centru mă întâlnesc cu amanta 
mea# căci avusese treabă la poştă* O invit sâ 
luăm împreună o îngheţată căci era foarte cald. 
Ii zic că deseară

cum mer-

!

nu mai pot veni la ea pentru 
ca plec la regiment. O conduc până acasă şi 
când dau să mă despărţesc îmi zice că merge
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până la o farmacie să cumpere ceva pentru 
stăpânul ei* Aşa că iărâşi mergem amândoi* O 
rog să intrăm într'o cofetărie pentru a-i mai 
putea vorbj ceva,

Aducându-mi aminte că atunci când am ple 
cat prima dată la regiment* am avut un dor ar
zător după dânsa şi bănuind că din cauza ei, 
i-am Zis :

Uite trebuie să plec şi toate ar mai fi bune 
■ dar mie frică să nu mă gândesc mult la D-ta* 
Totdeauna îi ziceam D-ta pentru că atunci când 
va fi cazul să mă dcsparţcsc de ea să nu aibe 
pretenţii că am fost prea intim cu dânsa, Cele 
mai multe ori îi ziceam măi. Insă n'o tutuiam* 

ii Ea mă întrebă dacă într'adevăr am pe alta la 
Jcare m'aşi gândi mai serios* 
e O asigur că nu mai am pe nimeni alta* Ea 

m'a crezut*

3

e Eşim în stradă şi mergem până în dreptul 
. farmaciei* Acolo ne-am despărţit* Insa ea s'a
j uitat /Yxâ în ochii mei ţinându-mi şi mâinele 
\ într'ale ei, Tot uitandu-ma în ochii ei, ea i-a 

iot închis câte puţin până nu i-am văzut decât' 
i °âte o lacrimă, dându-mi tot odată drumul din 
{ mâini*

S*a întors .şi a luafo repede înapoi în aşa?



44

iei câ uitându-mâ peste puţin timp în urma ei * 
n'am mai vâzut'o*

Seara m'am suit în tren, cu speranţa câ Vc ' 
trece şi restul de 23 zile, cât mai rămăsese 
până la înplinirea termenului*

In ziua am ajuns, prezentându-mâ la unitate 
După ce am iâcut puţină instrucţie şi câte cev* 
teorie, intram în repauz* Odihnindu-mă dau se 
mă gândesc la amanta mea* Insă ceva curios 
Nu o puteam vedea în memorie. In nici un fe 
de poziţie, sau iormă* Numai ochii e 
din prima întâlnire nu i-am putui
Uita. Cât mi-am muncit creerul ca să pot s'c 
văd, în vre'o rochie de-a ei, sau culcată sat 
cum îmi vorbea vreodată* Nimic nu-mi puteaiT 
vedea în creer*

Deşi ştiam că am petrecut cu ea şi dormit 
n'mic nu-mi aduceam aminte numai ’ ochii din 
prima cunoştinţă îi vedeam*

Mai curios a fost când nu puteam vedea în 
creer nici pe stăpânul meu nici cucoana şi nici 

cunoscut deşi ştiam că i-aşi cunoaşte dacă 
i-aşi vedea,

Intr un cuvânt, uitasem tot ce-mi era cu
noscut în oraşul din care am plecat♦

După vre o săptămână îmi vine 
colonie în dreptul inimei*

un

miros deun
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Când fusesem la ea şl înainte de culcare se. 
stropise pe ea şi pe mine în dreptul inimei cu: 
apă de colonie ce avea un miros plăcut. Insă 
curios că eu mă schimbasem de cămaşe chiar 
a doua zi, şi mirosul dispăruse. Şi acum după 
8 zile să-mi miroase aducându-ml aminte de ea.

Simţind aceasta mi-a părut bine că am aflat 
că ea posedă o ştiinţă de care nu mi-a vorbit 
nici odată. M'am hotărât ca atunci când voi 
veni înapoi, să mă duc la unul care cunoaşte 
hipnotismul pentru a mă lămuri şi explica, ce. 

j înseamnă aceasta.
I Cu încetul a trecut şi luna de zile şi ne-a 

dat drumul acasă.
In concentrare povestea, Sergentul din con

tinentul meu, că visase dinnahite câţiva cu ar
mele aşa că a fost o prevestire de concentrare. 

Atunci mi-am adus şi eu aminte, că visasem 
J arme militare ceace însemna că s'a adeverit 

prevestirea.
Mă urc în tren şi sosesc în ziuă în oraşul 

meu, mai liber în inimă, ştiind că deacum nu 
voi mai fi aşa repede deranjat delà treburile 
mele. Mă duc acasă la mine (adică la părinţi) 
şi mă odihnesc câteva ore.

Era într'o Duminica* Cam pe la vre'o 10 di-

c

3
:$
3

2
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mineaţa mă scol şi îmbrâcându-mâ curata nu 
pornesc spre locuinţa stăpânului meu, pentri 
a putea anunţa că sosisem şi a putea reîncep 
serviciul*

Pe drum mă întâlnesc cu bucătăreasa cari 
în servicu tot unde era şi amanta mea 

Mă întreabă când am venit, şi îmi zice că 
manta-mi e toarte supărată pe mine pentru ti 
mu i-am scris nici o scrisoare*

Ii zic că voi veni s'o văd căci chiar azi so 
sisem*

După amiază mă pornesc ca să mă duc ma 
întâi la hipnotizatorul în care aveam încredere 
că mă va putea sfătui cam ce-aş putea face 
într'aşa o chestiune* Insă cum mergeam pe 
drum mi se pare că începe să ploaie şi cum 
eram cu haine bune şi fiind cam departe acolo 
unde şedea, mă gândesc să las pe a doua zi* 

Aşa că mă îndrept spre amanta mea căci îmi 
venise un dor s'o văd. După vre*o 5 minute 
de mers ajung la ea. Intru în casă şi o găsesc 
culcată îmbrăcată pe pat* Insă se pare că mâ 
văzuse că vin. Ii zic că am isprăvit concern 
trarea şi o întreb ce mai face* îmi răspunde 
supărată şi mă întreabă de ce nu i-am scris 
vre o scrisoare.

era
a
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I-am zis că n'am trimes nici odată la nimeni 
vre'o scrisoare, decât numai la mama şi odată 
la un prieten,
s'o urmăresc pe sirada care ştiam ca apucase. 

De fapt nu i-am trimes, pentru că trebuia să-i 
scriu ceva intim şi cum nam avut intenţiuni se
rioase pentru ea n'am vrut ca să aibe un docu
ment delà mine în care ar fi putut vre'odata 
dovedi că am avut legături amoroase cu dânsa* 

Intrăm în grădina şi îmi dă vre'o două ci
reşe ce le-a rupt dintr'un copac* Ne aşezăm 
puţin pe o bancă* însă deodată mă simt foarte 
trist şi curios că nu aveam pentruce* Ii zic şi 
ei că nu ştiu de ce mă simt aşa de trist* Ia îmi 
zice : Să vezi că atunci când ai fost plecat te 
uitasem* Atunci am văzut că tot ea ştie ceia 
ce mi se întâmplase mie când am fost plecat* 
¥'imâc?L era pe înserate îi zic că mă duc să iau 
masa, îmi zice că mă aşteaptă să viu diseară.

După masă vin la ea* Ne desbrâcâm şi su- 
indu-mă în pat am simfit câ parcă mâ stă
pâneşte cineua1 neavând nici o putere de a mă 
mişca şi nici energia pe care o are fie care 
tânăr eu no mai aveam. Din inimă mă sfor
ţam şi numai şiroaie de sudoare 
curgea din mine. M'aşi fi îmbrăcat dar 
parcă mă ţinea fQrţat şi nici nu-i mai puteam
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vorbi doar numai cu simţul observam că ia ru '
doarme*

Deodată simt cu mâna e\ se apropie b 
.dreptul inimei mele şi cu un deget puţin apa 
sat începe să învârtească împrejurul inimi 
(cum ai face un cerc)-

N'am numărat decâte ori, însă am simţit ci 
dacă ar mai fii învârtit o singură dată mi s'a: 
fi oprit bătăile inimei* Atunci ea, a luat mâni 
şi eu am început să răsuflu mai liniştit*

Cămaşa mea era toată udată de sudoare ş 
eu şedeam parcă narcotizat.

In spre ziuă am adormit* Când m'am scula: 
mi-am zis că numai decât mâ voi duce pentm 
a înţelege ce înseamnă acestea şi a cere un sfal 
Pe la vre'o 2 după masă mâ duc la unul can 
cunoaşte secretele spirituale şi spre ghinionu 
meu el era pregătit de plecare la băi* Şi îmi 
spune nevasta lui că va lipsi o lună de zile* 

Descurajat mă întorc înspre garajul unde-m 
era maşina şi îngândurat am stat mai multa 
vreme fără ami veni vreo ideie îmbucurătoâre* 

Seara am ^cumpărat câţiva crini şi m'am dus 
tot la ea* M'a surprins când o văd că mâ 
întreabă :

Spune-mi drept, unde-ai fost astăzi •
Ii zic :
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— Atn fost şi eu pentru un interes*
M'a maî întrebat odată insă eu nu i-am răs

puns* Ea imi mai zicz :
Să vezi, Duminică dimineaţă m'a cuprins aşa 

un dor şi te-aşi fi sărutat, numai că nu ştiam 
unde eşti*

M'am mirat, însă nu miam găsit încă expli
caţia* Bănuind o intenţiunc ascunsă din partea 
ei şi temându-mă să nu cad în dragostea ei, 
m'am hotărât ca să mă abţin şi să nu mai vin 
la ea mai multă vreme*

Mâi mult. am căutat să rup cu ea pentru 
că eu eram descurajat şi fiindcă o şi iubeam şi 
cum n'aveam încredere că ca mi-ar fii sinceră 
mi-am zis mai bine sufăr fără ca să mă vadă 
ca* Şi pentru a putea vedea dacă şi ca ţine la 
mine . şi dacă regretă de lipsa mea.

Pentru că subsemnatul am în
ţeles că nu este durere şi întris
tare mai mare decât atunci când 
iubeşti şi nu poţi vedea clar dacă 
într’adevăr merită (într’un cuvânt) 
să nu fii fermecat 

Dimineaţa, ne-am sculat şi după ce m'am 
îmbrăcat i-am zis : Nu ştiu dacă voi mai 
veni aşa des aicea. Ia mi-a răspuns*
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Asta e la voia ta. Dacă ai să vrei ai să viiL; 
Eu cu sila nu pot să te aduc, Pregătindu-m^ 
de plecare, ea îmi zice :

Aşa că n'ai sa mac vii ?
O să vedem 1 îi 2ic. Ii strâng mâna şi ml 

despart de ea.
Două zile n'am simţit nimic neobişnuit. Atân 

numai că mă urmărea ceva trist.
Pentru câ la despărţire ea s‘a întors 

spatele la mine formăndu-şi o poziţie în aşolc 
fel câ privind-o mi-a dat a înţelege. câ anir 
de-a face cu o drăcoaică♦ Insă când am avui,a 
această impresie i-am gândit şi eu că n'o sh 
mă las învins de o femeie.

A treia zi mă scol de dimineaţă şi după cc: 
beau cafeaua cu lapte acasă mă îndrept în 
oraş şi întru într'o cafenea ca să beau un ceai! 
vărsat (percuschi).

Cum şedeam pe scaun îmi vine un dor după-^ 
amanta mea, şi capăt o imaginaţie de mi se* 
părea că dacă aşi fi lângă ea, mi-aşi răcorii 
tot focul dragostei.

Eu am răspuns îngândurat înspre ea şi parcă 3 
o vedeam în pat, fiind sigur că dacă m'aşi 
duce la ea şi zicându-i că o iubesc şi mie dof 
ae ea, m'ar primi cu bucurie. Parcă mă împin*

ni
a
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i à
sa dorul să ma duc s'o văd însă aducându-mi 
minte de prietenul meu mi-a zis că cu voinţa 
ia pot abţine delà orice, îmi zic : Nu mă duc 
i ea.
Şi aprlnzându-mi o ţigară o iau hotărât în- 

pre locuinţa boierului meu, unde aveam şi 
naşina. Ajungând mă întâlnesc cu prietenul meu 
are era la bucătăreasa stăpânului meu. Şi cum 
;ra încă devreme şi camera lor fiind alături 
le gangul meu intru să le dau bună dimineaţa, 
ntrebându-mâ unde am dormit le zic că acasă 
a mine, cu toate că ceva mai înainte mi-a ve
lit dor de ea, totuşi m'am abţinut. Am mai 
jlumit câte ceva după care ne-am despărţit fie 
tare având altele de îndeplinit.

■ In dimineaţa următoare, cam pe când se 
făcea ziuă, mă trezesc trupul fiindu-mi parcă 
greoi şi începe să mă frigă în dreptul fnimei. 
Această arsură a durat câteva minute după 
aceia a încet ah având impresia că prin puterea 
iamantei mele am simţit aceasta. Ma îmbrac 
pornindu-mă înspre garaj. întâlnind pe bucătă
reasă singură îi povestesc ceia ce am păţit di- 
î mineaţă îmi zice :
n Vezi, ia iţi face cu frigarea, Intrebând'o ea 
* ijfeni povesteşte. Să vezi că eu când eram mai

51 &
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mică şedeam la o femeie mai în vrastă. £jjuc gi 
avea un bărbat înalt ş:--voinic care nu 
vroia să vie la ea* Avea însă o pereche , o 
ciorapi purtaţi de el şi fiind cu sudoare, ia i| ^ 
punea într'o cană de apa, şi amestecând-o ^ g 

„secret'* îi punea la fiert. Imediat vrâfi(4u-ffl 
ne vrând trebuia să vie la ea, fiindcă descânţi ^ 
prin farmece. Când il vedea că a sosit, reped! .;aţe 
ascundea cana cu ciorapii ca să nu-i observţ 
bărbatul. Când se răcea conţinutul din cană c ^ 
se liniştea şi iar o lăsa pe femeie şi pleca. Ei g 
în urma lui freca cu.o bucăţica de tifon n;ânc^( 
rele delà toate uşile pentru a mai suge puţini 
sudoare ce ar fi rău as pe mânerele uşilor. EL, 
era un om foarte gras şi voinic însă făcâncki-^. 
femeia, lui de mai multe ori, la slăbit întraş^ 
un mod de aproape nu-1 mai putem cunoaşte- 
Insă acestea le făcea ea numai dimineaţa cai'; p 
pe când răsare soarele. Iţi spun drept că aŞ2 r 
ceva n'aş putea face unui bărbat.

Auzind aceasta mi-am zis, că sunt şi fem£i 
cu ini i a crudă, şi plec. întâlnind prin curte 
pe prietenul meu îi povestesc cele ce am si'1' 
ţit dimineaţă, lini zice ^ trebuie să caut o bab* 
care să-mi stingă frigarea. In grabă mă interese2 
şi îmi spune vizitiul câ este

can M
p m

ceva

si i

una care o sa-*11
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acă ceia ce vreau* îmi dă adresa şi eu mă 
[uc gâsind'o acasă* O lămuresc că m'am des
părţit de amanta mea şt o rog să-mi facă să 

nu mai sufăr*
A înroşit nişte fiare în foc şi zicând ceva 

f!Iin gură le-a răcit într'o cană cu apă, şi dân- 
/îu-mi puţină miere mi-a zis sa beau de mai 
nulte ori. M'am înveselit ca am găsit leacul 

^are-mi va aduce liniştea. Mi-a zis că ’ trebuie 
yă mai vin de doua ori şi bu:urându-mă o 
nnstesc cu ceva* şi plec*
y Serviciu mult nu avem de oarece boierul 
ji cucoana nu erau încă întorşi din străinătate* 
nJmblam numai cu doua d-re ce rămăsese a- 
^asă, însă numai câte o plimbare sau două pe 
-21 şi iar făceam şi câte o cursă cu inginerul din 
'fabrică, pentru un caz urgent*

A doua zi fiind duminică vin pentru a face 
'plimbarea obişnuită cu duduile, Fiind devreme 
ană trimete cu contabilul până în centru pentru 
a aduce ceva urgent. Pornind din curte cu ma
şina simţesc că parcă mi se trage puterea din 
corpul meu cam din dreptul pântecelui* Insă 
cum urcam un deal cam în piept dau cu pri
virea în pământ simţind ca îmi recapăt la loc 
puterea mea* Ajung unde trebuia cu contabilul
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şi dându-se jos, întorc maşina pentru a mă în; 
poia aşteptându-1 la scară. Gândul meu par; 
era în legătura cu amanta mea. Peste un m: 
ment ese contabilul. Pornind maşina o iau b 
cet pe o stradă dreaptă. Mergând şi privii 
înainte* simţesc că puterile mă slăbesc, n 
forţez cu toate că am gândit că votnţa mea 
tare la un moment n'am mai văzut şi am > 
dormit cu ochii deschişi. Maşina mergea 
in e încet şi se vede că era o căruţă cu gun 
ce mergea cam în mijlocul drumului* şi eu n 
mai văzând am aninat cu caroseria maşini 
în coada lopeţei ce era înfiptă în gunoiul di 
căruţă, trăgând jos lopata. Atunci contabilul 
strigat ,*ce dormi ?“ auzind am tresărit sperir 
ţinând minte că conduc şi dându-mi imedi; 
seama că am fost adormit de ea. Cu privire 
slabă am privit în faţa maşinei cam în pămâr 
revenindu-mi în fire.

Zicându-i că n'o să se mai întâmple ne coti 
tinuăm drumul până acasă* Ajungând* şi răsu( 
flând adânc* am rămas foarte uimit de îndras; 
neala şi curajul cu care a căutat să se râsM 
ne pe mine. Puţin după aceia m'am liniştit ţ} 
_ pjecat iarăşi cu maşina la plimbare. C'a* 

băimăcit de cap priveam de astă dată înainte*

în;

am

:
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maşinei# însă înspre pământ având încrederea 
ca nu mă va putea lua în puterea eu 

După amiază mă întâlnesc cu o fată ce avea 
serviciul tot în acea curte#, unde era amanta 
mea. Mă întreabă de ce nu mai vin* Ii zic că 
nu sunt sigur dacă voi mai veni* Mi-a mai zis* 

Ai dreptate că nu mai vii* Imediat am înţe
les după cum îmi vorbea că ştia de lucruri în
tâmplate în lipsa mea. Am răsuflat uşurat 
zicându-mi că nu trebuie să regret despărţirea* 

In centru mă întâlnesc cu prietenul meu zi- 
cându-mi că ia zis amanta mea# ca să-mi spuie 
să viu numai decât la ea# căci altfel va fi rău* 
Eu nu m'am dus ci am căutat să deviu vesel* 
Aşa că seara m'am culcat liniştit şi aproape 
când să adorm am gândit că sunt vesel şi bine 
dispus♦ Dimineaţa m'am sculat vesel şi dispus, 
aşa că toata ziua chiar dacă mi se părea că 
sunt trist tot nu puteam crede* Sugestiunea 
bunâ e mai tare decât părerea.

Trebue să ştiţi că magnetizatorul (un h'pno- 
tisatpr) ca să te aibă bine în stăpânirea lui# te 
întristează şi simţindu-te descurajat# atunci câş- 
tică fluidul tău (curajul) şi te are în puterea lui* 

Când m'am dus a treia oara la femeia care 
*** à descântat# mi-a mai dat într'o hârtie un fel
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de praf amestecat cu tămâie pisată. Mi-a zis 
atunci când voi putea să trec pe la amanta 
mea, şi să presor pe unde ştiu că umblă* I-am 
mulţumit şi achitându-i am plecat liniştit* Fiind 
o mică sărbătoare, am ieşit cu inginerul puţin 
în oraş. Am oprit în fata unei frizerii şi aştep
tam ca să-l bărbierească pe inginer* Deodată 
văd că trece prietena amantei mele care trăise 
cu prietenul meu. Am vrut sâ-i vorbesc, căci 
nu o văzusem de când eram plecat în concen
trare* Insă eşind inginerul nam mai putut vor
bi părându-mi rău*

Mergem puţin cu maşina şi oprim la o casă 
unde avea puţină treabă şi mă roagă ca între 
timp să-i duc o scrisoare la poştă* Foarte vesel 
c'o voi ajunge din urmă iau scrisoarea şi încep 
să o urmăresc pe strada care ştiam că apucase* 
Merg până în capătul străzei şi iar înapoi insă 
n'am mai zărit'o*

După ce am dat şi scrisoarea mă întorc îna
poi şi opresc în faţa casei, mă gândeam că m'aş 
fi înveselit dacă aş fi putut vorbi cu prietena 
amantei* Pentru că şi ea când vorbea cu mine 
se cam uita lacomă în ochii mei* Deodată par
ca o văd în gând pe amanta mea, că mă sim- li 
ţise că o căutasem pe prietena ei* Eu cu bu-
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curie ma tot gândeam ca o voi întâlni în alta 
zi Atunci am început $a simt în dreptul inimei 
înţepături şi parcă mă frigea, simţind că vin 
din partea amantei mele. Când am ajuns aca
să cu inginerul tot încă mă durea inima* Ii 
spun inginerului poate îmi.va da un sfat* Pri- 
vindu-1 drept în ochi îi zic :

— D-le inginer, uitaţi-vă, de când m'am des
părţit cu amanta mea sufăr* Chiar acum mă 
doare şi mă frige inima de parcă curge pica
turi din ea* Deodată se încruntă şi privindu-nă 
îmi zice :

— Nu crede ! Nu te doare nimica, nimic nu 
ie doare. Fii liniştit*

Când îmi dau seama mă simt ca nu mai am 
nici o durere* Atunci foarte calm îi zic : Poate 
nd s'a părut ? După ce imi mai zice să nu mă 
potrivesc la nimic, îl salut şi plec la garaj.

Seara când m'am culcat n'am putut să dorm 
ttd se părea că am noduri în gât parca îmi în
chidea respiraţia. Aproape de ziuă am adormit 
nltând puţin chinurile din timpul nopţei* Când 

sculat iarăşi am simţit că mă doare în i- 
nimă> însă mi-a Venit o ideie şi încordându-mi 
niuŞchii am gândit că nu mă doare nimic* 

■Atunci am văzut că cu voinţa mea încordată
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sunt mai tare ca puterea ei* Mâ pornesc înspre 
garaj unde îi zic şi prietenului ca am reuşit mai 
multe zile fără de a mâ duce la ea* El îmi 
zice ;

Cu cât n'ai să te duci cu atât îşi pierde din 
putere şi de abia o să cunoşti clar ce a fost cu 
tine. Lucrând ceva în garaj, deodată îmi pierd 
memoria şi toată cunoştinţa mea aproape 
minut după care îmi revin în fire* M*am spe
riat foarte mult temându-mă să nu înebunesc. 
îmi trebuia unul care ştie să hipnotizeze, pen
tru a mă scoate din puterea ei*

Gândindu-mă la doctorul care m'a lecuit de

un

afecţiunea venerică, îmi zic că mă voi duce 
sâ-i spun gândul că poate din noroc să cunoas
că această putere. Ajung la doctor, şi după ce 
isprăveşte de consultat o persoană, mă primeş
te şi pe mine* încep să-i explic ce am păţit de 
când m'am despărţit cu a mea. Deodată văd 
că se opreşte foarte speriat şi deschizând nişte 
ochi holbaţi, ridică mâna în dreptul capului şi 
începe s'o învârtească zicându-mi că mi s'a ur
cat căldurile* îmi mai zice că îi pare râu că nu 
m-a sfătuit ca în timpul cât am tost în con
centrare să nu fi făcut injecţii* Eu urmasem câ
teva doze puternice de salvarsan, însă mi-am
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dat seama că nu cunoaşte despre puterea hip
notică* Imediat îmi face o injecţie zicândumi 
să vin după două zile iar*

Când am eşit delà Dr* de abia mi-am adus 
aminte că pe amanta mea o cuprrns-o o bu
curie când a auzit că plec în concentrare, dân- 
du-mî seamă că îşi bate joc de mine.

Cu cât sufeream mai mult cu atât îmi dă
deam seama că nu voi mai putea fi cu ea şi 
să mai am încredere.

Ajungând la garaj, rog pe un magazioner să 
se ducă la ea şi s'o întrebe ce pretenţii are.. 
Poate ar vrea bani, şi să mă lase în pace. Răs
punsul a fost ca să nu mai vin la ea niciodată.

Magazionerul mă sfătuieşte să-i trimit o mie 
de lei pentru ca să nu mai aibe ură pe mine. 
d Zic că am să procur banii şi o să-i trimit.

In timpul mesei am Ieşit la plimbare cu du
duia prin oraş. O rugasem ca pe la ora unu 
după masă să-mi dea drumul fiindcă trebuia să 
aPar ca martor la tribunal, Fiind aproape unu, 
duduia îmi zice s'o las să conduck singură căci 
ma* zăboveşte în oraş.

Deddată simt că în mine se petrece ceva 
misterios.

0 las singură în maşină şi mă scobor. Mă
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dor în beat după amanta mea sim-cuprinde un
ţînd ca dacă nu mă voi duce la ea* voi îne- 
buni. Toată răutatea din corp mi-i se urcase în 
dreptul creerulùi. Vinele gatului se 
şi mă înăduşea. Văzând că sunt aproape pier
dut o iau cu paşii repezi îndreptându-mă la 
ea. In intervalul de opt zile cât a durat des
părţirea dintre mine şi ea mi*a fost frică nu
mai de ochii ei puternici.

Insă acum în ultimul moment nu ştiu din 
ce cauză am căpătat o putere de vedere pu
ternică nefiindu-mi teamă de ea.

In prag mi-a ieşit înainte, râzând parcă bat
jocoritor. Avea o lumini în ochi, drăcească, 
însă prin puterea vederei mele, i-am cunoscut 
toată .răutatea veninoasă. Privirea ei batjocori
toare îmi arăta laşitatea şi falşul, fiind trium
fătoare că mă are în puterea ei.

Privirea mea era de o putere pătrunzătoare, 
însă presimţind ceva, neaşteptat am căutat să 
privesc înspre ea c'am pe furiş pentru 
nu mă observe ea că aş putea-o pătrunde fiin- 
du-mi teamă că o voi speria. Ia îmi zice :

Vino Ia mine puiule ? Ce ai mamă ? Ce-ai 
păţit ?

Apropiindu-mă de ea m'a sărutat, căpătând

umflaseră

ca să
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o poftă înfocată, simţind că am nevoie de cor
pul ei. Ea m' a cuprins simţindu-x pieptul lângă 
al meu, am simţit cea mai dulce îmbrăţişare. 
Mi s'a ridicat ceva greu în dreptul inimei, 
plându-se ultimul gol ce nu Ta umplut atunci 
când învârtea cu degetul apăsat înprejurul ini
mei*

um-

Văeând că nu-i glumă cu ea, i-am zis;
Să ştii, că eu te-am iubit fără vo.'nţa mea, 

Spunem ce pretenţii ai, şi să numai ai nimic 
cu mine. Atunci ea mi-a zis :

Cum m'ai iubit fără să vrai ? îubeşte-mă şi 
acum !

Deodată văd că încep să transpir foarte tare, 
şi sângele mi se urcă la cap, în aşa fel că dea- 
bia mai puteam răsufla* Am simţit că peste

O rog sa-mi dea unpuţin timp voi înebuni. 
pahar cu apă, din care am băut puţin, însă mi 
l*a trimes cu bucătăreasa* Mă înăduşeam* 

Amanta mea se 
în ochi,
ci limpezi* Peste privirile ei, licăreau două făclii 
jucătoare cunoscând că numai este în propria 
cei voinţă* Era cuprinsă de o bucurie ce nu şi o 
putea ascunde*

Eu eram

apropie de mine* Privind o 
cunoscut că nu mai are och i eiam

luminat în acel moment cu o pri-
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vire pătrunzătoare însă pentru că ştiam că ea 
nu m'a văzut nici odată cu aşa o privire, eu o 
priveam pe furiş pentru a nu o intimida.

Aveam o inspiraţie de a nu mă arăta furios 
faţă de ea, în acest moment* In mintea mea, 

înţeles că s'a împlinit ceasul ca să aflu se
cretul cu oglinda pe care i-am dat'o de bună 
voie, în seara întâia când m'am urcat în odăiţa 
eî, Apropiindu-se m'a întrebat pe unde am mai 
fost zilele astea*

I-am zis, că n'am fost pe la nimeni,
Numai că mă sugestionam pentru a rezista 

de a numai veni la ea*
Simţeam că îmi slăbesc puterile şi o rog să 

mă erte şî dacă poate, să facă ceva cu mine. 
Atunci mi-a zis ;
Haidem să mergem in odăiţa noastră* Căci 

astea s'a întâmplat în coridor*
Odăiţa era izolată în fundul grădinei* 
Ajungem în odăiţă*
Fiind înăduşit îmi desbrac gulerul şi îmi des- 

chee cămaşa* îmi ardea un foc în inimă de 
dorul ei de a o putea iubi, simţind că înebu- 
nesc dacă mă refuză. Cad în genunchi în faţas«rs&r*,i ince'' *-> ^

am
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Te rog: fiefi milă 1 Nu de mine ! De 
mea ! Ea mă iubeşte ! Şi gândeşte-te la durerea 
ei ! Viaţa mea nu mai face doi bani» Numai 
pentru ea vreau să trăesc. Te rog fă ca să nu 
te mai iubesc şi lasămă sâ plec. Iţi jur că dacă 
te voiu vedea vreodată pe stradă, o săţi port 
respectul*

Te rog pentru mama ! Iartămă !
Ei atunci dute şi nu mă mai iubit, mi-a zis. 

Era însă prea târziu.! Farmecele erau realizate. 
Mi s#a tulburat organismul şi vocea a devenit 
sălbatecă. Am început să răcnesc. Am îne- 
bunit. Nu vrea să râdă lumea de mine. Iţt cu
nosc puterea. Vreau să mor. Nu vreau să tră
esc nebun.

Atunci pe un ton poruncitor mi-a zis, 
tându-mi cu mâna în spre cer.

Roagâte lui Dumnezeu ca să poţi muri. Vă
zând câ îşi dă seama de ceia ce vorbeşte, m am 
&ăndi la moment. Oare sunt şi eu cunoscut 

Dumnezeu ?
M'am suit în pat şi cu faţa în sus, 

gat pe Dumnezeu că vreau sa mor, decât ne
bun. Atunci amanta a ieşit trăg;ând uşa în urma 
^ Afară i-am auzit g;lasul ei cântând puţin me
lodia din cântecul ce mi-1 cânta de mă topeam 
când îl auzeam : Sloişor de ghiaţă

mama

ară-

am ru-

rece ;
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In odăiţă era linişte, şi dorul meu o căi 
în zadar*

Mi-am văzut toată viaţa mea zbuciumată 
ştiam că mor* De un singur lucru îmi pâri 
râu. De mama că nu mă /ede şi nu o văd pe: 
tru cea din urmă clipă* Stăteam cu ochü de: 
chişi pentru a vedea ce se întâmplă în ultim 
clipă.

O sudoare rece mă cuprinse din ce în ce; 
m'am tot răcit până când- am simţit că resp. 
raţia începe să se închidă văzând că e cel rai 
gren moment de suferinţă când nu-ţi poţi & 
ultima suflare, degrabă.

M'am răcit complect şi inima a început sî 
mai bată, am mai gândit ultimul „adio viaţă* 
două lacrimi au curs pe obraz, şi atunci mu-.
risem*

Deodutâ o lumină mi s'a reflectat puternic în 
ochii mei* Era albă ca soarele, A dispărut. 
Când a strălucit a doua oară am fost curios 
s'o văd mai bine, căci se mărise m formă de 
patrat şi a incedut să se mişte într'o parte şi 
alta văzând slab n am putut vedea bine 

- este şi atunci m'am forţat ridicându-mă din pu
terea muşchilor în sus*

Mi-am dat

ce

seama că am mişcat* atunci am
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ţintit ochii în lumina gândind* Vreau să trăesc. 
Atunci m'am luminat văzându-mă că sunt în 
pat, însă viu* Strângând pumnii m'am asigurat că 
pot să mişc* Aruncându-mi privirea înspre gea
mul din faţă âm văzut că se uită cineva înă
untru. Era o figură întunecată. Văzându-mă pe 
mine că o privesc a plecat. M'am dat încet jos 
din pat zicându-mi: Trăesc iarăşi. Şi ea mă 
ştie mort.

In buzunar aveam într'o hârtie praful ce mi 
l'a dat femeia, şi aducându-mi aminte că mi-a 
zis să-l împrăştii pe unde calcă ea, îl scot şi încep 
să presor puţin pe jos. Punând mâna pe clanţă 
uşei pentru a o deschide, o văd prin geam că 
vine.

Cu ochii întunecaţi şi îngândurată şi cu pri
virea în pământ, înainta greoae în spre odăiţă. 
La moment mă gândesc ca să nu mă întâlnesc 
cu ea în odae. Deschid uşa zicându-mi : o sa-i 
arunc în cale praful, şi o să fug. înaintez în 
spre ia şi tot arunc din acel praf zicând : Na 
na deacum nu mai vîn pe aici. Ia nu ştia ce 
să-şi creadă ochilnr şi se uita la praful ce a- 
runcam în faţă. Aducându-mi aminte că m a ţi
nut în puterea ei. ni*a cuprins o furie, Şi cu un 
glas ce inspiră groază, i-am zis :
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M'am sugestionat I Vreau să trăesc ! Satanal(! 
Am văzut iadul! Hai cu mine la poliţie* Vreau 
să trăesc*'*

N'am văzut figură mai îngrozită. Rămăsese 
înlemnită şi de groaza cu care răcneam la ea, 
se făcuse mai mică ca mine aşa că ea se uita 
în sus spre mine şi eu o priveam cu. putere*

Ii pierise ori ce urmă de viaţă. Era neagră 
şi numai groază* Capul şi la strâns între umeri 
Numai cu ochii mai privea* Insă erau întune
caţi* Când am strigat a doua oară* hai la po
liţie, a ieşit cucoana şi un băeat al eî, venind 
aproape de noi*

Se uitau amândoi cum o ţineam strâns de ! 
o mână şi cu cealaltă îi cuprinsesem corpul 
de mijloc, neslăbind-o de loc.

Deodată amanta mea îşi încordează puterile 
şi observ că amândoi au rămas înţepeniţi şi cu 
privirile înpăenjenite.

Amândoi erau în puterea ei* Atunci am vă
zut că e puternică şi ştie să se apere* Prin 
puterea ei a ordonat tânărului ce a venit 
ţând-o din mâinele mele* Atunci i-am zis î

S'a isprăvit. Nu mai vin la tine.
Şî Zicând cucoanei că nu voi mai deranja pe 

nimeni în casa ei. am plecat trecând printr'un

SCO-
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Dridor ce dădea în faţa casei pentru a eşi în 
radă.
Se vede că se speri se bucătăreasa de gălăgia 

e făcusem, căci o văd că apare din stradă cu 
in sergent de oraş arătându-i spre mine că eu 
unt acela*

Mă opreşte şi îmi zice să mă întorc cu el,
Cu toate că îi zic că nu am supărat pe ni

meni cu gălăgia mea, mă obligă să mă întorc 
înapoi,

Neavând încotro trebuia să mă supun, cu 
toate că nu mai vroiam să dau ochii cu ea. 
înăuntru întreabă pe cucoana dacă are vreo 
pretenţie la mine penlru a mă aresta.

# Eu mă apăr, ztcând cucoanei că nu s'a în
tâmplat nici o dată până azi şi nici nu. 
roai întâmpla asemenea scandaluri. Cucoana 
ia zis că nu are nimic contra mea aşa că nu-i 
neVoe de arestare.

Intre timp a apărut şi amanta mea, 
n obraznică şi cu ochii jucători.

Şi cum eu n'am înţeles şi n'am fost pregătit 
de ami păzi privirea, simt că a pus iaraşi sta- 
Panire pe voinţa mea înfiltrându-mi m corpul 
meJi iubirea pentru dânsa. Atunci m<--am as.

Mă voi feri de ea şi n'o voju iubi ne mai 
*vând încrederea că-mi vrea binele meu.

se va

cu figu-



68

tribunal 
amânase c 

grija mai e

Am ieşit îndreptându-mă în. spre 
unde am ajuns prea târziu. însă se 
din alte c*uze, aşa că eram cu o
puţin. _

Mă îndrept în spre o cârciumă unde am mat j 
o mică gustare şi ceva răcoritor căci transpi- (

văzând cu .

î

ram de mă simţeam că mă usuc 
ochii. Es din cârciumă îndreptându-mă în spre 
garaj. La un colţ de stradă îmi iese înainte o 
fată, care pe vremea când eram militar mă 
ruga să vin seara la ea, pentru a-i ţine de urît 
şi cunoscându-mă îmi zice :

Ce Iaci şoferule ? Mai ţi minte cum veneai 
la mine şi-mi aduceai ciocolată?

Atunci mi-am zis : Iată ce uşor găseşti femei#- 
numai că' nu-s dispus acum. Pentru moment 
m'am înveselit puţin văzând că totul e numai 
sâ ai curaj, şi trăeşti

Zicându-i că sunt ocupat, ne-am despărţit. 
Ajung la garaj m'am încuiat pe dinăuntru şi 

am început să plâng, văzând cu ochiii cum slă
besc. îmi curgeau sudorile şi imi perdeam toată 
energia, ştiind că aceia de care m*am despărţit se 
răzbună. Sleit şi fără puteri mă gândesc că o 
să mă culc şi dacă am noroc mă VO& 
trezi
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Am dormit aproape doua ore, sculându-mă 
cu puţină putere în mine şi vesel că mai tră

iesc. Am povestit ce mi s'a întâmplat, vizitiului 
însă am văzut că se cam uita cu neîncredere 
la mine crezând că aiurez, Seara am început 
din nou să transpir foarie tare având o sete şi o 
arşiţă nepotolită. Cu cât beam multă apă cu a- 
tât nu mă puteam satura şi slăbeam că nu a- 
veam putere nici să vorbesc tare.

Spre norocul meu, mă chiamă duduia să 
mergem în oraş pentru a cumpăra ceva. In cen
tru oprim în faţa unui magazin unde se dă jos. 
Mie fîmdu-mi sete şi cum eram în apropiere o 
lăptărîe şi ştiind ca are sifon rece, mă reped 
?i cer un pahar cu sifon pentru a mă răcori.

Lăptarul mă cunoştea şi ştia că eu sunt cam 
cheltuitor, şi din dorinţa de ai face vânzare 
mai multă îmi zice :

Uite d-le. lapte fiert la ghiaţâ. Auzind, 
m'am văzut salvat. Cer un pahar plin şi bân
tui încet, simţeam cum 
căpătând la moment putere de a mai putea^ re
vista arşiţei. Mai cer unul şt mulţumit câmam 
răcorit, îi plătesc ş: eşind, mă urc în maşină 
^inde după puţin timp ne întoarcem acasă, dân- 
^ti-mi liber până a doua zi pc la amiază.

am

intră direct în sânge,
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!•IVlergând spre casa simţeam că. amanta mei 

mâ urmăreşte cu gândul (făcea telepatie) c, 
mine*

Dacă o persoană se gândeşte la o altă pei 
soană atunci cea de a doua simte cam i* 
dreptul tâmplei (créer) o energie (undă e 
lectricăj şi atunci sunt în contact ambeh 
persoane-

Bine înţeles că trebue să aibe mintea curat; 
şi cu o putere de concentrare* în r'un punct a-, 
nume voit* Numai dacă amândouă persoanele., 
sunt interesate şi cu gândurile unul spre altul) 
Aceasta este un secret, însă ceva întunecat ÿ 
mşelăior şi numai dacă nu faci rău 
ia nimenea şi lucrezi pentru propriul tau| 
interes, îţi este permis delà Dumnezeu*

Trebuie să fii şi foarte cinstit şi prin felul 
tău de purtare să nu faci să sufere acea per
soană, căci altfel nu poţi avea încredere că vei 
reuşii pe deplin cele ce doreşti.

Sunt unii care practică de mulţi ani aceasta 
ştiinţă* Aceia devin o putere şi sunt înzestraţi 
cu o inteligenţă pătrunzătoare* Prin puterea lui 
magnetică te poate urmării delà distanţă şi să 
vadă ceia ce faci, însă nu-ţi poate 
faţă, pentru că nu recunoşti*

spune &
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De un magnetizator poţi scăpa prin puterea 
voinţei tale să-l intimidezi cu privirea, sau să 
găseşti un alt hipnotizator cinstit care să te 
scoată din puterea celalalt. Mai poţi scăpa şi 
singur de el, prtvind ţintă în pământ, şi având 
curaj* Insă dacă cumva priveşti în sus sau pe lemn 
şi el e cu gândul concentrat la tine, iarăşi te 
are în puterea lui* Aşa că şi amanta mea mă 
urmărea, şi-mi zicea să vin la ea*

Văzând că ţine s'o iau îmi zic ; 0 săi fac o 
propunere, şi o să mă sacrific* Cum eram gând 
în gând ii zic:

Dacă vrai să te iau în căsătorie, uite am o 
soră care are şi un copil şi a lăsat-o bărbatul 
pentru că zice că eu ca frate să caut o fată 
cu avere şi să-i dau 30*000 (treizeci mii) lei, 
lui, altfel nu trăeşte cu ea*

Fă ca el sfo iubească şi atunci eu te iau în 
căsătorie* Insă sfo întreb pe mama. 

îmi răspunde că aşteaptă* Acasă întreb pe
bărbatul,niama, dacă sora s'ar mai împaca cu 

?î răspunzându-mi că nu,
&ând cu mine îi zic : O să te uit*^ Am aşteptat 
să-mi vie somn şi aproape când să dorm gân- 
^sc fix că* Uit pe*** pronunţând şi numele ei 
(amantei)* Când aproape să dorm mă luminez

atunci cum era în
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în minte, câ eu o uit dar ea pe mine nu, şi 
atunci îşi poate bate joc de mine.

Atunci ea a căutat să adorm în puterea el 
şî eu temându-mă să nu mă duc la ea fără 
voinţa mea, m'am muncit cu somnul şi ^ n'am 
adormit. In spre ziuă fiind şi ea obosită am 
simţit că rn a lăsat în pace.

Atunci am adormit şi eu. In timpul somnului 
visat în pat la mine şi numai în cămaşa 

de noapte; o fată foarte cinstită. Era casieriţa 
delà fabrica stăpânului meu, însă nu mi-a zis 
nimic în somn.

Dimineaţa când m'am sculat m'am bucurat 
de aşa un vis frumos şi cum eram iar în gând 
cu amanta mea îi zic. Uite şi la mine se gân
deşte o fată frumoasă. Mai târziu mă scol şi 
după ce m'am spălat, simt că începe să'mi vie j 
un dor la inimă după amanta mea, şi cum eu j 
n'aveam de gând să mă duc, ea a început | 
să-mi zguduie sângele din vine într'aşa fel că | 
mi se părea că devin foarte nervos, şi neli
niştit. Insă simt că cineva mi-a şoptit din partea 
dreaptă să mă uit în sus şi să mă rog.

Mă. reped la uşe şi cum erau cele zece po
runci acolo, ridic amândouă mâinile şi cu ochii |. 
spre cer, rog pe Dumnezeu, ca să aibe milă de

am
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mine, şi zic că nu vreau s'o mai iubesc 
tru că e falşă»

Mai târziu cu vre'o 10 minute 
din inimă ceia ce ea mi-a ridicat atunci când 
învârtea cu degetul era pofta care trebuiam să 
mă răcoresc împreună cu eaAm mai vâr- 
sat şi nişte seminţe mici ca maiu şi mult mi
ros de tutun ce probabil le mâncasem în vreo 
mâncare»

Mi se făcuse o greaţă şi văzând acestea că ie
şeau din inima mea. Insă după puţin timp m'am 
răcorit complect zicându-mi : Deacum nu o 
mai iubesc şi nici inima nu mă mai doare după 
ea. După asta m'am pornit în spre garaj cu 
gândul că-mi trebuie un hipnotizator, pentru a 
nu mai face cu ea telepatie»

Ajungând şi după ce mi-am aranjat ceva la 
niaşină, m'am urcat înăuntru pentru a fuma o 
ţlgare.

Amanta îmi prinde iarăşi gândul Ş* îmi de
clară amor sincer zicându-mi * te iubesc şi, te 
aştept cu braţele deschise şi cu trupul înfier
bântat, vino să ne răcorim amândoi»

In timpul cât îmi vorbea nervii mei se 
^au, făcându-mi pofte dulci despre dânsa sim
ţind şt o slabă energie»,♦ suficientă pentru o 
^agoste dulce...

pen

am vărsat

cal-
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Simţind aceasta, n'am putut rezista rugăminţei 
ei şi iam răspuns* Te iubesc şi dacă îmi eşti 
sinceră vino aici în maşină te aştept şi ne îm
păcăm.

Mi-a zis ca vine şi ştiinl că mă aude i-am 
cântat cam aşa :

Viae, vine, iato câ vine 
Vine, vine, iubita mea*

Insă ea mă întreabă : Da cu prietena mea, 
cum rămâne ? Căci mărturisesc că-mi era şi 
mie prietenă* Atunci de abia am văzut câ a- 
manta mea âtie că prietena ei* m'ar iubi pe 
mine* îmi zice că nu vine la mine în garat, ci 
o să ne întâlnim pe undeva*

Şi aicea terminăm cu telepatia noastră, Mi-am 
adus aminte că trebuie să mă duc la doctor 
pentru a-mi mai face o injecţie, după spusele
lui.

Ajung la doctor, şi mă întreabă dacă mai 
ţiu minte ceia ce i-am povestit dăunăzi. Atunci 
îi zic : D-le doctor ! Şi peste 
tot o să ţiu minte ceia ce v'am spus* II văd 
că se scarpină în cap, şi zice. O să te răcoresc 
eu pe tine*

Văzând că nu

an sau doi*un

ştie să descopere un mister,

!
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H zic că am încredere că o să mă vindec. Văd 
că îmi pregăteşte o injecţie dublă. In Ioc de 3 
cm. erau 6 cm. in siringă. Pe deoparte 
mulţumit căci o să-mi scadă temperatura, 
tru câ in situaţia în care eram 
de mult calm, şi sânge rece* Făcându-mi a- 
ceastă injecţie, am cunoscut câ daca voi mânca 
o să mă intoxic. Atunci am aşteptat până 
seară, când am cunoscut că mi-a trecut acea 
călduaă. şi pe urmă am mâncat.

După amiază intrând în bucătăria boierului 
meu, o văd pe bucătăreasă cam puţin agitată. 
Se grăbea să plece în oraş.

Pârându-mi suspect această grabă am înţeles 
că ar avea vre-o întâlnire urgentă. N'am în
trebat-o, însă ea mi-a. zis ca se duce ca să-şi 
târguiască ceva.

Mai târziu merg în oraş cu ingineri fabricei 
şi opresc în faţa unei prăvălii, In aşteptare, 
văd că {rece pe lângă mine amanta, mea. Lupă 
mersul ei, am înţeles câ regretă despăr/irea 
mea, căci mergea fără pic de curai*

Uitându-mâ după ea, mi-a fost mila, şi o 
strig pe nume. Ea se întoarce şi vazandu-mi 
ochii, s'a speriat, crezând câ o privesc tot aşa 
de crunt ca în ziua despărţirei, Apropundu-se

eram 
pen- 

aveam nevoie

pe
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de mine, eu am ţintit privirea într'un pu act 
pentru a ma asigura că nu mă va lua în pute
rea ei* Mă întreabă ce mai fac. şi ca pe un 
copil care uită delà mână până la gură, îmi 
zice. Spunem, ce ai avut în ziua ceia de ţi-a 
tost aşa rău? I-am răspuns:

— Ce crezi, că am uitat ? Atunci ea îmi zice:
— Uite-te la mine.
— Vorbeşte-mi şi aşa, că te aud, îi zic eu.
— Vi deseară la mine ? Zic :
Nu ştiu o să văd, poate în altă seară. Am 

vrut să văd dacă o să-mi mai facă ceva, dea- 
ceia i-am zis că o să vin peste vre'o două zile. 
Aveam nevoie de un om sincer care ar putea 
cunoaşte intenţiile eï totodată să mă înveţe şl 
pe mine această putere ; pentru ca să nu-mi 
fie ea, superioară mie. Cum îmi poate cunoaşte 
chestiunile mele, aşa am vrut să i le cunosc 
şi eu pe ale ei.

Pentru că ea în lipsa mea de acasă, putea 
face tot ce vroia. Pe când eu, pe lăngă că ştia > 
tot ce am făcut prin oraş, nu puteam avea e- 
nergie pentru ea, decât numai când vroia ea. 
Poate că aş fii vrut să vorbesc şi eu cu o altă 
fată mai frumoasă, însă dacă ar fii ajuns 
vorba de o întâlnire la o oră mai înaintată
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aşz fii rămas de râs. Căci nu eram în stare- 
de a iubi pe o altă fată,

Am vrut doar să-mi mărturisească ade /arul 
şi să-mi arate şi mie cunoştinţele ei* ca să pot 
avea încredere în viitor* Totodată să-i cunosc, 
şi eu secretele eu pentru a putea fii vesel în 
lipsa mea de acasă, adică delà căminul conjugal* 

Pentru că e cam urăt ca Să ştie satul 
şi să nu ştie bărbatul.

Şi cum stăteam la volanul maşinei, îi zic : 
spunem2 drept de re m'ai adormit la volanul ma
şinei în duminica ceia* Ea şi-a făcut cruce, zi
când că nu se simte cu nimic vinovată. Am 
avut milă de ea, însă vroiam să trâesc şt eu. 
Deaceia i-am zis că nu voi veni. La plecare 
văzând că eu nu-i întind mâna, a întins ea 
mâna, şi cum eram cu mâna strânsă pe volan 
mia apăsat cu degetul ei pe încheetură formând 
un contact ce mi-a zguduit vinele mai multă 
vreme.

Cu aceasta a câştigat că mi-a ai pierdut ulti
mul pic de încredere. întrânsa*

Eşind inginerul din prăvălie şi pornind spre 
casă îi zic că amanta a fost pe la mine chiar 
acum şî străngându-mi mâna la plecare mi-a 
enervat corpul, şi aşi dori să scap de ea. Mi-e. 
frică să nu-mi facă vre'un rău*
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îmi zice că mâine vine boerul meu şi cu- 
din străinătate şi o să le spun lor, poatecoana

să găsim vre'o modalitate pentru a isprăvi cu 
jucăria asta*

Auzind, m'am bucurat că o să am un spri
jin* Ştiam că ţine la mine şi o să se intereseze 
de ceia ce am nevoie,

In timpul ăsta eu ca să-mi mai întăresc for
ţele pierdute prin transpiraţie, beam zilnic mult 
lapte* D >la un timp am observat că aveam ar
suri provocate în corp, însă, înoindu-mi pier
derea energiei prin lapte, am ajuns că puteam 
rezista setei ce o aveam, fără de a slăbi,

Noaptea m'am dus la gară şi am adus cu
coana şi boierul acasă* Dimineaţa până să vin 
eu la serviciu, inginerul îi spusese chestiunea 
mea. Insă boerul meu o luase pe altă temă*

Când am vonit, văd că mă chiamă şi-mi zice 
că plecând în concentrare, am întrerupt injecţiile 
ce Iz făceam la doctor, Şi probabil şi alimen
taţia slabă mi-a provocat acestea.

Ii zic că am nevoie de un hipnotizator care 
să mă poată adormi şi să mă scoată din pu
terea amantei mele.

Boierului meu plăcându-i să bele mai mult 
păhăruţ cu vin. îmi zice : Măi, ascultă. Saun
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beu eu întâi vre'o două chile de vin şi pe urmă 
să niă duc să mă hipnotizeze pe mine'PJ 

Săi arăt eu, ei, cine sunt*
Eu îi spusesem boierului meu că nu toţi cu

nosc despre această putere, însă eu cam de 
când eram mic auzisem de hipnoză, Aşa că pe 
mine mă credea eşit din minţi, din cauză că 
întrerupsesem tratamentul.

Cum stăteam de vorbă cu boierul, deodată 
vine un doctor, care-i prieten cu boierul meu* 

11 întreabă cum îi merge cu sănătatea şi ce-a 
mai văzut prin alte locuri şi după un schimb 
de cuvinte, vine vorba despre mine.

După ce îi spune boierul, părerea lui, eu îi 
zic că nu vreau altceva decât să găsesc pe ci
neva care ar putea să mă adoarmă.

Atunci, zice doctorul :
Dacă-i vorba de adormit atunci să mergem 

la Directorul spitalului de nebuni căci eu îl cu
nosc. şi o sâ-1 rog să-l vindece.

Auzind aceste cuvinte am sărit în sus de bu- 
curie şi imediat am tras maşina la scară.

După câteva minute plecăm. In maşină a 
Wt loc boierul cu doctorul şi fiindu-i frică sa 
conduc eu, a mers D-ra cea mare căci avea
P^r iris.
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Ajungem acolo* Intră întăi în cabineîul Di
rectorului boierul şi d-rul. După aceia e che
mată d-ra şi când a ieşit d-ra îmi zice să intru 
eu* însă mă întreabă dece am plâns în garaj 
într'o zi*

Atunci mi-am zis ; nici asta nu poate fi un 
motiv că am înebunit.

Bat la uşă* şi răspunzându-mi **intră“ 
deschis uşa. Văd la birou un domn încă tânăr* 
ce se uită în ochii mei cu o privire dulce însă 
foarte încordată- La moment mi-am dat seama 
că* crezând poate că cel ce va intra va aveai 
o privire sălbatică, deaceia era gata de apărare. 
Vâzându-mă îmi zice să-i povestesc ce este cu 
mine. In cabinet nu mai era nimeni, căci boierul 
şt D-rul trecuseră în altă cameră. încep astfel:

D-Ie Dr. eu cunosc o fată cam de un an şi 
jumătate cu care trăisem.

Observam de la un tjmp că o iubeam de ma 
topeam după ea. Chiar când după o noapte de 
dragoste* dimineaţa plecând la lucru numai la 
ea mă gândeam şi dorul după ea mă topea.

Plus de asta seara mă adormea ea. Şi dimi' 
ne aţa tot ea se scula înaintea mea nici odată 
nu adormea ea întăi. Am cunoscut acest luertf 
astfel :

am



81

Intr'o zi, când eram plecat cu maşina la o 
moşie, după ce am mâncat şi am băut ceva 
mai mult vin, am adormit* Fiind linişte, am 
dormit mai multe ore. Seara m'am dus la ea* 
După ce ne-am culcat în pat şi am mai vorbit 
ceva, trebuia să adormim*

Nefiindu-mi somn şedeam liniştit şi nu puteam 
adormi, Deodată aud că ea se sforţează din 
toate puterile ei şi respira cu putere, simţind 
ceva ce mi-a atras atenţia♦ Stăteam liniştit şi 
respiram în voie. Deodata ia îmi zice :

Dar ce ai ? Nu dormi ?
Atunci debea îmi dădusem seama ca în timpul 

când ea respira adânc, eu simţeam asupra ca
pului, că-mi venea somn,

Insă cum era sa adorm dacă dormisem ziua 
aşa de mult ? Aici ma întrerupt întrebândü-ma : 

Şi şti cam pentru ce te adormea ?
Nu ştiu D-le Dr.
Spune mai depaxte, îmi zice.
In urmă cu vre'o două luni mi-a v nit un 

<?dm de concentrare şi ştiind co să-mi fie dor 
ea, am rugai-o spunându-i ca o să sufăr e 

dorul ei* Atunci când am plecat mi*a făcut ce
va cu ochii şi eu am uitat-o complect*

Şi de ce teai întors la ea?

de
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Aveam de gând sa ma duc la un hipnoti-j 
zator, care îl cunoşteam; însă mergând pe drum,; 
mi s'a făcut dor de ea. şî am lăsat pe a doua 
zl Când m'am dus a doua zi tocmai se pre
gătea să plece la băi, aşa că mi-a părut foarte 
rău.

Intorcându-mă seara la ea, mi-a fost mai 
mare mirarea când mă întreabă:

Spune-mi drept, unde-ai fost ?
Văzând că mă urmăreşte am căutat să nu 

mai vin la ea. Căci m'a învăţat un prieten că 
dacă îmi pun toată voinţa, atunci reuşesc. Dea- 
tunci mă necăjeşte şi îmi face neajunsuri. D-le 
Doctor, vă zic că eu nu mă înşel cu părerea 
şi ştiu sigur că ea îmi face. Şi energia mea, 
mi-a luat'o. Căci lipsind 4 săptămâni totuşi am 
văzut că nu eram în stare, din inimă am vrut, 
însă n'am putut,

Asta-i tot ce am de spus,
Deodată văd că se dă înapoi până la fereas

tră şi mă chiamă spre el. Uitându-mă la el şi 
înaintând, văd că îşi încordează toată puterea 
văzându-i ochii ca două lumini strălucitori. De 
nu m'ar fii oprit cu puterea, m'aşi fii ciocnit 
de el. Aşa puternic m'a atras. Nu ştiu ce mi-a 
făcut, căci mi-a spus să tot închid câte un ochi*
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şi pe urmă m'a lăsat* Apoi m'a aşezat pe 
scaun şi înirebându-mă câte ceva, am cunoscut 
că D-rul a înţeles că nu am o ideie fixă*

Se aşează înapoi la birou şi-mi zice să şed 
în faţa lui pe un scaun* Mi-a scris o doctorie 
pentru a mă mai întări, şi m'a întrebat dacă 
pot trăi fără ea. Am z‘s că nu mie dor.

După asta mi-a zis că pot sa plec. I-am mul
ţumit şi am eşit*

Afară am observat că sunt mai vesel, După 
vre'o cinci minute au eşit cu toţi până la ma
şină, şi ne-am întors acasă. 

i Pe drum boierul îmi spune ;
| Măi, doctorul îţi poate da un ordin s'o uiţi.
I Ştiu' îi zic eu* Nam nevoie,, numai să nu-mi 
I mai facă nimic* Acasă întreb pe boierul meu, 
j Cucoane ? Ce va zis directorul spitalului ? Mi-a 
| ^is că ai avut ceva trecător, insă noi pericol. 

Poţi face serviciu mai depart?*
Bine, dar nu v'a spus că ceia ce am vorbit 

nu sunt minciuni ?
Mi-a zis, că n'ai fost aşa bine la minte*
Cucoane I Să ştiţi că şi doctorul delà ospiciu 

nu e teafăr*
Bine că tu eşti teafăr îmi zice şi mă trimete 

sâ-mi caut de maşină* Judecând, am văzut bine

un
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că nu putea să facă o teorie cu boierul mei ** 
despre aşa o chestiune şi în al doilea rânc 
poate nu vroia să-i facă rău amantei mele. 
Căci la un caz aş fii putut să-l chem martor, 
si s'o trag la răspundere pe ea. a

Ştiu ca la hipnoză ca să reuşeşti întotdeauna 
trebuie sa fit cinstit şi nici să nu faci rău ni
mănui. z

Intre timp prietenul boierului meu şi-a cum
părat un „Chevrolet" nou maşină* Doctorul 
care ne-a condus la ospiciu îmi zice ca, nea- 
vând şofer la această maşină, şi vrând să ple
ce la o staţiune balneară m'ar lua pe mine pe 
o lună de zile, îmi zice că boierul meu pleacă 
cu cucoana şi cu copii în sudul ţării la mare, 
însă nu cu maş na, aşa că aş putea merge.

Eu primesc bucuros. ^ eâra rog pe boieiul 
meu, să-mi admită să plec cu D-rul. Nu mi-a 
dat încă rezultatul, însă mi-a zis că mâine o 
si ştiu sigur.

In dorinţa de a părăsi oraşui pentru a uita 
necazurile păţite şi a mă mai întări la băi mă 
duc dimineaţa la Dr. rugându-1, ca să întervie 
la boierul

D<

d

i
«

să-mi admită plecarea. 
Ajungând la garaj simţesc iarăşi

meu
delàceva
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amanta mea* Deastă dată mi-a zguduit 
nervii cunoscând că are o ură pe mine.

După amiază boierul meu, mă trîmete la 
Doctor să umblu puţin^cu maşina lui.

Plimbându-mă pe drum, mă întreabă d-rul 
cum mă simt.

Ii zic că era mai bine dacă mă adormea 
d-rul delà ospiciu. Trecând prin centru îmi 
zice să opresc la o casă. Văd că era un birou 
de consultaţii pentru boli mintale şi tocmai 
era scris numele doctorului care m'a consultat 
la spital. îmi zice că se duce să-l întrebe dacă 
am voie să plec la băi. Când se întoarce din 
cabinet îmi zice :

L'am rugat să te adoarmă aşa cum ai vrut* 
Şi mia zis că e bine să te iau la băi. Atunci 
am intrat să-l întreb la ce oră să vin. Zicân- 
du-mi să vin dimineaţa la spital, 
avut bucurie că în fine o să-mi facă ceva ca 
să nu mai fie în putere de a mă supăra cu 
nimic.

Ne-am continuat plimbarea rămânând ca 
peste vre'o câteva zîle să plecăm la bai. Seara 
anunţ pe boierul meu ca voi lipsi dimineaţa 
Pentru a mă duce la spital având nevoie încă 

o consultaţie.

tare
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Dimineaţa, mâ duc la spital şi prezentândil 
mă la domnul Director, îmi arată pavilionul

chema îmiunde am să aştept, până mă va
untru.

Eu am vrut mai mult să mă adoarmă, pen! 
tru că ştiam că îiind adormit o să vorbesc a| 
devărul, căci nu mai pot ii în puterea voinţe^ 
mele, atunci când sunt adormit. Pe de alta 
parte o să judece ca ea, îmi poate tace răi 
delà distanţă şi atunci o să mă scoată din pu 
terea ei. Prin asta mă salvează, căci îmi recapă 
libertatea mea, veselia şi liniştea,

După vre'o oră de aşteptare, n ă chiamă m 
intern înăuntru, şi intrând, văd că mă priveşti 
în ochi, d-nul director.

Internul îmi face o injecţie în p.'ele zicând câ 
e ,,una n ie“ neînţelegând ce înseamnă' asta- 
îmi zice să trec într'o cameră mică unde era 
un pat, zicându-mi să stau culcat, şi ese afara 
lăsăndu-mă singur. Deodată observ că îmi vine 
somn din ce în ce mai tare simţind că voi a* 
dorm iu Momentan îmi aduc aminte că îi spn* 
sese^ boierului meu, că îmi poate da un ordin 
ca s o uit.

Judecând că ea o s'i poată să-mi facă rân 
mă gândesc, că cum va intra d-nul director, 0
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să-l rog să nu-mi deie ordinul ăsta. Eu, 
gândit, şi între timp am adormit. Când 
trat în cameră doctorul, eu nu l-am văzut, însă 
i-am auzit paşii. Fiind adormit cu hotărârea 
de a-i spune, Tam rugat ca să nu-mi dea or
din s'o uih teu ându-mă de răzbunarea ei.

După un moment mă întrebă.
Cum o chiamă ? i-am răspuns. Fiind gălăgie 

de afară, îmi ordonă *
Nai s'auzi gălăgia de afară,
L'a moment n'am auzit nimic. Nu ştiu cât 

timp m'a ţinut adormit căci am auzit zicân- 
du-mi :

Când ai să te scoli ai să fi sănătos.
După aceia ma trezit in'ernul, zicându-mi să 

stau afară pe bancă până îmi voi veni bine în 
fire, căci eram parcă beat. După ■ ât mi se pare 
m'a ţinut cam mult căci internul se uita foarte 
mirat la mine, Venindu-mi în fire, am plecaţ 
înspre casa d-rului care îşi cumpărase maşina 
pentru a aranja plecarea. Ajungând văd că şi-a 
angajat un şofer. Atunci îmi caut de treabă 
întorcându-mă la boierul meu*

A doua zi observasem ca sunt mult mai 
bine dispus, şi vedeam ca nu mai simţesc ni
mic din partea fostei mele amante. Mă simţeam

am
a in-
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liber şi puteam face tot ce aşi fi dorit, fără 
grijă că mă doare inima după ea*

Seara fiind cam plictisit mă cheamă bucătă
reasa boierului să beau o bere la o cârciumă 
din apropiere* Ceva mai târziu întră în cârciu
mă şi airantul ei* Văzându-1, îi zic că plec a- 
casă* Ea îmi zice ; Dece nu te duci la amanta
ta ?

Eu îi răspund : Deacuma nu mă mai duc nici 
odată la ea. Apropiindu-se şi amanta ei, îmi 
zice : Pot să pun rămăşag că ai să te duci la 
ea. Zicându-le noapte bună mă îndrept spre 
casă*

Pe drum mi-a venit o viziune cum că ar fii 
mai plăcut la ea*, în patul ei, însă ştiind prin 
câte am trecut, mă abţin şi mă duc direct a- 
casă la mine.

Ajungând dimineaţă la garaj, intru în came
ra bucătăresei şi'găsind-o cu amantul ei, le zic 
în glumă :

Hei, am fost la amanta mea. Pe bucătăreasa 
a cuprins o un fel de bucurie, căci o văd ca 
sare în sus zicând :

Vezi ţi-am spus că o să meargă* Insă foarte 
calm îi zic :

Mai încet oleacă ! Numai la ea nu mă mai
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duc ! Am observat că bucătăreasa a dam în
ghiţit în sec însă nu î-am făcut explicaţii*

Mai târziu, mă chiamă boierul în casă zi- 
cându-mî :

Duminică pleacă cucoana cu fetele la mare 
şi dacă vrai, să mergi cu ele. Eu voi veni pes
te vreo două săptămâni. Iţi plătesc trenul şi ai 
să ai şi mâncare. Insă ai să ai grije să târgu- 
eştî, şi să ajuţi la toate cele necesare. Intr'un 
cuvânt, în loc să umblii cu maşina, te trimet 
pe tine în locul unui om de încredere.

Auzind aceasta i-am răspuns :
Merg cu plăcere.
Deabia mi-am dat seama ce noroc m'a lovit. 

Căci fără maşină am mai puţină grijă. Intre 
timp mai vorbind cu bucătăreasa, şi venind 
vorba despre bărbaţi, îmi zice.

— Crezi că amantul ăsta e pentru mine ? 
El nici n'a făcut armată ! Câte îi zic eu şi el 
tot la mine vine. . Eu o să-mi caut un bărbat 
mai în vrâstă, ca să zică că are femeie tânăra, 
In schimb eu o să iubesc pe cine o să-mi placă. 
Atunci i-am răspuns:

Bună poamă mai eşti 1 Şi adu:ându-mi a- 
minte de un caz văzut de mine, îi zic. Şi eu^ 
cunosc un om mai bătrân cu copii însuraţi,
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însă, murindu- femeia, şi-a luat o nevasta mai 
tânără.

Am avut ocazia să fiu de faţă, când la o 
petrecere
tat şi pe bătrânul lor tată. Insă cum copii nu 
puteau suferi pe nevasta lui n'au înviitat'o.

Atunci a refuzat şi părintele de a veni la 
petrecere. Copii fiind cu stare frumoasă, şi 
fiindu-le ruşine de invitaţi, că nu e şi părintele 
lor la această petrecere s'a dus unul din copiii- 
şi au invitat'o şi pe dânsa»

Când au sosit, in antret îi ese înainte fiica 
lui zicând :

Poftim tată, ia loc ? Iar el îi răspunde,
Fă onoare ei, nu mie, arătând spre nevasta 

lui. Atunci am zis: Măcar dacă ar merita o- 
noare ! Căci e durere când iubeşti şi că nu-ţi 
este sinceră. Isprăvind povestirea îmi zice :

Am avut şi eu un bărbat I Ştii cum m'a iu
bit ? Nici nu-ţi poţi închipui. Pentru un motiv 
1 am lăsat. Dar, mă ţine minte ceia ce i-am fă
cut. Auzind îi răspund :

Foarte rău faci. Dacă ştii că cl te iubeşte, ai 
fa.ce bine să te întorci la el şi să vă împăcaţi* 
căci omul îmbătrâneşte şi pe urmă îi pare rău* 

Mi-e nu-mi mai pare rău după nimic îmi

făcută de una din fiicele lui, l'au in-
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zice bucătăreasa* Mi-am pierdut speranţa! Am 
avut o nepoată delà soră mea care imi era ul
tima mângâiere, şi aceia a murit !

Auzind că mă chiamă, întrerup şi dau fuga 
în garaj să scot maşina, că trebuîam să mergem 
în oraş cu boierul* In oraş boierul îmi face 
semn să opresc la o casă, Dându-se jos 
rămas singur în maşină* Cum priveam într'o 
parte şi alta* simţesc ca îmi vine somn, şi a- 
dorm forţat* După câteva minute mă trezesc, şi 
gândindu-mă c'am de unde vine acest somn, 
am impresia că e delà bucătăreasa boierului 
meu* Fiind foarte atent cu gândul la ea, mii 
s'a părut (am simţit) că ar fi râs înăduşit de

am

persoana mea*
Insă gândindu-mă iar, mi-am zis : Poate să 

nu fie bucătăreasa ! Delà fosta mea amantă iar 
nu putea să f:e, deoarece decând mă adormise 
d-rul la spital, nu dădusem cu ochii de ea*

mi-am mai făcut, aşa căAlte închipuiri nu 
nu aveam o explicaţie sigură*

După amiază întâlnit cu amantul bu
cătăresei, şi i-am zis:

Ai face 'bine dacă te-ai lăsa de această fe
meie* Eu văd ca tu o iubeşti şi tare 
dori să suferi* Mi se pare că nu e _

aşinu
tocmai de-
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veşte.

Văzând că nu vrea să-mi spue ce crede des
pre ea, Fam lăsat căutându-mi de treabă* Mă 
întoarce înapoi întrebându-mă când pleacă la 
Mare cucoana. Ii zic că Duminică, insă ma ia 
şi pe mine. C'am supărat îmi zice:

Şi ea pleacă (adică bucătăreasa). M'aşi duce 
şi eu dar e cam scump traiul acolo.

Atunci am văzut că sufere şi o iubeşte cu 
toate că ştie că la bucătăreasă mai vine din 
când când prietenul meu. De abia mi-am adus 
aminte, când eu îi povesteam amantei mele de 
bucătăreasă, că are doi amanţi şi unul o iu
beşte căci amanta mea înţelesese mai iute ca 
mine.

Acum înfelesem bine întrebarea ei (adică el 
o iubeşte ? Şi nu e gelos ?

Pentru că, atunci când eşti stăpânit în pute- 
voinţei unei persoane), chiar dacă vezi (ai 

dureri în inimă)eşti fermecat într'aşa 
că chiar dacă îţi pare rău, nţi ai puterea să 
protestezi.

Vorbind cu el, şi spunându-i că cucoana ma 
ia şi pe mine, am observat că se cam întris
tase. După un schimb de cuvinte

rea
modun

ne-am des-



93

pârţit, A doua zi. vorbind cu vizitiul boierului 
îmi spune că bucătăreasa ar îi vrut să-l lefe pe 
amantul ei, în locul

Chiar dacă bucă ăreasa îl ruga pe boier ca. 
să meargă amantul ei, tot nu-1 lua*

Pentru că eu eram şi om de încredere şi ţi
neau la mine.

Am început să ne pregătim de plecare.
Eu îmi cumpărasem şi un termos pentru re

ce, căci gândindu-mă ca nu cumva să-mi fie 
sete, să fiu preparat cu lapte rece. Duminică, 
am aşezat tot bagajul într'o căruţă şi când a- 
proape sa ne pornim la gară, o văd pe bucătă
reasă alergând înspre mine, şi cu ochii holbaţi, 
îmi zice cu emoţie:

Dute fuga la poartă ca venit amanta ta. Vrea 
să-ţi spuie ceva* înţelegând că nu trebuie sa 
dau cu ochii de ea, îi zic : Spune-i să-şi caute. 
de treabă. Paznicul, ştiind câte am păţit cu. 
dânsa, zice :

Stai că mă duc eu s'o alung. După^ puţin 
timp s'a întors zicându-mi că a plecat singură..

Eu am trimes căruţa cu bagajul la gară, şi 
m'am dus la mama să-mi iau rămas bun, ră
mânând ca cucoana şi copiii să vie cu trăsura. 
direct la gară, Mi-am luat rămas bun delà cei.

meu.
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cele ne-deacasă şi luându-mi geamandanul cu 
cesare, ajung la gata la timp*

După puţin timp vine şi cucoana şi copiii şi 
se urcă într’un vagon luxos şi eu cu bucâtă- 
erasa în clasa lll-a* Era o seară frumoasă* Eu 
eramvesel că în fine o să mai uit de c e e pă
ţite*

Din când în când mai aprindeam câte o ţi- 
gare pentru a-mi trezi nervii* Cu bucătăreasa 
vorbeam foarte rar, căci nu tocmai era dispusă.

In ziuă am schimbat trenul, îndreptându-ne 
înspre răsărit*
Am scos din geamandan nişte piscoturi dând şi 
bucătăresei câteva, le mâneam, având ca udă- 
tură lapte fiert rece ,ce-l aveam în termos* Când 
aproape să ajungem la. o gară unde trebuia să 
schimbăm iarăşi trenul, eu am adormit* Când 
a oprit trenul eu eram buimăcit de somn* Bu
cătăreasa îmi spusese să mă scol însă a trebuit 
să-mi spuie de vreo câteva ori până să înţe
leg de-abinelea că trebuie să schimbăm iar tre
nul* Când am - scoborât din vagon, nu ştiu cum 
s a făcut căci n am mai pus piciorul pe scară, 
ci am călcat în aier, trezindu-mă căzut 
nunchii pe prundiş.

Deabia mi am dat seama că pe când scobo_

cu ge-

;
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ram din vagon nu eram încă complect treaz.
Mulţumit că nu mi-am scrintit un picior,* 

am alergat la bagaj pentru a da ajutor 
nei. Bucătăreasa avusese grijă să-i spuie cu
coanei că n'am grije să mă grăbesc.

Căci mi-a şi spus ca nu ma ştiu aşa moale, 
însă eu am tăcut mulcum.

In fine am mai mers noi o bucată bună şi 
după ce am trecut peste un pod uriaş din pia
tră şi fier, am ajuns la ultima gară.

De aci trebuia să luăm o maşină pentru a 
ne transporta vreo 18 chilometri.

Tocmai zăresc o maşină mare al cărui şofer 
îmi era cunoscut din oraşul meu.

Ne suim cu toţii, şi pe înserate ajungem cu 
bine la staţiunea balneară, găsind înda
tă şi vila care era închiriată dinainte.

O femeie cu ochii negrii care era suprave
ghetoarea vilei, ne-a arătat canorile dândune şi 
cheile. Era o vilă înaltă cu trei etaje, şi cu mul
te locuinţe.

Noi închiriasem parterul care era cu faţa în
spre mare, compus din 2 odăi mobilate, o sa
te o bucătărie şi în faţa casei era un cerdac 
teumos. Neavând odaie, mi-am făcut patul în- 
h^un capăt al balconului ce era în faţa casei*

cucoa-
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1 ot aşa şi bucătăreasa însă în celălalt, capăt. 
Fiind seara şi cum nu era mâncare gătită* cu
coanele au plecat la ^restaurant, lăsându-ne ce
va bani pentru a cumpăra pentru noi de ale 
mâncărei. !

Am dat fuga în apropiere şi am luat ceva. 
de ale mâncărei*

Când m'am înapoiat am găsit culcată pe bu
cătăreasă. Ştiind că trebuie să mânânce dau 
s'o scol. Atunci văd că-mi zice buimăcită :

— Taci, încet* să n'audă cucoana.
Insă eu* fără vre'un alt gând îi zic :
— Am cumpărat de mâncare, Mânânci ?
După ce am mâncat* şi a venit şi cucoa

na* ne-am culcat. Eu într'o parte şi bucătăreasa 
în altă parte.

Dimineaţă m'am sculat vesel ştiindu-mă fără 
multe griji.

Imediat* am simţit o schimbare în respiraţia 
datorită aerului ce venea dinspre Mare.

Sculându-se şi cucoana* am plecat în piaţă 
pentru a târgui cele necesare gospodăriei ; leni' 

t rarfurii dc porţelan* carne, verdeţuri fctc*- 
Toi odată mi-a explicat cum* şi unde să târ 

guiesc în zilele următoare. Acasă mi-a mai ară' 
tat cele ce am de îndeplinit în funcţia mea*

ne*
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frebuiam dimineaţa să am grija să cumpăr de 
băut, cornuri pentru ceai, să târguiesc din pia
ţa, să iau ghiaţâ şi în timpul mesei trebuiam 
să ajut la şteis tacâmuri. După masă eram li
ber şi nu puteam duce ia mare sau la locul 
cel binecuvântat pentru suferinzi*

Eram bine dispus, şi grija care o aveam, era 
de a ochi o tinerică pentru a-mi fi mai agrea
bil în timpul şederei la băi. De bucătăreasa 
m'am păzit căci cel păţit a priceput. Totuşi, 
vorbeam şi glumeam căci eram împreună şi îi 
dădeam şj ajutor la diferite treburi.

Având nevoie de o informaţte relativ la în
chirierea locuinţei, în dosul vilei unde găsesc 
pe femeia care îngrijea de vilă.

Era o femeie cam de vreo 24 de ani, sta
tura potrivită, puţin simpatică, însă avea 2 ochi 
negri, foarte limpezi şi strălucitori. Intrebându- 
mă de unde suntem şi cine sunt boerii mei, 
l-am spus;

După aceia i-am explicat că eu sunt ca şo- 
feur angajat însă m'au luat şi pe

de încredere. Privind'o şi văzând 
eă e dornică de a mai vorbi, i-am zis că mă 
simt foarte bine în liniştea de aci. Mai ales^ că 
am iubit şi suferit sufleteşte, mă bucur că m am

mine mai
mult ca om
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depărtat pentru a uita mai uşor cele suferite 
Atunci inii zice că şi ea a plecat, pentru

fi făcut'o să sufere*
a nul

fi găsită de* unul ce ar
Grăbindu-mă, mă scuz şi mă întorc cu ras-1 

punsul la cucoană* I
A doua zi dimineaţă, stăteam afară pe bal- 

şi fumam* Bucătăreasa şedea şi privea! 
şi ea cum se ducea lumea la scăldat la Mare.

Văd că trece femeia cu ochii negrii în spre 
fântâna din faţa casei, pentru a scoate o căl
dare cu apă*

Vâzândumiă* am avut impresia că ar fi do
rit să-i ajut a scoate găleata plină ce nu era 
tocmai uşor pentru o femeie. înţelegând că ar 
fi vrut tot odată să cunoască, dacă mă voi feri 
sau nu, de bucătăreasă.

Bucătăreasa la rândul ei şedea încordată şi 
parcă ar fi avut dorinţa de a nu mă duce. Mă 
decid şi foarte cavaleros, mă grăbesc şi îi ajut 
a scoate căldarea cu apă* îmi mulţumeşte zâm
bind şi întorcându-ne, în dreptul balconului ne 
despărţim*

Ăm rămas mulţumit zicându-mi: nerompro- 
mitându-mă îmi găsesc o prietenă la nevoie*

întâlnind pe bucătăreasă îmi zice :

con
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Mare cucoană ? Numai decât ai trebuit 
ajuţi ?

— N'am putut* pierde nimic cu asta*
— /\i de g-ând să-ţi cauţi vre'o amantă ?

• — Doar aşa o prietena dacă s*ar putea» Ca
să-mi treacă de urât în timpul când nu voiu 
avea ce face*

înţeleg dar numai să te lase amanta în pace*
— Foasta mea amantă nu mai poate să-mi 

acă nimic* Asta o simţeam foarte bine* De când 
m’a adormit d-rul delà spital, nu ştiu ce mi-a 
făcut că nu mai are nici o putere să mai fa
că ceva*

— Ai să vezi îmi zise bucătăreasa ; Mi se 
pare că ai să te duci pe sus la ea*

In timpul mesei îi ajutam bucătăresei la spă
lat larfurii» Intre timp m'a strigat cucoana să-i 
aduc un şervet la masa. Când m'am întors 
am observat că o farfurioară era ruptă 
(spartă) într'un capăt* M'am mirat foarte mult 
cum de s'a spart farfuria, venindu-mi să cred 
că bucătăreasa a spart-o* Când a văzut*o cu
coana, mi-a zis că sa iau seama când spăl 
farfur iile-

I-am spus sincer că n'am ideie cum s'a spart

să-i



această farfurie. Atunci» mi-a răspuns» că pro-1 
babil o fi spart"o bucătăreasa» însă tace. , 

După amiază având liber, m'am dus şi cu 
la Mare sa privesc» şi să-mi fac şi i u baie.

Un lucru însă am observât. Îmi lipsea ener
gia (siguranţa) că aş putea fi în stare de a 
reuşi atunci când ar fi vorba de vre-o aven
tura cu o fată oarecare ..l

Pentrucă la mare vedem dame în diferite 
tricouri şi eu nu-mi puteam forn a o ideie câ 
cutare fată sau doamnă nd-ar putea procura 
plăcere.

Cu toate astea avem încredere în forţa vo
inţei mele» că la o ocazie unde aş fi invitat pe 
seară la vre'o singuratică, nu m'aşi fi dat de 
ruşine. Căci dacă eu n’aveam energie» ar fi a- 
vut numai ea ?

Dimineaţă când m'am întors din piaţă cu
coana mi-a făcut observaţie că pâinea nui cres
cută frumos. Cu toate că eu am ales cea ma* 
frumoasă pâine.

Am observat că bucătăreasa îmi pune 
în roate pentru ca să-şi aducă amantul ei & 
locul meu. Fiindcă pâinea care' o adusesem^0 j 
ţinea în mână bucătăreasa» şi cu privirea [ 
ochii cucoanei o făcea să creadă că nu m*

beţe
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pricep la cumpărături. Nu mi-ar fi fost 
Insă eu o ştiam pe cucoana că nu era preten
ţioasă cu nimic, şi aici îmi făcea diferite obser
vaţii. Observând că bucătăreasa caută prin 
diferite motive să mă trimeată înapoi, îi zic şi 
o rog; să se astâmpere şi să nu 
facă râu.

La ora ceaiului de după masă, şedeau în 
balcon duduile şi cucoana. Fiind bine dispuse 
vorbeau despre diferite lucruri.

Văzânau-mă şi pe mine că ascult cu atenţie 
glumele lor, mă' întreabă duduia cea mai mare 
dacă-nu place şi dacă e frumos această staţiune 
balneară. Ii răspund că sunt foarte vesel aici 
mai ales că am scăpat de o drag;oste care mă 
întrista şi-mi aducea mai multă g;elozie decât 
plăcere.

Acum o mai iubeşti ? Mă întreabă duduia.
Nu. Despre asta s'a asig;urat şi d-nul doctor 

delà spital. Căci de o iubeam îmi putea da un 
ordin pe cale hipnotică ca s'o uit. Dar acum 
nu ţie urât aicea sing;ur ?

Nn dudule, dar aş dori să ştiu când vine 
Tantea d-voastrâ.

Atunci o văd pe cucoana, care 
că desclipea ochii mari, înţelegând cam ce mă

necaz.

caute să-mi

era atentă
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interesează sosirea curmatei ei* Şi privind in- 
duduia, îi zice râzând :spre

aşteaptă pe cumnata darŞoferul nostru nu 
aşteapta să-i vie fata din casă*

O văd pe duduia că începe să rădă din ochi 
si-mi zice :

Şti că e simpatică şi drf guţâ ? Ai să ai cu 
cine petrece. O să te poţi plimba cu ea pe 
vaporaşul de pe lac, căci nu-i aşa scump*

Eu am s'o învi şi sunt sigur că n*o să mă 
refuze*

In balcon era şi bucătăreasa, care auzind cu 
câtă bucurie vorbisem despre aceia care trebuia 
să vie, am putut cunoaşte că invidia a cuprins'o 
căci îi dispăruse culoarea obişnuită a fetei.

A doua zi, în timpul serviciului am putut J 
observa o schimbare la bucătăreasă, prin felul 
de a se purta faţă de mine*

Văzând-o indispusă îi zic că aş putea să-i 
recomand un băiat din apropiere cu care in
trasem în vorbă şi pe çare îl ştiam fără a- I 
mantă* îmi răspunde că nu poate aduce pe ni
meni străin deoarece_ are odaie separată*
riindcă în balcon dormeam şi eu şi ea, si n'ar 
fi fost nevoie de alt bărbat, '

nu
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Insă n de nu-mi plăcea ochii ei, ştiînd'o că 
nu tocmai e un element cinstit 

Ştiam că ei ii plăcea ca s'o iubească 
tuL şi cu ocazie favorabilă, să mai primească 
şi pe altul*

Eu chiar dacă glumeam câte un cuvânt cu 
ia totuşi căutam să fiu cât se poate de retras* 

In timpul mesei m*a servit bucătăreasa cu 
nişte papanaşi* După cum mi se pare mie, au 
fost făcute aparte special pentru mine* Căci 
imediat după masă am simţit că mi se rădică 
ceva din dreptul inimei începând să mă doară. 
Ceva mai mult şi mai curios căci mă durea 
inima după fosta mea amanta*

Am înţeles ca aicea o ajută bucătăreasa* 
După cât mi se pare mie, ar fi vorbit a- 

mândouă şi s'ar fi înţeles ca bucătăreasa să-i 
dea ajutor ca să mă poată avea iarăşi în pu
terea ei.

Căci amanta mea înţelese încă de când 
îi spusesem eu că amantul bucătăresei o iu
beşte mult cu toate că ştie că la ea mai ve- 
nea încă unul* Aşa că se ştiau amândouă şi 
pentru ca să nu afle amantul bucătăresei, delà 
amanta mea, că este o victimă a dragostei (de 
unde cu greu poate scăpa) de aceia au vorbit

a man-
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amândouă şi s’au inţeles ca să mă facă pe 
mine s’o iubesc iarăşi*

Văzând că am durere în inimă după aceia 
suferit mult, m’am întristat şi pentiucare am

ca să nu zică cucoana ceva în caz de voi fi j 
nevoit să plec, m’am gândit să-i spun.

Văzând pe cucoana că stă de vorbă cu du-' 
duiie mă apropii şi îi explic că cum am mân
cat papanaşii simţ că mă doare la inimă* 

Cucoana însă mi-a răspuns ceia ce pi'esim- 
ţeam dinainte. Adică: schimbarea aerului şi 
băile sărate sunt cauzele de care mă plăng* 

Cucoană, zic : Un şofer care umblă ani de 
zile prin toate părţile ţârei, schimbând aerul 
în fie ce zi, nu poate avea indispoziţia care o 
simte o cucoană delicată*

Drept răspuns, cucoana îmi zice : Mâine o 
să te iau la d-nul care consultă pentru climă 
şi o să vezi că tot băile sărate sunt cauzele. 

Eu am rămas tăcut şi gânditor*
In timpul când vorbeam 

re că afară asculta femeia 
vilă*

cu cucoana se pa- 
care îngrijea de

, ^eva mai târziu când cucoana cu fetele 
s au culcat şi bucătăreasa era plecată la mare
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o văd pe femeia cu ochii negru că înaintează 
pe sală spre mine, şi mă întreabă♦

Geamuri sparte nu sunt ? Uitându-mă în 
ochii ei pentru a înţelege mai bine despre 
cc-i vorba am tresărit privind'o curios*

îmi aduc aminte că parcă mi-a vorbit cu 
ochii, căci îi erau eşiţi în afară, însă gura îi 
era ca un zâmbet pe buze, pentru a nu mă 
intimida de privirea ei. Căci de se uita se
rioasă aş fi putut crede că s’a răstit la mine.

Această privire n*a durat mai mult de câ
teva secunde* în urmă a venit şi geamgiul* însă 
nu era nevoie de înlocuit nici un geam*

După ce a plecat, mi-am dat seama că prin 
puterea privirei ei, mi-a făcut, că acea durere 
care o simţeam în inimă a trecut în dreptul 
plămâilor* Cu aceasta in'a salvat şi de durere 
şi de neplăcerea de a fi trebuit să mă întorc 
la aceia de care mă păzeam să n'o mai iubesc* 

Seara, în timpul mesei am început să trans
pir tare, ştiind sigur că nu este un caz de 
boală internă. Mă frigea în tot corpul şi prin 
piele (pori) ieşeau picături mari de apă (ener
gie)* Adu:ându-mi aminte de ceia ce mi-a spus 
altâ dată bucătăreasa, dau fuga la sobă şi cău
tând, găsesc o oală în care făcuse mămăligă
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ziua şi era plină cu nişte apă tulbure fierbinte 
aproape sa dea în clocot* O iau la o parte şi 
mirosind-o mi-a venit un miros greu înţelegând 
ca nu poate fi apă simplă* Tot cdată simţesc 
că mi-a încetat din arşiţa ce o aveam.

Dau fuga la chiuvetă şi torn o ceaşcă cu 
apă rece în oală. Imediat mi-am revenit la 
normal nemai având nici o arşiţă şi nici nu 
mai transp'ram.

Dau să vărs oala în canal, când deodată sc 
repede la bucătăreasă punând mâna pe oală şi 
vrea să mi-o smucească din mână.

Eu o ţineam strâns şi nu-i dădeam drumu* 
Ea s'a enervat şi a strigat în gura mare să nu 
mă amestec la bucătărie* Cucoana auzind gă
lăgie a venit fuga în bucătărie* Eu văzând-o 
îi zic :

Cucoană, uitaţi-vă că nu mă lasă să dau 
nişte zoi la canal 1 Şi zmucind tare de oala o 
scot din mâini şi o răstorn în chivetă, clătind 
şi oala cu apă curată*

Cucoana observând îi zice :
Proastă, vezi că el îţi ajută, şi tu tot moftu

roasa eşti.
Atunci bucătăreasa, cere cucoanei sa r.u mai
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calc prin bucătărie. Eu ît răspund că n'o si 
intru decât numai cu interes.

# Fiind prevăzător, îmi strâng- toţi ciorapii mer. 
şi rufele observând că o cămaşe îmi era udă. 
ceia ce îmi arăta că a stors din ea sudoare,

Mi le-am încuiat în g-eamandan şi Fam 
sub patul unde dormeam eu.

Ca să-mi mai întăresc puterile nu beam de 
loc apă. Când îmi era' sete mă duceam fuga 
la o lăptărie ce era în apropiere şi beam ori 
lapte curat ori bătut.

A doua zi, imediat după prânz bucătăreasa 
s'a apucat să spele pe jos, prin bucătărie şi an- 
tret, Cucoana şi fetele se culcaseră. Eu stiteam 
în balcon şi fumam. Deodată simt că îmi vine 
somn. Gândindu-mă că nu voi pierde nimic 
dacă mă voi culca, beau niţică apă rece în care 
adaug câteva picături de fier.

Peste puţin timp, simt că mă doboară un somn 
fofrţat. Gândindu-mă la ceva neaşteptat, şi ca , 
prevedere îmi concentrez mintea şi gândesc fix. 
Am forţă pe voinţă şi adorm. La deşteptare 
nFam trezit cu ordinul dat, simţindu-mâ întărit 
în puterea voinţei. Atunci am văzut în dreptul 
inimei cămaşa plină cu sudoare şi un miros de 
urină mi-a eşit prin piele.

pus
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Debea mi-am dat seama că, de nu mă tre- 
or dinul (am forţa pe voinţă), nu aş 

fit avut puterea să mă scobor din pat*
Vesel şi mulţumit că am avut norocul să 
j sănătos, dau fuga în bucătărie şi găsesc 

pe soba încă caldă, apa murdară ce spălase pe 
jos* Tocmai iese pe balcon şi cucoana care se 
sculase.

îi arăt apa murdara, explicăndu-i că pentru 
a-mi face rău întrebuinţează sudoare ce a cu. 
les'o de astă dată de pe urmele lăsate de pi
cioarele goale.

Ii zic că ciorapii şi rufele le-am ascuns însă 
nu mi-a venit în minte să umblu şi încălţat*

Ca să mă înţeleagă mai bine, îi explic că tot 
ea mi-a spus, însă atunci n'a avut intenţii rele. j 

Insă acum are nevoie de amantul ei, aşa că 
caută prin diferite farmece secrete să mă facă 
să ri'â întorc la amanta

1 eaşi crede, insă nu înţeleg cam de ce ar 
sta ca serviioare, când ar putea să aibe o firmă 
ca renumită vrăjitoare ? !

Cuconiţă, pentru aşa o firmă are -nevoie de 
o garanţie morală, şi acte în regulă că ar fii 

element bun. Şi nu putem ştii dacă, în co
muna in care a locuit, i-ar elibera un act de

'zeam cu

s:ap

mea.

un
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bună purtare, fără de care nu poate căpăta au-? 
torizaţia*

Ştii ce, îmi zice cucoana : Să tăcem de astă 
dată şi o s'o urmărim*

In acest moment vine şi bucătăreasa* Când 
m'a privit şi a văzut că sunt sănătos şi vor
besc cu cucoana a tresărit înspăimântată* Nun ai 
un ochiu ager ar fii putut cunoaşte după cele 
două rujuri ce-i apăruseră în faţă, că se sim
ţea vinovată.

Venind şi duduile, m'au trimes să le cum
păr ceva*

Am plecat vesel, dându-mi seamă că toată 
sănăta.tea şi buna dispoziţie este atunci, când 
eşti întărit în puterea voinţei*

Seara, cucoana a plecat la Cazino cu cele 
două fete mai mari, şi a lăsat acasă pe cea de 
a treia, o fetiţă de vre*o nouă ani, însărci
nând pe bucătăreasă să doarmă cu ea până se 
vor întoarce*

După vre'o jumătate de oră mă strigă ^ fetita 
sa-i aduc o sticla cu limonadă rece* Intrân în 
°daie le găsesc desbrăcate gata pentru cu care* 
După ce a băut din sticlă îmi zice că pot sa 
mă duc la culcare căci şi e't ii este somn* i
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dulce şi ies, trăgând uşa în ur-£ic somn

ma mea* , ,
Eu am ieşit pe balcon şi aşezându-mă liniştit

în pat, îmi fumam o ţigare*
După un timp de vreme, aud vorbă în şoapta* 

Curios să văd ce este, trec îucet până în drep
tul geamului*' uitându-mă înăuntru* M'am mi
rat căci în pat nu era nimeni, însă privind 
în jos le văd pe amândouă pe duşame stând 
de vorbă,

Vâzându-le, am priceput că bucătăreasa do
rind să ştie când vorbisem cu cucoana, a cău
tat să aile delà fetiţa ei;

Când m'am da mai aproape de geam, au 
tăcut. Atunci am întrebat pe fetiţă dece nu con
tinuă mai departe, A roşit şi mi-a zis să le las 
singure*

M’am retras, însă peste puţin timp m'am ui
tat iarăşi pe geam, Pot spune sigur că a ador
mit forţat, şi cu ordinul de a cânta câteva cu
vinte ce le-am auzit eu. Aceasta a făcut'o bu
cătăreasa cu scopul de a mă intimida pe mine, 

Gândindu-mă ca nu cumva să-mi facă vre'un 
.rău bucătăreasa, în timpul somnului, am cău
tat să fiu treaz până ce va veni cucoana.

Cum şedeam liniştit în pat, am impresia că



ni

mi-ar spune bucătăreasa : Stai să vezi cu cine 
ai să dai ochii*

Deodată aud un vâjâit şi îmi apare în faţă 
la o distanţă de câţiva metri ceva ce se învâr
tea şi din margînele eieşeau scântei în diferite 
culori*

Gândindu-mă ca nu voi mai avea ocazia să 
văd aşa ceva, ţintesc bine privirea, ca să pot 
vedea mai clar ce este*

Acea figură văzând că o privesc s'a oprit 
şî ea din rotaţie, stând în aier în faţa ochilor 
mei* Cu cât o priveam mai pătrunzător pentru 
a desluşi cam ce formă să aibe, totuşi n'am 
putut distinge nimic* Numai că era ceva într'un 
foc albastru-verde*

Aducându-mi aminte de rugăciunea ce o în
văţasem de când erarn mic, ca să mă încurajez 
într'un loc necurat, am început să zic astfel 
in limba evreiască Eil, rneilâh nămon, la cu
vântul Şema a dispărut*

Eu am continuat rugăciunea până la capăt, 
dându-mi seamă că cu încrederea în această ru
găciune am putut să scap de ceva necurat* 

Ceva mai târziu a venit şi cocoana cu fe
tei e, aşa că m'am încurajat că voi putea ador
mi fără frică*



no
dulce şi ies, trăgând uşa în ur-£ic somn

ma mea* ,
Eu am ieşit pe balcon şi aşezându-mă liniştit

în pat, îmi fumam o ţigare*
După un timp de vreme, aud vorbă în şoaptă. 

Curios să văd ce este, trec îucet până în drep
tul geamului* uitându-ma înăuntru* M'am mi
rat căci în pat nu era nimeni, însă privind 
în jos le vad pe amândouă pe duşame stând 
de vorbă,

Văzându-le, am priceput ca bucătăreasa do
rind să ştie când vorbisem cu cucoana, a cău
tat să aile delà fetiţa ei;

Când m'am da . mai aproape de geam, au 
tăcut. Atunci am întrebat pe fetiţă dece nu con
tinuă -mai departe, A roşit şi mi-a zis să le las 
singure.

M'am retras, însă peste puţin timp m'am ui
tat iarăşi pe geam, Pot spune sigur că a ador
mit forţat, şi cu ordinul de a cânta câteva cu
vinte ce le-am auzit eu. Aceasta a făcut'o bu
cătăreasa cu scopul de a mă intimida pe mine,

Gândindu-mă ca nu cumva să-mi facă vre'un 
rău bucătăreasa, în timpul somnului, am cău
tat să fiu treaz până ce va veni cucoana*

Cum şedeam liniştit în pat, impresia caam
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mi-ar spune bucătăreasa : Stai să vezi 
ai să dai ochii*

Deodată aud un vâjâit şi îmi apare în faţă 
la o distanţă de câţiva metri ceva ce se învâr
tea şi din marginele ei eşeau scântei în diferite 
culori*

Gândindu-mă că nu voi mai avea ocazia să 
văd aşa ceva, ţintesc bine privirea, ca să pot 
vedea mai clar ce este*

Acea figură văzând că o privesc s'a oprit 
şi ea din rotaţie, stând în aier în faţa ochilor 
mei* Cu cât o priveam mai pătrunzător pentru 
a desluşi cam ce formă să aîbe, totuşi n'am 
putut distinge nimic* Numai că era ceva într'un 
foc albastru-verde*

Aducându-mî aminte de rugăciunea ce o în
văţasem de când eram mic, ca să mă încurajez 
mtr'un loc necurat, am început să zic astfel 
m limba evreiască Eîl* meilâh năuion, la cu
vântul Şema a dispărut*

Eu am continuat rugăciunea până la capat, 
dându-mi seamă că cu încrederea în aceasta ru
găciune am putut să scap de ceva necurat*

Ceva mai târziu a venit şi cocoana cu 
fofo, aşa că m'am încurajat că voi putea 

fără frică*

cu cine

fe-
ador-
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Dimineaţă mi-am cumpărat nişte lapte ca să-l 
beau, având frică ca să nu-mi puie ceva în 
ceaiu care urma să mi-1 dea bucătăreasa*

Până să se scoale cucoana, eu am cumpărat 
cornuri pentru ceai şi apă bună, căci la fântâ
nă era sărată şi o întrebuinţam numai la spă
lat vase.

Plecând bucătăreasa la piaţă, eu m'-am fiert 
în grabă laptele şi fam băut*

Când s'a întors mi-a dat o cană rugându-mă 
să-i aduc puţină apă delà fântână*

Venind cu apa, bucătăreasa îmL. ese înainte 
cu o oală in mână. zicându-mi să-i dau apă* 
Nebănuînd nimic* îi umplu tigaia eu apă* 

Scülându-se cucoana şi copiii, le-am servit 
ceaiul, însă eu m'atn ferit să beau ceaiu.

Intre timp m'am dus până la o băcănie, sa 
cumpăr ceva ce uitase bucătăreasa să cumpere.

Când’ m'am întors, 
pe masă este un pahar cu ceai ce nu fa băut 
duduia. Dacă vrei poţi să-l bei.

Nebănuînd nimic iau paharul şi ducându-1 
gură, observ că bucătăreasa se uită lixă în o- 
chii mei* După ce am golit paharul mi s'a P ' 
rut ca na fost ceaiul dulce, ci ceva amar* 
Mi-am dat seama că nu

cucoana mia zis : Uite

vo-eram în puterea
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inţei mele atunci când am luat paharul în mâ
nă. Căci aşi fi cunoscut delà prima înghiţitură 
că e ceva amar.

Văzând că nu mă doare nimic am tăcut din 
gură»

Peste câteva minute am luat coşul şi am ple
cat să cumpăr ghiaţă* 

w Mergeam cu privirea în pământ* aşa că toa
tă mintea îmi era concentrată în mine* 

Deodată simţesc că din stomac mi se ridică 
ceva la creier, dându-mi seamă la moment că 
îmi pierd judecata* Mai înainte de a pierde 
toată cunoştinţa mia venit o ideie. Atunci mi-am 
încordat toată puterea muşchilor respirând a- 
dânc şi am gândit. Nu vreau să înebunesc* Mi-am 
*fet seama că prin puterea voinţei mele (noro
cul meu) am oprit aceia ce a vrut sa-mi dis
trugă mintea (judecata)*

Mi-am continuat drumul până la gheţărie şi 
venind înapoi am avut norocul să scap de altă 
neplăcere* Căci cum treceam în dreptul vilei 
uoastre pe acoperiş cade o piatră drept înteţi 
niea* Un singur pas şi-mi cădea în cap* an- 
du-mi seamă după căderea eh că era destula 
vîteză pentru a-mi găuri capul*

Uîtându.mă în sus îl văd pe tmichigiu care
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repara, acoperământul cladirei ce era numai de 
trei etaje* După privirea lui şi zâmbetul 
noscut că a dat* o în glumă jos nejudecând că 
ar fi putut să-mi spargă capul Ajungând în 
dreptul balconului nostru* aud strigând pe cu- 
coann :

Cine mi-a pus sare în cafe ? Ce înseamnă a- 
sta ? Dece e sărată cafeaua mea ?

Auzind deabia m*am luminat bine, înţelegând 
ca bucătăreasa a fost aceia care a pus sare în 
cafe, crezând că ceaiul preparat de ea şi-a fă
cut efectul

Am intrat vesel cu ghiaţa şi întâmpinându-mâ ! 
cucoana în cale, mă întreabă cine î-a pus sare 
în cafe* Eu, foarte serios îi zic :

Buconiţă încă n’am înebunit ca sa vă pun 
sare în cafe* Eu nu vă vreau rău dumneâ- 
voastră* Atunci cucoana a intrat în odaia ei* 
blestemând*

a Eu am dus ghiaţa în bucătărie şi 
râzând şi dispreţuitor înspre bucătăreasă*

Privindu-mă şi ea, mi-a zis înciudată* Bise
rica mătii*

Am tăcut din gură bucurându*mă că n'am 
păţit ceia ce vroia bucătăreasa*

Gândindu-mă că împreună cu

am cu-

privitam

ea nu-mi
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fi posibil să mai stau, mă decid să-i explic cu
coanei totul* Se vede că bucătăreasa simţise fn- 
tenţiunea mea, căci intrând în odaie la 
na am găsit'o în pat, însă magnetteată* Aceasta 
am cunoscut'o la primele vorbe, căci ochii nu 
mai erau în legătură cu conştiinţa. Ne mai a- 
vând încotro am trebuit sâ-i vorbesc cu toate 
că îmi dădeam perfect seama că n'are cine 
m'asculta.

cucoa-

Ii explic că prin puterea ei secretă poate fa
ce multe lucruri rele, fără ca să fiu în stare să 
i le descoperim. A-ţi observat că cafeaua era 
sărată ?

Ea a pus sare în cafea căci paharul cu ceai 
care mia-ţi spus dumneavoasta că să-l beau, a 
fost ceva pus de bucătăreasă, fiind sigură că o 
să înebunesc.

Insă eu, am avut norocul să scap teafăr.
In acest moment o văd pe ucoana că se ri

dică din pat, şi cu ochii înpăienjeniţi visători, 
imi zice :

Nu, nu-i adevărat ! Apa, apa e sărată.
Cuconiţa, eu am cumpărat dimineaţă apă 

bună !
Ea a pus, sare'n cafe. Cuconiţa, nu ^ ştiu ce 

să fac căci femeia asta nu mă lasă să trăesc.
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Cucoana, iar o văd că zice :
Cealaltă cealaltă-ţi fa<*e.
Atunri am observat că era în legătură tele- 

patiâ cu bucătăreasa,
Văzând că nu-mi voi putea adeveri spusele 

mele, zic :
Bine, daca voi mai simţi că îmi va mai face 

ceva, am s'o bat*
Deodată o văd pe cucoană că holbează ochii 

speriaţi şi zice:
— Ştii că tu ai înebunit ? Dute afară, sa 

mă îmbrac şi să mergem la doctor,
Merg, dar ne trebue un doctor de boli 

mintale,
Aşteaptămă afară am zis. N'ai să mă înveţi 

la care doctor să merg.
Doctorul care m'a consultat 

capitală, şi pricepe la toate boalele.
Mi-am dat seama c'am intrat în încurcă turâ* 

şi ies afară din cameră, Dau cu ochii de bu
cătăreasă, care se uita triumfătoare la mine* 
Eu mă uitam înfuriat la ea, şî ea răstită şi P*r' 
că din ochi mi-a zis „dămi o palmă'*,

Eu m am executat şî iam aplicat o palmă* 
Ea a răcnit, şi atunci a ieşit cucoana şi 

tras mie două palme zicând na-na să te astâm' 
peri, Ai înebunit ?

din. .pe mine e
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Chiar acum hai cu mine la doctor, Ne-am 
pornit, urmând pe cucoana care mergea cu o- 
chii ţintă^ magnetizaţi, şi hotărâtă de a spune 
d-rului că sunt bolnav de creer, Pe drum ne 
ese înainte fetele cucoanei, zicându-i :

Mama, da ce s'a întâmplat ? Unde alergi 
aşa, mama 1 !

Nimic, nimic, duceţi vă acasă, mă duc la doc
tor, Şi ne-am continuat drumul înainte, dân- 
du-mi seama că era mai b;ne daçâ-i spuneam 
atunci când n'ar fi fost bucătăreasa acasă.

Ajungem la doctor, II găsim acasă şi tocmai 
n'avea clienţi. Cucoana a intrat singură în ca
binet, şi eu stăteam in sală. Ii vorbea enervată1 
însă pe franţuzeşte- Peste puţin timp mă chia- 
niă înăuntru,

II privesc pe d, doctor, un 
net care mi se adresează: Ai fost vreodată la 
spitalul de alienaţi ? Ii zic că m'a consultat Di
rectorul spitalului, arătându-i şi reţele, şi spu- 
nându-i şi din gură că eu n^m fost bolnav, 
însă m'a consultat pentru o chestiune psihică, 
asigurând şi pe boerul meu că nu-i nici un caz 
grav sau de internare* Ba din contra mi-a zis

pot pleca la vre*o staţiune balneară pentru 
a găsi aier curat şi soare.

om înalt şi bru-
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n 8
— Poţi să-mi spui câte ceasuri ai stat la 

soare ?
D-le doctor, eu nu sunt liber ca să stau cât 

mi-ar plăcea mie, la soare !? Eu chiar dacă 
plecat la baie n'am zăbovit mai mult deam

o oră.
Cum se face că ai bătut pe bucătăreasa ?
D-le doctor, chiar dacă i-am tras o palmă 

nu înseamnă că mi-am pierdut minţile. Cu
coana mi-a tras mie două palme. Atunci cine-i 
mai calm ?

Auzi că ai vrut să-i tragi çu hărdiţa'n cap, 
bucătăresei.

Asta nu-i adevărat, d-le dr. De ce nu fac 
aicea scandal ?

Atunci văd pe doctor că se adresează cucoa
nei , Cred că a stat cam mult la soare şi ^ta 
ar fi cauza, Să-i interzicem de a mai face Pia' 
jă vreo trei zile, şi acasă să-şi pue comprese cu 
apă rece la cap, ^ ,

Şi arătând cucoanei in semn de a mă im1' 
mida pe mine, întinzând mânele ca să cunosc 
că voi fi legat de mâni, şi clipind Jdin ochi^ 11 
zice: vom găsi şr jandarmi la nevoie, Auzfr^ 
miam zis că chiar daeă îmi va face râu o sa 
trebuiască să tac, căci altfel risc de a face cü'



119

noştlnţă cu poliţia, şl în neputinţă de a mă a- 
'păra. Doctorul îmi mai zice:

Iţi scriu şi eu o reţetă, şi să cauţi să 
stai mult la soare. Ca să scap îl zic.

O să stau în casă şl o să vedem rezultatul. 
Insă reţeta vă rog: sa nu-ml mai daţi. După ce 
mai schimbă câteva cuvinte cu cucoana, plecăm.

Ajungem acasă. Duduile stăteau toate trei 
la o masă pe balcon. Vâzându-mă, priveau, 
când la mine, când una la alta şl tăceau. Cu
coana le spune că am nevoie de comprese reci 
la cap. Eu stăteam într'un capăt al balconului 
şi priveam într'un ziar şl cu atenţie la cele ce 
vorbeau. Cucoana o strigă pe bucătăreasă să 
aducă apă rece pentru compres. Când a sosit 
cu apa cucoana îl zice :

Săracul de el I are călduri la cap să nu fi 
supărată, că ţi-a tras o palma* Tot lui o săi 
pară rău când o să-şi vie în fire.

Când mi-a zis cucoana să pun compresu, eu 
fam răspuns că o sa-mi treacă şl aşa.

Insă cucoana n'a glumit, ci în gura 
faceput să strige : ^

Puneţi imediat compresu şl să nu mă iner- 
vezu Văzând ca n'am încotro, moi batista în 
apă şl o pun pe cap* Ultându-se cucoana la 
mine îmi, zice :

nu

mare a
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Aşa I Trebuie să asculţi pe doctor.
Peste puţin timp s'a dat masa. Eu ,am refu

zat mâncarea însă cucoana mi-a întins o far
furie cu supă zicând că a gustat ea 
mea.

înaintea

Pe urmă am luat într'o ceaşcă puţină apa, 
vroind să mă duc s’o încălzesc, la foc. Intre- 
bându-mâ cucoana la ce-mi foloseşte îi arât o 
pastilă ce trebuia dizolvată în apă fierbinte. 
Aceste pastile mi le-a scris delà spital pentru 
stomac şi întărire. Cucoana a început să strige 
că doctoriile nu se iau cu apă fierbinte. Şi daca 
mi-a spus doctorul, atunci este el mai nebun ca 
mine. N'am încercat să mai zic ceva, căci bu- 
cătăreesa era de faţă şi o magnetiza.

Un lucru observasem. îmi dispăruse o oglin, 
joară. Aveam nevoie de un om care ar cunoaşte 
psihiatria sau un ocultist, ca să pot dovedii că 
spusele mele sunt abevărate. Altfel nu mai era 
chip să mai stau împreună cu bucătăreasa. Pc 
seară întrebând o femeie bătrână dacă nu ştie 
vreun doctor de creer, şi răspunzându-mi ca 
nu ştie. îmi vine o ideie că poate să aflu la 
farmacie.

# Afreet acolo şi întrebând pe farma
cist îmi zice că doctori de creer nu sunt pe 
locurile astea.
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Atund m'am decis că trebuie să plec înapoi 
- de unde am venit cu toată părerea de rău după 

aierul şi farmecul de aci Seara o rog pe cu
coana să-mi dea voie să plec înapoi» ca să-mi 
caut de sănătate* Mă trimete la gară să întreb 
când pleacă trenul Pe drum mă întâlnesc cu 
şoferul care ne-a adus cu maşina din oraşul 
din apropierea staţiune! Delà staţiunea balneară 
şi până în oraş era şi cale ferată însă vizitatorii 
uzau şi de automobile*

Şoferul mă primeşte cu plăcere să mă tran
sporte cei 18 km* şi încă pe gratis* spunân- 

I du-mi să mă grăbesc căci peste o oră pleacă 
trenul din oraş* In grabă ajungem cu maşina 
la vila unde locuiam* şi rog pe cucoană să-mi 
dea voie să plec chiar acum* cerându-i şi ceva 
bani*

Când să ne urcăm în maşină se apropie bu
cătăreasa probabil să-l mai sugestioneze şi pe 
ofeur*
Insă în acel moment femeia cu ochii negrii 

a apărut stând în calea ei şi în faţa noastră 
Până când am lua-o din loc* fâcându-i dm 
mână în semn de mulţumire* După o juma a e 

oră de mers am ajuns la gară*
Iam mulţumit şt ne-atn despărţit. Mi-am scos
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bilet de cL DI aşezându-mă pe platforme 
vagonului, căci înăuntru era tixit de Iunie. Peste 
puţin timp se aude un şuerat şi ne pornim în 
noapte. La o anumita gară trebuia să schimb 
trenul. Şi cum mai era încă vreme, adorm, şi 
mă trezesc două staţii mai departe. Mă scobor 
în gară şi întrebând, îmi spune că peste 20 mi
nute vine un alt tren din direcţia opusă. îmi 
iau un bilet până la gara unde urma să schimb 
şi peste puţin timp mă urc în trenul sosit, a - 
jungând după juuătate de oră în gara dorită, 

Acolo mă informez de plecare şi de valabi
litatea biletulu', îmi spune că trenul pe care 
urma să mă sui, încă nu se formase, Aşa că 
n'am pierdut nimic cu plimbarea făcută,

După o oră şi ceva, mai soseşte un alt tren 
după care se formează trenul cu care plec mâi 
departe. După trei ore de mers, ajung la 0 
staţiune de încrucişare, unde trebuia să mai fac 
o ^schimbare cu care tren mă duceam d rect 
până în oraşul

^Văzând că mai este de aşteptat vre-o ora 
m am pornit pe jos în oraşul din acea locali
ty Mergând pe drum, mi-a venit să tuşesc 
din^ plămâi, Deodată observ că îmi ese o bu
cată mare de flegmă uşurându-mă,' cunoscând

un

meu.
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că aceasta mi-a dat-o bucătăreasa atunci când 
mâncat papanaşii* Mi-am adus aminte de 

femeia cu ochii negrii*
Dacă nu era ea, aşi fi avut dureri pentru 

amanta mea* După ce am mâncat ceva la o 
/ăptărie din apropierea gărei, m'am întors unde 
peste câteva minute a sosit şi trenul* Mă 
bucuros ştiind că nu mai fac nici o transbor- 
dare* Erau orele 11 ziua şi mai aveam de că
lătorit sece ore adică până la 9 seara. Eram 
bine d'spus şi aprindeam din când în când câte 
o ţigare pentru a-mi întării răbdarea. .

După vreo trei ore de călătorie m'a furat 
somnul şi am adormit. In timpul somnului am 
visat o cană de sticlă în care era apă. Parcă 
o vedeam şi-mi era sete* Când m'am trezit şi 
trebuind să deschid ochii am avut o pieliţă pe 
ochi ce m#ar fi împiedicat să râd* Insă având 
încredere în injecţiile care le făcusem din timp, 
am gândit că nu e posibil să se întâmple ca 
să-mi pierd vederile*

Când am deschis ochii a circulat ceva (pro
babil salvarsanul) si mi s'a luat acea pieliţă de 
pe ochi transformându-se într'un lichid galben 
Şi cleios ce l'am şters cu batista. Vedeam bine 
ca’n totdeauna şi m'am gândit în acel moment 
ia og-linioara care mi-a furat-o bncatareasa.

am

urc
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a fost mai mareŞi astă dată norocul meu 
<decât voinţa ei.

Aceasta o cred prin faptul că atunci când cu- 
ţipa că i s'a pus sare în cafea, bucătă- 
întindea mâinele rugătoare în spre cu- 

glas duios însă prefăcut, îi

coana 
reasa
coana, şi cu un 
zicea :

Cu oanâ, vă jur pe ochii mei ? Ce este mai 
•scump pe lume, ca ochii ! Eu mă mirasem a- 
tunci c'am dece se jura ea cu atâta foc, neîn- 
ţelegând intenţiile ei.

Ea mi-a fă . ut, însă, şi eu am Dumnezeu.
Ceva mai târziu simt că creierul meu este 

întrebat de bucătăreasă, ce gânduri mai am. 
Uitasem că m'aşi fii putut păzii de ea* daca 
aşi fi privit în pământ. Insă eu am gândii fără 
ca să mă gândesc că ea mi-ar putea pune beţe 
'n roate, ascultându-mă. Am gândit că 
ajunge acasă, desdedimineaţă mă voi porni în
tâi la spital ca să vorbesc cu D-l doctor şl 
să-i povestesc cele ce-am păţit la băi, şi să-l 

-rog de un sfat.
Pe la 9 seara am ajuns cu bine în oraşul 

meu, îndreptându-mă spre casă.
Dimineaţa mă scol şi mă pornesc direct ia 

•spital. Ajungând şi întrebând de d-nul Director,

voicum



125

aflu că a plecat des de dimineaţă cu marinai 
undeva* Eu mă aşez pe o bancă zicându-mi; 
o să aştept până se va întoarce, decât să mă 
duc la boierul meu, fără vre'un motiv expli
cabil despre cauza plecărei mele delà băi.

Paste puţin timp vine şi internul şi mă în
treabă pe cine caut*

Eu îi zic că aştept pe D-nul director al spi
talului* Atunci internul îmi zice :

Poţi să-mi spui şi mie ce vrei* Eu n,am vrut 
să-i explic nimic* Deodată îl văd că se înfurie 
(inervează) pe mine şi-mi zice :

Dacă nu vrai să-mi spui şi mie, atunci cau- 
tăfi de treabă şi pleacă de aci,

Am văzut că a fost ceva pregătit din partea 
bucătăresei, însă gândindu-mă că voi putea veni 
şi mâine, poate chiar cu boierul meu, mă por- 

spre locuinţa boierului*
Ajungând mă întreabă foarte mirat care-i 

cauza de m'am întors şi dcce nu i-am adus o 
scrisoare lămurită delà cucoana* I-am spus că 

m'am putut împăca cu bucătăreasa cad ea 
vroia să-şi aducă pe amantul ei* Căuta să-mi 
facă rău prin diferite forme secrete, şi pentru 
ca,să nu fiu victima ei. am preferat mai bine 
să mă întorc aicea, unde mă simt mai în si-

nesc

nu
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guranţă* O scrisoare mai lungă n'a putut să 
vă facă fiindcă s'a întâmplat să plec cu o ma
şină, şi şoferul n'a putut să aştepte*

Nu înţeleg cum de ţi-a fost frică de o femeie, 
îtiii zice boierul*

Cucoane, tocmai asta-i cauza, de m'am în
tors pentru că simţind că mi-a făcut rău mai 
de multe ori, i-am tras o palmă* Atunci cucoana 
m'a dus ia un doctor insă nefiind specialist în 
boli mintale şi auzind că am avut de-a face cu 
un doctor de creer, a zis că nu sunt sănătos 
la cap*

Deaceia am rugat pe cucoana să-mi dea vofe 
să n:ă întorc aicea, unde pot sa mă caut mai 
serios de ceia ce sufăr.

Atunci boierul îmi zice :
Stai puţin să mă îmbrac şi să 

doctorul care 
ce este de făcut*

Bine, atunci aştept*
In timpul cât îl aşteptam se apropie de min^ 

guvernanta boierului o femeie cam de vre'o 40 
de ani şi-mi zice :

w -A-i ^dreptate să te plângi că a căutat să-ţf facă 
rău. o o vezi pe corp şi pe mâini, toată e spartă 
ue cuţite*

lamergem
ţi-a făcut injecţii şi o sa-1 întreb
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Atunci mi-am adus şi eu aminte că ii vă
zusem pe mâini nişte răni vindecate, ce mii s'a 
părut că ar fii avut vreodată scrofuri.

Am mai vorbit cu guvernanta câteva minute 
despre cele văzut la mare, până cz a ieşit 
boierul.

Pe drum înspre doctor, i-am vorbit boierului 
despre traiul de acolo şi de toate cele văzute 
în cele 8 zile cât am stat acolo, crezând că 
poate va judeca şi se va îndoi de spusele mele. 
Ajungem la doctor.

După ce îi povesteşte totul, doctorul zice : 
Am o ideie bună. Ii dau un bilet la directorul 
spitalului prin care îl rog să-i facă o puncţie 
(analiza lichidului din şira spinărei). Atunci o 
sâ ne convingem dacă într'adevăr este bolnav* 

Eu primesc bucuros biletul şi pisc acasă. 
După amiază mă duc la ora de consultaţie 

la d-nul doctor (de boli mintale).
Tocmai îl găsesc singur şi mă primeşte bu

curos întrebându-mă de ce m'am întors aşa 
curând,

I-am întins biletul şi după ce Y a cetit m'a 
întrebat ce s'a întâmplat cu mine acolo.

I-am spus toate amănunţit exact aşa cum s'a 
întâmplat. Când i-am explicat cele păţite cu
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doctorul de acolo şi cu cucoana că nTa forţat 
să-mi pun apă la cap, a început să râdă, şi 
eu, şi am râs amândoi cu hohote*

— Domnule doctor ! Eu am sosit aseară, şi 
dimineaţă am venit la spital să vă cer un sfat, 
ca să pot arata boierului că nu sunt vinovat 
de plecarea mea*

L’am putut observa pe d-nul doctor că a 
ţintit privirea într'un punct* şi a tresărit* Pe 

. urmă îmi zi ce: Da, n'am fost acasă*
După cum mi-a vorbit, am înţeles că a plecat 

de acasă nu tocmai cu voinţa proprie*
După asta îi zic :
Domnule doctor, numai - d-voastră puteţi să 

mă salvaţi de această încurcătură. Toată spe
ranţa îmi es e la d-voastrâ*

Uite ce-ţi spun eu* 
puncţie*

D-ta n'ai nevoie de

Insă, dacă-ţi faci o astfel de analiză, poţi 
păta un act ca eşti sănătos*

Primesc bucuros şi mă supun când doriţt 
d-voastră* Mi-a scris câteva 
tiuţâ şi dândumi-o îmi zice :

Vii mâine la spital cu acest bilet, şi o să-ţi 
ieie lichid*

I-am mulţumit şi am plecat vesel gândindu- 
mă că voi căpăta un act de sănătate mintală*

cuvinte pe o hâr-
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' drum mă întâlnesc cu prietenul meu şi 
zicându-mi că o să-mi fac o puncţie, îmi zice : 
Bagă de seamă o să te doară această analiză. 
Seara la culcare, având grijă că a doua zî voi 
trebui să suport o durere când aproape să dorm 
gândesc fix, nu mi se va întâmpla nimic rău»

Dimineaţa m'am sculat cu această încredere 
şi mă pornesc la spital»

Ajung acolo şi până să mă cheme înăuntru 
mă aşez pe o bancă sub un copac şi-mi aprind 
o ţigară.

Deodată se apropie un bolnav şi-mi cere o 
ţigară, şi dându-i se aşează lângă mine.

Era un om de vre'o 45 de ani însă după 
vorbă se cunoştea că era calmat.

Mă întreabă dacă am pe cineva bolnav în 
spital. Ii zic că am venit să-mi fac o puncţie.

Auzind îmi zice : Asta doare tare. Eu când 
am făcut prima puncţie am avut 42. Acum 
nu-mi mai face decât numai că-mi ia delà mână 
sânge»

Peste puţin timp m'am despărţit de acest 
bolnav intrând în pavilion şi urcând nişte scări 
pentru a aştepta la o uşă ce era la etajul de 

unde urmaşă mă cheme înăuntru, deodată 
mă simt iarăşi în gând cu bucătăreasă şi parcă
sus
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aştepta interesată momentul când avea să-mi 
tacă puncţia»

Deodată văd că intră d-nul director cu două 
interne şi cu un intern, toţi în halate albe, şi 
se opresc în sala de jos»

Eu îi vedeam foarte bine pe toţi»
Cum eram în gândul cu bucătăreasa şi toţi 

mă întreba ce o să mă fac, deodată îmi vine 
o îdeie şi îi gândesc ztcându-i. Stai dacă nu te 
astâmperi cu telepatia te aranjez eu la d-nul 
doctor. Uite chiar acum o să-l rog sa-mi facă 
ceîa ce a făcut şi cu amanta mea de nu mă 
mai poate urmări»

Auzind aceasta bucătăreasa, şi cum era în 
contact magnetic cu mine, a tresărit speriindu-se»

Bucuria a fost de partea mea» Aşa că tot 
fluidul magnetic a rămas în mine căpătând o 
privire puternică»

Cum priveam în jos în spre dr» deodată pri
vind şi d-lui în sus mă vede.

Văzând că îl privesc cu aşa o privire pu- 
ternîcă, îl văd că îşi încordează muşchii strân
gând din pumni» După ce mai întăi ia făcut 
pe cei trei în halate să privească în. jos, a ţh 
nut privirea la mine, şi tot încordându-se din 
ce în ce mai tare, am văzut că are întrânsul



131

o putere respectabilă lumjnându-se din 
ce^ mai mult* Eu îl priveam drept în ochi şi 
mă simţeam în putere de a rezista privirei.

Gândindu-mă în acel moment că îmi 
superior şi poate voi mai avea nevoie vreodată 
de un ajutor am plecat privirea în jos în semn 
de respect.

După câteva secunde uităndu-mă iar, 1'am 
văzut că se prăgătia să vie sus*

Când a venit sus, 1'am întrebat dacă nu-i 
nevoie să mă mai adoarmă.

Mi-a zis că nu mai am nevoie*
Peste puţin timp mă chiamă înăuntru inter

nul şi zice să mă dezbrac de haină şi cămaşă* 
In acest interval, mai făcea o puncţie unui 

bolnav. Când ă băgat acul în şira spinărei a ţi
pat odată după aceia a tăcut.

După puţin timp am intrat la rând. Erau doi 
interni şi un gardian.

Mi-au spus să mă culc pe o parte înghemuit 
cu capul înspre genunchi. Când a trebuit să-mi 
bage acul în spinare m'am încordat gândit că 

mă doare'% şi acul a intrat fără ca sa simt

ce în

este

„nu 
vre-o durere,

După aceia mi-a zis: respiră liniştit şi lasă- 
te moale nu te încorda de loc. Atunci eu am
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mi-am încordat nici un nerv.respirat şi nu 
Când mi-a mai zis odată „respiră" eu am zis 
„da da** atunci a strigat să nu vorbesc nimic.

Eu tăceam şi doar cu urcechea eram atent 
la ei. Când deodată unul zice celuilalt :

Obsearvă bine ! Ce înseamnă asta ? Când îi 
normal îi la 25, Şi la ăsta arată numai 15 (cin- 
sprezece). Ce să fie oare asta ?

Eu auzeam însă tăceam din gură. Dnpâ vre
un minut a isprăvit de scos lichid şi m'am 
ridicat.

Deodată îi văd pe amândoi că se uită ne
dumeriţi la mine şi mă întreabă :

Da ce ai d-ta cine tea frimis la noi? Le zic 
că mi-am făcut nişte injeejii şi d-rul m-a rimes 
să-mi fac şi o puncţie.

w Se uitau amândoi unul la altul şi eu observ 
că ei nu mă întreabă cum mă chiamă, pentru 
a putea lipi o hârtiuţâ cu numele meu pe stic
luţa cu lichid. Atunci zic t Mă rog nu mi-aţi 
scris numele. Insă mare mi-a fost mirarea când 
mi-au zis :

Te-am scris, te-am scris. Insă eu ştiind si
gur, că nu le-am spus cum mă chiamâ aşa câ 
e zic : Va rog d-le scrieţi-mi numele pe stic- 

luţa ca să nu fie o greşală ! După ce m'atn a-



133

I sigur at ca mi-a scris numele, am plecat, rămâ- 
! nând ca peste vre'o câteva zile să viu după 
rezultat. Am ajuns acasă foarte slăbit şi tre- 
buiam să stau numai culcat pe pat, căci altfel 
avem ameţeli*

Două zile am stat în casă părândumi-se foarte 
mult, fiindcă eram complect sănătos şi numai 
din cauza slăbiciune! nu puteam merge* Un lu
cru de care mă bucuram era că peste câteva 
zile o să am rezultatul analizei*

A treta zi am ieşit puţin în oraş sprijinându- 
mă de un baston pentru a merge mai uşor*

După vre'o oră de plimbare am trebuit . să 
mă reântorc acasă fiindcă m'apucase o slăbi
ciune şi ameţeala* Când mai aveam vreo 600 
metrii până acasă, am trebuit să-mi iau o tră
sura, ne fiind în stare să-mi continui drumul pe 
jos* Cum m'am culcat pe pat imediat mam 
liniştit* Am mai stat o zi în casă, şi părându
mi-se că m'am înzdrăvenit mă pornesc iarăşi*

Iau vagonul şi mă îndrept înspre spital ca 
să-mi iau rezultatul* Pe drnm mi sa făcut rău 
.şi am ieşit pe platforma vagonului şi 
bordât* Era verde şi amar simţind totodată că 
m'am uşurat* In acel moment mfam gândit de 
unde să fie aceasta* Deodată îmi aduc aminte

am de-
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de paharul cu ceai tulbur ce-1 băusem forţat 
(inconştient)* Şi de acest venin am scăpat tot 
printr'un noroc întâmplător.

Mie îmi spuse internul şi simţisem şi eu că 
mâncare multa nu face bine organismului* Şi 
cum eu nu nrâncasem nimic de cu seară, şi 
stând în picioare şi poate din zdruncinăturile 
vagonului, mia venit sforţări de a deborda* Şi 
nefiind nimic în stomac şi cum mă tot sforţam 
mi s'a deschis ceva din inimă şi a eşit veninul 
de care naveam nevoie.

Eram mulţumit şi ştiam că deacum n'o să 
mai fiu cu gândul la ceia ce băusem căci, nu-mi 
puteam închipui cea fost în pahar*

La un singur lucru m'am mai gândit* Ştiam 
că bucătăreasa îmi furase o oglindioară Deodată 
mă gândesc că ar fi bine s'ăi spun şi' d-lui di
rector Ajung la spital şi mă duc direct la d-1 
dr* căci şedea cu locuinţa acolo II întreb de 
analiza şi îmi spune că e negativ însemnând 
câ e bine* îmi spune să mă duc la cancelarie 
şi să cer adeverinţă de rezultatul analizei* Gân- 
dindu-mă că acum e momentul să-l întreb îi 
zic : D-le doctor când am fost la băi, bucătă
reasa îmi furase o tauletă mică, 
să mi cauzeze vreun rău ?

N'ar putea.
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Deodată-1 observ ca s'a Îngrijorat la auzul 
acestor cuvinte* După ce s'a gândit puţin îmi 
zice i Ştii cc-i de făcut ! In acest moment îmi 
aduc aminte ca atunci când veneam cu trenul 
păţisem că mî se încleiaseră ochii* Şi neaştep
tând să aud din gura d-lui doctor cei de făcut 
îl zic : Dacă mi-ar face, insa, (privind cu ochii 
către cer) este Dumnezeu 1 L'am văzut că s'a 
înveselit şi mi-a zis : Atunci nu mai ai nevoie 
de nimic* Să nuţi fie frică* M'am bucurat, 
văzând că mai există şi câte un om din lumea 
mare, care ştie de existenţa lui Dumnezeu* II 
salut respectes şi mă duc la cancelarie* Sec- 
re tara îmi spune să mai aştept afară* Am ieşit 
şi m'am întins pe iarbă ca să-mi mai treacă 
ameţeala. Peste puţin timp văd pe d-ra că in- 
tră'n cancelarie* Mă scol în grabă şi intru şi 
eu în sala de aşteptare, aşezându-mă pe o ban
că* Când a trecut doctorul eu m'am rădicat în 
picioare* Observându-mâ cât eram de palid la 
tată şi totuşi nu m'am lenevit de a mă scula 
când a trecut prin faţa mea, s'a întors înapoi, 
chemând u-mă şi pe mine în birou.

Mi-a scris o dovadă că analiza lichidului 
cefalo-raçhidian a fost negativă. Tot odată mi-a 
spus că aşi fi putut veni după rezultat în oraş
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la cabinetul d-sale. Căci acest spital era situat 
afară de oraş* Iam mulţumit şi la plecare m a 
sfătuit să mai stau liniştit vreo câteva zile* Delà 
spital mă pornesc direct la un dispensar unde 
ştiam că îl găsesc pe d-rul care ma trimes să-mi 
fac puncţia.

Ajungând acolo îi arât rezultatul analizei. 
După ce-i citeşte şi vede că-i bun zice către 
subalternii săi: Auziţi d-lor ! după ce-i fac un 
aşa lung tratament încă mai vrea sa nu fie ne
gativ. Dute măi şi scoateţi ideia ta cea fixă cu 
hîpnotizatoarea. Am ieşit, amărât căci cu toata 
durerea ce am suferit*o cu puncţia, nu pot a- 
vea o dovadă că sunt sănătos la minte.

Am ajuns acasă trebuind să stau iarăşi în 
pat, simţind nevoie de odihnă.

Fiind plictisit am luat o carte ce* o găsisem 
îa îndemână ca să-mi treacă de urât. Era o 
carte veche de religie unde scria despre diferiţi 
domnitori ca : Regele David, Solomon şi alţii 
Cit.nd găsesc unde un Rege evreu luase in că
sătorie o creştină fiind amândoi forte fericiţi* 
Mă gândeam şi eu că n’ar fi păcat dacă aşi 
lua pe amanta mea în căsătorie,

N'aveam încredere că mi'ar putea fi de bună 
condiţie. Mai ales că ştiam că dacă mă voi
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împăca cu dânsa ea mă poate urmări cu gân
dul şi eu nu vroiam să cad în puterea ei* Cum 
stăteam şi cugetam, simt că bucătăreasa începe 
iar să mă întrebe ce gânduri mai am* Ii zic 
Mă voi duce mâine şi voi arăta boierului re
zultatul că sunt sănătos*

Te povăţuesc să te rogi mai bine cucoanei 
s"5 te ierte, şi să-i spui adevărul că ai căutat 
să mă îndepărtezi pe mine şi să-mi faci rău* 
Alt sfat nu pot să-ţi mai dau, decât numai sa 
cauţi să nu-i ajuţi amantei mele ca sâ 
mă aibe în puterea ei.

Aici iar ne-am întrerupt cu telepatia. In di
mineaţa următoare, când m'am trezit am aprins 
o ţigară, şi când am tras primul fum în piept 
am simţit că mi se aduna în conştiinţa mea 
toate întâmplările cele mai principale făcute de 
bucătăreasă* Şi prin puterea fumului de ţigară 
a /rut să mi le scoată din creer (memorie)* Eu 
simţind la timp îi zic : Nu căuta sâ faci să mi 
dispară ceva din memorie căci numai eu sunt 
în stare să te apăr* Aceasta i-am spus'o cu 
gândul căci era în legătută cu mine*

Auzind de cele ce-i comunicam a oprit de a 
mai dispărea din memoria mea ceia ce a fost 
pregătit de ea* Atunci bucătăreasa mă întrebă :
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Cc poţi spune ca sa nu ma condamne ? Eu o 
să zic în faţa judecătorilor astfel : O să le a- 
răt că amanta mea chiar dacă mi-a făcut rău 
mi-a făcut însă şi bine, A avut răbdarea să 
aştepte nouă luni şi în acest timp chiar daca 
nu m'a iubit totuşi a suferit pentru mine şi mi-a 
stat la dispoziţie oricând* Merită să fle ertată 1 
Pe tine o să te acuz pentru că atunci când 
n*aveai ură pe mine şt ştiai prea bine că eram 
în puterea amantei melc şi când ca îmi făcea 
atâtea neajunsuri n'ai vrut să mă scoţi din pu
terea ei* Să fi spus cel puţin la şeful fabricei 
că ai observat cândva aşa un caz* Şi poate 
s'ar fi îndoit şi ar fi crezut că cele spuse de 
mine sunt adevătate* O să zic : Această femeie 
trăeşte numai pentru rău* Nici când n'a avut j 
ură pe mine, tot n'a vrut sa mă salveze* Tre- t 
buc s o condamnaţi ! Şi numai dacă ai să te 
salvez eu o să te apăr* Atunci am văzut-o pe 
bucătăreasă în imaginaţie că îmi cere iertare* 
Pot să spun astfel :

Această femeie n'a fost învăţată să facă bind 
JN a avut creştere bună 1 Copii cresc răi, şi se 
mvaţă unul delà altul. Şi când ajung mari n au 
ideia că trebuie să trăiască numai pentru bine 
Cea mai mare parte sunt învăţaţi de părinţii lor
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sa facă rău* Numai dacă ar exista o lege ca pă- 
rinţii să fie obligaţi să-şi crească copii şi să 
ştie să-i inspire de mici că nu trebue să facă 
cutare s'au cutare lucru* Şi în armată un su
perior cu puterea voinţei, îşi poate conduce 
ostaşii după plac*

Şi pentru că pe ea n'a avut cine s'o crească 
vă rog s-o ertaţi I Vezi că te pot salva ? Aici 
am întrerupt telepatia cu bucătăreasa,

Ceva mai târziu m'am sculat din pat şi am 
pornit la serviciu, simţindu-mă ceva mai bine, 
Pe drum mă întâlnesc cu prietena amantei mele 
M'am bucurat când am văzui*o mai ales că şi 
ea s*a înroşit la vederea mea*

Ce mai faci ? ii zic♦ Ai auzit că m'am supă
rat pe amanta mea şi am lăsafo ? Te-ai mai 
văzut cu ea? eu am vorbit şi duminici cu 
dânsa. Mi-a spus că ai răcnit tare la ea* Şi 
mai tărziu te-a uitat complect. Numai ochii ceia 
furioşi nu ţi ia putut uita.

Acum am înţeles ce mi-a făcut când m'a a- 
dormit* S'a dat ei ordin să mă uite, deaceia 
n'a mai fost in stare să mai iacă ceva. M'am 
întors delà băi şi nu mă mai gândesc să mă 
mai împac cu ea* Fiindcă nu mă grăbeam, am 
condusă până acasă, după care m'am despărţit*
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îi arat rezultatul ana-Ajungând la boierul meu 
lizei* şi văzându-1 ca-i bun îmi zice să m apuc 
de treabă şi să nu-i mai bat capul cu fermecă
torii* Eşind în oraş cu maşina cu boierul meu, 

umblat mai multe ore* îmi venise pottă să 
•mănânc un iaurt, fără să-mi dau seama că bu
cătăreasa e în gând cu mine. Pe scară când 

ajuns la garaj, fimdu-mi foame, şi întâlnind 
pe prietenul îmi zice :

Hai lu mine să bem câte un şpriţ* Eu îl re- 
uz sub pretext că nu beau* Atunci el îmi zice:

Hai măcar cu mine şi să bei sifon şi poate 
;şi un iaurt ca ştiu că-ţi place* Nebănuind nimic 
merg* Era o cârciumă în apropiere curăţică şi 
în dos avea o mică grădină unde era instalat şi 
un aparat de radio, Intram înăuntru şi eu co
mand iaurtul şi un sifon, şi prietenul mâncare 
şi puţin vin* Tre'c înainte în grădină şi strig 
după prietenul meu care rămăsese încă în câr
ciumă, neînţelegând cauza* După ce m'am aşe
zat la o masă, vine şi prietenul, şi după puţin 
timp soseşte şi iaurtul şi celelalte* înainte de a 
începe să mănânc, încep să-i povestesc priete
nului că atunci când er;m la băi bucătăreasa 
m^"a să mănânc ceva çe era cât pe ce să 
mă facă s o iubesc iarăşi pe amanta mea, Eü

am

am
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observ că prietenul meu se îngălbeneşte şi sub' 
pretext că vrea să audă mai de aproape ceia 
e cântă la radio pleacă* Eu mă uit la iaurt 

şi cu linguriţa il mestec şi gust puţin să văd. 
dacă nu-i acru. Deodată îmi vine un dor după 
amanta mea şi în acest moment dau afară totul 
din gură* Strig Ia prietenul şi-l întreb ce mi-a 
pus înăuntru dei aşa sărat* El era galben la 
faţă şi observasem că a fost o uneltă nevino
vată* Mi-am adus aminte că văzusem iaurtul 
cu caimacul crăpat şi în grabă alerg la vânză
torul din prăvălie şi-l găsesc râzând. Fără să 
mă gândesc mult zic:

Dece mia-i pus sare amară în iaurt ?
Eu nu am nevoie de curăţenie*
Şi bucuros că nu ia reuşit planul amantei 

căci înţelesesem că bucătăreasa ia transmis a- 
mantei această ideie. Sub pretext că vrea să 
se răzbune pe mine, măcar cu un praf de sare 
amară, Ta aşteptat pe prietenul căci ştia pe 
unde trece şi Ta rugat să mi-1 puie în iaurt* 
Achit consumaţia şi ies din cârciumă împreună 
cu prietenul meu, care nu mai era în stare nici. 

j să mai răspunză la întrebări*
Aproape de centru ne-am despărţit observând. 

că prietenul meu e hotărât să afle de la a-
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manta mea misterul prafului* Ziua următoare 
fiind mai liber, iau o carta în care explica cum 
te poţi face iubit în dragoste* Cetind simt că 
bucătăreasa e în legătură iarăşi cu mine şi a- 
tentă asculta ceia ce citeam* Scria cum că dacă 
vrei să te iubească trebuie ca noaptea când te 
culci să te gândeşti la aceia care vrei s'o cuce
reşti* Sa adormi cu gândul că are să te iu
bească şi n'o să te refuze. Ca să te poţi scula 
dimineaţă cu încrederea că n'are să te refuze* 
In acest moment judec în mine că numai de 
nu s'ar culca amanta mea cu gândul fix la mine, 
căci atunci o pot visa şi cad iarăşi în dragos
tea ei* Deodată îmi vine în minte că numai de 
n'ar adormio bucătăreasa* Aici iarăşi a între
rupt de a mă mai asculta:
^Gândindu-mă bine îmi vine o ideie ca trebue 

să adorm cu gândul fix că n'o iubesc* căci 
altfel pot să cad iarăşi în dragostea ei* Peste 
câteva minute simt că îmi vine în partea inimc* 
o căldură energică* Simţind îmi zic : Mi-au tri
mes haina iubirei ca să pot s'o iubesc* Seara 
când m am culcat m'am gândit fix că n'o iu
besc pe (numind numele) amantei mele* In tim
pul somnului o visez în pat desbrăcată şi aşe
zata cu faţa m sus şi mă ruga* Fiind hotărât
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şi sugestionat să n-o iubesc şi văzând o altă 
uşă pe un coridor îi zic : mă duc Ia aceia, şi 
intrând nerefuzat m'am culcat cu 
noscută,** Dimineaţă când m'am trezit, am a- 
vut încrederea că pot să merg- la ori care alta 
fiind sigur ca iarăşi am energia mea♦ Din aeea 
2i am căpătat curajul meu, şi libertatea de a 
iubi pe ori care voi voi eu* In timpul zilei, 
când eram acasă stăteam de multe ori de vor
bă cu un cismar ce şedea alături de mine* în
truna din zile mi se jălule că viata e scumpă 
şi băiatul lui, în vrâstâ de vre'o 19 ani nu 
vrea să lucreze, ci tot cere bani când ia măsa 
când la tatsău* Şi oricât Var îndemna să-şi ca
ute serviciu, tot nu-i în stare de a-i ordona 
hotărât că trebue să muncească singur* Atunci 
eu îi răspund :

Aşa este iiindcă mata ca părinte nu Tai în
văţat ca de mic să-ţi poarte respectul. Trebu
iai săi dai mai serios cu vărguţa, In convorbirea 
noastră, intră şi mama mea care era de faţă 
şi zice:

Parcă nu mai sunt părinţi care-şî bat copii ? 
şi tot nu-i ascultă ! Atunci eu le zic :

Şă ştiţi că nu-i totul bâta ia.
Toată creşterea cop’dului este ca să nu-1 sa-

acea necu-
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ruţi şi să nu-1 alinţi* Contrariul poţi să-l şi baţi 
că tot nu foloseşte la nimic. Aici am observat 
că au tăcut amândoi din gură* In acest 
ment îmi vine o ideie. Dacă eu aşi protesta e- 
nergic şi cu hotărâre la cei ce se 
de bunul mers al ţărei, aşi putea ajunge şi eu 
ceva* 
credere*

Mai târziu cu vreo câteva zile, eu m'am fă
cut complect bine şi uitând de necazuri am că
utat ami procura câte puţină plăcere* Bucătă
reasa văzând că n'a reuşit cu planul ei, mi-a 
făcut prin puterea ei telepatică, ca să simt o du
rere mare de cap. Tocmai-eram în garaj şine- 
având nici un ordin de plecare, îmi zic : o sa 
mă culc şi o să mă gândesc că nu mă doare 
capul, ca să mâ trezesc sugestionat* închid ga
rajul, şi suindu-mă în maşină cu gândul fix ca 

mă doare capul*
In timpul somnului văd un copilaş mic îm 

faţa ochilor mei îmbrăcat într'o cămeşuţă subţi
re roză de matasă* După çe Tam privit bine 
şi la faţă, a trecut în partea dreaptă a mea şl 
Cu guriţa mi- spus în ureche „Nu te mai doare 
capu“* Când m'am trezit mi-am dat seama 
eram în puterea bucătăresei şi. parcă mi-ar K

mo-

interesează

Această ideie s'a format în mine cu în-

nu
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inspirat că tot nu şi-a făcut efect sugestiunea 
Insă eu m'am sculat zicând : dacă un copilaş 
mie mi-a strigat la ureche atunci cred că 
mă mai doare capul*

Şi iarăşi am fost vesel că mi s'a întâmplat 
aşa o minune* încă odată m'am convins că dacă 
nu faci rău la nimenea, eşti ajutat de puterea 
lui Dumnezeu*

Intr'o Sâmbătă după amiază trec cu maşina 
goală pe o stradă din apropierea amantei mele 
lângă un colţ al străzei laterale o văd pe a- 
manta mea*

Când am ajuns în dreptul ei, aş fi putut o 
privi fără nici o emoţie ca s'o fi putut intimi
da» Insă cum bucătăreasa era în legătură cu 
mine mi-a inspirat în acel moment o emoţie 
şi privind'o speriat, amanta mea şi-a câştigat 
iarăşi încrederea asupra voinţei mele.

A doua zi, (duminică) dimineaţă cam pe 
când răsare soarele, simt un dor după amanta 
mea. Tot mă ispitea şi mi se părea că dacă 
rn'aş duce la ea aşi căpăta cele mai calde 
plăceri. Insă eu nu in am impresionat şi am 
stat liniştit în patul meu. Observând că nu 
mă poate face să viu la ea* a început să-mi 
provoace nişte dureri în inimă. Gândind că

nu

10
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nu mă doare, am simţit în inimă o undă 
magnetică, străină de corpul meu ce mi-a luat 
apărarea. Ori şi câtă durere mi-or fi provocat 
amanta mea, era zadarnic. Această undă era 
ca un scut de apărare. înţelesesem că de a- 
cum, ea nu mai este în drept de a mă face 
să mai sufăr* Ea observă aceasta şi a încetat 
de a mă mai necăji*

Duminică după amează, fiind liber, am ie
şit niţel la blimbare înspre grădina oraşului*
Pe drum mă întâlnesc cu prietena amantei 
mele. îmi zice că au fost amândouă în grădină 
şi amanta mea ar fi întrebat de mine. O rog 
ca atunci când o va mai întâlni să-i. zică ca 
să-şi caute de treabă nemai voind s’o mai am 
de amanta. Şi tot vorbind, am condus* o încet 
pân a acasă* Mergând cu ea ea, mi-a vorbit ' 
că n'are pe nimeni şi că-i urât singură. Am i 
constatat un lucru că prietena amantei, îmi 1 
devenise şi mie prietenă* Am căutat însă să \ 
evit de a merge la ea, fiindu-mi teamă că fosta 1 
mea amantă auzind, să nu facă scandal. Cu 
toate astea îi arătam o vie simpatie din par
tea mea^ aşteptând ca mai târziu când voi 
vedea că amanta mea nu se mai gândeşte şi 
nu mă mai urmăreşte, să pot să-i deviu şi eu

;
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prieten. Ştiam sigur că nu mă va refuza 
odată, şi nu-mi era frică că va putea face te
lepatie cu mine delà distanţă (Adică să mă 
urmărească cu gândul şi să ştie unde mă aflu. 
Căci mai mult de asta am fugit eu de amanta 
mea* Se ştie că fiecare bărbat cu simţ, când 
are vre'o intenţie serioasă şi constată că aceia 
pe care o iubeşte va trebui să-i devie soţie, 
atiinci ei caută prin diferite şiretlicuri să afle 
dacă într adevăr aceia pe care o iubeşte îî 
este sinceră* Şi sub un pretext oasecare îi zice 
că pleacă într’an voiaj mai îndelungat. Şi eu 
am avut ambiţia ca aceia care ţine s’o iubesc 
să nu fie sinceră* Mai ales că mă simţeam că 
nam energia pentru o alta. Şi mai mare mi-a 
fost mirarea că atunci când m'am abţinut 
-vreo câteva zile .şi nam vrut să vin la ea, a 
căutat prin puterea ei spirituală să mă aducă 
la dânsa. Simţind aceasta am aşteptat ca ea 
să-mi spue adevărul că posedă această putere* 
Dacă mi-ar fi spus în faţă că cunoaşte aceas
tă putere, n'aş fi avut frică de ea. Aşi fi ru
gat-o, şi aş fi fost vesel, ştiind că atunci când 
~voi fi la drum mai departe, ea îmi va fi sin
ceră* Şi pentru că am simţit că ea îmi cunoa-

vre-
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şte chestiunile mele persoanle, am vrut să le 
cunosc şi eu pe ale ei*

Aveam nevoie de un om cu o putere spi
ritual care să poată cunoaşte dacă ea este în- 
tradevăr de bună condiţie. Şi să-mi spuie sin
cer dacă merită s'o iau în căsătorie, şi tot o- 
dată să-i pue în vedere că trebuie să fie nu
mai a mea.

Îmi trebuia un ajutor, fiindcă pe amanta mea 
o mai ajută şi bucătăreasa, şi pe cât mi se 
pare o învăţase pe amanta mea să nu se a- 
scundă de mioe când va aduce pe cineva* In 
schimb pe mine să mă facă s'o iubesc* ca să 
sufăr.

Insă eu am avut şansă şi nam căzut î*1 
dragostea ei. De aceia mă gândeam la priete
na amantei, ştiind că nu e în stare să ma , 
ţie în puterea ei. Intr'o bună zi, ies cu boierit* 
puţin în oraş cu maşina. .

In faţa unui mare magazin ne oprim* ţ
am tras maşina vizavii de prăvălie, fiindcă era 
mai umbră. Aşteptând, văd că cse boerul metî 
din prăvălie şi dă mâna cu un domn* Uitam
du-mă bine văd că e domnul director al spi~ 
talului

i;
'■!

■i

;
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După ce.au vorbit vre'o cinci minute, boie
rul meu îmi face semn să viu.

S ar jos din maşină şi rtia prezint salutând. 
Boierul meu îmi spune că urmând ca peste 
câteva zile să plece la cucoana şi fiindcă doc
torul n’are şofer, urmează ca pe tot timpul 
cât va sta la băi, eu să umblu cu maşina

Auzind mi-a părut bine c‘o să-i mai pot 
spune câte ceva din cele ce-am păţit*

Boierul zice d-rului : Văd că şoferului îi este 
bine, numai că zicea că Ü face femeia ceia a 
lui* şi bucătăreasa,

D-l doctor mă întreabă pe mine :
Spune.'ni cum te simţi ? Iţi mai face cineva 

ceva ?
Găsind momentul prielnic* mă uit în ochii 

d-rului. şi crezând ca nu va auzi boierul îi zic : 
D-le doctor, bucătăreasa face telepatie cu mine ! 
Auzind aceasta, a privit o clipă în jos, şi după 
ce şi-a format o ideie sfa uitat la boierul meu 
care, auzind, râdea şi făcea haz*

L'am putut observa pe dr* că cu o glumă 
ce păstrează un secret ascuns îi zice râzând :

Cică face telepatie cu dânsul. Şi boierul con
tinuă*

d-lui*
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Inchipuieşteţi ? In acea clipă, observ pe doctor 
că îşi încordează puterile, şi cu voinţa ££ or
donă să privească în jos. Asigurându-se că nu-1 
poate observa, m'a privit pe mine drept în ochi 
însă aşa de crunt că am simţit rece în corpul 
meu* Privirea a durat cam atât cât m-a privit 
şi femeia cea cu ochii negrii, numai că femeia 
avea şi un zâmbet pe bu^e, ceia ce i-a lipsit 
doctorului*

După asta Y a salutat pe boierul meu, şi a. 
plecat grăbit*

Seara, când m'am culcat îmi frământăm min
tea ca să găsesc o ideie bună, ca să pot ade
verii că cele spuse şi păţite de mine sunt a- 
devărate*

Tot gând'ndu-mâ îmi zic că numai doctorul 
ar piutea să mă salveze*

M -am format o ideie în modul următor:
Mă gândeam că dimineaţă când mă voi scula, 

mă voi duce la doctor şi-l voi ruga astfel :
Ii voi arăta că sunt pe o Mare şi merg pe 

o scândură lungă şi nu mai văd malul* Şi vân
tul mă bate din două părţi riscând ca dintr'un 
moment în altul să-n i pierd echilibrul* Şi 
mai dacă s'ar ivi un vapor, care să mă salveze*. 
Altfel sunt pierdut.

nu-
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Gândiţi-vă dacă aţi fi d-voastră înlocui 
Şi ' cum stăteam în pat şi gândeam fix ca mă 
voi duce să-i spun aceasta, adorm. Dimineaţă, 
în loc sa mă trezesc cu ideia formată că tre
buie să mă duc să-i spun, spiritul meu mi-a zis:

Am fost şi i-am spus d-lui doctor (văzând 
imaginaţia) adică ceia ce am gândit s’a executat.

Dându-mi seamă că am avut norocul să mă 
viseze, îmi zic cu încredere : deacuma o să se 
intereseze de minei

După câteva minute m'am îmbrăcat, si luând 
o cană cu apă, m'am dus la spălat.

In timpul spălatului, îmi vine să mă uit în 
oglindă. M'am uitat câteva secunde foarte a- 
propiat de oglindă, neştiind din ce cauză. Ime
diat rn'am întors iarăşi la spălat. Deodată simt 
că mă întreabă :

Ia spune-mi ce-ai să mai spui d-lui doctor ?
— O să-i zic că nu-mi dai pace şi ai căutat 

printr'un praf să mă trimeţi înapoi la amantă. 
Şi o să-l rog să luăm măsuri ca să nu poţi 
fura ceva şi pe urmă să-i dai ordin cucoanei 
ca să uite ceia ce a pierdut.

Ai i, iar am fost întrebat.
Da ce te priveşte pe tine ? Ai nevoie de 

vreun premiu ?

meu.

§
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Nu, eu n'am nevoie de bani, ci de fericire. 
Şi o sa-i spun lui d-nul doctor că eu aş lua-o, 
fiindcă are o putere magnetică şi mi-ar putea 
fi de folos*

Şi dece nu vrai s'o ei în căsătorie ? răspunde? 
Fiindcă ea m'a zgârâiat şi m'am îmbolnăvit şi 
când am plecat în concentrare a avut bucurie 
c'o să fie motiv că nu, mi-am făcut tratament.

Şi ce-ai să-i mai spui d-lui doctor ?
Hei, dar multe vrai să mai ştii?
Aici, ne-am întrerupt telepatia. Insă am simţit 

că s'a desfăcut atingerea undei din partea dreapta' 
a tâmplei, Mi-am adus aminte că mi s'a în
tâmplat atunci când d-rul a vrut să se convingă 
dacă întFadevăr a'o mai iubesc, să simt a- 
ceastă desfacere de contact, Mi-am dat seama 
că numai doctorul a fost acela care a vorbit 
cu mine.

Fiindcă bucătăreasa vorbea cu mine prin par
tea stângă a tâmplei.

Acum înţelesesem din ce cauză nu mă mai 
întreba nimic bucătăreasa, de ieri când îi spu
sesem d-rului că face telepatie cu mine. De a- 
ceia se uitase aşa de crunt la mine. Im dăduse 
ordin ça să nu mai poată vorbi cu mine, In- 
tr'un fel mi-a părut bine c'o făcut telepatie cu
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mine, ştiind sigur că aflase ceva din cele 
păţit eu*

In timpul abilei stând în garaj, 
imaginaţie în mintea mea, că ar fi bine să mă 
duc la spital şi să rog pe d-nul doctor ca să-mi 
dea un ordin s'o uit*

In acest moment mi-am adus aminte că a- 
tunci când am visat visul că amanta mea dis
păruse, mie mi-a părut ioarte rău. Deaceia 
mi-am zis, vorbind din gură, încet: Nu* Fie 
ce-o fi* eu nu vreau s'o uit, căci o să-mi pară 
rău. Atunci am fost întrebat :

De unde ştii c'o să-ţi pară rău ? Cine ţi-a 
spus ?

Gândmdu-mă bine la omul cu barbă, care-1 
visasem, am zis : s

Omul ăsta m'a făcut s'o uit atunci* Şi când 
m'am sculat mi-a părut rău după amanta mea, 
căci rămăsesem singur* De data asta nu mi-am 
dat seama dacă m'a întrebat cineva, crezând că 
mi-am adus singur aminte de vis* In seara ur
mătoare m'am culcat cam târziu♦ Aproape de 
ziuă am văzut în vis cerul îustelat frumos* Când 
m'am trezit se făcuse ziuă, şi ţinănd minte ce 
visasem mi-am zis : Frumos vis am visat, sim- 
ţindu-ma cu o mulţumire liniştita în suflet* Câ-

ce-am

am avut o
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teva zile mai târziu a plecat şi boierul meu la 
băi, lăsânu-mi o scrisoare cu care urma să mă 
prezint la d-nul director al spitalului; După ce 
mi-am aranjat maşina i-am dus scrisoarea A 
citit-o şi mi-a zis să viu a doua zi ca să umblu 
cu maşina d-sale tot timpul cât vor lipsi boerii 
mei din localitate* A doua zi, mă pornesc de 
dimineaţă şi ajungând la spital, îmi da cheia 
delà garaj zicându-mi s'o controlez şi să ma 
conving de buna ei funcţiune. După ce o 
ranjez gata de plecare vine un mecanic la mine 
şi mă întreabă dacă m'am angajat definitiv* 

Mecanicul îmi zice că la rugat d-nul doctor 
să-i recomande un şofer, şi dacă eu nu m*aş 
supăra dacă le va prezenta chiar acum*

Eu cu toate că aveam interes să fiu pe lângă 
doctor ca să-mi pot aranja starea sulleteasca, 
îi zic că poate să-l prezinte* Ceva mai târziu 
vine la mine în gang un om de încredere şi 
şoferul care-1 cunoşteam şi eu mai de multă 1 
/reme. Im zice că sa angajat însă eu să nu - 

plec ci să mai stau vre'o căteva zile ca să ne 
convingem că n'ar fi nevoie de vreo reparaţie. 
Umblăm noi vreo două zile simţindu-mă în 
siguranţă ştiind că ori când îmi va putea da

a-

!
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Jn ajutor* A treia zi stăteam cu maşina în 
!)raŞ in faţa cabinetului de consultaţii* 
j deodată văd că vine în spre maşină amanta 
flea şî cu prietena eî* La o mică distanţă de 
:fline se opresc şi se apropie de mine zicându- 

că amanta mea mă roagă să mă împac cu 
|ea* Văzând că nu vrea să-mi desvăluiascâ se
cretul ei, î-am zis că refuz ori ce împăcare* 
După ce ia comunicat răspunsul meu ea tot 

jnu s^a îndepărtat ci hotărâta aşteaptă să-i vor- 
'besc în faţă* Gândîndu-mă că tot o să trebui
ască să fiu despărţit de ea (chiar altă dată 
dacă nu acum) mă scobor din maşină şi mă 
apropi de ea, ţinând privirea în pământ pentru 
a nu mă putea cuceri cu privirea eî* O intreb 
Te rog ce tot umbli după mine* Nu ţi-am 
•promis c'aiu să te iau in căsătorie. Cautăţi de 
de treabă şi măritete cu cine vrai şi iaţi gân
durile de la mine. Şi eu am să te uit* In cu
rând îmi zice : Dece ieşti aşa râu la inimă,. 
Iţi aduci aminte cum umblai altă dată după 
mine ? Am umblat însă nu te-am eunoscut 
cine eşti; Şi nici nu ţi-am promis că te voi lua 
în căsătorie*

Vrei să-i spun lui d-nul doctor cine eşti ? 
Dece-ai vorbit cu bucătăreasa ca să mă tri-
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meatâ înapoi şi să mă facă că te iubesc ? Şi 
cu praful din iaurt ce este ? A negat totul, zi
când că nu ştie de nimic* • Insă mi-a zis : Dacă 
mi spui că te împaci cu mine, merg sus la 
doctor. Gândindu-mi că n'am avut intenţie s'o 
iau în cusătorie, îi refuz propunerea ei. Cum 
stăteam şi priveam în jos, observ că deschide 
poşeta şi vra se îndrepte toaleta în aşa fel ca 
să poată să-mi prindă privirea. In grabă i-am 
zis: AsUzi e ultima dată când mai vorbes cu 
tine, fiindcă eşti o satană şi un drac împeliţat.

M'am suit în maşină, nemai voind să aud 
cuvintele prietenei ei, care încerca să mă îm
pace. Seara i-am povestit d-rului cele păţite şi 
drept răspuns mi-a zis că-mi poate da e camă- ; 
ră dacă mie frică să ies singur în oraş. Mie | 
nu mi-a fost frică de ea, însă nu vroiam să ; 
cad iarăşi în puterea iubirei ei. !

A doua zi întâlnindu-mă în oraş cu prietena ! 
■ei, a scos o adresă din poşetă ca să i-o citesc i 
şi iot odată mi-a întins o bucăţică de busuioc* 1 
mîrosind-o mi-a zis că e delà amanta mea* 
Seara în drum spre casă mi-a venit acelaş mi
ros de busuioc adâcându-mi aminte de aman
ta mea.

Am mat umblat împreună cu şoferul în:â o
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iu după care mi-a zis că nu mai 
Isă-mi pierd şi eu timpul. Fiind liber mă plrm- 
tbam adesea prin grădina oraşului, căutând să- 
mi găsesc veselia care-mi lipsea* IntFuna din 
zile m'am dus să beau un pahar cu lapte cald 
ia o lăptărie* Câteva minute mai târziu am sim
ţit o durere în amândoi ochi, cunoscând că mi-a 

j venit din răzbunarea amantei mele,
Observând că nu se astâmpără* mă pornesc 

iar la dr* şi găsândul acasă mă fntreabă ce mai 
doresc. Ii zic : D, Dr* aseară după ce am băut 
un pahar cu lap e, ceva mai târziu nişte înţe
pături în ochi că deabea !e-am putut suporta 
Sunt sigur că tot delà femeia cu care trăisem, 
mi-am venit aeele dureri* Atunci d-rul îmi răs
punde î Nu te potrivi* Farmece se făceau în 
urmă cu o mie de ani, Astăzi nu mai crede ni
meni în farmece*

D* Doctor fie că nu mai există, însă eu mi- 
rosisem nişle busuioc care a fost delà ea, şi 
după o zi mi-a venit iarăşi, mirosul de bu
suioc- Vă rog asta e posibil ?

Asta ar fi posibil, însă uite ce : Femeia aia 
e d*tale.** necontinuându-mi restul frazei îi zic :

Domnule doctor* vă rog sa-mi daţi cheia de 
să mai umblu eu cu maşina d-stră?!

am nevoie:

a garaj, ca
1
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Fîrndcâ portarul îmi spusese că şoferului îi mu
rise în urmă cu vreo câteva zile un copii mic 
şi n'a mai venit de-atunci,

Dacă bine voiţi daţi-mi cheia să caut de ma
şină pănâ se vor întoarce boierii mei delà băi* 
Mi-a dat cheia şi am irşit îndreptându-mă spre 
garaj* Pe drum, îmi repetam cele spuse de 
•doctor: „Femeia ceia a dumitale"* Şi-mi vor
beam singur* Uite cum îmi consideră o simplă 
amantă, femeia mea ? !

După vre-o câteva zile de serviciu la doctor 
mă simţeam mai în siguranţă* având încrederea 
că mă va putea feri de vre'o răzbunare din 
partea ei.

Intr'o bună zi, şedeam în maşină care era 
trasă la scară* Deodată ese copiii doctorului 
din casă, suindu-se în maşină*

Una din ele deschide dopul unei sticluţe mici 
de parfum şi a stropit pe o soră a ei. Mi-a plă
cut şi mie mirosul acelui parfum, şi am respi
rat adândc simţind o plăcere*

In dimineaţa următoare, când m'am pornit 
înspre locuinţa d-rului, mi-a venit iarăşi miro- 
rosul de parfum. Acum înţelesesem că se o- 
tupă de mine.

Seara d-rul îmi spune ca a venit boierul meu

;
1

1
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delà băi şi o să trebuiască să predau maşina 
pentru a mă prezenta la serviciu* Auzind nu 
cam mi-a părut bine ştiind că voi da ochii cu 
bucătăreasa, şi plus de asta, ştiam că toţi 
fi cu ideia că nu sunt sănătos»

De aceia Fam rugat pe dr* ca să vorbească 
cu boierul meu că am nevoie de un mic tra
tament şi să intru în serviciu d-sale contra salar.

A doua zu d-rul îmi spune că â aranjat cu 
boierul meu ca să-şi caute un alt şofeur, Şi 
îmi zice, că sunt primul în serviciu şi îmi plă
teşte acelaş salar ca şi dincolo* Eu am primit 
bucuros*

Intr'o zi fiind dispus şi neavând nici un or
din de plecare cu maşina, mă iau de vorbă cu 
o gardiancă a a spitalului, întrebând-o curios 
despre un bolnav ce întâmplător trecea pe acolo*

II auzisem vorbind cu un alt gardian şi mi 
se păruse că nu avea conştiinţa pierdută.

O întreb cum de se face că acest om sănă
tos este internat în spital*

Ea îmi răspunde :
— De părinţii lui, el n'are respect şi toată 

ziua, se ceartă cu eî*
De nevoie Fau internat* Căci aicea ştie de 

frica gardienilor*

vor
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Auzmd, mî-am pus toată puterea credinţei* 
pe ideia mea ce se încolţise mai de multa vreme 
în mine*

Cu cât judecam mai bine, cu atât 'îmi ve
deam planul meu reuştt şi realizabil*

Deodatâ mă simt ascultat de cineva, şi des- 
curajându-mă îmi zic :

Numai de n'ar căuta să mi-o ia înainte* 
Seara, isprăvind cursa, mă îndrept înspre o 

catenea să beau un ceai.
Cum stăteam liniştit la masă, îl simt chiar 

pe dr. că mă întreabă prfn telepatie*
— Ia spunem ce gând mai ai ? Atunci îi răs

pund :
Plănuiesc o lege pentru viitor*

Văd că ai o „invenţie**.
— Şi cum ai să le explici? Ia spunem şi: 

mie ? j:

O sa le zic că în armată un ofiţer sever 
stăpâneşte o companie întreagă de soldaţi*

Şi un părinte îşi poate stăpâni copilul*
In acest moment îmi dau seama că nu tre

buie să-i explic secretul, şi caut să mă abţii 
cu toată puterea voinţei mele ca să nu-mi poată, 
vedea ceia ce am în creer*

Insă mi-a forţat vederea şi mi-a ordonat sâ-i

I
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arăt prin semne ceiace m'am păzit să nu ştie el* 
A aflat şi printr’o putere a ştiinţei mi-a scos din 
conştiinţă şi din creier. Şi pe urmă îmi or
donă:

Ia mai explică-mi cum ai să le spui.
Cu cât mă forţam să-mi aduc aminte, mai 

tare mă enervam căci nu-mi mai apărea în 
memorie* Şi ca să nu zică că nu mai ştiu ni
mic, îi zic*

Să-i oblige ca să înveţe*
Da spune-mi cum să-i înveţe, să pot în

ţelege ?
Să-mi aduc aminte altă dată* Aicea ne-am 

întrerupt telepatia. In timpul nopţii mă trezesc 
şi în acel moment îmi intră pe gură ceia ce 
îmi scosese din minte. Adică: Să-l baţi dar 
să nu-1 alinţi. In acel moment mă gândesc foarte 
curios, şi zic :

Oare cine să-mi fi adus aceste cuvinte? Şi 
vroiam să cred că vreun spirit mi le-a trimis. 
In acest moment aud ca prin telefon râzând 
pe doctorul în hohote „cică spiritele i-au a- 
dus aminte* Atunci zic:

Numai m'am gândit la spirite, dar n am vor
bit ! ? Şi iarăşi ne-am întrerupt convorbirea. 
Dimineaţa pe când veneam înspre spital eram
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at de acest doctor că m’ascultă şi mă 
(urmăreşte. Mai tare m'am speriat când am 
văzut că-mi miroase iarăşi acel parfum. Sim
ţind că e în gând cu mine, îmi era frică că-mi 
va lua invenţia. Deodată mă întreabă: Şi ce 
poţi face dacă o să {i"0 iau.

0 să vă blestem copii !
Ia spune-mi sunt vinovaţi copiii de faptele 

părinţilor?
Copiii n’ar fi vinovaţi dar av^ţi d-voastră 
minte ? ! Aici iar ne-am întrerupt. Frică-mi 
era mai mare ştiind că mă crede duşmanul 
luL Tot vorbind în fie ce zi câte puţin cu mi
ne am căpătat încrederea că n,ar putea să-mi 
facă rău vreodată*

Seara, nu puteam să dorm şi îmi ţinea de 
urât doctorul prin gând* începusem să-mi fie 
ruşine de a mă duce la vreo femeie ştiind 
că m’ascultă cineva. Isprăvindu-se vacanţa 
mare, m am mutat cu dormitul la spital, ca 
să-i pot duce copii la şcoală în fie 
neaţă* Intr'o seară mă gândesc ce aş putea 
face casă adu'e la cunoştinţa opiniei publice 
ideile mele.

Ambiţia m'a făcut să mă gândesc la aşa 
un plan, ca să dovedesc prietenilor şi cunos-

doi

dimi-care

«
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cuţilor mei care mă părăsiră, zicând 
eşit din minţi* Gândindu-mă mult 
pent şi modul de aplicare (secretul interesat 
al acestei legi).

Acest secret Fam descoperit eu, şi m'am 
gândit că prin presă să-mi arăt ideile mele» 
Zis şi făcut*

Preţioasa mea scrisoare era astfel compusă : 
Propusesem înfiinţarea de şcoli speciale unde 
•tinerii de ambele sexe să fie obligat d'e a 
învăţa o teorie practică. Comuna să nu admită 
căsătoria acelor tineri, care nu vor aduce un 
certificat doveditor că au cunoştinţă suficientă 
-de a trăi însuraţi.

Fiecare tânăr ar putea plăti un mic onorar 
din care s'ar putea întreţine profesorii* După 
cum are grija sa plătească profesorului ca 
să-l înveţe dansul să nu se facă de râs la 
nuntă.

Bine înţeles că Statul să dea cel mai larg 
sprijin pentru realizare* Prin aceasta vom câş
tiga că părinţii vor trebui să-şi creaşcă copilul 

i să-l înveţe să nu facă rău cuiva.
Pentru aceasta, trebuie să ai voinţă* Delà a- 

ceastâ scrisoare aşteptam bucuria şi curajul meu 
•căci îl pierdusem* Un singur lucru mai aveam 
in mine* Voinţa de a trăi*

că am 
am desco-
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E urât să mori înaintea prietenilor tăi din 
copilărie* îmi făcusem şi o mică scrisorică adre
sată directorului ziarului fără să mă iscălesc; 

Aşteptam să aud ecoul acestui plan*
Când se suie copiii în maşină mare mi-a 

fost mirarea că-1 văd şi pe doctor că ia loc în 
în faţă alături de mine* După ce duc copii, îmi 
zice sa apuc pe o stradă dosnică. Părându-mi 
rău că nu trecem prin centru, îl întreb dacă 
n'am putea cumva să trecem mai întâi pe stra
da cu redacţia* îmi răspunde că dacă am ab
solută nevoie pot să trec pe acolo*

Imediat 'îndrept maşina pe altă stradă şi după 
puţin timp ajungem în iaţa redacţiei*

Găsesc numai pe omul de serviciu pe care 
Fam rugat să dea plicul d-lui director al zia
rului* Văzându-mâ că sunt cu un boier în ira- [ 
şină n'a mai întrebat nimic şi mi Ta primit* 

Ne-am pornit mai departe când pe a doua 
stradă boierul îmi zice să opresc şi mă trimete 
cu maşina în altă parte unde trebuia să întârzii 
vreo jumătate de oră*

Când m'am întors nu-1 mai găsisem în locul 
unde Fam lăsat* Peste puţin timp îl văd că vine 
c'am din direcţia redacţiei.

Seara, aştept nerăbdător să văd dacă o să
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apară^ cele scrise de mine. Apărând ziarul, imi 
cumpăr unul şi-1 răsfoiesc de vre'o câteva ori 
fără să găsesc tipărit ceia ce scrisesem eu. 

a M*am întristat, căci nu eram sigur ce se în
tâmplase de nu mi-a apărut articolul Seara când 
mergeam în maşină cu d-rul, mă întreabă de 
ce sunt aşa tăcut.

Ii zic că nu mi-a apărut în ziar ceiace dă
dusem dimineaţa la redacţie. Atunci d-rul imi 
spune : Nu fii îngrijorat scoate pieptul înainte 
şi respiră mai adânc. Mă c'am gândeam că ştie 
despre soarta plicului, însă nu îndrăzneam să-l 
întreb. In fiecare seară îmi tot arăta prin tele
patie precum că fosta mea amantă nu m'a re
fuzat niciodată♦ Intr'o seară pe când n'aveam 
somn d-rul s*a pus în legătură cu simţul meu 
şi mi-a arătat zicându-mi.

Când ai mai avut' şi la care femeie o plă
cere mai mare ca la amanta ta ? Am trebuit 
să recunosc că aşa este. Mi-a arătat diferenţa 
dintre eat şi alte femei. Ea nu mi-a cerut pa
rale niciodată. In schimb nu m'a oprit nicio
dată de a face mai puţină economie în ceia ce 
priveşte delicatesele. 0 alta mai cu tragere de 
inimă pentru viitor ar fi zis poate şi m'ar fii 
povăţuit să cheltuiesc mai puţin. Poate aş fi că-
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pătat şi cu o impresie mai serioasă pentru ea ?N
Aicea mi.a dat şi mie dreptate* Insă mi-a a- 

rătat că într'o zi, când îi dădusem nişte bani,- 
ea şi-a cumpărat două ştergare. Şi iarăşi am. 
trebuit să recunosc că trage la gospodărie.

Vorbind mereu de telepatie cu d-rul, deve
nisem aproape prieteni, cu gândul. Intr'o seară 
vorbind cu mine ii întreb :

Vă rog ce-a fost flacăra ceia care mi-a ieşit: 
înainte învârtindu-se, atunci când am fost la mare.

Aceia a fost necuratul şi cu tine duhul sfânt.
Vă mai rog să-mi răspundeţi. Cum de nu 

v'am găsit acasă atunci când n/am întors delà 
băi? Am fumat o ţigare şi m/am gândit să es 
la plimbare. Ceva mai târziu făcându-mise somn 
am adormit. A doua zi toată ziulica umblam 
trist ştiind ca sunt urmărit cu gândul de doctor.

Vroiam să mă apuc de reparat ceva şl nu 
eram în stare.

Seara când să mă culc. n'aveam somn. Doc
torul iar îmi zice: Ca să fii vesel, trebuie sâţi 
alegi o singură femeie.

Atunci eu îi zic : — O să.mi aleg pe prie
tena amantei mele. Căci ea umblă după mine.

Nu aceia ! Căci e servitoare 1
Domnule dr. alta nu ştiu dacă o să meargă

1

1
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după mine * — Ai încredere în mine şi alegeţi 
o fată care o crezi cea mai cinstită.

Eu cunosc o fată foarte cinstită şi frumoasă 
care am şi visat'o în pat la mine în cămaşa 
de noapte. Gândeşte-te numai la ea, căci ea o 
să-ţi fie nevastă sinceră. Auzind, m'am învese
lit că o să am o femeie aşa frumoasă şi cum 
se cade. Ziua următoare m'am gândit mereu la 
ea : Seara, fiind în contact iar cu doctorul, îi 
arătam că o văzusem totdeauna singură,. Nici 
o fată din câte cunosc nu erau atât de modeste, 
ca ea. Ii arătam cum şedea la biroul ei, căci, 
ea era casieriţă la fostul meu stăpân.

Ii vedeam faţa ei frumoasă şi corpul ei bine 
făcut ce-mi făcea să mi se înferbinte sângele în 
mine.

Şi cum vorbeam cu doctorul şi îi arătăm 
că îmi place şi o s'o iau, îmi dispare ca din 
memorie şi în IoluI ei îmi apare figura aman
tei mele.

Simţind'o că parcă se vără în inima mea îi 
zic : Domnule doctor gândiţi-vă bine ceia ce 
aveţi de gând să faceţi. Cum doriţi d-voastră 
ca copii să vă fie fericiţi, tot aşa şi eu 
să fiu fericit. Atunci iar a dispărut şî în locul 
ei iar mia apărut casieriţa cea

vreau

frumoasă. A
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noa zi n'am avut nici o poftă de mâncare* 
îmi stătea în gât totul şi eram foarte trist* Eram 
rece şi mi se părea că o să mor* Am intrat 
în odăiţa mea şi am făcut focul cu toate că 
afară era încă cald* Stând în odăiţă, doctorul 
îmi zice ♦ Roagăte lui Dumnezeu ca să mori 
findcă nu vrai să trâeşti cu amanta ta* Eu 
m'am rugat şi tot n'am putut muri*

Atunci îl întreb. Vă rog ce doriţi d-voastră 
delà mine* Atunci d-rul îmi zice : Mă cunoşti 
sunt eu ? Ia uîtete şi vezi ochii celuia care l'ai 
visat ? ai cui sunt ? Când îmi aduc aminte de 
omul cu barba pe care-d visasem şi mă uit 
bine la ochi, vad că sunt ai doctorului. Atunci 
zic : Sunt ai d-voastră I Vam visat cu o mască 
falşă. D-voastră nu purtaţi barbă* Şi plicul meu 
cu invenţia ? Deaceia n'a apărut în ziar* 
D-voastră aţi ştiut importanţa acelui plic* înţe
leg totul. Atunci d-rul îmi spune : Şi cine-i 
vinovat ? Doar n-ai visat ? A mea e fala* Ba 
a mea e fala* Nu se poate să vă lăudaţi cu 
mintea mea* Am copii şi vreau să triesc şi eu. ' 

, De ce mai blestemat ? Ia uîtete cum ai spe
riat o cu privirea ta ? Pe cucoana ei şi pe băiat 
ia putut magnetiza şi de tine a avut groază. 
Domnule doctor aduceţi-vă aminte atunci când
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v am putut privi cu putere în pavilionul spita
lului? Doar eu am fost acela care am plecat 
ochii l Nu de frica 1 Pentru că înţeleg să port 
respect superiorului ? Vezi că ea avut frica de 
tine ? Spunemi cine-i mai falş ? Ea sau tu ? 
Domnule doctor, am trebuit sa mă apăr I Eu 
nu i-am făcut nici un rău* Vă rog aveţi milă 
de mine ! Dacă vroiţi să-mi luaţi invenţia mea 
atunci va rog să-mi daţi un ordin, sa uit ceia 
ce am vrut să fac, ca să vă asiguraţi că n'am 
să caut vreo dată să lupt pentru dobândirea 
drepturilor mele*

Gândindu-mâ că ar fi bine să mă rog în faţa 
lui, mă urc sus la locuinţa d-rului. Când pe 
scări aflu ca şi bucâtâreasa era învoita in ziua 
ceia* Mai tare mă îngrozesc crezând că înadins 
a învoit pe bucătăreasa ca să mă servească 
dumnealor cu mâncare* Totuşi îmi fac curai 
şi bat în uşă* îmi răspunde, intră ! Intrând gă
sesc. în casa pe dr* şi soţia lui* Când m'am 
văzut s'au retras amândoi în colţul odâei ui-- 
tându-se unul la altul cu nişte ochit ce ma 
făcut să cred că au uneltit ceva criminal contra 

Văzând aceasta zic : Domnule dr* vă rog 
să aveţi mila vreau să mai traesc* Atunci îmi 
zice : Dute în bucătărie şi mănâncă ţi-a lăsat

mea,
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mâncare bucătăreasa, Nu mie foame ! Atunci: 
trage maşina la scară ca să merg în oraş*

Peste puţin timpt ne pornim în oraş, Pe 
drum îmi spune : Ori ai să fi vesel ori trist 

să te văd bărbierit Domnule dr. vă 
rog ca să pot să fiu liniştit liniştit scoateţimi 
din creer cefa ce am plănuit en» Ca să fiţi şf 
dv* sigur că n'o să mai îndrăznesc să mă ocup 
de planul meu* Ce crezi tu că eu pot să-ţi 
scot mintea ta ? Totuşi s'ar putea face ceva 
ca să mă bucur şi cu de libertate»

Seara la întoarcere îmi aduc aminte şi zic 
în gând : Şi ne iartă nouă greşalele noastre. 
Când am isprăvit serviciul şi am băgat maşina 
în garaj, d-rul îmi comunică pr'n telepatie» i 
Vrei să trăeşti cu femeia mea ? Şi eu cu a ta 
Amanta ta vrei să trăeşti cu dânsa» Mi-am dat j 
seama că trebuie s'o iau în căsătorie» Cum m/ani 
gândit la căsătorie m'am uşurat şi m'am înve
selit» Noaptea n'aveam. somn de loc» Fiindcă ] 
după cum am mai spus nu mai umblam cu 
nici o femeie fiindcă îmi era ruşine de dr. Cum 
n'aveam somn d-rul mă întreabă : O săţi placă 
s'o iei în căsătorie ? A? lua'o- dar vreau să-mi. 
fie sinceră» Şi ea a visat un bărbat sincer.

Făcându-se târziu şi tot vorbind . am auzit 
cântând o cucuvea»

eu vreu
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M am întristat şi am gândit o nenorocire. Nu 
mi-a mai răspuns nici un cuvânt, însă în ziua 
când m am trezit mi-am adus aminte că visa
sem ca mama mi-a spus eă Duminică diminea
ţa sunt salvat

Sâmbătă toată ziua eram foarte abătut. A- 
veam gânduri negre şi triste. Mi-a venit în gând 
că ultima salvare este sa mă spânzur cu cu
reaua chiar în odăiţa spitalului.

Sâmbătă seara, m'am dus acasă pentru a ve
dea pe mama pentru ultima oară.

Ajungând acasă întreb pe mama ce mai face 
şi încep să mă desbrac. Mama mă întreabă : 
Erai aşa bine la faţă ! De ce-ai slăbit aşa tare ? 
Te văd aşa de rar ! Am venit să-mi iau schim
buri şi nu ştiu când o să mai vin. Foarte trist 
âm tras plapoma pe ochi şi m'am culcat. Ve
deam numai negru înaintea ochilor.^ Am avut 
o noapte de chinuri şi tristeţe şi simţeam că
mă gâtuie funia la gât.

Când în ultima clipă cineva mă întreabă:
Ce gândeşti ? Mt-am adus aminte^ ca la reli

gie învăţasem că s'a întâmplat odată o minu
ne 1 Când Avram a vrut să-şi taie copilul pen
tru jertfă şî în ultima clipă a venit un înger $ 
îa smuls paloşul (sabia)*

V
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In clipa morţei am văzut o mână întinsă cu 
cuţit şi mi-a tăiat funia»

Când.m'an» uitat în sus, am văzut cureaua 
tăiată* Am răsuflat adân: şi cu o bucurie 

am constatat că nu trebue să faci ceia ce îţi 
vine în minte.

Mi-am dat seama că tot doctorul m'a salvat. 
Gândindu-mă la cureaua care a rămas întreaga 
îmi zic că o /oi tăia dimineaţa.

Când m'am sculat, mama era plecată de a- 
casă, Iau cuţitul şi tai cureaua în două şi când 
am ajuns în dreptul unui loc viran o arunci 
Seara m’ani culcat iar la spital.

Doctorul uf a batjocorit olea ă însă nu în 
faţă. Şî mi-a zis ca să nu mai fiu superstiţios 
;şî să-mi zic: Mie îmj merge bine întotdeauna.

A doua zi cam pe la prânz, doctorul îmi zice 
tot prin gând. Eşti sigur că mama trăeşte ? A- 
tunci îl întreb: Ce înseamnă asta ?

Mama ta a visat că ai avut
Şi n'a ştiut că ţi-ai tăiat cureaua !
S'ă speriat... a crezut... că nu mai trăeşti.
— Sunteţi falş, Dece nu i-aţi inspirat că mi-am 

tăiat cureaua.
— Poţi să te duci acasă s'o vezi. Insă îţi 

pun în vedere că numai azi nu mă supăr că 
ini-ai zis „falş".

un

mea

gând rău.un
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Imediat mă pornesc şl ajungând o văd pe 
mama, şl veselă mă întreabă cum de am venit 
aşa curând.

Il zic că am avut treabă prin apropiere de 
acela am dat şl pe acasă*

Peste puţin timp, mă întorc, uşurat că nam 
pierdut ce ml-a fost mal drag.

Pe drum doctorul îmi şopteşte : Al văzut ? 
Mama ta trăeşte fiindcă, tu trăeştl. Şl dacă vrei 
să rălţl toţi trei (şl amanta) s'o el în căsătorie, 

Un singur lucru nu-ml convenea* Fiindcă ea 
ştia telepatla şl mă urmărea*

Atunci îl zic :
D-le dr. ! Şl ea m'a înşelat pe mine !
Dacă ţie îţi place şl el 11 place.
Pe fata cea cinstită, al visat'o în pat în ca~ 

maşa de noapte pe o coastă, nu fl-a zis nimica*.
Şl amanta ta te-a rugat desbrăcată şl cu faţa. 

în sus, şl al refuzat*
Şl cum mal spui că nu te Iubeşte ?
Ia ultete bine şl vezi* Când al făcut cunoş

tinţă cu amavta ta, şl prietena el a leş:t şi ea 
pe scări să te vadă, ce Impresie al avut des
pre ea ?

Acum înţeleg totul* Ml ş'a părut ea e urâtă* 
Fiindcă amanta mea s'a temut ca nu cumva.
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•sa intru în vorbă cu prietena ei. De aceia ia 
magnetiza faţa ca să am o impresie nu tocmai 
plăcută despre frumuseţea ei.

— Acum te convingi ca te iubeşte ?
Rămâne să faci un singur lucru !
Mâine dimineaţă să te duci la d-nul dr. şi 

să-i spui aşa! Am judecat şi am văzut că ea 
m'a iubit şi' eu n'am avut încredere. O iubesc şi 
vreau sfo iau în'căsătorie.

A doua zi m'am conformat întocmai.
Când a auzit d-rul mi-a zis : Dacă te împaci 

•cu ea ai să fii mai vesel.
A rămas s'o caut într'o zi când voi avea 

mai multă vreme.
Seara, m'am culcat însă nu puteam adormii. 

Mă gândeam de-aş ajunge mai repede s'o am 
fiindcă e foarte greu să n'ai o femeie. Târziu 
am adormit. In timpul somnului o visez pe a- 
manta mea că-mi întinde gura să i-o sărut. Eu 
mă dau înapoi şi fiindcă în vis era şi d-rul de 
faţă, zic: Ea vrea ca eu să-i sărut gura. Să 
mă sărute ea, şi pe urmă eu. Atunci d-rul îi 
zice :

Uite ce aşteaptă el, Şi o să te ia în căsătorie. 
Când m’am trezit mi-am dat seama că se 

Interesează de mine. A doua noapte am vi-
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sat'o că doarme între trandafiri şi când in am 
trezit simţeam mirosul florilor. Şi d-rul îmi zi- 

J ce : E şi harnică şi e zâna trandafirilor şi e 
I credincioasă.

Ziua având puţin timp am umblat prin o- 
raş să dau de urma ei. Doaţorul a ştiut pro
babil ca sunt trist că n'o pot găsi. şi fiind 
vesel fiindcă-i născuse nevasta, îmi comunică: 
Fii atent... Şi naţi-o vorbeşte cu ea* Deodată 
mă simt în contact telepatic cu amanta mi-a 
şi începe să vorbească cu mine* Am trăit cli
pe de fericire văzând că-mi vorbeşte foarte 
veselă şi cu inima deschisă. Piima grijă a mea 
a fost s'o întreb unde o pot găsi.

Nu mi-a zis nimic decât când a văzut că 
sunt mai bine îndrăgostit a întrerupt* A doua 
zi mergând prin oraş întâlnesc prietena ei. In 
grabă o întreb unde o pot găsi. îmi indică o 
stradă şi-mi zice să întreb de ea* Ii mulţu
mesc şî în grabă ajung acolo* întreb de ea şi 
o fată ce era acolo în serviciu îmi spune a- 
dresa.

Seara după ce am terminat serviciul; 
căutat ccsa cu numărul indicat* Ghinionul meu 
a fost mare căci din cauza întunericului n am 
putut găsi casa* Mai mare îmi era necazul că-

am
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ci ea era în gând cu mine şi nu nu vroia să 
iasă în stradă pentru a mă chema.

Supărat pentru moment dar cu speranţa în 
viitor mă întorc acasă. In ziua următoare că
utând gâsesc casa cu nr* Chem un argat ce 
întâmplător era în curte şi-l rog s'o trimeată 
afară numind-o pe nume* Peste vreo câteva 
minute o văd că înaintează în spre mîne* A- 
propiindu-se îi zic :

Mi-a fost dor de tine ! Dacă vrai să ne îm
păcăm te iau în căsătorie ! Şi ea îmi răs
punde :

Vino deseară la mine* Auzind nu mai pu
team de bucurie şi îi zic :

O să mă bărbieresc şi o să viu fîindcă ştiu ' 
că aşa îţi place. Seara îi spun d-lui dr. cam
găsit-o şi sunt invitat la ea. Am refuzat mân- r 
carea şi cumpărând nişte fructe am ajuns la 
ea* Mi-a pregătit nişte mâncare bunicică şi i- 
mediat ce am mâncat am rugat-o să ne cub 
câm* peste vreo câteva minute am fost amân
doi în pat şî cu lampa mititică ne priveam 
lung şî nesăturat.

Am mai venit o seară la ea şi m/am bucu
rat că mi-a arătat că din banii ce i-am dat'şi*a 
cumpărat câteva tigăi, farfurii ceşti, pahare lin-

\
*î



m
guri etc* A treia zi am veuit cu maşina s'oiau 
acBsă* Am găsit pe un amant al ei, care a vrut 
s'o ia în căsătorie. De fată cu mine i-a zis că 
trebuia să-şi ia gândurile delà ea, fiindcă îmi 
aparţine mie. l-am văsuţ două lacrimi în ochi 
şî întinsândume mâna s'a despărţit. Am adus’o 
acasă eu tocmai vesel, însă mulţumit ştiind că 
pate sunt trecătoare.

îmi era necaz, fiindcă eu am rugat'o să se 
împace cu mine 1 Mai ales că ştiam că am fost 
îndemnat s'o iau fn căsătorie.

Seara când la culcare şi-a c*am bătut niţel 
joc de mîne şi d.rul şî amanta mea. Căci ei, 
încă nu-i trecuse necazul pe mine. Mai târziu 
in'am apropiat de ea, însă parcă n'aveam plă
cere* Atunci d-rul îmi zice :

Spune mereu încet, Eu o iubesc şi ea pe mi
ne mă iubeşte (idem).

A doua zi am simţit că l-am dat la spUe 
cele păţite $i întâmplate în urmă. Dimineaţa 

** îmi servea ceaiul şi la amiază prânzul consta
tând că pe lângă mine nevasta mă şi serveşte.

Seara fiind mul mai intim cu ea mi-am per
mis să mă joc cam cum era mai bine şi mai 
plăcut. Insă cineva parcă mă tot încurca şi 
nu mă . lăsa să-mi tichneasca.

ia
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îmi c'am era ruşine fiindcă îl ştiam pe d-rul 
că el era acela. Deodată îmi zice :

I-a uită-te bine şi constată barba ceia. Când 
m'am uitat bine faţa d-rului era acoperită cu o 
barba încâlcită şi ţăpoasâ ce dovedea că e a 
unui om din balamuc,

Atunci am început să râd şi eu şi ea. 
Priveam amândoi pe nebunul, care nu 

altul decât d-rul în persoană, Fiindcă nu se 
putea ca un om teafăr să ne suspecteze tocmai 
în pat când ne jucam.

Pe urmă îmi comunică : Vezi cine-i mai mare 
intr'un spital de nebuni ? Şi iarăşi ne-am în
trerupt.

A doua zi o întreb pe nevastă dacă a ştiut 
c'o să mă împac cu ea. Mi-a zis că în ultimul 
timp mă visase că în faţa ei stăteam eu şi încă 
unul. Şi eu am întrebat'o

Pe cine-1 alegi din noi doi. Şi ea a zis :
^ Pe tine te vreau. Şi celait a dispărut. Când 

s*a sculat dimineaţă a ştiut că mă gândesc la 
ca, şi se aştepta la împăcarea mea.

Şi eu atunci am înţeles că d-rul a incercat'o 
să vază dacă ea e de acord.

Peste vre'o câteva zi le ne-am cununat legal 
la primărie. De acolo ne-am îndreptat spre un 
fotograf ca să avem amintire.

era
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Când am ajuns lângă fotograf şl ultându-mă 
într^o oglindă am observat că după cununie 
mi-am pus pălăria 'n cap cu floarea înainte» 
Ceia ce ml-a dat a înţelege că cununat te cam 
încurci» Ceva mai târziu a venit la noî prietena 
el, şl ne-a felicitat. Din vorbă în vorbă ea zi ce :

Uite dragă când Fam văzut pe bărbatul tău 
prima dată pe scări mii s'a părut că e un -moş 
neagurât.

Şi nu m'aşl fit gândit atunci ci al sa-1 el în 
căsătorie. Ml-am dat seama că nevasta mea a 
cam avut de atunci o gelozie despre persoana 
mea.

Şl flindcăea n'a vrut să mă primească din 
primele zile, şi a ştiut că eu căutam o cuno
ştinţă numai pentru nopţile de Insomnii. De a- 
ceia a făcut ca amândoi să avem o Impresie 
desagreabllă,

Se adevereşte vorba sfântă.
Cerul şl pământul au jurat ca nici un (lucru 

să nu fie uitat.
După vre'o câteva zile văzând ca nu pot sa 

scap din gândurile d-rulul, mă duc şi il rog 
în faţa

Domnule dr. vă rog aveţi mila de mine şi 
nu mă, mai urmăriţi că nu vfam făcut mei un 
rău. Doctorul foarte serios îmi zice i
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Vezi-ţi de treabă ce-ai cu mine. Iţi zic ceva ? 
Poate ţi se pare ?

Am ieşit şi cu un mare necaz că m'am fă
cut de râs că am crezut*

A început să mă mănânce nasul tare şi am 
început să mă scarpin»

Deodată îmi aduc aminte că pe când stăteam 
de vorbă cu dsmarul de lângă noi, a început 
să se scarpine în nas şi-mi zicea:

Of, am să am iar o ciudă*
Eu auzeam şi cu cât mă feream de el ca sa 

nu-mi poată inspira şî mie crezul lui parcă mai
mult mă atrăgea să cred.

El iar se scărpina şi zicea: Vai ce grozav 
mă mânâncă nasul* Am să am o ciudă mare.

Şi işi tot freca nasul* Şi eu tot ziceam în 
mine I O să mă păzesc să nu cred* Deodată iar 
începe să mă mănânce nasul* Şi necazul meu 
a fost mai mare fiindcă am crezut. Mai mare 
mi-a fost ciuda când d-rul mi-a adus aminte , 
că atunci când eram despărţit de amanta mea ' 
şi am avut posibilitatea să-mi aduc o femeie în 
odăiţa mea, eu răbdam şi credeam că chiar 
mă vede în faţă şi judecăm că e ruşine* Şi ia
răşi a început să mă mănânce nasul, şi ciuda 
mea a fost mai mare că am crezut* Intr'o zî
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eşit în oraş cu maşina cu cucoana şi cu un 
alt doctor* Pe drum docţorul zicea cucoanei : 
Cred că nu va părut bine că va plecat băr
batul în străinătate tocmai acum înainte de 
sărbători ? Inchipueşteţi d-le doctor ? Să nu vi
sezi şi să păţeşti* Cel puţin nu-mi era necaz ^ 
dacă aş fi visatî Vorbea de soacra, ca să pri- " . 
ceapă nora*

Mî-am adus aminte că pe când eram recrut 
în armata venea de multe ori preotul şi ţinea 
câte o predică* Din toate câte a vorbit am în
ţeles şi mî-a rămas întipărit în minte : Băieţi 
un singur lucru să ştiţi ! Credinţa 1 Crede şi te 
vei mântui.

Şi eu am crezut şi m'am vindecat de nervi.
Cât e doctorul de specialist contra nervilor tot 
femeia m'a vindecat. Sunt mulţumit şi doctorul 
mî-a spus : Ai visat cerul cu stelele* Vei fi 
fericit. Sunt mulţumit cu toate că câte o dată 
nevasta mi-a dat să mănânc numai cartofi coap
te, iundc^ ne-am luat delà lingură şi mătură. 
Trebuie să fiu mulţumit cu nevasta mea, fiindcă 
când visam că am uitafo şi nu mai era lângă 
mine mi*a părut foarte rău* Aceasta mi-a spus'o 
în vis şi eu atunci ani blestemat şi am zis ca 
să dea Dumnezeu să nu mai ajungă cine-mi

am
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vrea rlu. Şi fiindcă am sărutat'o şi mi-a părut 
bine că era tot lângă mine a trebuit să mă 
împace vrând ne vrând, Ea a vrut să-i fiu sin
cer şi numai al ei. Eu când am început să 
viu la ea n'am iubit'o. Şi mă duceam şi la 
altele* Ea a ştiut că nu-i sunt sincer fiindcă 
ştia telepatia. Când eu mi-am dat seama c'o 
iubesc prea mult, am vrut să fiu sigur că şi ea 
ţine numai la mine. Mai ales dam văzut că 
energia voinţei mele îmi lipseşte. Când m'am 
întors din concentrare am ţinut să aflu dacă 
întradevăr mie credincioasă. Eu însă nu i-am 
scris nici o scrisoare, şi ea s'a înfuriat pe mine

Când am venit înapoi la ea, caută explicaţii 
cu'mine fiind sigur că mă poate ţine la pute
rea ei*

Nu mi-ar fi fost uşor să scap de ea, fiindcă 
e greu să-ţi dai seama când eşti magnetizat* 
Adevărul este că eu pe cind făceam încă ar
mată m'am gândit că după eliberare o să-mi ^ . 
caut o servitoare ca să trăesc cu ea şi n’o 
să-i fiu sipcer. Numai in cazul când voi cu
noaşte că e cu toată inima la mine, voi avea 
milă de ea şi o voi iubi.

M'am gândit că o servitoare umblă mai cu 
fiecare bărbat care ar îndrăzni la ea* Şi dacă
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o să devie vremea să mă despărţesc săi pară 
rău în cazul când şi-ar fi bătut joc de mine* 
Altă dată m’am gândit că ar fi frumos ca să 
cred că amanta mea mi-ar fi sinceră, şi mu
rind să învii iar, şi să pot cunoaşte dacă m'a 
înşelat sau nu* Gândul rezonabil se realizează. 
Pe când trăiam cu amanta mea, fără ca să ştiu 
că este în gând cu mine am gândit' astfel : A- 
manta mea nu ştie că eu am tată şi mamă. Şi 
o să le spun cum şia bătut ea joc de mine. 
Amanta mea a auzit ceea ce gândeam eu. Eu 
singur nu ştiam atunci din ce cauză am avut 
această gândire în memorie. Şi cu toate astea 
s'a realizat* Căci d-rul nu s'a învăţat minte să 
nu mai umblu la mai multe femei, însă şi ea 
.şi-a dat seama că trebue să-mi fie sinceră.

Ea n’a ştiut că eu mam gândit înainte cu 
vreo câţiva ani, c'o să mă despărţesc* Gândul 
rezonabil se realizează* Insă eu când am visat 
am blestemat. Şi fiindcă m'a visat şi el pe 

* mine m'a obligat s'o iau.
Şi ea spus şi oi că dacă vrea să fiu numai 

al ei* să fie şi ea numai a mea.
Adaug că d-rul n'a avut vreo intenţie să-mi 

ia invenţia. Din contra m‘a introdus recoman- 
dându-mă unui om mare care se ocupa de i-
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deia mea. Dacă se va găsi bună această îdeie 
voi putea spune că am potrivit câteva cuvinte 
bine* Cu nevasta mea mă împac bine şi mă 
bucur că am cu cine petrece* Şi ea a cântat 
cântecul când am murit eu astfel : Dacaş şti 
c'ar mai veni cârâruşa i-aş plivi.

Ţine la mine şi după un an şi două luni 
mi-a născut un băiţel şi unirea noastră a de
venit mai strânsă şi mai veselă.

Mulţumesc lui Dumnezeu c*a condus în aşa 
fel lucrurile.

Aşa a fost să fie.
Poate spune cineva că nu este D-zeu ?
Când îţi merge rău de ce tragi speranţă la 

timpuri mai bune ? I
Daca n'ar fi cineva crezi câte ascultă

şi te vede ? ? !




