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0-10 DOR. P, CUCU, TROGRAE-BONOR: 

Domnul mei, 

Primind ruga mea dia reedita romanţul 

Hlena al regretatului şi suavului nostru scrii- 

tor: Bolintineanu, mă ajutaţi a *mi împlini. 

o Gatorie de consciinţă. 
In primăvara anului 1862 autorul cedă Ti- - 

E . ȘU .Z a : . 

pografiei Naţionale manuscrisul, cu îndatorire 

ca ei să fac corectura. Tipograful se apucă 

să 7] tipărească tocmai în lunele de vară, 

când nu numai eii, dar şi autorul, lipsiam 

din capitală. De aceia a eşit plin de greşeli. 

Bolintineanu nu cam avea obiceiul să “şi 

peptene manuscrisele. In privinţa părților, 

cari %. scăpai în fuga condeiului fără i ase 

nemeri cu cadrul, se mulţumia a le însenina



co linie în margine, lăsând ca mai târdii 
„să.le şteargă de tot -sai să le copieze pentru 

„a le întrebuința. deosebit... 

Jeţarul, neînțelegând acest semn a. cules 

tot textul, aşa. că, pe lângă furnicarul ero- 

rilor de scriere, ordine şi tipografie, mai vedem 

şi o mulţime de părţi, cari ar putea să fie 

la locul lor întrun studiu asupra situaţiei 

“politice, sociale şi morale a poporului nostru 

la începutul Domnie : trecute, iar nici cum 

"întrun roman, | | 

„> Redând acum textului o peptenare în sen- 

sul cum o înţelegea autorul, cred-a' "ml îm- 
plini o datorie către: acela care, fără a ficel 

„mai corect seriitor român, este însă cel mai 
mare prin inimă Şi imaginaţie. 

Cu acestă ocasie, Domnul mei, vă.rog a 

ă primi asigurarea de stima şi recunoscinţa ce 
_V& conserv pentru serviciul ce faceţi litera- - 

turei şi memoriei lui” Bolintineanu. : 
| Gr. IL. Grandea. 

1887, octomvrie 7. |



  
  

  

      
  

  

ra Qiua de Mai întâiul a anului 1859. 

Mai multe familii de poeri desbră- 

caţi, la 24 Ianuarie, de privilegele regulamen- 

tare, fugind de capitala, revoluționară ă, seadunase 

la o moşie lângă Ploești. unde, fără cea, mai | 

  

mică temere, puteti să critice lucrurile Și 6me-. 

nil noi. 

“Până a “introduce “pe cetitoxi în vor 

acestui cerc. de desprivilegiaţi, ca să facă cu- . 

noscința bărbaţilor şi femeilor din cară era 

compus, să vorbim despire_moşia, boerescă.
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Satul ei era situat pe o înălţime de unde 
ochiul vedea o întindere de donă ore, fără să 
întempine de cât o luncă lată, acoperită de 

covâre cu diferite culori. Pe aceste covâre se 

vedea, Prahova alergând capricios, făcâna aba- 
ter, întârceri şi vărsânăd în jurul ei nișce ge- 
mete sălbatice. | 

Casa, era, situată pe vărful delului, Ea do- 
mina grădina de arbori prin înălțimea, sa. Să 
nu YE așteptați a fi vrun castel ca, cele după 
Rin. Părinţii noștri n'a zidit castele pe la 
moșii, din causa nestabilităței timpurilor, năvâ- 
lirilor de turci şi tătari, înaintea cărora nimic 

„nu -maă putea sta. Mai târdii, sub fanarioți, 
de când sunt cele mai multe familii, de adi, 
bătrânii perdură gustul de a trăi pe la moșii; 
atât în cât unii din cei mai avuți de multe 
ori nu şciaii în ce "parte se aflati moşiile lor. 
Casa proprietarului nostru era făcută de qece 
ani numai. Cu doă rînduri, cu un balcon de 
fer la xîndul întâi. Un salon, 0 sală de mân- 

„care, 0 bibliotecă fără nică - o 'carte. Restul se 
compunea, din noă, camere mici. In paitea, 
dr eptă a casei se aflati dependinţele, bucătăria, 

- grajdurile, etc.
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Pi 

In partea stângă era grădina. 

Dioa 'de întâiii Maiii fusese - frumâsă până 

la apusul sorelui, dar de aci înainte. cerul 

se. întunecă. Un vânt răpede, o plâe furi6să, 

începură a bate și a uda, şi ţinură aşa până 

aprope de dioă. Societatea ce se afla aici fuse 

nevoită a se închide î în casă și a căuta, distracţii 

în: convorbiri şi jocuri nevinovate. 

Era „dece ore din-n6pte. Printre vuetul vân-” 

| tarilor și ploiei se audi de odată strigătele de- 

părtate ale postaşilor ; ; O ureche deprinsă ghicia, 

după ele, că caii eraii stătuţi. Societatea, credu 

neapărat că o familie -așteptată, se îndrepta 

către sat. Iâcă dar o distracţie, ce pentru un 

“cere de 6meni închiși în casă laţeră este un 

"mare eveniment. , a 

Stăpânul casei trimite Gmeni înainte să se 

informeze. a 

Salonul era mobilat cu oglinzi, canapele, 

scaune, foteluri ; păreții tapetați cu hârtie în- 

 Horată. Societatea de faţă era întocmită din 

vre-o dece persâne, între cară patra bărbaţi : 

şi şese domne. a. 

Stăpânul casei se chema Postelnicul George; 

era un om ca de “cincădeci ani, Ocheș Și cu
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| părul jumătate alb. Inalt de stat şi puţin în- 

covoiat ; figura sa avea trăsuri pronunţate fără 

să, fie înteligerită. Tâte facultăţile părea că 
rămăsese 'amorțite, Judecata îi era totdeuna 
falşă : tote efectele îl impresionati” cu vioiciune, 
şi nică o dată nu-'şi da osteneală a slăbi acea: 
impresie prin cercetarea 'causelor. Sufletul săi 
nu putea, să se înalțe nici o.dată din - cercul 
strimt al intereselor egoiste: nici o idee mare 
nu putea să pătrundă. Avea, o mare dosă de 
răutate.  Falș, intrigant, . şiret, ar fi fost. pe- 

„riculos dacă natura nui. i-ar fi: refusat .mijl6- 

cele intelectuale.” 

Lucru ciudat! Natura” a „ficat o minunată 
cumpănire: ast-fel vedem fârele cele mai rele. 

"supuse la o lege ce reguleză cu mare sgâr- 
- cenie reproducţia lor! Fiinţele venin6se sunt 
nevoite a, se ter Şi lipsite de facultatea de 

“a: sbura! 

EI moştenise. o mică avere de la tatăl săi 
Când intrase în serviciul statului, era sărac.- 
Retribuţia, cunoscută “i-a fost atât de puţină 
în cât, nu numai nu - ar f permis a 'și mări 

| averea, ba încă nu "i ar fi ajuns nică la în-_ 
treţinerea vieţei ; cu .tâte acestea, eși: din ser-
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vicii, după doispreqece ani, cu ș&se mii galbeni - 

venit: în moşii. Nimeni nu se miră de. acâsta, 

căcă asemenea fapte sunt dese în acâstă țară. 

Când se “retrase din _serviciă, „la, începutul 

guvernului interimar al principelui A. Ghica. 

îi veni ideia, d'a se însura. Postelnicul George 

era partidă strălucită în Bucureșşci. Era bogat 

şi boer mare. Aceste calităţi sunt de ajuns 

pentru un bărbat ca. să câră mâna celei d'în- . 

tâiii fete din eră. Era bătrân, rii crescut; 

fără spirit, fără învățătură, încărcat de defecte 

“fsice şi morale ; însă în. ţera: n6stră,' în că-: 

sătorie, nu se cere de cât avere şi un nume. 

Avea. dar drept să caute o fată, de șcispre- = 

dece ani, frumosă, bine crescută, cu spirit, cu 

inimă, şi.cu avere mare. EI dăte în tote păr 
LE) 

ţile de şcire să "i se “afle o. mirâsă cu tâte 

aceste calități. Până-a nu se .găsi miresa,-se 

puse să'şi cumpere cai, caleșci, case. Scrise- 

la trei cabinete o. petiție, circulară, cerând a. 

“1. se da o decorație pentru serviciele . ce a fă- 

cut în “timpul ocupărei: țărilor de străini, 

După trei luni de cercetare ici și Colo, În- 

„ tâmplarea îl făcu să afle o mirâsă :cu  tâte 

"- calităţile ce dorea.



10 ELENA! 

Era în adevăr în Bucureşti o fată,.o mi- 

nune, o perfecţie. sub tâte raporturile. “Tinerețe, 

frumusețe, spirit, creşcere, simțimânte delicate, 
“le poseda pe tâte în puntul cel mai înalt ; în 
fine. era, una din acele fiinţe rară, unice pote 
ce Dumnedeii din timp în timp face să nască 
în unele societăţă Semele ca şi cum ar 

- Voi ca Gmenii « să aducă: aminte că el nu ia 
părăsit. | | 

Ast-fel era femeea ce se găsi demnă a, fi 
sacrificată acestui um. Legenda s&rpelui din 
fontână, căruia se da, în totă dioa câte -o ver- 
gină să devore, numai ca acesta să lase pe 
locuitorii. cetăţei a lua apă, este o ingeni6să 
metatură - a, istoriei unor bărbaţi, cărora, pentru 
interese 6re-care, li se sacrifică aceste dulci și 
nevinovate fiinţe. Nu s'a găsit încă un sântul 
George ca să învingă trufia acestor balauri, 

Se. înţelege că fata nu-primi bucuros a da 
mâna acestui om, dar părinții stăruiră serios. 
Educaţia ei superidră, unită cu simţimentele 
cele mai nobile de 'abnegare, fură e ausa, per- 

„ derei tinerei Blene. Ea primi, căci ast-fe] 
voal părinţii săi, primi precum ar fi primit
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să mârgă într'o monastire saii să moră ca să 

„facă plăcere părinților. 

Nunta fu splendidă. Lumea vorbi mult des- 

pre acestă căsnicie. Cei mai mulţi, fericiră pe 

Elena pentru un ast-fel de bărbat şi mai tâte 

mamele își uraii pentru. ficele lor partide. ca 

a Postelnicului George. T6tă societatea din Bu: 

cureşcă, în timp de qece dile, nui vorbi de cât: 

de darurile ce se trimisese, miresei. 

Lumea văqu în timp de doă luni p'acești 

îusurăței arătându-se la grădina de la, barieră 

la, concerte; apoi * dispărură, se duseră să, tră- 

iască la țeră, și fură uitaţi. 

“Elena uu iubia pe soțul s&i, căci nu putea 

„nică “să '1 stimeze, nici să ?l admire : din con- 

tra, tote faptele soțului săi în timp de trei 

ani eraji de natură ca femeea, lui să 71 des- 

preţuiască. | , 

Ea însă nu “i o arăta nici lui, nică celor 

alți 6meni. | 

Dumnedeii ca s'o sanângâe, îi dăte o fetiţă, 

Suferințele dăduse frumuseţei sâle o graţie 

cu totul rară; Sufletul săii se 'nobilase şi mai 

mult în aceste suferinţe. In voce, în espresii, . 

în priviri, în mişcări, era un. parfum de me-
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lancolie atât de: suav, atât de: ideal că cei. 
cari 0 vedeaii, . credeaii că văd ceva dulce şi 

ceresc ce ar fi zărit într” unul din. visele vieţei. 
| Bărbaţii, erail preocupaţi cu politica noă care 

îi desnioștenise.. Unul se chema, logofătul Con- 

stantin.. EI însuși număra, cincideci ani. Acesta | 
înce spuse: cariera sa politică sub regulament. 
Trimis, să înveţe: legile Ia, Paris, se întorsese 
licenţiat; abia Venise și se numi profesor de 

Ni drept. Mai târqiăi, părăsi profesoratul și intră 
în magistratură, cu gând a se face înt1”o Qi 

„ministru. Servi pe cei trei Domni regulamen- 
tară și înaintă; dar nu se lipi- cu inima. de - 

cât de cel mai răi. din cei trei Domni. Cât 
"Pentru al patrulea: Domn îi era -neamie de- 

clarat. Om cu învățătură; cu inteligență, cu 
voinţă tare; dar în totă fiinţa lui fisică, inte- 
lectuală; şi morală, ca să găsim vorba cea mai 
justă, anost, cum se dice la Bucureşci în stilul 
familiar. In fine, unul din acei 6meni, pe cari 
“nimenă nu pote să i iubâscă, nici chiar aman- 
tele lor. E 

Unul din cei alți doi, se nuniia Iordache. 
Se trăgea din viță de Domn; tată-stu sati 

„ moșu- săil; fusese fiii de Domn, beizade. "Toţi
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îi Qiceai principele Iordache; el însuși îşi da 
acest titlu cu. îngâmfare. Soţia sa, mai ales 
era în stare să rupă relaţiile cu cei mai. buni 
amiici cari nu % ar fi dis princesă. Avea, un 
fiu de șese ani căruia chiar îX diceai: prin- 
cipe! B6lă zidicolă. ce 'vântue de a un: timp | 
încâce “multe e capete. seci ; Tholimă, a moravuri- 
lor: străine, ce unii români, în călătoriile lor 
în Europa, aîi cules î în căile „ferate, în birturi, 
în baluri “publice pe unde ai alunecat. Ea.va 
tr ece numai prin propagarea ideilor luminate 

Și seridse, | | Di 
Soţia sa era fica unui neguțător avut. î a 

câstă condiţie contribnise a presinta în ochii 
ei titlul de principe ca 0 valâre însemnată. 
Averea 'că făcuse pe Iordachg să 0 ia încă-. 
sătorie. Iordache. risipise. averea părintească î îm- 

- preună cu tâte câştigurile de mare funcţionar 
al statului în timp de mai mulți ani Şi: acuin 

„trăia din averea, soţiei sâle, . 
Mai venia unul, un bădăran înavaţit Și i boe- 

rit, un. om de ștideci: ani, “cu părul cărunt. 
D ânsul î incepuse cariera, saca, băiat în casă la 
un boer mare, mergea după calescă și „ducea, . 

“ciubucul boerului, După un servicii de mai
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mulți ani, fuse numit copist la.0  câncelarie, 
unde, prin protecţia stăpânului săi în câți-va 
ani ajunse la cele mai înalte funcţii și "ȘI făcu 
o avere în moşii de optspredece mii galbeni 
venit pe an. Acest om avea, facultatea escep- - 
“ională de a deveni “un instrument r&u-făcător. 
Viaţa lui politică și socială era un şir de tră- 
dări, de intrigi, de laşităţi, de abusuri, .. 

“Principele Bibescu de câte oră îl vedea la 
palat, în dilele de “primire, îl întreba: „Ce 
face consulul rus?. .*. Sarcasmul spiritualului 
"Domnitor 'era luat de dânsul drept un com- 
pliment. 

Femeea. sa, tip de băărancă barvenită, pă- 
Yea că s'a născut î în lume ca, să formeze anume 

0 asemenea pereche. 

Fica. lor ce se afla acolo, era trumâsă, alt 
„Du avea nimic. Acea, familia de parveniţi 
numele de Serescu, Și Ca s 

avea, 
ă "ŞI dea, mai mult 

„ lustru,. adăoga pe. cărțile de visită, sub corâna. 
„de comite, preposiţia de. 

Mai era 0 domnişără, dintw'o familie cunos- 
cută. De ; Și părăsită de îngrijire a unei mame, 
Caterina, era, înțelâptă ; . lipsită ă de o educaţie . 

| strălucită, natura îi fusese favorabilă, dâ ndu'i
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spirit, frumuseţe, graţii; se disputaii - cari de 

cari să "i aducă mai multe omagii. Ba, era pe 

atunci fârte la modă. Calitățile că erai lăudate 

de toţi. 

I&că în scurt cine. erail personele de faţă. 

Să ne întârcem acum în salonul Postelni- 

cului George, în momentul când se audise în 

depărtare strigătele de postaşi. 

Cea, d'ântâiii ce dăte alarma și alergă.la 

ferestră, fu Caterina. Ana, fica, parvenitului 

“celui avut, o urmă după datina fetelor ce se 

ţin una de alta, lucru ce face Pe bărbați să 

zîmbiască cu răutate. e 

— Cine să fie? — zise ea. — 'Tudorina 

Corlsca .. sati Marița şi Zoe Şeni cu bărbată- 

„săi. Era vorba să vie! - 

— Ași dori mult să-văd pe aceste nebune 

— dise Elena. — Mai ales pe Zoe Șeni, de. 

şi nu aprob purtarea. lor, în timpul carnava- 

lului. Si Aa A 

— Ho! ho! —''strigă principele Iordache. 

— Ce credeaţi că noi am r&mas în urma pa- _ 

visienilor ? | , | 

— Am jucat pe dracul i în vârful degetelox! - 

_— dise postelnicul George. — In tâte nopțile 

>
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"după bal se duceati ele şi altele, cu atâţi crai, 

„la birtul lui Hug unde se puneaii pe mâncare 

şi băutură până la dioă, ȘI ee | 

_—.Şi ce? — răspunse iona Negreși 

na pot s'aprob acâstă purtare, dar nici.nu pot 

„a% da un: caracter. cupabil | 

— Aşa sunt muierile, —— dise postelnicul 

contrariat. — Se apără una pe alta! 

Elena deveni roşie. 

— Dar când "tă-oiii spune, — urmă el, — 

că acestă, bandă ușră de muieri, după cină 

se puneaii de cântaii şi jucati cu Blanşa, fran= 

- cesa, tontoroiul: de gât? 

— Nu sciii, — răspunse Elena. 

„.— Nu scil2 Dar le-am vădut cu ochii mei, 

"eram la, Bucur eşti, trăsesem la hotelul lui Hug, 

dormiam ; m'am deșteptat de chiotele lor... am 

deschis uşa camerei să văd d6ră- sa aprins 
biztul,... Ce am văqut? Muieri strigând şi. 

sărind împrejurul mesei, cu un cârd de golani. 

„ Gândeşcă că s'aii vușinat. de mine când m'ati 

vădut? Hop! hop! mai chemat să iaii parte 
cu densele : „Nene George vin aici! 

— ȘI tu te-ai dus 2— îl întrebă principele 
Tordache..
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— EP | | 
— E m'ași îi dus, aşi fi cântat şi jucat 

cu ele tontoroiul. : | 

— Ce spui? — dise principesa. — Ai şi 

mutră de ast-fel de petreceri! , “ 

— Bi! hei! hei! Când ai şei... 
— Tocmai că şei... ă 

— Nu şeiii nimic!... Dar ascultă, or să vie Ă 
aici... Să le facem curte... | | 

— Era, vorba, la Bucurescă — dise Serescu; 

— să vie şi Talangiu cu familia. | 

— Și Şer, — qise principesa. 

“La, aceste vorbe, Caterina, tresări şi un văl 

“pd purpură trecu pe faţa sa; nimeni nu băgă 

în sâmă acâstă turburare. Ia | 

„0 — Minunat orator este 'Talangin ! —— dise 

Serescu. — Când vorbesce se face tăcere a- 

dâncă, ar dice cine-va că vorbele - curg din 

“buzele lui ca înărgăritarele. Ă | 

— Nu sunt de acestă părere, arhon logo- | 

fete... Șer vorbesce mai bine !... In. adunar ea 

de sub Bibescu erai oratori buni. Hei, 

timpuri !... Erăm deputat... Nu m'aă audit vor- 

“Bind în adunare nici odată ? 'Mi aduc aminte 

      
  

încă cum. fulgeram înt'o di: oposiţi , 

9 
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a ag aaa 
numai ceru să vorbâscă în şedinţa aceea... 

Era cu pricina, lui Trandafirof, când ceru Rusia . 

să esploateze minele. Grozav băturăm pe 0po- 

siție... A doa di închiserăm - adunarea... 

Strigătele postaşilor se audiră acum în curte. 

Oaspeţii alergară în capul scărei, servitorii 

veniră cu lumînări. Eraii patru trăsuri închise. 

Călttorii se coborâră, apoi urcară scara; îndată 

„se audiză mulțime de voci sgomotâste de femei.



  

    

  

    
  

NOILE VENIȚI 
o _ ————— 

A) 

(Suna era plin de lume. 

ă Talangiul cu. familia, Tudorina, Zoe, 

Șer cu 'bărbată-stii și alţii cu .cari. vom face | | E 

mai târgiii cunoscință. De o-cam dată să ne 

„ocupăm de o -persână necunoscută ce” intra”. 

cu, Șer. 

„— Permiteţi'mi a vă presenta pe d. Elescu, - 

— dise Șer, — înaintând către : d-na Elena, 

însoțit de un june necunoscut. D-nu este 1o- 

mân, adăogă e], — amic al meii din copilărie, 

străin în eră, căci Jipseşce de aici de cinci- 

spredece. ani,
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Elescu se înclină cu respect înaintea, Elenei, 

Elena îl privi cu bunătate şi îi dise: 

— Bine ai venit, domnule! Crede-te în a- 

câstă casă ca în mijlocul unor vechi şi intimi 

amici. a | 

Pe urmă Șer îl presintă la tote damele-şi 

la stăpânul casei. 

Să vorbim puţin despre noii veniţi. 

Talangiu este un om politic. O ființă bizară, 

ce ţine prin sistemul nervos de natura poeţilor 

şi a femeilor. Susceptibil de a se entusiasma 

îndată; esaltat până a nu ține semă de mica 

distanță dintre sublim şi ridicol. Fanatic în 

ideile sale, neuitând nimic, neînvăţând nimic, 

înclinător, sfios prin temperament, vorbind cu 

"un talent natural; sofist, nestrălucind de cât 

atunci. când este a vărsa veninul săi în ră- 

nile partidelor politice. Intregru alt-fel, dar plin. 

de ambiție. Virtutea la dânsul este un rol ce 

s'a. hotăr ât să joce, este 'o amestecătură bizară - 

"de bun şi de răi, de leal şi de perfid ; un lu- 

„cra neînțeles, incomplect, căruia îi lipsesce 

fârte puţin pentru a. fi per fect, fârte puţin pen- E 
tru a, fi ridicul. | 

Aqi aspiră, ăâ fi cap de partidă, a. reînvia,
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privilegiaţii şi privilegele morte, şi a juca ro- 

lul profetului Samuel. Sistemul nervos îl în- 

U râureşce până în credinţele” sele. 

Şer este de sedea şi ş6se | ani, natură 

întâ rdietore, zot este încă „june într'ânsul sati 

cel puţin el crede că abia acum intră în viaţă. 

mima, îi lipseșce, spiritul săi este comun. Pare 

a fi nascut să străluciască în tâte lucrurile 

mici. Este, daca 7] putem numi “ast-fel, geniul 

mimicurilor, i i 

Cele doă dame 'Tudorina şi Maria, sunt doă - 

tipuri diferite ce reamintesc loreta de la Pâris. 

Una frum6să, tăcută, “gravă, spirit. mărginit, 

inimă sâcă de OLĂ- .ce simţimânt ; iubind. plăce- 

rile pentru că s'a întâmplat să fie aruncată 

în curentul lor; cea altă, spirituală, vidie, s6- 

mână "a fi obscură ca să facă a se iubi plă- 

- cerea, Da 3 Si 

„Soţul săi, 1 un omuleţ.y CS 

Un june ca “de trei-deci ani, care veni cu 

aceste domne, de și deo naşcere cu totul ob- 

scură, dar averea mare ce i rămăsese de. la 

părinţi, făcu .să fie primit cu Gre-care : egali 

tate în societatea privilegiaţilor. Acesta ?] costă 

mult, căci trebuia să plătiască intrarea î în lume"
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prin nenumărate daruri: El însă are spirit 

plăcut, Imeru ce este 0 justă, compensație pen- 

tru fisicul săi. 

Vom vorbi încă de un not sosit cu femeea 

sa, de Șeni, un boer. mare, care nu a fost tot- 

demna mare. In junia lui era sărac şi dat cu 

“totul la desfrânări. “Era un fel de Lovelache” 

 ceea-ce dovedeşce că în junia sa, avea o figură, 

plăcută. Până încă se însură; căsătoria îl făcu 

să se apuce de comerciil : câștiză, făcu stare 

colosală. 

Adi .casa sa este cel dintâi salon în: Bu- 

cureşci. Nimeni nu șcie nică să, trăiască, nică 

„să primească mai bine pe străini de cât dânsul. 

Soţia sa, Zoe,. uită - numărul anilor-ce se 

scurg sub picidrele sâle şi se crede încă tânără. 

„ Conversaţia începu în mijlocul acestui cere; 

mai întâi întrebară n outăţi din capitală. 

— Să ne ferescă Dumnedeii de mai răi, — 

diise Talangiu. 

o — Jar ati mai făcut ceva liberalii ? — într ebă 

„postelnicul George. E | 

— Liberalii, liberalii! ste vorba de libe- 
„rali?.. a. Oredeai d-ta că ai nostri or să mergă 
„până a primi, nu numai a rămânea în minis= Ă
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ter, ba, încă să serve interesele unei stări de 

lucruri nerecunoscută de puterile garante, şi 

să dea ast-fel mai multă, tărie. regimului de. 

| adi? Tn curând are să fie pe aici, în vecină- 

tate, o tabără -ostăşâscă. Sciţi ce va “să qică 

acesta ? Că dacă. puterile nu vor recunâşce. 

votul de la 24 ianuarie, ne vom lupta cu ax- 

mele în mână. Sunt fini, nu este îndoială. Eu-. 
ropa nu este în posiţie de a permite nici unei - 

puteri vecine “să ocupe ţera, pentru un mic! 

lucru. Și nu este de mirare să vedem că se 

vecunâşce acel: vot monstruos !,.. Avem să ne 

așteptăm la lucruri triste, archon postelnice.... 

„ Ast-fel. vorbi Talangiu- Cei mai mulţi băr- 

baţi îl înconjurară. | 

— Triste, triste! — dise postelnicul George 

— , Revolaţii ucideri... _ 

— 'T6te acestea nu sunt nimic,. — “xespunse 

Talangiu: — E unul nu mă tem: de ele, ci. 

le dorese, căci ele ar. aduce cu voe fără voe 

ocupaţii străine, şi ocupațiile ar aduce vechiul 

„regim de ordine legală ;.. dar, din nenorocire 

nu -mă& aştept, la acestea, şi i6că că pentru ce Sînt 

„în adevăr supărat.. |
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— Aşa este! —strigă Serescu şi principele 

Iordache. Aa ae > 

„— Dar. revoluționarii de meserie, — urmă . 

 TPalangin, — pare că aii înţeles lucrul, căcă 

ei acum fac propagandă contra revoluțiilor. 

— Dacă "mi este iertat, — dise Elescu, — 

voiii face o- mică obiecţie la tâte acestea. Șciţi 

„că lipsesc de mulți ani din ţâră; nu am luat 

partie în 'certele .de „partide. Prin urmare, văd 

Jucauzile cu sânge “rece. Inţeleg aceste certe, 

căcă înţeleg şi esistența, partidelor. Ele sunt na- 

turale ; le vedem în toți timpii, la tâte poporele, 

și nu numai că nu ni se par pericul6se, dar 

încă le cred utile în interesul general al na- 

„ției ; ele sunt. cari fac de naşce lumina, dati 

vig6re şi energie cugetărilor -şi acţiunilor. Dar 

= nu trebue a perde din vedere că aceste certe 

ca să aducă vesultate binefăcătbre, caută să 

rămâe în cercul opiniilor în cestii ordinare. 

" Văd însă că ele. la noi tree linia, ce le este 

însemnată, și-atunci devin doă tabere; una a 
ț&rei, alta avant-garda străinilor. în ţâră; una 
voieşce mărirea, fericirea; neatârnarea. naţiei; 

“cea-altă, neapărat o să vie a, combate, prin 

  urmare a cere contrariul, I6că dar că, aceste | 

| j 
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partide devin pericul6se - intereselor generale. 

D.- Talangiu ne dice că aşteptă mântuirea de 

Ja ocupaţii străine. Insă care: mântuire? A 

unei clase sai a unei ţări? Ocupațiile străine 

"pot să fie favorabile unei clase, însă nică odată 

intereselor unei țări 2 De câte oră străinul calcă 

pe acest pământ, este o consecință, naturală, 

să răpiască câte un drept din comuna acestui 

popor. Cât. pentru mine, condamn aceste ten- 

dinţe către ocupaţii . străine, căci o repet, ele. 

favorisează, interesele unei clase și lovesc înte- 

vesele țărei.. Dar trebue o filosofie cu totul - 

„rece, ca să nu cădem în asemenea erori. 

„Aceste cugetări generdse ale lui Elescu na 

puteaii să fie _de gustul unei societăţi care nu 

le înţelegea. Cei mai mulți suriseră cu dispreţ, 

unul șopti în îs: „De unde ne aţi'adus pe 

| „acest filosof: 24 Era acolo un suflet care îl în- 

țelegea : Elena. Vorbele: Jai atinseră inima a- 

celei fentei ; ea audia vorbindu-se un limbagiii 

care îi era cunoscut, căcă și ea era, ca un eși- | 

lat, care după ce “a trăit mai mulţi. ani într?o 

țeră străină, aude de odată limba patriei. Nici . - 

o recomandaţie nu putea. fi mai bună pentru.
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Elescu înaintea Elenei, de cât simţimântele lui. 

Ea intră în convorbire și fise: o 

— D-nu Elescu are dreptate ; noi suntem. 

prea pătimași, ca. să judecăin ca d-lui. . - 

— Nu are dreptate, — strigă 'Talangiu. - 

 — Dar, domnul mei — răspunse: Elescu, — 

Nu vei tăgădui că certele partidelor de adi 

“pe: tărâmul - -pe: care sunt: puse, nu aduc nică 

un folos țărei. 

— Şi prin “ur mare, dor eșci să ne împăcăm ?: 

— dice 'Talangiu. — Şi cu cine ?. Cu revolu-. 

"ţionarii de. meserie, neamiciă proprietăței, fa- 

„miliei, religiei 2" Cu bandele de desculți ce se 

hrănesc în vise cu sângele voerilor „până cână. 

vor începe să "1: sârbă ?... Să ne înfrăţim cu 

„Călâii noştri 2 Vedi, domnule, - că ideile d- t6le | 

sunt utopii. 

— Nu voiţi pace cu pari tida adversă, -căcă 

credeți: că Gmeniă cari o compun Vaii atacat | 

privilegiele de clasă ; dar preferaţi amicia străi- 

„nilor, “cari tolerându-vă acele privilegii parțiale, 

vor să ăpiască independința țărei. Ertaţi'mă. 
a.vă spune, că nu vă înţeleg şi că politica 

. , 2 N : 

d=vâstră este egoistă. e 

— : MB prinde mirarea că te. aud vorbind 
. .- . 

o
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ast- fel „dece qile după + venirea d- tâle î în eră! 

Sînt sigur că ai cădut îndată în- „cursele lui 

Rusetache, Brătienilor, Goleşeilor şi compania. 

— Ti cunosc din nume, n'am nici un cu- 

vânt a “i crede din acele bande de desculți « ce. 

visează despoieri și. sânge. e Sa 

a — Ho! ho !... a. Dacă ai ast-fel de idei des- 

pre acei Smeni, | apoi sănătate bună! Mâne . 0 

să te văd scriind în Românul sai în Dâm- 

dbovițal!... | - 

— Sînt sigură, — dise Elena, — că la 

Bucureșci ați. vorbit destul politică, |... „Vedeţi. 

că dâmnele-. sunt: nerăbdătâre să . asculte alte ” 

eri, e 

— Lasă-ne în pace: — strigă postelnicul 

George. — 0 să vorbim „politică, căci de aci 

atârnă moşiele şi capetele n6stre. | 

-— Hei, domnule „Elescu! — dise "Palangiu, | 

ă văsturnânăui-se pe o: „canapea. — Nu cunoșcă 

| ţera acesta !... Afă că tot ce este, maj. bun 

aici, este clasa, consarvatâre. Aică este patrio- 

tismul, cunoşcințele, esperienţa, onestitatea, sa- . 

crificele. Afară din ea nn mai este. nimic bun. 

“Ceea, ce .se chiamă clasa a doa se compune în 

genere de ciocoii. noștri; ceea ce se chiamă, .- 

=
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burgesie, se “compune din sârbi, greci, vene- 

„tici, fără nică o dragoste pentru” țâră. Numai 

clasa, nobililor a r&mas nebântuită de corupţie: - 

“Nici un boer mare nu a speculat în funcţiile 

“publice. Veqi cum; din di în di, se vuinează 

“stările lor ?. Dovadă că sunt oneşti: Pe când 

ceă din a doa! clasă, se ridică pe averile lor 

„neîncetat, cumpără proprietăţi - nemișcătâre pe 

t6tă qiua. Numai clasa nobililor a dat până adi. 

6meni învăţaţi, literați, 6meni politici, orator. 

Ne spun unii că. am dănţuit cu străinii prin 

„baluri, că purtăm decoraţiele lor. Dar în sta- 

rea de slăbiciune a ţărei, redusă a fi ocupată 

"de străini, prin chiar nebuniile revoluţionarilor 

„de meserie, spune'mi, nu era un act de patrio- 
tism a primi străinii -cu “floră, a le da baluri ? 
Care eva scopul? Nu eia a scăpa ţera ? Nu 

“este o faptă de tărie de caracter, a purta de- , 
coraţiile străine, când șcim că mulţă ne critică ? 2. 
_Acâsta numai noi aveni curagiul a o face. Se: 
-dice încă că este o mare corupţie? Unde? In 
“mulţime : în clasa, a doa, în burgesie, în E 
rănime ; nu în clasa - nobililor, “Vedeţi ce se 
întâmplă în familiile de jos. Comparaţi-le cu 
moravurile familiilor nostre. Intre noi abia să
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fie doă saii trei familii puse la index, doă sait 

trei femei cară, printr”o conduită neregulată, 

"ati dat ocasie Omenilor să critice; în jos de 

noi ele sunt cu miile, tote .pot dice. 

— Ce bine vorbeşce ! strigară ună. 

— Voiii să espun lucrurile cu nepărtinire, 

-—, dise Elescu. — Mai întâiit voit spune că 

nu mai sunt clase în ţ&ră, că sunt numai ro- 

mâni. Dacă este vorba de clasa privilegiată, 

„ei înswmi sînt din. acâstă clasă, Acesta îmi 

dă drept a vorbi aici - contra acelei clase: pe 

care o numescă. nobilă şi îi dai atâtea neme- 

ritate calități. Incă „din timpii colonilor ro- . 

mani, și în urmă, din timpii celor. dîntâiti 

Domni români, a rmas iai malte familii: is-- 

torice. In timpii vechi, numele familiei. nu €- 

sista ; titlurile erai. pe viaţă, şi se vede că 

tot, meritul se punea pe acele titluri, căcă “ele 

țineaii locul numelui de familie, precum dove- 

desc hrisovele vechi. Titlurile neputând trece 

moştenire la copii, că căutaii a “şi câştiga îi- - 

_tlură noui prin fapte îvumose, şi pentru acâsta pu- 

- neati atâta preţ pe ele, iar.nici cum pe numele fa- 

miliei. Unii copii ajungeai, alții pereaii în în- 

taneric, vemâind cu hrisvele familiei şi lăsând
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locul „lor altora. De aici vine că, chiar . adi, 

familiile istorice sunt pe la sate” în stare de 

boeră de nm şi unele reduse la condiția de 

clăcași. Diferitele fase ale istoriei serviră a 
ucide aceste familii. Domnii, ei înși-l6, uciseră 

mulțime de boeri; pe urmă veni persecuția, gre- 

cilor Și parveniţilor contra familiilor de români. 

Dorobanţi sub Matei Basarab şi sub următo- 
“rul acestuia, uciseră sute de familii cu femeile 

şi copii lor; pe urmă veni persecuția. Fana- 
rioţilor pe Ia. începutul. domniei lor, și puţine 
familii vechi _mai „putură scăpa de cuțitul saii 
de urgia lor. Cei mai mulţi ruinață, se retra- 

seră la sate, unde uitarea şi întunerecul cobori 
„peste următorii lor. Ceea, ce- se numeşce adi 
aristocrație saii marea boerie, este creaţia, dom- 

„nică fanarioților, necontenit împrospătată cu 
parveniţi. Apoi ea nu constitue o. noblețe nici 
după regulament, „ci o simplă biurocraţie ca 
"aceea a tarcilor; căci fiii nu moștenesc de la 
părinţi nică rangurile, nică privilegiile. . 

La aceste vorbe tstă, adunarea Şi mai ales 
| femeile protestară. Din - acel moment, Elescu 

căduse în spiritul societăţei ce *] asculta. 
Elescu urmă : =
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— Nu este destul. De când periră boerii 

- români, şi de când fură înlocuiţi ca, parveniți - 

.. venetici, românii perdură spiritul de vitejie, 

şi cu dânsul tâte virtuțile. De atunci domniile 

se dară acelora ce oferaii mai mulți bani şi 

mai multe coricesiă către străini; demnităţile 

cele în alte se dară acelora ce promiteaii a 

servi mai avantagios acea politică miserabilă. 

Tâtă societatea începu să murmure contra 

lui Elescu, şi mai tare de cât toți, Serescu, 

parvenitul. _ IN 

— Cine a adus aică pe acest roșu 2 — în- 

treba principele Iordache. | 

— Ah? unde “te ducă, găsesci de aceşti 

meni! — gicea principesa. — Dacă aşi fi 

sciut, nu aşi fi venit. 
2» 

„— Merită să "i se dică a pleca de aici !— 

dicea Serescu. — Să atace ast-fel boerii ! Tre- 

bue să fie nebun! _ | 
„— Ne-a lovit r&i, Qicea, postelnicul George. 

Dar Elena se apropie de bărbatul săi şi îi 

dise : 

— Nu ma Juerul ca cei-alţi. EI însuşi este 

boer... Ceea-ce dice, este adevărat. Acest june
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are dece mii. de galbeni venit; un om atât de 

avut nu. pâte fi un revoluționar. 

— Are dece mii. de galbeni venit ? — dise 

el, și îndreptându-se către societate : 

— Hei bine, ică cum îmi place să vor- 
biască, românul! Are dreptate d. Elescu. Ce. 

tot îmi spuneţi de nobleţă ! Și noi suntem no-. 

bilă, dar nu ne îngânfăm cu nobleţa... Qame- . 

„niă de spirit şi de inimă caută să cugete ca 

noi. Apoi ce "mi-a, făcut acestă noblețe pen- 
tru ţeră 2 Se chiamă că ne cundscem. 

„Acest discurs făcu pe toți să se mire; co- 

cânele rîseră. | 

— Ce Pa 'găsit pe postelnicul George. să 

spue aceste vorbe, cazi nu sunt ale lui? — în- 

trebă Șer. pe 'Talangiu. _ „- 

— Se vede că nevasta, "i-a, şoptit ceva la 

ureche. | 

„— Domnilor, — qise Elena. —Să decidem a 

nu mai vorbi politică, căci prevăd că o să 

ajungem la discuţii violente cari nu sunt 

iertate-adevăraţilor nobilă, 
„.. Klesen se puse pe un scaun lângă Elena. O 

„oră de întrevedere, îi fusese de ajuns să în- 
_"țelegă că singura, femee ce -se afla aici era
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numai Elena. Apoi ea era regina societăței, nu 
numai prin maniere, prin spirit, prin simţi - 
mânte, dar şi prin frumusețe. 

—- Mărturisesce, domnule, că politica a de- 
„venit o Dâlă în țera mostră! îi dise Elena. 

_— Aveţi dr eptate. | 

— Nimeni nu se mai ocupă de cât de po- 
litică, de la miniștri -până la țerani. Miniștrii 
fac politică, adunarea, face politică, funeţiona.- 

„ii fac politică, și administraţia țărei este pă-. 
răsită. Politica .este puntul de plecare chiar al 
particularilor. Ori-ce faptă este calculată pe o. 
idee politică ! Literatura, cade; nimeni nu mai. 
citeşte de cât gazete; cărţile de literatură nu 
se mai vând. Comerciul lâncedesce; artele, 
sciințele aii amorţit. . Artiştii fac tablouri ce 
represintă scene de la adunare, figuri de 
deputaţi, unde nici arta, nică, artiştii n'a 
nimic - de aflat. Profesorii ' părăsesc clasele 
ca să desbată cestii ministeriale... Femeile se 

văd părăsite pentru politică... Politica, este. 
cea mai mare rivală a nâstră, şi încă vă plân- 

geți de noi că nu îmbraţișăm ideile cele noui!.,. 
Este o mare schimbare în acestă ţără,.. Lip- 
sescă de cinci-spre-zece ani !-Erai amic cu frate-. 

| 3
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"meă Constantin, care a murit... Dar atuniă 

eraţi amândoi copii... Imi aduc aminte încă... 

“eram copilă... | 

— Imi pare că vă văd în braţele doicei ! le. 

“Eroi frumsă. a 

— Abu 
- Vorbe de felul acesta, Elena, nică odată nu - 

audise, adresându-i-se ei. Roşiaţa “i coperi faţa, 

şi luând un. aer voios, se prefăcu că nu au- 

dise, nimic şi urmă: i | 

—- In adevăr, tâte animalele, sunt gentile 

când surit mici; cele mai nesuferite mari, mică 

sunt pline de graţie. | a 

i Afară de şerpi şi câte-va persâne ce 

sunt: aici, — mai. dise Elescu încet, care se 

retrăsese cu Elena. | | 

— Ce -zăutate! Nuţi plac Gspeţii noștri ? 

— Unii nu “mi plac! Ti cred. nişce suflete 

uscate de oră-ce idee. mare, generâsă. 

„— Și-ce numiţi un om cu idei mări și ge- 

ner6se?.0e “i ar servi aceste cualități în so- 

cietatea, - nâstră, unde aceste simțimâhte sunt 

prescrise, sunt .ridiculate saii vădute răi? S0- 

„cietatea nu câștigă nimic, și cel ce le-aravea,. 

„ar deveni nefericiți....
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Elena lăsa sufletul săi să vorbiască, Apoi, 

- aducândw şi aminte că “vorbele” ei puteai să fie 

“interpretate în sensul cel adevărat, dise: | 

-— Tai plac însă aceste fi um6se simţimente, 

„ȘI pste că sînt în rătăcire,.. | 

— _ Pentru ce acâstă îndoială ? 

—— Vai! sînt o espresie” a societăţei î în care 

trăiesc | ” - - 

— Aşă dar, te îndoieşci de tâte? 

D-nul George, junele introdus în societate 

pentru averea sa, se apropiă de denșii. | 

— Ce şeii de la Bucuresci ? —. îl. întrebă 

Elena. i i , | 

— Se mărită domnisăra. 8. cu. Me Ii 

dă doă mii de galbeni venit în moşie şi doă- 

“decă mii de galbeni numerar. Minunată par- 

tidă pentru un -om cu spirit. -- | 

— Cun? —. esclamă.. Elena. — Pentru că 

. ia. zestre” mare este. o „partidă pentru un om 

cu spirit. i 

— Vai! — disc George. — - Asa este” de 

când simţimântul a părăsit inimile românilor 

şi a intrat în 'casele cu bani. Adi nu mai faci 

nimic fără bani. Toţi amatorii de însuraţ sunt 

datori şi tote fetele "cară ai ceva. stare, se,
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„mărită ca, să chel iniască Qece mii de galbeni 

pe an. 

_— Toţi bărbaţii şi tote fetele nu pot să 

fie ast-fel. “Pentru ce descriți atât de crud 

“acestă biată societate ? Ne aduceţi câte=va, pi- 

cătură din Dunăre şi ne (iceţi :: „ Jecă Dună- 

rea!“ Ne arătaţi câte-va persone şi “ne diceţi: 

„pI6că societatea, “ 

„— Dar aceste persone sunt atât de nume- 

r6se, — dise George, — în cât formează 1 maiori- 

„tatea. Piiţini sunt cari nu gândesc la bani. Să 

nu: mergem mai departe de acest salon. Domni- . 

ș6ra, Caterina. şi Șer.... Ea este săracă, el forte 

bogat, şi cu tote acestea el nu cuteză să o .ia 

de nevastă, dar spune că un unchiii bogat 

îi dă -acum o zestre colosală, mâne-îi cere: 

„mâna. Ei ic că faptul este răi, dar re nu 

are nimic care să '] scuse? | 

„— Lasaţi-mă. Nimic nu '1. scusă, afară nu- 
„mai de lipsa de inimă... 

| Elescu,  audind vorbind de acestă. particu- 

laitate, întrebă „pe Elena despre „acești doi 

tineri. ! | 

o — Un amor, — dise ea, — 0 copilărie... 
| Amorul triumfă totdeuna, chiar asupra banilor.
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Anacreon a dovedit'o în versuri forte graţidse; 

dar în casul de faţă, tenărul a r&mas neînvins. 

George trecu la altă grupă. o 

— 0 să şedeţi mai multe dile aici? — în- 

trebă Elena pe Elescu. i a 

— Acest, locaș este încântător, dâmnă, și - 

singurul cuvânt care m'ar face a 1 părăsi este 

numai temere ea de a nu mai putea să mă des- 

part de aici. | | N 

— Sunteţi nesuferit cu complimentele fran- 

cesel. „E un mare, defect aceșta... Pe lângă 

femei învăţaţi a minți, iar mai târdiii. minţiți 

şi în viaţa politică... N 

— In adevăr, dâmnă, unde am găsi un cerc 

compus mai. bine” de cât acesta? Pot dice a- 

“cesta, făra a voşi. Nu am minţit. Și trebue 

'să am 0 mare putere asupra admiraţiei mele 

ca. să nu die mai mult. 

Elena tăcu, apoi după câte-va minute: 

"— Cum îţi pare domnișâra Caterina, ? 

— Forte „frudsă. E tot ce pot a vă spune 

până acum. | 

— Vrei să te presint? 

Elena chemă pe Caterina şi în i -presintă pe 

Elescu,
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Cea din urmă, “răspunse cu 0 familiaritate : 

— ţi place mult „politica ? A 

Caterina era frumâsă, o talie fină şi înaltă, 

un cap frumos: faţa albă şi palidă; părul ne- 

gru; ochii. mati, negri, plină de langâre. 

Elena se. duse 'să vorbiască cu cele alte 

dâmne și lăsă pe Elescu - cu Caterina. ” 

Elescu era.tot atât de sincer ca Şi Cate- 

tina. Ei păreaii că erait amici "de „mulță ani. 

Făcu Caterinei întrebări de natura, celor pe 

cari un vechii. amic abia cutează a le face 

unei fete. Caterina din parte nu se lăsă, 1 mai 

„pe Jos. 

— Am. audit că “te. cere” în căsătorie d- nul 
Bar?. — qise Elescu. | 

——. Este adevărat ; dar nu voii să consimţ, şi 
nu că este deo vârstă a. "mă fi tată, dar, cum 
se dice, este un om. ce nu pote să'mi convie.. 

— Dax d. Bar este forte avut... 

— Pâte; însă nu "mi place... nu "mi mai 
vorbi de acel om. Ra 

— Ah! domnişâră, înţeleg... Inima nu “ţi” 
este liberă... 

— Pote... Dar șcii că eştă idisereu?
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— Imi place a, spuuie totdeauna, ceea-ce 

gândesc... To 

— Şi când te gândesci răi?: - 

— Spun ri. 

-— Nu este bine... „Poţi să superi pe cel-alţi- 

„— Atunci îmi cer. iertare, 

— Dar de la mine nu ai cerut? 

— In adevăr, te-ai supărat? | 
— Nul... Dar d-ta pentru ce nu te însori? 

- Cred că nu mai e vârsta care te. opresce!: 

„ Elescu începu să 1îqă cu plăcere. Acestă, 
„naivitate în gura . Caterinei avea un farmec. 

deosebit. | Ă 

— Nu, în adevăr... am trecut de treideci 
ani... ași voi să mă însor, dar nu găsesc pe 

nimeni să mă ia... 

— Cu atâtea “fete nemăritate ? -Nu cauţi, 
mu vrei... Ins6ră-te cu politica! 

— Riqi de mine... 

— Nu... îmi răsbun. 

“Călătoriile afară din ţâră făcuse pe Elescu N 
să nu cugete încă la însurătâre ; bogat, tânăr,. - 

el trecuse juneţea, ca ceă- mai mulţi turiști în 
„cele d'întâiă capitale ale lumei. înconjurat de 

o lume cu totul voi6să și uștră. Cumpătat în
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cheltueli, nu risipia de cât venitul, și acest 
venit era cheltuit cu ordine: nu avea nici o 
datorie ; prin urmare, nu avea nici o grijă: era 
mulțumit. Nu iubise nici o femee, căci nume- 
rosele lui amante eraii forte jos pe lângă 
sufletul să superior. El le privea ca nisce 
obiecte de. plăcere, şi cu tâte că le cultiva, 
dar le păstra cel mai adânc despreţ. 
Abia se întârse în ţeră şi gândul săi fu să 

facă o noă călătorie. 

„.. — Curios Iueru! — îşi dise el în acea sâră. 
— Dacă în loc șă iai din noi lumeaîn cap: 
aşi rămâne aică să mă însor? Acâstă fată este 
tot ce mi se cuvine: tânără, frumbsă, spiri- 

| tuală. E săracă, dar eii sunt bogat... Apoi anii 
trec, se adaogă; gusturile ai să se schimbe. 
Cu vârsta, vin trebuinţele, unei vieţuiră liniș- 
tite; vin - bolele, trebuinţa, ca o fiinţă să veghieze 
asupră? mi ; ; vine în fine trebuința d'a. avea o 
companie... Negreşit, căsătoria cată să aibă 
mulțumirile ei, de 6re-ce tâtă lumea se supune - 
legilor sâle. 'Trebue să fie o mare fericire a 
vedea împrejurwți copilaşii jucându-se! O. viață 
cu totul n0ă, o viaţă intimă, liniștită, o viaţă, 

de moralitate... Nu cunose simţim Entele acestei
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fete; simţimântele sunt adesea fapta crescerei. 

Nu cunosc crescerea, sa; dar ori-care ar fi o 

femee măritându-se, începe” o altă -crescere, 

Sper'că o să înrîurez asupra, inimei sâle. 

Dacă mă cunosc destul de bine, cred că pot 
„a mă număra între 6menii cu inimă, tu edu-. 

caţie. | | 

Ast- fel . cugeta Elescu, privind la Caterina. 

“pe care o vedea, din ce înce „mai frumâsă. 

Apoi aâncândv'şi aminte. de “convorbirea din- 

tre Elena şi George își dise încă: .: 

— Ași face 6re înţelept dacă m'ași pro- 

- nunţa, îndată pentru o fată cenu o cunosc de 

cât de două: ore? Nu ar fi mai bine să o stu- 

diez?.... Scii ei cepâte să 6să?... O cochetă 

pâte, şi atunci ori-ce fericire pere. „Nu numai 

atât, dar independința mea? Voi fi silit a 

deveni. sclav! Sclavia este nesuferită chiar în 

lanţuri de rose. Femeile sunt capri iciâse, ner” 

v6se... de “multe oră slabe... Cată a mă aștepta 

„la tâte. Nebuni sunt bărbaţii cari se rezimă pe 

| virtutea. femeilor. Ele ai inima, ca și dânșii... 

„Dacă, le citesce un preot la cununie, cred că 

este destul ca, aceste fiinţe să nu :mai simță 
“nică odată... Legile 6menilor egoişti le încri-
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mină, le condamnă cână ele încetează de a mai 

iubi. un bărbat, uricios... Plăcerile ce. simţim a 

vedea copii noştrii sunt. dulci ; dar grijile pă- 

rinţilor, când copiii se polnăvese saii mor, sunt 

"atât de mariă!... Ce: trebue o s6ţă la bătrâ- 

neţe 2 Când eştă bogat, nu eşti nică o dată pă- 

- răsit, Ce este însurătârea, dacă nu in pact de 

a trăi totă viaţa, cu un amic împreună, fără, 

“a urâ; nică o dată _şi fără a putea face alt 

"amic. “Utopie! “Nu înţeleg a. se însura de cât 

întrun moment de esaltare, căci cată a, fi esal- 

tat ca. să facă ast-fel de pas. Eii nu iubesc 

“pe acâstă fată... Nu voii face” asemenea ne- 

bunie!... 

Ast-fel cugeta, Zleseu, cână Elena veni lângă 

densul și îl. dise:: 

— AM r&nias pe gân duri ? A frumsa n6s- . 

tră fată este causa ?.. 

„Elescu surise. 

— Nu este seris!- — răspunse e]. . 

— Ce fel nu este scris ? . Creqi - în predes- 

tinaxe ? i a 

— Nu pot diee, nică că rea, nici că nu 

cred... Am avut însă de multe ori cuvinte a: 

| crede. Omul are facultatea de a voi, dar a- 
7



NOII VENITI. . 43 

cestă voință ea însăşi e supusă la nisce lee | 
mai tari de cât dEnsul. | | 

In același timp an serv anunţă € că cina, era, 

„gata. i 

D-na Elena luă - braţul Talangiului ; postel- 

- nicul dăte braţul prinţesei Iordache ; Elescu 

ei cu Caterina ; ceă-alţi după întâmplare. N
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â Î a    
oți coboriră în sala de mâncare. O cu- 
rățenie mare domnia în - sală şi pe 

„masă. Sala nu avea, nimic estraordinar. Păreţii 

tapetaţi, un plafonă de lemn sculptat și zugră- | 

vit, Scaune simple ; dulapuri cu argintării de 

servicii şi vase de porcelanuri imitate. Pe 

masă candelabre cu lumînări aprinse. Doă, mari | 

"buchete de flori fragete.. 

Elescu se puse lângă Caterina, care ședea 

la stânga postelnicului. In faţă cu dânsul, pu- 

țin maă în drepta,- era Elena. Convorbirea de- 

venise parţială. Șer vorbia cu domnişora Se- 

esca, i _ | 

„— Se înțeleg de minune, — dise 'Tudorina



46 o BLENAI 

vecinului stu George, arătând pe Ser şi pe 
doranişăra Seresca. 

— De ce nu? Părinţii sunt capabili să - 
înlesniască - mijl6cele a deveni metresa Iui, nu- 
mai pentru că este Șer....- | 

—"Ce orore! 
— Cronica scanăalăsă pretinde că acesta 

ar îi un fapt împlinit... | 
„— Taci, pentru “Dumnedeii ! 

- — Se dice: că, în anul trecut la M..... 
Sa O! taci, nu se pote... | RE 
— Uni a 
— M& scol de la masă... 

_— Atunci tac: cronica dice... - 

2 — T&că domnișăra Caterina |... Are un mare 
înteres. a vorbi * cu Elescu... 

-— Stratagemă de femee ? 

— Ce fel?.. 
— Să esalteze amorul propriii al lui Șer.. 

să 1 facă gelos... 

— In deşert Unblă.., N'o mai  iubesce nică 
cât ar iubi calul arab ce l-a . trimis la ţeră. 
ca bătrân. 

— Lam spus. Ea mu crede. o 

> — Dar d-ta nu € bine să repeți. 

o...
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—- Se vede că '] iubesce? A 

— E încă nebună ?... Dar ia, spune'mi cine 

“e acest Elescu? Se vede un om de spirit... 

Are avere? | SE | 
"— Dece de mii galbeni venit din moșii. 
— Când a venit ? | 

— De câte-va, dile. A. trăit tot prin ţă ri 

străine. Pa 

— E om forte frumos şi cu manieri dis- 

tinse... _ 

— Ce îl distinge mai mult este o origina- 

litate ce mulţi Gmeni nu pot să aibă. 

— Spre esemplu? 

—  Juinătate venitul săi îl' cheltuesce în fa | 
ceri de bine, trimite în tot anul băeţi şi fete - 

la Paris pentru învăţătură cu chelțuiala,, sa. 

— Ce idee ? Se vede în adevăr că este - - 
original. a o 

o — Este o faptă | bună. Ra 

— Ba nebun !... Ii. plac femeile ? A 

LL — Caf. să le aibă metrese și să le plătiască... 

In viaţa lui nu a iubit. 

— Nu mai vorbescă de politică ? - — strigă” 

„postelnicul George - cătra 'Talangiu: !



48 ELENA 

— Intr?o. societate. atât de plăcută, cine se 

mai gândesce la politică 2— dise Talangiu. | 

— Dar eii voiii a se vorbi... căci voiii să aflu 

„ce.dic puterile de cele ce se întâmplă, pe la noi? 

— 0h? ce dile frumbse am avut j.—strigă 

Serescu cu'entusiasm. | 
— Eroi bine cu consulul rusesc... Sciii că 

protegea pe cei ce "i „erai devotați, — qise: 

postelnicul cu 6re-care răutate. 

— In adevăr,— răspunse Serescu cu sfii- 

me. Cu 

„— Numai să fi voit cine-va, şi făcea, stare. 
_ Serescu care înţelese că face alusie la dân- 
sul, tăcu. 

Dâmna Serescu bău trei „pahare de apă rece. 
— . Scii de ce “vorbesc aşa ? — întrebă Ca- 

terina pe Elescu, — Serescu atancă ? ŞI a fă- 
cut: stare mare, i 

— Dar postelnicul ? 
— "Tot pe atuncă, 

— De ce dar îl critică? 
Pentru că Serescu nu impăirția totdeuna, 

cu dânsul, 

Elena devenise! gânditâre. Din timp în timp 
„ochii sti se indreptati către - Elescu, ca cum el
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era singurul om care ax fi trebuit să nu cu-! 

- n6scă, nisce răni ce se descoperiaii atunci. E- 

“escu avea, o plăcere involuntară a "Şi odihni 

. Ochii asupra: Elenei. Elena, cum am spus, 

| era o. frumuseţe perfectă :" albă și cu pă 

| rul umbros ; gâtul ei părea sculptat de cel mai 

mare artist al anticităţei, în. marmura cea | 

mai fină a Italiei; gura mică, rumenă, . se 

deschidea Smidătâre pe :doă rânduri: de dinți 

mică, bine înșiraţi şi albi ca laptele; o frunte 

potrivită ; sprâncene bine prontunțate.- ce. mu- | 

riaii pe nesimţite spre tâmple; “gene lungi, 

încreţite uşor; ochi tăiaţi în forma migdalelor, 

totdeuna înrouți de lacrimi și plini de melan- 

* colie voluptâsă, E 

— Cum îţi pare Elena? - — întreba, Cate- 

vina, pe Elescu. | . 

— O ființă perfectă. Nu pot a'i face de cât 

cele. mai sincere laude. a 

— Ai dreptate... şi pe lângă tote acestea, 

„cu tot disprețul ce ar trebui să aibă pentru 

bărbatul săii, care o martirisă, este „un ânger.. 

de bunătate, de blândețe, de virtute... o 

— 0 să mai ședi aică la ţeră? ” 

„— M6tă vâra. Dar d-ta?
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— Ei cred -să plec « cu Şer... Cum petre-. 

ceță timpul aici? . | 

— Cum. „vedi... Adesea ne plimbăm prin sa- ? 

tele vecine, pe la „târguri, pe la ocne, pe la: 

monastiri... Odată pe vâră ne ducem la munți,” 

la, o moşie a postelnicului... Se fac partide de 

vânător... Cred:că o să mai vi? 

— Pote... Dar nu "mi-ai spus cine este acel 

domn pestriţ. ce tace şi tot se uită "mapoi ? 

- — Hal... nu 'mă întreba. 

3 — Dece? - | 

— E nesuferit. - 

_— Dar pentru ce? 

— Este Bar, „acela, ce mă cere de nevastă.. .. 
s'a desperat şi acum caută să se consâle pe 

lângă domniș6ra Serescu.. 

„— Ah! iâcă lumea! - a 
Elena dete semnul de ridicare. Fie- -care din : 

“ &speţi luă brațul damei sele. Elena, trecu pe 
lângă Elescu cu cavalerul stii şi, aruncându'i i-o 
căutătură răpede, dise: | 

m Nu mai e trebuință a. "ţi aduce aminte 
| datoria, către” dama d-tele. 

- Ea apăsă pe vorbele : „Du mai e trebuință, 
E Toţi se urcară în salon.



CINA - 51 

„Elena, se puse la piano. Ivoriul începu să 

tremure şi să verse sunete desfătătâre sub mâ- 

nele ei albe și graci6se,. Sufletul. ei se aruncă 

| cu voluptate întrun torent . de armonie ce îl 
„zăpi şi îL rătăci în lumea, estasului. - Nemuri- 
târea serenadă a lui Schubert, esecutată cu per- 

fecție, răpi tote sufletele ascultătorilor. Ea 

însăși era, răpită. Din când în când întorcea . 
ochii către adunare şi o lacrimă misteri6să 
strălucia sub genele ei. o 

Fie ce sunet esprima, o idee, o idee dure- 

r6să și sublimă, ce o: îmbăta, cu voluptate. 

Ea căută să se scâle de Ja piano şi. chemă 
pe Caterina să 1 ia locul, i 

“ Tnima, sa palpita. Sufctul i îă era, sărobit. - 
„Fără să scie ce face, se aruncă pe un fotolii 

lângă Alexandru, unde rEmase câte-va minute, 

fără să petă dice o vorbă. 

La urmă, îndreptându-se către acesta: - | 
— Sufer totdeuna, când trebue să cânt ceva ! 

Este o mare nefericire, a. 

— Simţi aceea ce esecăţi mai bine: de. cât 

chiar compauitorul. 

— Nu sciii, „cred că causa este în sistemul 

nervos,
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Apoi schimbând răpede “vorba: 

— Exai distrat la masă! 

— Distrat ? Nu, pentru că vorbiam cu 0 

“copilă frumâsă.?.. Acâsta nu "mi face nici 0. 

impresie! Inima mârtă,.... | 

— Esti nesuferit cu aceste idei de romanțuri! 

— Crede-mă,; dâmna mea, dacă am admirat - 

ceva în lumecu o admirare ce am avea pentru 

- fiiriţele divine din visele nâstre,- permite'mi aţi 

-spune că eşti d-ta. Hei bine, permite'mi încă 

aţă spune că cu t6tă frumuseţea perfectă, spi- 

ritul, simţimântele, manierele, gracia ce ai, nu 

ai putea să, mișcă -acâstă, inimă îngheţată. - 

| “Elena deveni 1 roşie ca 0 vişină; înturnă | ca- 

prd şi puse mâna pe faţăii. e 

— Credi dar că ai face acâstă minune ? 

— Ei? Nici de cum, nu voiii să dice a- 

cesta... „nică nu am. gândit, nici nu voiii să am 

„ acest merit... nică nu -“] privese ca un merit... 

„Apoi dacă acâsta, s'ar întâmpla, negreşit că 

eii-nu ași sci-o, nu ași voi să o: Sci. 

Ea se sculă şi mai mult. de o orănu “rea- 

-păru în salon.
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Vorbele lui Alexandru o mişcară atât “în 

cât îi trebui o oră de singurătate ca să revie 

liniștită. a 

.— Dânine! — îşi dicea, ea. — Ce este 

acest oin a cărei căutare mă turbură, ale că- 

rui vorbe fac de tremură tâte nervele “mele ? 

Amicul bietului meii frate... Nu pociii să “1 

privesc fără să 'mi aduc aminte de cel ce nu 

mai este... Numai ast-fel pociii esplica impresia 

ce îmi face... On cum, aşi fi ferice dacă: ai 

pleca de aică mai curând, mâne, îndată, dacă 

se pâte. 'Trebue să aflu când o să plece... 

Ast-fel cugeta Elena când intră în salon. 

Se apropie de Caterina ce se sculase de la 

piano. 

— Seii, draga, mea, dacă noii veniți remân 

saii se duc mâne? 

„— Nu sciăi. - . , | 

— Ce este? — întrebă Alexandru. 

— Dacă o să şedeţi şi mâne? — urmă 
Caterina. | | 

Elena râspunse cu voioșie: | 

_— Nu sciii pentru cei alţi; cât pentru mine, 

voiii pleca, la o moșie a mea unde mă aștâptă 

hotarnicul.
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“Elena deveni palidă. Simţi un fior în tot 

corpul. 

— Așa curând? — qiseea gongonind. — 

Aşa curând ? 

— Domnului Elescu nu "i place în socie= 

„tatea nostră, — qise Caterina. — Se duce a- 

“colo unde va putea vorbi. politică în libertate. 

Caterina, devenise familiară cu Alexandru ; 
nu se mai sfia a 1 pica. 

Alexandru surise cu bunătate, Inând acâstă 
E mică epigramă ca o resfăţare ce Caterina nu 

da la tâtă lumea. 

Elena însă tresări, 

— Ce dici, “Caterino? Nu .cunosci destul 
„pe d. Elescu ca, să ?i vorbesci. ast-fel! 

—. Dacă va să fugă de noi atât de cu- 
rând ?... Dar mâne are încă să ploă; căile sunt 

vele ; caii de postă ai. întreprinqătorului de 

faţăii d. Bar ai şi ei trebuinţă de a fi duşi 
în trăsuri... şi aşa nu vei pleca. 

— Cine vorbesce de cai de postă 2 — strigă 

principele Iordache. — V& încredinţez că dacă 
vei privi bine printre câstele lor, veţi vedea 
că sunt „transpazenți. 

— Postele, — qise logofătul Șeni, — sunt de
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plâns. Pleci cu opt cai și ajungă la staţie cu 

doi, de multe -ori rămâi în cale. Hamurile sunt 

cu o mie ds noduri, și plăpânde ca tiriplicul ; 

„se rup la fie-care (ece pași, Cât” pentru ser. 

viciul scrisorilor, e lucru cu totul comic. O 

„scris6re de la Bucurescă la Focşani. ajunge. 

mai târqiii de cât la Boston. Pasagerii par- 

-ticulari duc de . multe ori gânta cu scrisori, 

| Stafetele nu ajung mai curând la locul destinării 

lor. I&că, vegimul noii. Iâcă Gmenii noi. Să ne 

fie de bine! - | ” 

— Dar contractul cu întreprindătorii, — dise 

George, — este făcut sub regimul -vechiii, sub 

_Gmeniă vechi, şi este o notă în contrăct în 
privința diligenţelor. | 

- Te-ai găsit şi tu isteț. să vorbesc |— 

dise Principele Iordache, plimbându-se prin casă. 

— Ai audit ? — mai întrebă Caterina, pe Ale- 

xandru. . — Pleci cu opt cai și ajungi cu doi 

și câte odată rămâi în cale şi acesta pe timp 
bun ! | 

— 'Trebue neapărat să plec — disc el. — 

Dar dacă d-na: Elena va găsi cea mai mică 

plăcere a. mă. înturna, -voiii veni după îrei 

dile? RE i
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— In adevir, acea plăcere va fi mare, — 

răspunse Elena, — și ast-fel vei fi aşteptat. 

Logofătul Șeni și Zoe consârtea sa se re- 

traseră, scusându-se că sunt forte osteniţi. 

Cei alţi remaseră. 5 

— A început să îmbătrâniască frumosa n6s- 

“ră turturică, dise' postelnicul. 

— Dar asta nu a oprit'o în iarna din urmă 

să. „dăbţue la tâte balurile. 

"— 0u tâte astea, a început săi slăbiască 

balamalele, — dise George. 

—.E tot tânără și mândră, dise Tudorina. 

—. Mândră pentru ce ? — întrebă Serâsca. 
„=. Se crede” eșită din cea mai veche fami- 

„lie, este aristocrată, în tote; — dise. princi- 

„pesa Iordache. - 
George ce se. afla la spatele postelnicului, 

î șopti. la ureche: 

— Afară din ceea ce privesce pe amanțţii sti. 

— Afară din ceea ce privesce pe amanţii 
stă, — strigă postelnicul. | 

La aceste vorbe tâtă lumea rîse. Postelni- 

cul vedâna impresia, ce „produsese vorbele sâle, 
le repetă, | | 

Elena îi făcu mustrări şi el nu înțelese
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pentru ce. Elescu încă nu înțelese bine sensul 

acestor vorbe. George îi spuse la ureche: - 

— D-na despre care este vorba, are amant 
un-om de jos, | | 

Ast-fel se termină acâstă serată. Ospeţiă se 
retraseră în camerile ce le erait destinate. 

Elescu avu aceeași cameră cu George.



  

      

  

      

IV 
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Sa nn ete m om. duce pe ctitori o parte din nspte 

aia în camera, acestor doi jună. | 

Era o cameră mobilată. cu gust, ȘI părea 

a fi buduarul” stăpânei casei; doă paturi cu- | 

rate îi așteptaii. “Ei se desbrăcară şi se avun- 

cară în pat. _ | 

— Ia spune-mi, ce este acestă Tudorină ? — 

întrebă Alexandru. , 

— 0 damă de .doă oră văduvă. A trăit 

puţin cu, doi soţi. Cronica scandalsă pretinde 

că bărbaţii stj ai murit, căcă aii iubit'o prea | 

mult : .. ÎN fine ail murit, şi văduva a găsit 
- 

-
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că este mai bine a nn se mai mărita. rece! 
„ile ţesute de roze şi de amor împărtăşind 

„inima sa la mai mulţi ca să nu mai omâre pe 
nimeni. Iâcă ttă istoria ei. E frumosă, dar 

fără spirit, fără crescere, vană, face parte din 
“banda voi6să. | 

— Ce este banda voi6să? | 

— Banda voi6să se compune din vr'o dece 

femei măritate și văduve și de atâţi juni. 

Scopul acestei societăţi este a crea aici în ţâră 
„o lume noă de Epicurleni. Doctrina lor este vo- 
_Imptarea în plăceri, Cei ce compun societatea 

ai toți cel puţin doă mii de galbeni venit. 
„Nici o idee nu a prins mai bine, Proseliţii se 
înmulţesc în totă dioa. In cele din urmă ei 
„a isbutit să, converteze o dramă ce trece de 
devotă. Numărul membrilor 'ar fi fost adi şi 
mai mare dacă o regulă a societăței nu ar fi 
oprit să intre femei mai verstnice de trei-qeci 
ani. Ei practică acâstă filosofie de. față. La. 
preumblări, la operă, la banchete, în birturi, 
sunt totdeuna împreună. 

— Nu le dati meritul. acestei id. Ea este 
o imitație a vieţei loretelor din Paris. Ro- - 
mânii imită pe străină totdeuna, însă în cele
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rele: în vicii, nu în virtuţi! Și nu este de 

mirare: un popor tenăr. încă, care se presintă 

la viaţa, civilisaţiei, se încântă mai mult de . 
frivolități ce sunt la înălțirnea inteligințăi sâle.. 
de cât de lucruri seridse. Dar spune' mi, te. 

rog, 'ce. este acest "Valangiu ? 

— Un pecetluit, — răspunse George. 

— Nu te înțeleg... 7 
— In timpii dinaintea regulamentului, Dom- 

nii pecelluiaii pe boerii vinovaţi, şi iccă cum, 

Să'ți spuii ceea ce "mi-a istorit tată-meii des- 

pre pecetluirea Talangiului. Trei boeri scrisese 

la turcă cărți prin care . denunțaii pe Dom- 

nul Grigorie Ghica. Domnul luă scire, dăte or- 

din să se aresteze cei trei boeri, între cari 

unul era“ 'Ialangiu. Se arestară la casele de 

“da, Mihai= Vodă. Into nâpte, înainte de ai 

trimite la monăstiri, acești trei fură pecetluiți 

la gât, la mâni și la picidre pe vestminte. 

Cât timp. erai să șăqă în esil, ci nu puteai 

să schimbe vestmintele. | o 

— Pedâpsă barbară! — dise Alexandru. 

"Pot atât de barbară ca şi bătaia la fâlahgă. 

- Apropo de falangă. Postelnicul Iordache a; fost 

bătut, a |
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_— Pentru ce? 

„— Pentru răpiri în funcție. E 
—' Ce ordre!:. Şi nu se vuşinează! . . 
— Ce stai de vorbesc !.. Aurul pentru băr-. 

baţi, amorul. pentru femei, ait templuri rădi- 

cate în -tâte oraşele ţărei. Puţini sunt cari nu . 
intră în ele. Mâne o să'] vedi ministru. Și nu 

este de mirare. Ca mai mulți sunt: de cate- 

goria lui . . Dar nâpte bună!... 

Și peste puţin George adormi. | 
- Elescu nu putea să adârmă. Işi aruncă ochii 

pe o mescidră și zări un album. Se scâlă, îl 
„ia şi, puindu-se din noii în pat, începu a foileta 
albumul. | 

Acest album era al Elenei. Mulţime de a- 
drese în versuri şi în prosă, sub cari. erai 
mai multe nume, cugetări comune, espresii 

„triviale. | 

— Nimic frumos, — Qise Elescu, — nimic 
demn de'o creație atât de perfectă. Biată 
ființă rătăcită aici jos! Cât trebue să despre- 
țuesci tu tâte aceste chipuri omenesci ce te în- 
conjură:!- „a 

Căută încă; află desemnuri, 
_— Ce ordre!,.
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O idee „ÎI veni, - | 

— - Nu pociii să dorm, —. - își dise el. — 

Pentru ce nu aşi scri ce-va în acest album? 

Se uită pe masă, vede tote cele irebuinci6se 

- spre a seri. Se pune la masă şi după câte-va 

minute scrise în album acestă poesie asupra. 

femeei : o 
7 

Fiice ale frumuseţel, 
Gracil, coborâţi din cer, 

Cu lumina, dimineţei 

| Ce se scaldă în eter! . . 

- - Și p'acâstă poesie 

Reversaţi -parfum divin, | 

- Ca un ra de ambrosie! . 
Voia să cânt un cânt sublim, 

O temee, tot ce'n viață 

Face dorul mai uşor, | 

E cerâsca ta dulesţă, 

E suavul t&i amor. 

P'al tâu sîn suave vise a 

- Au făcut l6gănul lor; 

Graciile din cer proscrise, 

Ți mpletese al vieței sbor,



 - 
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Când câtarea ta cerâscă 

Mă îmbată de amor, o - 
Eu rog timpul să s'oprâscă, 
EI grăbesce al sâu sbor. . 

Mâna ta cea delicată 

Când o treci pe părul mei, 

Ca o âure curată. 

Uit că viaţa curge greu. 

"Când suflarea gurei tele 
M& îmbată de plăceri, | 

„Cred că unda vieţei mele a 
„Cură printre primăveri. 

Frumusețile divine 

„Nu mai locuesc în cer; 

“Raiul pe pământuri vine,  - 

Fabulele tâte per! 

— Și acum, — dise Alexandru, — Elena 
-pâte să citescă aceste versuri; nimic nu este - 
mai potrivit cu dânsa, 

- Inchise albumul. Uitându- -se pe masă, vădu 
altă carte; "0 "deschise... Le h +/s dans la Vallce.” 
Citi. Iecă un roman ce arată mai bine de cât - 
tote operile filosofilor ce este: o  femee.
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— Elena a trebuit să 21 citâscă, să'l simţă 2— 

îşi dise Alexandru. — Este o mare asemănare 

între aceste doă suflete de. femei.. Pe scârță 

este scris cu mâna... mâna Elenei a scris 

aceste rânduri: | 

„Sufletul meii este trist, în mijlocul bucu- 

„viilor. 5 întreb pentru ce, şi nu aflu causa. 

„Mi se pare că viața îmi 'lipsesce „.. Și ce 

„este mai. răi e că nu pociii a mă plânge, 

„Căci ce pociii să qic, daca nu sciii pentru ce .. 

* „sufer. Și către cine mă voiii adresa ? Inima 

„mea, biata mea, inimă, sparge-te în lacrimi. 

„L&că singura consolaţie ce poţi afla în n viaţă!.. 

„Aşi dori să mor!.. Si | 

—- Biata femee ! — adaogă Alexandru. — Ei. 

cunosc causa tristeţei fele...: Inima ta, e plină 

de ilusii, de dorinţi curate ca fecidrele, de amor, 

Și cată să se închidă în tăcere, "Totul este oprit 

pentru - tine. „+ Oh! legile Gmenilor egoişti ! 

Târqiu de tot Alexandru se. puse în pat şi 

| adormi, cugetând la Elena.



  

  

    

  

    

  

a se: culcase ; dar în deșert invoca | 

SEE son Sistemul nervos, îi era iritat. 

O figură uşră coprinsese corpul €ă gracios. 

— Musica m'a obosit! — dise ea. — A- 

câstă lume ce primesc nu pote să mă distreze; 

din contra, îmi face răi... Nu voii mai 
primi pe nimeni. . Alexandru plecă mâne... 

Mi se pare un caracter fantasios, dar nobil 
și delicat. .. Dar pentru ce plecă atât de. cu- 

16nd?.. 0 să se înturne după trei dile..... 

Ce avea Caterina, de îl ruga atât să rămâe ?... 

Ar face mai: bine să nu mai 'revie. . „Nică 

4
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„nu cred că se va “înturna,. „+“ Este cochetă 

Caterina, câte odată indiseretă. Mâne nu voii 

mai invita pe Alexandru. să se înturne.. Voiii 

“fi 'ferice. . . Apoi daca s'ar înturna 2? Ce'mi 

pasă? EI nu face nică un TE aici. Un om 

“mai mult nu este nimic. . - Copila mea, plânge! | 

Bietule ângerel ! Vei fi tu re mai ferice de 

“cât mama ta! .. Să mă scol să deștept. doica..e 

O lumină în camera, de la colţ... cine dorme 

acolo ?. . Alexandru şi George... Sunt două 

ore de dimineţă... Transperantul este rădicat. 

„Alexandru e încă deştept... Să me uit... Dum- 

nedeule... el: scrie pe o carte... albumul meii, 

a recunosc. „. serie... îl închide... Ia altă cartel... 

_citesce... Ce cărți sunt în buduarul mei? Le 

-l ys dans la Vailde. Ce împrudinţă. .. a scris 

nişce cugetări triste ... Le, citesce...: tremur le. 

Lasă cartea... se culcă. 5 lumina se stinge... 

„ Pâte că nu a citit... nu a găsit acele rînduri. ... 

- Dar ce. indisereție!... EI dârme !... 'Tâtă lumea 

“ dârme... eii sufer... 

» Copilul tăcuse. Elena se urcă în pat. 

“Sociul săii ce dormia în alt pat, se deş- 

temă, EI avea obiceiul a se scula înainte
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“de qiuă. Căscă de câte-va oră în cât -se. auqi 

în totă casa. E 

"— Dormi, Eleno?— întrebă el. 

— Sunt deștăptă... - 

— Nuwi. aşa că: am petrecut bine sera 2. | 

Am dis o vorbă care a făcut sgomot... | 

— Mai bine să nu fi dis o răutate şi încă a- 

supra unei pers6ne care o primesci în casă, 

— Ce vrei? Aşa “sunt ei... când îmi vine. _ 

o idee de spirit, nu cruţ pe nimeni... Aqi nu 

plecă nimeni. Vedi de îngrijesce de Gspeți, să fie 

mulţumiţi... An trebuință de dânșii în intere- 

sele mele. -. a pr 

Elena înecă, un suspin. | 

— Na sciii,—urmă el,— ce stară o f având. 

acest Elescu ? 'Trebue să”. îngrijim.. Cine scie 

cum vine timpul să am trebuință de el... Nu 

mai. sunt în post, nu mai câştig nimic... Chel- 

tuesc “tot din averea nostră... 

Vorbind astfel, postelnicul se scolă şi ese, 

să se plimbe prin grădină. !
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E cu noă ore diminăţa toți âspeţii erai 

în chioșeul din grădină, 

O convorbire „aprinsă începuse, între TaJan- 

giu şi Elescu. . | , 

— De trei ani aprâpe, — - dicea cel d'în- 

tăi, — țera, este îngenuchiată; un“ gemet de 

„durere resună peste tot; casa, statului este fa- 

lită; comercial cădut.! Cine a, făcut acâsta ? 

Paterea esecuitivă care este în mâna, liberali- 

“lor. Ce îndreptare se face ? Nimic. Răul creșce 

„pe tâtă qioa. | | 

| — Acestea, sunt nisce tente, — răspunse
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Elescu, — cară nu scim până la ce: punt pot 

să fie esacte. Cu tote acestea, cari sunt cau- 

sele. lor ? Sub domnia lui A.. Gica, aţi. redi- 

geat o doleanţă care începea: „'Țâra este în- 

- genuchiată. Casa statului este falită!“ etc. O 

_scii, căci ai scris'o- atunci. Aceea ce aţi dis 

atunci, diceţi şi acum. Aveţi un tipic. De trei 

ani nu sa făcut nimic, este adevărat; care 

este causa ? Vorbiţi în numele nobileţei! Dar 

„sciți cari sunt obligaţiele - unei clase nobile ?. 

„_Sciţi că nu pot esista, nici odată drepturi fără 

datorii ? Cari sunt străbunii voştrii morţi pentru 

patrie. pe câmpul luptelor 2 Spuneţi'mi numele 

lor? Unde sunt sacrificele ce aţi făcut pentru 

ţâră ? Sa făcut un împrumut naţional. Hei 

bine, cum aţi răspuns voi cari vă Qiceţi no- 

Dili, marii proprietară ? Nu aţi dat nimic, ca 

să dovediți că în naţia română nu este viaţă. 
— Ultragiii ! — strigă Talangiu înfuriat. — 

Scii cine sînt ei, domnule ? . - 

— Sciii, un bolnav. | 

— ME insulţi, şi îmi vei da satisfacere. 

— Daca îţi place, bucuros. 

La aceste vorbe damele scoseră un strigăt...
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Elena ce turna cafeua,. rămase cu' vasul în 

mână tremurând. Ii pi 

— Nu vam dis eii că i politica nu este bună 2— 

dise Caterina. i , 

Talangiu eşi din chioşe.. Elescu rămase li 

niștit, şi începu :a face glume cu Caterina des- 

pre lucruri cu. totul: indiferinte. 

— Sai intro dus duelele în țeră! - — dise pos- 

telnicul. — Nu mai e de trăi! 

-— Ne-aii adus moda bonjuriștii cară vin de la 

Paris, — „dise principele Iordache. a E 

— Sait. mai bine moldovenii, — dise avo- = 

catul boerit. Ă 

— Sistemul rus sărmainul |—dise postelnicul. 

— Ai drept, — "răspunse principele Iorda- . 

che. — - Francia o să ne puie- capul! In 

„fruntea ei este un revoluționar... Cum vrei să 

ne fie bine 'noă, ţiindu-ne de pblele ei? * 

„Elena lăsă o nare parte "din: societate în 

„chioșc Și se urcă în casă. Ea ardea de curio- 

“sitate să afle daca EJescu scrisese în albu- 

mul ei și ce scrisese. Se duse în camera unde să 

dormise Alexandru. Odată acolo, deschise tre- 

murând albumul.
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După cetirea, acelei poesii, lăsă săi cadă 

“albumul din mână. 

— La. femnce 2 — dise € ea. — Dar! care. fe- 
mee ? Nu văd nică un raport între “stăpâna 

acestui album şi poesie !. N'are nici un 'cu- 

vânt. să mi o -adreseze mie... nici nu ar fi 
| „cutezaţ să o facă... numele mei nu este... Ti- 

tlu ce dă este de natură a'l scusa.. dar nu se 

„pote. Trebue să aflu.., să/l întreb... nu văd 
„nică “un tă. 

Ast-fel vorbia, Elena şi se decise să întrebe 

pe Alexandru : cui adresase acele versuri. Se 
duce în erădină pe o alee, întâlnesce pe ki 

escu. 

a Nu sciam că ești poet !. - — qise ea. 
= Fă poet ? | 

— Dar'citiă în albumul meii o. . poesie. | 
— Nu sînt eii autorul... 

— Acâsta ne dă o idee de poesia, - veche 
care divina, femeea, ... In ce scop ai trecut'o 
pe albumul meii ? 

_— Am complectat ideea, autorului, .  Băsină 
subiectul viselor. sele. | | 

“Elena, deveni roşie. | | Pa | 
„— Ce manie cu acestă politică !: Merită ea,
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a face să se bată “doi Gmeni ?: Sper că mă 

“e asculta, nu vei face copilăria, a te bate în 

duel cu un om mai mult bătrân ? 

— Dacă voiii fi provocat? 

—' Vei refusa,.. sait dacă nu... 

— Sai dacă nu? 

— Noii avea o rea idee de d-ta. -- 

— Dar a refusa,. mi se pare 'cu neputinţă. | 

— Tţi cer-o gracie?.. : 

— O gracie? a 

— Certa a început î în casa, nâstră... Nu aşi 

dori să. ne vedem puși pria gazete, şi mai ales 

“ dându-se faptului nisce cause de natură ăn E 

— Dacă ţii atât la, acesta, eii pocă să refus, 

Elena îi întinse mâna pe care Alexandru 

o sărută, Me 
-— Să ne întârcem- în chioşe! — dise' ea. - 

În chioșc adunarea, vorbia,. despre duelul ce 

era să se facă. 

— Nu vă temeţi, - — dise Alexanăru. — 

Ei nu mă voii bate. Voiii procura d-lui Ta= 

langiu plăcerea, a. dice: „Acest om este lași“ 

George augind aceste vorbe, i dise: 

— Ce vrei să faci? , | 

— Refus,  - i | LS
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— Dar ... 

— Lumea va dice că sînt laș, .. 

— De sigur... 

“Apoi Alexanâru vădând pe 'Talangiu, îi 
dise : o 

2 Domnul mei, -primesce scusele mele! 

Mărturișesc că regret cele ce am dis. 

„La aceste vorbe Talangiu rădică capul cu 

trufie, se uită la Alexandru şi surîse cu ironie. 

— ME aşteptam, domnule, la acesta din 

partea d-tele. | 

— „Nu prea are curagiii domnişorul ! — dise 
principele Iordache către dame, 

— Acest om nu „are inimă, — Qise Se- 

TesCu.- E | 
Audind. aceste vorbe, Elena - suferea adânc: 

— Ei singură, — îşi qicea: ea, — sînt cau-. 
sa, acestei umilințe. "Mia promis a nu se bate, 
şi ţine cuvântul. Ce răbâare şi ce virtute din 
parte“. | 

- Hei bine.te iert, domnule ! — strigă Ta- 
langiu. — Numai ca să arăt căpe lângă cu- 
ragiul ce este născut în noi esistă și gene-. . 
zositatea. Iţă întind mâna. .. 

Tte aceste vorbe erai nisce vîrfuri de cu-



CERTA | 77 
  

țite ce se înfigeaii în “inima Elenei. Ea, se 

mustra că putuse cere de .la Alexandru pa=-: 

rola că nu se va bate. Acum ar fi voit săl 

rOge a primi provocarea, “Când. se gândi - la 

grăvitatea posiției lui, făcută printr'o “indis- 

cretă intervenire a sa, şi care putea să câră | 

_obligare, Elena tvemura.: Se crequ compro- . 

misă, . a 
Elena se închise în camera sa. Acolo, după: 

ce se gândi la tâte nefericile.ce o aşteptaii, 

deschise albumul și. ceti de mai multe oră 

“poesia lui Alesandru. _ | 

Caterina intră zîdând în casă. 

—  Scii că nu se vor mai bate? . 

„— Lasăii să facă ce vor voi... Ce ne pasă 

nonă ?-. . e E 

— Negreşit . „însă îmi pare răi. 

— Pentru ce? - . 

— Pentru acest tânăr.. trece de aş... . 

— Este un om cu spirit şi cu inimă... şi: 

dun. nu. "ţă facă idee ! 

— Ce lesne "i-ai cunoscut inima! ..: 

— Caterino,- scii ce mi s'a întâmplat? Du. 

cunoscă albumul meii.. Eri încă îl foiletam 

împreună, Aqi găsiă aici 0 poesie.noă. Pen-.
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tru cine este, e un secret; cine a scris?0, “e | 

un secret. 
— Să veden!... | 

Şi luând albumul, 'și aruncă ochii: 

— La femee !.. la care femee ?.. In genere ?.. 

Cine. este autorul ?... Să vedeu. Eri nu era 

- scrisă, deci a scris'o adi... Cine din. cei de 

faţă 2... Să cercetăm cine o fi făcând versuri... 

Şer nu scie scrie românesce, și apoi îşi face un 

„merit din ignoranţa, sa... Bar este tâmpit, in- 

capabil de-a cugeta și simți ast-fel... Geor- 

ge nu pote să facă un vers. Bărbată-tăii nici 

nu mai vorbim. 'Talangiu, principele Iorda- 

-che, cei-alți.. „nu pot seri alte versuri de cât 

de cele ce „se scrieail odată când era bunica 

fată: | 

| „Iar când cântă psaltichia. 

Ti sare din cap tichia.“ — Rămâne 

dar Elescu. — Dar şi el de unde eși „poet 

d'odată? Acest. album tu.nu Pai. dat nimenui, 

: decă, autorul e introdus: aici... 

— În camera mea de culcare! 

Elena. se. spăimântă” şi se - grăbi a spună 

cum albumul era în buduarul săi ocupat de 

George și de Alexandru... cum a: zărit n6p-
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tea, lumină în acea, cameră, cum s'a uitat şi 
a văqut pe Elescu scriind în album, | 

Caterina eşi, Elena rămase singură. 

- — In acestă vară 'vom fi trişti aid, — 

ÎȘI dise ea, : 

Și gândind ast-fel, îşi drese toaleta. 

“Elescu căuta, camera îli care dormise și 

unde avea sacul săti cu bagage. Din înteru- 

plare, se încelă şi intră în camera unde! era 

Elena. Acesta 'şi desfăcuse” părul ca săl ne- 

tediască, și apoi să "1 aşede. Era, frumos acest 

păr umbros, lung, des, strălucitor și atât de 

„fin în cât se perdea. snb ochi, desfăcându-se 

şi ziurind pe gâtul ci alb ca nâua,: în inele 

naturale și gracidse. Alexandru surprins,- -scă- 

pă un strigăt. 

O! mt iartă, dimnă! — dise el. — Căutam, 

camera mea,.." N 5 

Elena se sili înainte de tâte să fie indi- 
ferentă față “cu Alexandru; să nu facă nimic 

care săi arate. că ar sista umbra unei idei 

că el ar putea spera cel mai mic lucru. 

— Daca, ai venit odată, — îi dise ea, —: 

“ședi, | | 

Elescu se puse .pe.un scaun.
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- — Ce frumâsă este ! — îşi dise el; apoi a- 

dresându-se către Elena, urmă: — ai un păr, 

dâmnă, care ne face:să uităm graciile. 

"-— Aşa! — r&spunse ea cu indiferență şi 

întârgiină în vestrângerea, părului. — NE a- 

șteptam să mi laudi părul... Nu este așa,. 

urmă ea, — că vedi pe vițele acestui per 

E gracios jucându-se un hor de gracii ? Ast-fel 

spurie poesia din album. Oh! poeţii !.. Ei văd 

tote printr'un prism de frumuseţe, de. _gracie 

divină |... | - 

— Aşa am simțit... eii înswmi... 

— Aşa dar, acea femeă căreia sunt adre- - 

sate verșurile, sînt eii ? — dise Elena rând. - 
— Și care ar putea fi alta? — xespunse 

Alexandru, pe care indiferența şi rîsul Ele- 

nei îl sdrobia.. a | 

— Daca sînt eii, atundă citesce acea poe- 

„sie. Să comparăm daca descrierea, este justă. 

— Dâmnă |! a | 

— Nu te supăra!., . Iţi fac: gracia de a, 

„nu te sili la acâstă cetire, . - | 

— Eşti crudă ! | | 

Flena Sulise.. 5 

“Alexandru nu iubise nici odată o femee, a-
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cel ideal din poesia. ce copiase, — căci nu 

găsise încă în nici una din femeile ce întâl- 

nise până ațunci în calea vieţeă sâle, | 

Elena era, pentru el o. femee ce nu semăna 

cu cele alte feinei, o fiinţă cerâscă. În fie-ce 

oră descoperia, înt'ânsa o cantitate noă, şi 

în fie ce oră se vedea atras, fără. voia sa,-- 

către dânsa. Pentru prima 6ră în viaţa sa, 

se tarburase înaintea unei fendei... El o cu- 

noșcea, numai de o di. Daro qi fusese destul 

ca să o iubescă. In acest scut timp el ghici 

tot ce acel suflet avea în sine de sublim. Dic 

unii că acei. ce se înamoră la prima, vedere! 

„de o femee, nu sunt înamorați în adevăr, că 

"nu este de cât o: patimă sensuală inspirată a 

de admiraţie pentru frumuseţea, fisică, că un 

amor adevărat are trebuință de lung timp de 

a se cundsce. Dar. esperienţa a, „dovedit, de 

multe ori că un om a putut iubi-o femee la 
prima, vedere, puntru cnalitățile morale. - 

Pe când Alexandru admira acest tesaur: as- 
cuns îni- sălbăticie,_împrejurul lui nu audia de 

cât elogiurile ce "1 da. tâtă lumea. Nimic nu. 
ne. împinge mai cu răpediciune a admira pe 

cine-va ca elogiurile ce lumea îi face. Aceste ă o a pă E
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elogiuri sunt ca nisce punți de rose ce sea- 
- runcă. sub pașii noștri în calea, ce luăm spre 
a adiniră.. un obiect. po 

Faptul real era că sufletul săii se turbu- 
“rase. Când vedea pe "Elena simția un farmec 

__ neînțeles. Când n'o măi vedea, eră gânditor, 
nemulțumit. Fără ș'o caute, imaginea ei se a- 

mesteca, cu tite gândurile sfle. i 

Către acestea. el tot nu scia daca o iu- | 
besce! Ocasia nu se presintase încă spre a - 
putea înţelege acesta. 

— Daca ai mai sta câte-va dile aici, am 
face partide de călărie... Primesc? — întrebă, 

Elena pe Elescu. 

— Da, — răspunse Alexandru distrat, 
—: Vom vedea monastirile, munții. noştrii. 

Sunt locuri cu totul frum6se în munţi... Dar 
nică nu mă asculți ! La ce te. gândesci? 
-— Cine ar ghici, mi-ar da dreptate să 
„mă las a fi răpit atât de dulce, | 

— Ssii că nu eşti corect cu „ine... Oi 
“cară ar fi gândurile ce te răpesc, cred că ași 
merita mică atenție !.. 

rr "Esti totdeuna amestecată în visele mele ! 
— „Acum complimente 1. De câna? 

>
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— De eri seră sînt altul... de eri sâră 

am început a trăi.o altă viaţă!.. 

— Pastorală negreşit.. suntem la ţeră... A- 

ici aerul e curat şi îmbălsămit... 

— Aerul 2... Nu mai vorbesc nimic, tâte qi- 

sele mele le interpretezi într'un sens cu totul 

contrar, , 

"— Nu te supăra! 

— Aș fi voit să nu te cunosc! 

Vorbind ast-fe], ajunseră în chiosc. 

'Tudorina era răsturnată pe o canapea: fru- 

m6să, gravă, tăcută; ar fi gis cine-va că este 
în admiraţie pentru frumuseţea sa. 

— Cât este de frumâsă! dise Elena lui 
Alexandru.— Du-te și vorbesce'i. Teme-te însă de 
ai dice vre-odată că o iubesci: un amant ce 
se declară, este un rege ceși perde tronul. 

Alexandru înțelese sensul acestor vorbe. 
— Înaintea sa, — răspunse el, — voit fi tot- 

deuna un rege pe tronul săi, 

Alexandru se puse lângă Tudorina, între- 
bând-o: 

— Este adevărat, dâmna mea, că un a=- 
mant care se "declară, este un rege detronat ? 

— Din contră, — dise ea. - ”
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— 0 damă a spus acesta, 

- Către cine ? 

— Către un amic al meii. | 

— Atunci dama nu îl iubeșce, şi cel mai 

bun “lucru ce pote să facă amicul d-tele este 

să -%Și caute de drum. 

Un serv anunță g gustarea. Ospeţii se îndrep- 

„tară spre sala de mâncare. - 

D-nu P..... era în vervă astă- dată. cât 

_ ţinu masa, nu încetă a oritica starea politică 

= actuală. SR | 

Bărbatu-săii fusese ministru; de qece ile 
-nu mai era,. Cât “fusese soțul săi în minister, 

Domnitorul era, cel mai perfect din lume ; țâra 
era, un Paradis pământesc; tot era mare, bun 

„a, locul: să. A'doa di, îndată. ce soţul săi 

-nu maj era ministru, Domnul deveni răi, țera 

| un infern; totul era meschin, nimic la locul săi. 

— Nu mai putem trăi în acestă eră ! — qi- 

cea. — In capitală nu mai poţi trece pe pa- 

vagiul pretutindeni ruinat, în casă nu mai 

eşti sigură din causa hoţilor. .. Pretutindeni, î în | 
tâte nopţile se fură... carnea, pânea, scumpel., | 

Afară, din „capitală nu “poţi | umbla: drumuri 
nu sunt; poştile" sunt în stare prâstă...,
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— Adreseză-te către soţul dumitale, — dise . 

George, — care a fost până eră ministru și 

“contracciii mai "nainte. De ce nu a îmbună= 

tățit tote aceste lucruri ?.. 

— Acesta nu este. o argumentare s seri0să la 

“Toţi l-ati trădat...Ce putea tace? 'Țera este plină 

de 6meni nedemni de a forma 0 nație. Ar tre- 

bui să o ea, ruşii sail “ amstriaciă; să scăpăm. 

de parodii ridicule.... - 

— Ba să măierţi I—qise principele Iordache. 

— - Înţeleg să vie „oştiră ruse, austriace, s'o 

ocupe câți-va ani, ca să ne scape. de roșii“ și 

de convenţiune ;. dar în urmă. să se ducă de 

unde ai venit. | 

— Aşa mă învoese si că! — răspunse po- 

stelnicul George. - | 

— In adevăr, -— dise George, — ocupă- 

rile străine aduc comerciului mușteriă, dame- 

lor amanți ! lie 

— De ce nu!— - răspunse Zoe Șeni. = —. Ai 

noștri nu sunt. în stare să fie nică amanţi!... 

— Ce dici, Zoe? — observă Elena. — Ci- 

„Ne te-ar audi vorbind, ar crede că nu mesi To- 

mâncă. 

o — Sînt nefericită « a fi româncă.
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— Ei nu cred. 

— Tu? Tu trăiesci în lumea viselor. Păcat 

de tinerețele tale! qise Zoe. 

— Ba nică un păcat.. măiertă, —strigă, postel- 

„nicul, —nevasta mea e fericită, îşi caută de casă 

Și de copil, își iubeşce țâra. şi bărbatul, şi.... 

ŞI... mare amanți, nici ruși, nică austriaci, nici 

nobili, nică din popor! - 

_ Postelnicul apăsă pe vorbele „din popor“ şi 

se uită la toţi să veqă dacă 'l-aii înţeles. 

— Nici din popor! repetă el.. | 

Zoe îşi muşcă buza, deveni palidă, corpul 

îi tremura. | 

— Imi vei plăti scump acesta, tu şi femeea. 

ta |—dise Zoe în sine, jurând de a'și ră&sbuna, 

într'o qi. Pretestă. că o dâre capul și se duse 

de la masă. Ea, se retrase în camera sa, unde 

medită la mijlcele de r&sbunare. . | 

— „Tu ai dis că am amanți din popor?— 
îşi dicea Zoe.—Hei bine voii face ca femeea 

„ta să iubească pe lacheul mei! 

_ Sufletul înrăutățit al Zoei căuta. cele mai 
infame mijlâce de ră&sbunare. 

După oare-care. cugetare îşi dise: . 

„— Am avutun tânăr lacheii, frumos, gentil în
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maniere, fiul unui văcar și al unei ţigance ; 

acum este scriitor la un minister şi trece de 

gentilom; mama-sa trăiesce, este” jumătate ne- 

bună. I6că omul ce-am săi aleg. Il voii în- 

văţa, la acesta, voii veni cu densul aici, unde | 

voiii petrece vara. Ii voii da bani şi vest- 

minte de boer. îi voii . spune înswmi cum” 

are să se esprime. Voiii aprinde imaginaţia 

acestei femei, şi când ea va începe al iubi, 

voii trămite aici pe ţiganca, mama, băetului, 

să strige acestei femei în faţa tuturor : „Dă'mi 

copilul ! Ce ?l-ai făcut? Amantul t&i este co- 

pilul mei!“ | . - 

Jecă, planul infernal -ce "şi imagină acestă 

femee. Ea păru fericită” totă Qiua,
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i 3 petrecu timpul în oxădină, 0. 

parte din cavaleri şi dame esprimând 

dorinţa â face o cavalcadă, dorinţa lor .fuse 

„împlinită. Afară, de caii postelnicului, desti- 

naţi "pentru aceste cavaleade, - se aduse încă 

ș6se, din cei destinaţi pentru - serviciul câm- 

pului. Se. aflati destule: șele de. dame: şi de 

„cavaleri. Sa 

Abia, eşiră din sat, ra pe o-.alee lungă 

și începură a se. întrece la g6nă, damele; — 

cavalerii de o potrivă.: Cursa lor fuse lungă, 

nici un cavaler” nu căqu. |
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Acum nu erai departe de Floreşci, unde 
_ începuse a se forma tabăra oștirilor române. 

— Fiind-că suntem aici, — Qise unul din 
cavaleri, — pentru ce nu vom merge în 
tabără? - 

— Să mergem, — răspunseră dece voci 
de o dată. | o 

“După o jumătate de Oră, ajunseră la tabără. 
Pe malul stâng al Prahovei, într'o întindere 

„de 0 oră, erati înălțate nişce barace de pari: 
şi nuele învelite cu. pae. Ar fi dis cine-va că 

„aceste încăperi erai preparate „pentru vite. 
Ploa înăuntru maă văii decât. afară; chiar 
după ce sta plâia afară, în barace ploa încă. 
Totă oștirea, nu se adunase încă. . | 

| Curioșii noștri se plimbati prin tabără, apoi 
„ descălecasă la cortul- unui colonel. 

Acesta îi întâmpină, cu destulă politeţe. Câţi- 
„va din cavaleri îl cunoșceaii. 

Acolo vorba, veni asupra, taberei.” Nişce 0- 
„Bceri le spuse că tabără fusese proiectată a 
se „face, sub raportul aședărei, după sistemul 
frances ; dar că ministrul oprise” esecuţia, sub. 
cuvânt că sistemul rus este mai bun. 7 in tabără 
era o nemulțumire generală, atât din partea
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moldovenilor câ și a muntenilor. Aceste nemul- 

țumiri purcedeai parte din propagandele -par- 

tidelor, parte din răul traiii al ostașilor, 

Cavaleada, nâstră porni către -casă p'o “altă 

cale. | RE pi | 

Astă dată mergem încet ; fie-care critica sai 

lăuda, ceea ce văduse. | 
— Soldaţii sunt hrăniți răi. “Unde se duca-- 

tâţia bani? — qise pricipele Iordache. 

— La contraccii,  —dise Serescu. 
— Cel mai bun lucru ar fi, — r&spunse 

avocatul boerit, — ca fie ce soldat să fie con- * 

traccii faţă cu statul pentru hrana gurei sâle. 

— Eşti revoluţionar, — răspunse Serescu. 

— Ori cum va fi. — qise Eiescu, — este 

totăsuna o plăcere să vei tabără română. 
— Să se bată cu locustele, — qise Șer. „,- 

— De ce să avem acestă tristă idee! — 

răspunse Elescu. — Când aua pe unii români 

ridiculând ideea d'a apăra mormintele străbu- - 

„nilor, pare că aud nișce 6meni născuţi în ro- 

bie, cari. tremură când se gândesc că ar-pu- 

tea să scuture lanțurile lor. Sub Domnii cei _ 

bătrâni, acest popor. român, despărţit în doă, 

era de dece ori mai puţin la număr, şi cu
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E tăte. acestea ei -se luptat contra inimicilor nu- 

mMeroși pentru religie şi jndepedenţa. națională: 

Spiritul resboinic nu se naşce cu. noi, este r esulta- 

tul educaţiunii. Care sunt luptele la cari capii ace. 

stor doă state aii dus pe români contra apă- 

sătorilor naţiei, şi ei ar fi vefușat da. com: 

bate? Nici -una. Ei sînt sigur că. oştirea 

Ei “română acum, deşi mică în număr, deși e-: 

_ destulă ca, să. potă triumfa contra - inimicilor 

„numeroşi. şi bine . organisaţi,. dar. în ori-ce 0- 

E casie, ar da un. es emplu de, curagiii ŞI ! ar muri 

toți ca nişce martiri. - 
— Nu vegi că am scăpat patria, sacrificând: 

ast-fel pe soldaţi ! 

— Și cine ne opreşșce a mări. ntimăaul ol: 

„daţilor ? Nu sunt bani, vei răspunde. Oştirile: 

neregulate nu costă mult. Ni. 0. „lege nu. ne: 

opresce a le-forma.. | o 

“Călătorii noștri ajunseră, la znalul -Prahovei. 

Trebuia să trecă rîul ca să apuce -o cale mai 

„directă către „casă.' Prahova, din. causa, ploilor 
la. munte, venise mare. O călăusă trecu îna-. 
inte. - Cavalcada - se cobori de o dată -în ri. 

“Elena, care mergea alături cu Elescu, “lovi 
calul ce voia să bea apă; calul î își perdu ecui-
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librul, se: poticni şi ingenuchiă, împins dei iu- 

țela curentului. “Elena căqu“ în. „apă. 

Aceste rîuri, de și nu sînt adânci, dar sînt 

răpedi şi patul lor este plin cu petre mari, 

așa că un om, care ar.cădea,. în ele resturnat 

de iuțela- apei, lovit de petre, este supus la 

Gre-care pericol. 

Pe Elena o. ameţi “curentul ; un minut. Şi, 

capul ei sar fi spart de o “petră. i T 

Alexandru sări după cal spre dânsa. »El.o | 

prinse, o ridică și o duse în braţe dincolo 

la. mal. Pălăria, ei de amasonă fugia, în josul 

rîului. Ea, era. palidă; părul eă -cel frumos se 

desfăcuse - și rîura, plin de apă “pe umerii. săi. 

Alexandru o depuse pe o pajiște verde ; cei 

cari trecuse riul, descălecară şi alergară „Ia 

dânsa ; ea, îX- întâmpină suridând. | 

— Nu este nimic ! — - dise ea. — Nică nu 

m am lovit; de. petre, nici -apă n'am „băut. 

Graţie d-lui Elescu. aa | 

Nu era timp. de perdut :- Elena se aruncă 

“din noă pe cal, aşa cum era udă, și caval- 

cada porni înainte. ” 

„Atancă ea, își aminti că Elescu o .prinsese în 

apă, 0 scosese afară, căi prin urmare el o ţinuse 

s
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"în braţe, o strânse. pâte pe inima lui. Ea 

simţi o rușine adâncă şi un fel de ură pentru 

„acest om. ă 

— Amândoi suntem plini de apă, — „dise 

Alexandru. — Să. punem caii în galop, ca să 

“nu r&cesci ! ! 

Ei p.ecară în galop. Cei alți îi imitară, dar 

după Qece-minute, începură a merge la pas. 

Elena și Alexandru se depărtară. 

_— Mulţumesc! —dise Elena, când caii se mai 

opriră pe cale. "Mi-ai scăpat viaţa !.. Sati nu 
şciii dacă n'ar fi fost mai bine să nu fi avut 

pentru ce să'ți mulțumesc Pie 

— Pentru ce acâsta ? - 

> — Beie omul ce suferințe sunt ascunse în- 
„viitorul săi? Crede-mă, domnule, că cele mai fe- 

ricite fiinţe omeneşcă sunt. acelea ce mor îna- 

inte d'a sorbi tâtă cupa vieței: lor. Ele mor. 

regretate. Sufletele lor rămân curate, ca în iua. 
în care'ait venit pe pământ... Ori cum, îți sînt 
obligată de acum înainte... "Mi-ai scăpat viața, 
„poţi dar să reclami viaţa'mi, ori când vei: voi. 

— Numai Dumnedeii ia înapoi - viaţa ce a 
dat 6menilor, — Qise Alexandru. — Apoi ar fi 
un lucru peste putinţă a xoi acesta. Acâstă viață,
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de care vorbesci este preţiosă.... Dacă vei muri. 

— Destul... înţeleg. Vrei să dici că dacă 
voii muri, vei muri asemenea... Creqi că a- 

ceste vorbe sunt noui penru mine ? Creqi că 

- alții nu "mi le ai mai dis ?.... Ele mă desgustă 

ca tot ce este minciună, „ca tot ce este esage- 

raţie, ca tot ce este ridicul. Amicia nu cere, 

nică o dată un asemenea preţ; atunci ea -ar 

«deveni o tiranie!... _ 

—  Amicia, qicea ? - 

— Amorul e tot una. Ce este amorul dacă 

„mu o amicie între doă sexe! EI se nasce din 

admiraţia ce 'are o parte pentru cea-altă ; 

din stima, din respectul ce șeie să inspire. 

"Raporturile stabilite: între aceste doă părți, 

reguleză gradul de simpatie, fac acea dragoste 

Tinişcită și fericită, saii acea patimă, furi6să şi. 

“adâncă. Însă causele ce '1 nasc, admiraţia, 

stima, respectul, pot înceta cu termenul vieţei 

“unei părți, cu atât mai mult când vedem că 

ele încetâză de multe ori în viaţă... Voi, tinerii 

.de adi,. aveţi capul plin de ideile romanţelor 

“moderne, un limbagiii proprii al lor, 'care de, 

“mult ce se abate de la natură Și de. mult ce 

s'a usat, devine nesuferit. |
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— Aşa dar îmi permiți aţi cere viața ? 

„—“Da, —— dise Elena. 

— Nimic alt? | 

— Ce alt? 

— Dacă îţi ceream inima, ? 

— Sai vădut casuri când o femee a, iubit 

pe acela, care “i-a scăpat viaţa, în. romanțe... 

Dar să lăsăm. la o: parte aceste glume..., căcă 

în adevăr nu pot a le lua alt-fel și să mer- 
- gem înaințe. e Se - 
In acel moment Caterină venia pe calul stii 

cu o repodiciune fabulssă. Ea mergea bine pe- 
cal. Era, solidă și elegantă ; lăsase î în urmă pe 

toți cei: alți înta”0 întrecere ce avură, Opri 
calul de departe ; îl puse în. trepăd, apoi la 
„pas şi se apropie de Elena. Ă 

— "Mi-ai făcut o frică mare, Dragă Eleno,. 
dise ea. "Te credeam înecată... mârtă chiar... 
Mulţumesc” d-lui Alexanâru că te-a scăpat)... 
Dar să nu întârdiem, vestmintele vă sant 
udate. . să mergem în galop |. | 

— Calul met este” ostenit, -— dise “Alexan- 
ara. — Este aprâpe să stea. Și nu vă permit, 
doă dame, a a alerga singure, 

— 'Te temi să nu ne fure? —  dise Cate-
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rina. - Nu are cine. Bar este în urmă... abia, 

mai suferă calul... Cată să sciți că îm'a ame-. 

it cu complimentele..: In cele din urmă, ne 

mai sciind cu ce să mă compare, "mi-a dis că - 

sînt frumâsă ca_un ananas! 

“Yorbind--ast-fel, se puse pe ris. 

— Dar Sofia ?—întrebă Elena- 

— Domnişora Serâsca 2... Ea încă mă face 

să 1îd cu manierile ei de parvenită: Bai îi 
(|isese românesce, că ar voi ca acestă caval- 

cadă să-nu se mai termine; închipuiţi- vă, el], 

care abia mai pote - şedea pe „cal! Sofia “i-a. 

r&spuns în franțusesce că nu scie limba în 

care “%-a vorbit!,.. Nu pot so sufer!,.. “A 

ședut doi ani la Praga, şi a uitat limba pă-" 

_xintâscă, Dar ce-va mai frumos!... Bar ne 

spunea că este cavaler bun, că pote face doă- 

deci şi patru ore. pe cal (nu şciii pentru ce 

nu doă- deci şi opt?), e că nu este cal pe care: 

„să nul domesticeze; eii - "i-am propus să ne 

întrecem, a dat 'pinteni calului... calul plecă 

ca vântul, . dar se. opri îndată. Bar. perduse 

scările, se ținea de comă Și se lăsase” pe eâtul 

calului. 

„— Dar ca să mergi și mai iute de cât | 
po
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calul, te-ai lăsat pe gâtul lui?2—îl întrebaii 

ei. — Inchipuiţi-vă că s'a supărat... 

După câte-va minute vădură case. Sorele 

"mu era departe d'a apune. El se culca în 

nori. R&sfrângerile lui făceaii valuri de aur și . 

rubin; o r&câre plăcută se răspândia pe faţa . 

„luncelor îmbălsămite. Umbrele serei se ară- 

tară pe sub dâluri. E . | 

Cele doă dame, pe cai frumoși şi spriuteni, 

treceaii ca doă vise poetice. Umbrele şi ra- 

-dele păreaii. că se dispută cu voluptate să le 

deschidă sînul. | . - 

Elena, ale cărei bucie se desfăcuse la rii, 

le lăsase libere, să fâlfâie în aer. Alexandru 

nu se putea sătura d'a_'privi. Caterina ea 

însăşi îi dise: - 

— Eleno, cât eşti de frumâsă L 

In fine ajunseră în curte. Cea, d'întâii gri- 

jă a Elenei fuse să'şi schimbe vestmintele. 

— Bărbată-mei o să mă mustre, — dise ea 
„lui Alexandru, „despărţindu-se a merge ca să 

se schimbe.—Are să afle ceea ce mi s'a în- 

tEmplat.. - dar numi pasă... Pioa de aqi a fost 
„. framâsă pentru mine, — urmă ea, cu 0 voce: 

tremuândă. —La revedere, — adăogă ea, 
S
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Apoi dispăru. 

Cu tote acestea sera la masă nu fuse altă 

vorbă de cât de baia Elenei în Prahova, de 
cai, -de rîuri, de înecăciuni.. Cei mai mulți 

spuseră cum -li se întâmplase lor lucruri mi- 

racul6se şi cum putură să scape ca „printr'o 

minune. Pretutinderi omul este om. Pretutin- 

deri acest rege trufaş al vieţuitârelor, îl gă E 

seşci aducându-ne aminte neîncetat despre pu- 

terea, geniului săi asupra “Tucrurilor ; născo- 

cind cu imaginaţia tot felul -de succese în fa- 

“vorea sa! Să fi: ascultat pe aceşti născocitori, 

şi să fi Imat drept adevăr! spusele lor, aă fi - 

„crequt, că Olimpul este pe pământ, că deii . 

Sail” făcut 6meni. Ă 

Dar nimic nu fuse mai voios spus de „cât 

__ căderea, pe gâtul calului a d- lui, Bar, ce Ca- 

terina spuse cu atâta, spirit, cât era cu ce să 

omâre pe un om sub ridicul. 

Bar ascultă în tăcere. 

„— Vom vorbi noi mâne !—dise el în sine.— 

Să înveţi „altă-dată să râdi de: acela ce “ţi o- 

feră mâna, inima şi 0 stâre colosală... 

"Sera aceea, se petrecu cu voioşie. | 

Alexandru rugă pe Elena să cânte 1a piano.



100 - ELENA 
  

— Te tog,—dise ea, — nu mă sili a face 

un lucru care mă ucid6... De câte ori. cânt 

câte ceva, sufer în urmă... :Dar dacă ţii mult... 

să încerc... | 

-Dise şi se puse la piano. - 

Bar se duse la. Serescu şi îi dise:! 

— Am să ţi vorbesc ceva serios. Poţi să 

- vii după mine?” | | 

— Da! — qise Serescu. T 

ȘI. amândoi se duseră într'o cameră isolată.



  

  

VII 

CEREREA IN. căsăoara 

] iai e E | 

Ă B roce - | 
Amândoi când seu, ar au ot 

>) 
. - 

SICA, tremmrânda i îi dise: 

— De trei ani sînt. hotărât să mă însor.. . 

Voia să iai pe domnişra Caterina... Cât 

sacrificii nu. am" făcut pentr acâstă ide, 
căci acestă căsătorie ar fi fost un mare sacri- 

ficiă din parte-mi, o milă, ca, să die aşa, căcă 

„ea nu-are nimic şi eii sînt om cu dece mii 

de galbeni venit! Cum a răspuns ea la o idee 

atât de gener6să?, „A.vefusat!... Așa dar i6că' * 

ce m'am socotit: să mă 1&păd de _acâstă idee. 

ȘI, ă d-ta. ești un -om care apreţuiescă talen- .
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tele, averea... Şcii cuni se fac banii... Dom- 

nişâra d-tele este o fată cu minte... Ve cer 

mâna ei. | | | 

La aceste vorbe Serescu era să 'nebuniască 

de bucurie. El era, forte bogat, dar parvenit; 

nu sar fi așteptat nici o dată să "i ceră pe 

fie-sa unul ce. era, şi bogat şi boier de clasa 

întâiă. De şi nu mai sunt clase în România, 

dar desprivilegiaţii se mângâie încă cu clasele. 

— Voi intra, cu n&mul în n6m de boieri 
mari —îi gise el.—Nu numai atât: dar unde 

era, să daii zestre patru mii de galbeni venit 

la altul, voii da, acestuia, o mie, căcă este 

“bogat el Ensuşi; apoi se află într'o vârstă 

unde puţini mai pot să se însâre cu fete 

- tinerel, 

„Bar credu că tăcerea lui Serescu era mo- 

-_tivată de un refus pe care nu cuteza'a "il 

spune. Care -fu mirarea lui când vădu că Se- 

rescu, fără a dice o vortă, îi sări după gât 

și începu să 1 sărute. 

— Bine „—dise Bar,—dar ar trebui să con- 

sulţă şi pe domnişâra ? 

— Sofia nu are voinţă... nu trebue să aibăt... 

„Voi dice şi va face!.. 
- _ =
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— Dar mamă-sa ? 

— In casa. mea nu căntă găina... I€că, mă 

anc să le comunic acâstă noutate bună, îm- 

preună cu voința mea. 

După dece minute Serescu se întârse cu 

femeea şi fiica sa. 

— Postelnicul Bar a bine-voit şi "i-a plă- 

cut să se cobâre a cere în căsătorie pe Sofia... 

La aceste vorbe d-na Serescu scose un țipăt 

de bucurie. - i 

"— Bine am audit 2—întrebă ea.—M'am în- 

vrednicit... 

— Bine, bine, -—. întrevupse Serescu, adre- 

sându-se către fie-sa. — Primeșcă să iei pe d-nul 

Bar de bărbat ? 

— Cum va voi papa! — și vorbind așa, 

lăsă ochii în jos. 

Și acum talente, merite, virtuți, onestitate, - 

mergeţi şi v& ascundeţi cu rușine! Lăsaţi să 

trecă stupiditatea, imoralitatea, purtate de bo- 

găţie! Bar era un om fără spirit, fără inimă, 

fără moralitate. In timp de dece ani deveni 

bogat prin răpiri ; lumea îi dete porecla îro- 

nică de modestul răpitor ; -bătrân, zdrobit, 

urit, neplăcut, ridicul, nimic nu'i lipsea ca să



104 e LE NA 
  

complecteze o ființă demnă de dispreţ. Cu tote 

acestea iscă un suflet june, inocent, curat, o 

fată plină de frumuseţe, de graţie, care îi în- 

“tinde mâna şi îi qice: „Tinerețe, frumuseţe, 

orații, răsfățări, . iubire, tote sunt pentru tine, 

pentru că spiritul tăi este stupid, inima secă, 

„pentru -că ai şciut să furi şi să te facă bogat.“ 

Biata tinerime, depune la pârta vieţei, intrând, 

„visele tele cele .frumâse!. Și voi, virtuţi, mer- 

| geți să vă spânzurați de acestă pârtă ! 

După câte-va .minute, Bar intră în salon 

având la braţ pe Sofia. A 

— Domnilor și dâmnelor ! dise el. — Am 

on6re a vă presenta pe viitârea mea -mirâsă ! 

Peys6nele ce se aflaii acolo creură d'o- 

cam-dată că Bar își perduse minţile. 

— Cu consimţimântul. nostru este! —r&spun- 

seră Serescii. . - : 2 

— Iâcă şi o nuntă făcută pe IDOşia . mea ! 

— dise. postelnicul George. | 

Elena merse şi felicită pe socrii şi pe cei 

„doi promişi. Totă societatea o îmită. 

„— Nu mă felicitezi ?—întrebă Bar pe Ca- 
terina, A ” 

— Cum nu ? — răspunse ea. — — Vrei să mă 

alegi aţi pune cununiele? 
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—: Sper că o să ne cunune Domnitorul. 

Bar făcuse tâte acestea în necazul Cateri- 

ne, Când vtqu că "i se acordase mâna Sofiei 

şi pe Caterina atât de indiferentă pentrn acestă 

căsătorie, începu să se căiască pentru că fă- 

cuse acel pas. Totă nptea nu putu să dormă. 

— Ce-am făcut!— își dicea el. — Am voit 

să'mi r&sbun pe Caterina pentru” că râsese de 

mine ; dar ea rămâne atât de. indiferentă ca 

şi cum ar fi vorba de nunta împăratului Ben- 

galului!... - Părinţii primiră cu atâta înlesnire 

şi plăcere -să mt facă ginere, în cât îmi vine 

a crede că nu am căpătat vr'un lucru mare... 

Mâne ?mi iai vorba, înapoi... Dar se mai 

pote ?:.. Am anunţat, lucrul la totă societatea!... 

"Sâra, trecu voi6să pentru tâtă lumea. Un 

singur suflet era, întristat: Elescu.
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ei doi tineri, Alexandru şi George, se : 

vetrăseseră în camera lor de culcare. 

— Sunt aică doă femei cari nwmi plac, — 

dise Alexandru. Ai 

o — Care? | 

„- — Zoe şi "principesa “Târdache. 

— Ai dreptate. Ele sunt doi șerpi ce um- 

blă tot-de-una încolăciţi ! ! Inrtutăţile, intrigante, 

caută neîncetat a pune desbinarea între 6meni.. 

Nu este de mirare ca în acest moment să ur- 

ziască vIr'0 intrigă infamă contra vre unei. alte - 

femei de aici. . : E 

— George, — dise Elescu, — banuiala ce
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aveam, vii s'o întăreșci cu aceste vorbe! Ele 

meditâză o lovitură... şi mi se pare că vic- 

tima. ce caută, va. fi chiar Elena... Adi totă 

dioa. erai împreună, retrase, şoptind, și pri- 

virea, 10% sălbatică ce lăsaii pe Elena, m'a fă- 

cut a m& gândi... | 

— să ne preparăm a le desmasca, 

— Cum ? î 

„— Lasă pe mine.... Voii afla totul de la 

amantul Zoei. ” | 

ȘI George începu să sforăie, 

Alexandru rămase singur. El avea o ne 

mulțumire cu totul noă pentru dânsul. Era 

nefericit. Tubia pe Elena, şi începuse a înțe- 

“lege. Se culcă, . căută să dormă, nu putu. 

— Dâmne !—gise e].—Ce este acestă femee? 

Nu sînt un copil ce intră în lume pentru pri- 

ma 6ră... Adi am voit să plec, şi când eram 

să pornesc, puterile "mi-ati lipsit... Nu este un 

simţimânt trecâtor; ce se stinge îndată ce înce- 

tăm a vedea obiectul iubit... Ei sufer... este o 

pătimă puternică... Am trăit... am fost în re- 
laţie cu tot felul de femei frumose, spirituale... 
nică odată nu an simţit atâta; ceea ce simţ 

„acum este un lueru stranii !... Acestă femee



O PAȚIMA NOA 109 

nu m€ iubeşce,.. nu pote să mă iubscă, fără 

a deveni criminală... Ei din contra, primit 

aici ca un 6spe... nu, nică odată nu voiii viola 

“legile ospitalităței... E crud numai a gândi!.. 

Mâine voiii pleca... și nică o dată nu voii mai 

vedea pe Elena... Vor fi crude. minutele ' des- 

părţirei; dar trebue să sufer... voii pleca fără 

s'0 vâd... Oh! este atât de frumâsă! Sufletul 

ci este atât de sublim !... Ea ucide tâte fe- 

meile prin cualităţile ci! Imi pare că văd o 

cunoscinţă a viselor mele !.... Ea dârme !.. Dormi, 

ângere curat şi dulce! Umbrele suferinței nică. 

odată să nu plutiască pe fruntea ta! Astă- 

s6ră cânta la piano... Eram lîngă dînsa... în- 

cetase d'a cânta... Imi vorbia de suferințele 

acestei naţi. Ia 

— „Pentru ce te ocupi de nație? — o în-. 

trebaii. — Îngerii nu aii nică o naționalitate — 

Fa deveni rumenă ca 0 rosă, gânditâre, Re- 

începu cântecul. În genele + că, mi se păru că 

lucesce o lacrămă. 

Iubirea născu odată cu o contzarietate în 

sufletul lui Alexandru, ceea ce măria acest 

simțimânt. Contrarietatea era efectul educaţiei 

scle ; a: se introduce într”o familie, şi a trăda,
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era, incapabil. Sufletul sii rămăsese curat în 

mijlocul corupției societăței în care trăise. De 

aică venia suferința sa. | 
Este un luciu de observat, şi femeile de 

spirit "l-ai pătruns înainte de toți. Reserva, 
„ce natura le-a dat mai mult de cât bărbaţilor, 
Și pe care o practică prin instinct, le-a. dore- 

dit că nică odată un amor nu devine mal 

pasionat de cât atunci când află stavile. Omul 

ursit să doriască neîncetat,. facultate “necesară - 

„esistenţei sâle fisice şi intelectuale, se înţelege 
că îndată ce vede căi se realiseză o dorinţă, 
trebue să se înturne către alta, şi prin acesta 

"chiar să nu mai ție la, cele realisate. Urmâză 
dar .ca, să se înflăcăreze de o dorință ce nu 
se pote realisa. Femeile de spirit, cari chiar 
atunci. când împărtăşesc simţimântul adorato- 
rilor lor, rămân în. reservă, şi âii aerul a se 
împotrivi, fiind tot-de-una sigure că vor face 
a se naşce un amor profund în inima celor ce 
le iubăsc. Amar acelei femei care. ar lăsa să 
fie târâtă -de inima sa, să se învingă fără 
luptă”! A doa qi va fi uitată şi pote despre: 
ţuită. 

Elena, graţie spiritului săi natural de fe-
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mee, grație educației sele, graţiei încă cură- 

ţeniei şi inocenţei sufletului săi, printr'o re- 

servă demnă ce inspira stima şi respectul, nu 

avea să se tâmă de a fi învinsă cu atâta în- 

lesnire. Ea înţelesese simțimântul profund -ce 

inspirase lui Alexandru. Femeile nu aii tre-. 

buință de declaraţii, ele nu le voiesc, căci 

atrag după ele ca, consecuenţă o declaraţie și 

din partea lor,-şi ele nu voese nici o-dată să 

se declare învinse, nici chiar atunci când sunt 

în adevăr. Câte o-dată ea avea milă de acela 

ce iubia. Atunci, voind să verse un balsam 
„de fericire în- inima lui, îi esprima câte o idee: 

de speranţă, dar cu atâta echivocitate- şi in- 
genuitate, în cât Alexandru „nu şcia ce. să 

credă. a 

In diminăţa viitâre, Alexanâru “întâlni pe 
„Elena într'o aleie din grădină. Intre alte vorbe, 

el îi dise: 

— Aşi dori -s să il poet și să am „geniul 
lui Dante... 

— Pentru ce ? | 
— Ca să te imortalisez, ca pe Beatricea,— 

Tă&spunse el. 
Elena, tăcu, dar o tăcere ce inspira respect.
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Câte-va minute în urmă, veniră lângă ei 
mai - multe pers6ne. Un serv anunţă Elenei 

că "i-ati sosit vestmintele cele noi de la Bu- 

cureșcă. 

— Ah! — dise ea, — în dimineţa acâsta tote 

dorinţele” mă Sati împlinit ! 

ȘI aruncă o căutătură răpede asupra lui 
Alexandru. Ceea ce disese ea e prea mult și 

„prea puțin ; prin urmare nu era nimic. 

— Eleno, —— strigă Caterina ce ajunse acolo 
sărind. — Şeiă ceva? 

| — Ce este? 3 

-— Cei mai mulţi plâcă adi. +. Bar şi Se- 
_Yescii... nu este nică o perdere... Zoe și prin- 
cipesa Iordache. „Mai. bine, nu pociti să le 

_sufer |... Și Talangiu !.. 

— Ce fel 2 — întrebă E Elena, — așa, de răi 
tratezi pe amicii mei? | 
o — Daca nui sufer !... î- 

—- Mai pune unul în numărul -celor ce. 
plecă, — dise Alexandru. 
.. — Cine? — întrebă Oaterina. 

— In tâte qilele ne ameriinţi că pleci. 
— Dar adi, trebue...
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- Bleha atunci se ocupa a tupe o flâre ca, şi : 

cum ax fi voit să arate indiferența, sa, Ale- 

- xandru culese câte- -va rose. | - 

 — Ce vrei să facă cu ele 2—A] întrebă Ca- 

terina, i | | 
— 0 să le dai domnișârei Serescu pentru 

plecare. | | | 

— Bine qici,— răspunse, Qaterinay— să mer- 

gem să o vedem... Este sus.. Sa 

Ele plecară împreună cu “ Alexandru. Pe 

cale, Alexandru mergea, în urmă Şi ţinea în 

mână graţiosul buchet de rose. Elena rămase 

qm pas înapoi şi apropiindu-se de Alexandru : 

— D?mi mie acel buchet, şi ține acâstă 

fre; ca să'l înlocuiască în destinarea lui. 

Alexandru dăte buchetul şi luă florea de 

la Elena. Exa tot ce pote fi mai comun 

printre flori : ochiul boului. Alexandru nu 

dise nimic.” | 

— "Te duci,—mai dist. Elena i— dar o să. 

te întorci, te aşteptăm. Voiii pune acest - bu- 

chet în apă... Inainte da se vesteji caută să 

fi aid! i 

— Promit... Po aa 

— Al audit, Caterino ? - 

7
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— Lasă-te pe aceal... 

Intrară în camera unde erea, familia Serescu. 

„Câte trei membrii acestei familii părea cu- | 

fundaţi într'o fericire fără margini. Serescu 

vorbiă, şi râdea, când nu era cuvânt d'a ride; 

îşi freca, “mânele. Nevasta -sa, plângea cu Ja- 

crimi de bucurie. -: . 

— Așa, fiica mea, —dicea, ea Sofiei. -—Intri 

în lumea mare; te măriţi cu un boier. mare, 

„bogat !... Nu este nici o partidă mai bună! 

Vei fi chemată la baluri la palat, la miniştri, 

"la toți boierii mari... Vei fi una şi una cu 

tâte damele de rangul întâiă... Nu vei fi ca 

„mamă-ta, care era, silită să sărute mâna la 
tote damele cele mană și să o invite de qece 

ori ca să ședă pe marginea “scaunului .. In- 

chipuieșce'ţi, când se va auqi lucrul în Bucu- 
„ resci!... Ce va dice Roxanâra, a cărei fată a 

luat un biet, inginer ! ...: Ceva gice Pipiţa, 

care avea Serul că te: desprețuesce 2. 

— ȘI Flora, —. dise Sofia, — care î îmi i dicea 
într”o qi, că de ar şei că ea o-să ia un băr- 
bat în aceleaşi condiţii cu „mine, ar fugi din 

* 
eră... 

— N'are de cât să fugă!— răspunse bătrâna.
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„Ace mai om ! — qise Serescu.— In dece 
Ă, dece mii de galbeni!.... Numai el pote să 

„se  Doizivtacă mie 1... - 

_— Dar ce 2... Ca zugravul acela !... Aşi fi 

murit daca trebuia. să “7-0 dau... Saii ca 

domnul Pavel, ce este de şese ani judecător 

și nu a câștigat șese parale!.., Și alţii ca 

dânsul, care îți vorbesc de probitate, regimul 
noii, şi nu aii- ce să mânce! Cu ce o să ţie 

nevasta ? “Când fata, mea. o- vedea o roche de 

„ valensienă la una, un colier de briliante la, 

alta, să rîvniască, să nu. potă să'şi cumpere 

şi ea şi să  veştejască, să mbră ? Şi. pentru - 

ce 2 Pentru ochii frumoşi ai domnului cutare ?.. 

Dacă e pentru ochi numai, şi lacheii ai ochi 

frumoși... Apoi să fim drepți. Bar este fru- 

mușel, de și e pătat cu pestrui late pe obraz; 
dar chiar, acele pestrui ai farmecul lor... Apoi 

puţintel, delicat ca un -porumbel.... 'Totd&una 

cu mânuși” albe în mână, chiar la masă, ceea 

ce este un semn de nobleţă! In tâte qilele îşi | 

face părul cu ferul... Imi plac: bărbaţii ce se - 

îngrijesc !.. Bărbatul- mei nu erea, aşea... 

-— Bă aveam. alte lucruri în capul mei... 

| — Aşa este... şi pe atunci erail alte da-
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tine... Ai să fil fericită, Sotia mea, !.. Când te 

privesc “acum, pare că'mi eşti şi mai dragă !... 

Ce nerddă a fost Caterina, că nu a voit să 

îl ia! | 

— Na voit să 1 ia ?—întrebă Sofia. 

— Nu Qic- că n'a voit săl ia de cât pen- 

tru că era îngagiată.. Vedi câtă delicateţă, din 

parte'i ? Fiind-că, ea nu avea zestre, el voi 

să'i facă zestre! Apropo ... să'ţă iei o calescă 

cu cor6nă de conte. Să'ţi facă cărți de visită 

cu cordnă şi înaintea numelui să pui să serie | 

de... ceea, ce după moda de aq este semn de 

„nobleţe. | 

:— Cum are papa ? —dise Sofia. 

— Da... cum are papa... 

— Dir papa nu e nobil, — „lise Sofia, 

— Daca, nu a fost, este acum. _ 

- — Bar e nobil din naşcer e, nu e aşa, mană ? 
— Da.. din nașcere. Ma 

— “Ce fericire! — gise Sofia. - | 
„In acel moment, Bar întră î în cameră. Insă 

de la ușă începu să se închine până ajunse în. . 
dreptul damelor. EI sărută mâna bătrânei. 
La Sofia se plecă numai... Di i 

— Cum te afli, domnişoră? 

.
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_ — Bine, — vespunse Sofia. 

— Adi pornim la Bucur eşci, —  dise Bar,— 

să ne preparăm pentru nuntă. i 
„— Să plecăm, — răspunse Seresca. 

Convorbirea lor nu putu merge -mai de- 

parte, căci în acel moment intrară Elena, Ca. 

terina,. Alexandru și George. 

Ei salutară şi repetară felicitările ce_le fă- 

cuseră mai. "nainte. Se 

— Sînt fericită de cele ce s'ait întâmplat, — 

dise Elena... | a 
— Sărnt, mânele, cuconiţa mea.!... Cred Şi . 

nu am vorbe ca săţi arăt tot ce simt. 

— Acâstă fericire, —mai dise E Elena, — dom- 

nul Bar trebue să o simţă şi mai mult, căci 

dă mâna uneia din cele mai frumâse fete cu 

cari ne mândrim. , 

Bar se înclină, suridând de mulțumire. 

— In adevăr, —-dise el, 
Presenţa Caterinei îl. neliniștea mult. | 

— Trebuia să sfârșesc o dată cu viața de 

flăcăi... şi sînt cu atât mai fericit că am dat 

peste o partidă din cele mai bune!... 

Dicând acestea, se uită cu c6da ochiului la 

“Caterina. o ă
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—: Acâstă fericire o datoreșci gustului d- «tele 

care astă dată este al lumei întregi, — dise 

Caterina. — Sofia, este un ânger.. .. 

—. Îşi bate joc de mine şi de mirsa mea, 

— cugetă în sine Bar. 

„- Sofia se roşi şi surise de plăcere. 

— Bar este un om de pizmuit! —  dise 

George.—Alege tatdcuna mai târdiii, dar alege 

mai bine!... : 

Mea Ce frumos! — dise Seresca, rieînțelegând 

ironia acestor vorbe. — Na șciii cum să vă 

mulţumesc "mai mult... o 

— Imi pare răi că plecaţi! — le qise E- 

Jena. — Dar fiind-că plecați a pune la cale 

despre nuntă, vă voii însoţi cu urările mele de 

fericire... 

— Sper că o să mă invitaţi şi pe mine 2— 

întrebă Caterina. 

„— Regină a balurilor, putem a nu te in- 
vita ?—răspunse Bar suridând. 

După mai multe vorbe, în care Caterina şi 

George fură fără milă pentru aceste patru 

pers6ne, eșiră şi se duseră în grădină.
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sORSa, 

n acel timp Zo6 şi principesa Ior- 

SS dache, în altă cameră, urdiaii contra 

“Elenei, —o intrigă, criminală. îi 

— A is când nu eram faţă, că am un .a- 

mant din popor; a vepetat'o şi când “eram 

faţă, şi nu sufer pentru înteia, 6ră insultele a- 

“cestul om 1. Am jurat pe tot ce iubesc “maă 

mult în. lume să'mi r&sbun; și o voii face. 

— Atdreptate! —. răspunse principesa, — și” 

trebue să o faci... Dar cum? I6că ce-mi se - 

“pare grei. . , ” 

Atunci Zoe îi spuse, recomandândui cel +
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mai mare. secret, planul săi cu lacheul și cu 

țiganca. Când principesa auqi acesta, sări. şi 

„o sărută cu ardâre, lăudând geniul ei. 
— Acuma vom pleca spre a pune în lu- 

crare planul meii, — dise Zoe. 

-- Sînt la ordinele tâle, cu atât mai mult 

că am o ură mare pe acâstă femee. N'am 

vEut nimic mai pretenţios! Omenii merită a 

fi despreţuiţi!... Audi laudele ce'i fac 2... Toţi 

0 înconjâră... Când este în vr '0 “adunare, toţi 

ochii, tâte urechile sunt pentru dânsa, şi noi 

rămânem părăsite !... Virtutea ei este lăndată!. -. 

Să vedem până unde are să mârgă le. »Mo-. 

delul virtuţei !“ îmi dicea o-dată un nerod. Nu 
„este greii a fi virtudsă, neputând face alt-fel; | 

nu vede pe “nimeni în acestă singurătate... 
Dar să fie. espusă la tâte tentaţiile la cari 

suntem noi în lume, şi să vedem ce ar face! 

— De multe ori,—răspunse Zoe,—reputa- 

„ţiile nu snnt meritate. Cine şcie dacă Elena 
„nu face cât și noi! Dar pote că le face cu 

atâta dibăcie, în “cât nu se daii de față. m. Gre= 

şala, nâstră este că nu suntem ipocrite : facem 

- lucrurile la lumina s6relui... Apoi mai avem 

0 greşală : nu schimbăm destul de des aman-
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ţii; avându-i mult timp, lumea are ocasia săi 

descopere, 

— Dacă "%-am schimba des, abia ar începe 

ine-va să bănuiască pentru unul, şi îndată 

ar lăsa locul altuia, care şi acela ar urma 

" esemplul predecesorului săi. “ 

— Cine pâte să mai bănniască atunci 2... 

—- In adevăr „—dise pricipesa,—dar ideea 

nu mi se pare destul de practică. Dacă iu- 

bim pe unul și nu putem a ne despărți de el? 

— Inainte de tâte cată să te iubeşci pe 

tine mai mult de cât pe amantul t&ii. Acesta, 

este spiritul. Ascultă un esemplu: In iarna 

“trecută una din amicele mele, ce trece de 

virtute în faţa lumei, era, la al cincelea amant 

serios. ÎL iubia de: nebunie. Dacă trecea o sin- . 

gură qi fară sâ'l v6qă, era mârtă.. Nu ai idee 

câte sacrificii nu a făcut pentru dânsul. In 

paroxismul amorului săi, se decise chiar să 

fugă cu el. Este o natură pasionată și sînt 

sigură că nu pote să resiste, într'un fâfe d tete, 

a sacrifica, amantului săi tot. Soţul săi află 

ceva şi îi dete pe, la nas. Din acea, di, ca 

să arate acelui soţ că se încelase,. deveni 

rece cu amantul ei şi plină de îngrijire pen-
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tru unit. - altul "carei “căqu la îndemână. 

Bărbatul, vedând acestă noă amiciţie, î Și 

dise : „Am fost nebun! Nevasta mea. eşte 
aceași. pentru toţi. « Amica n6stră de mult 

ce afecta, simpatie “pentru cel din urmă, sfârși 
A. prin: al iubi, “șia uita pe cel d' întâi. Dar 

„acum este cu un al treilea... şi tâtă lumea o 
credea de sântă. Zguduirea schimbărei nu ţine 

“mai mult de câte-va, dile. Dar să plecăm, 
principesă, ca să ne apucăm de planul nostru... 

— Să plecăm. . 

Caii de postă veniră în curte. Atunci toți .câţi. 

„erai decisi să plece, începură a se prepara. 

Mai “nainte plecară promișii cu Serescu şi ' 

“soţia sa; după dânşii 'Talangiu, principesa lor-. 
dache şi Zoe cu bărbaţii Jor, Caii luă Elescu 
nu sosise încă. Trimisul se înturnă de la postă, 

„spuind că nu. sunt cai do cam- dată. . 

— Nu sunt cai? — întrebă Elena. 

Ea audi cu bucurie şi cu durere acest răspuns. 
— Cu tote acestea, — își dise ea, — aşi fi 

dorit să plece îndată. | 
— Nu sunt cai la postă !-— _ qise Caterina, “ 

Iă Elescu. —.Ai să mai şei aici,
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— Aşi crede. că'ți face plăcere să mai r&- 

mân? — întrebă Elescu. . - 

— Adevărat, — qise Caterina. 

— Ce indiscretă ! — își dise Elena, 

Elena, fără să'şi dea sema, simţia nemulțu- 

mire pentru familiaritatea, Caterinei cu -Ale- 

xandru. Lucrul era forte natural. Caterina, era 

sinceră. Apoi ea văduse un „fel de simpatie ba- 

sată pe stimă din par rea Elenei pentru Alexan- 

dru. Ea urma sub înrîtrirea, Spiritului de imi- 

taţie şi deprindere de a face tot ce plăcea Elenei. 

-Ospeţii rămași se duseră la, masă. 

Diua se trecu cu voioşie, în convorbiri de 

- tot felul şi mai ales asupra promișilor. 

Sâra damele făcură musică. Alexandru era 

înzestrat de natură: cu multe talente. Avea o. 

voce fragedă şi dulce, învățase cântul în Italia. - 

Acest tâlent al ăi Elescu fuse pentru E- 

lena. o surprisă plăcută. | 

Damele nostre îl rugă merei să cânte; 

el însă, ca om de spirit, puse cea” mai 

„severă reservă. Cântă de doă ori , acompaniat 

"ae Elena şi nu mai voi a urma. 

In -timpul ce ei esecutaii o arie sublimă din 

Don Juan, caii de postă sosiră.
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— Pleci? — îl întrebă Elena. 

— Trebuie să plec, — r&spunse el. 

- Atunci Elena, se puse să cânte romanta 

Salciei, accompaniindu-se singură. Vocea ei 

era atât „de curată, atât de dulce, atât de 

„tînără; aria era atât de melancolică, atât de 

suavă, în cât tâtă societatea se simţi răpită, 

transportată .într'o”: Due î-ideală. Ea  însă-și 

când termină, cântecul era îmbătată de durere. 

Alexandru credu un moment că tot ce vede 

împrejurul săi era cel din urmă vis al vieţei 

sle pe marginile mormântului. 

Câtă putere îi trebui ca, să ia congediii de 

la, cei de faţă, să smâqă. să fie indiferent, a- 

mabil cu toții, să aflepentru fie-care doă vorbe 

plăcute, să strângă mâna, Elenei și să plece |... 

Elena rămase la piano. Ea audi afară urui- 

vea, trăsurei, plesnetu) bicelor... Acea uruire 

se alină în depărtare, apoi cu încetul se stinse. 

- — Unde. voii merge? — se întreba el. — 

„Negreșit acolo unde Zoe se află. Este ce-va, - 

care'mi spune că acâstă femee caută a per-: 
_de pe. Elena... "Trebne să descoper... so scap, 

"de va fi ce-va
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„CORESPONDENŢA | 
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SU case o lună de la plecârea lui. A-, 

sâ Jexandru. In acel timp el scrise E- 

lenei vn bilet de „mulţumire. După ce îi mul- 

(umia, se scusa pentru că nu putuse să se 

întârcă. i | 

„Florile mele, — îl scria el, — saii vestejit 

de multe dile și eii încă nu m'am întors ! ba 

Elena. primi cu plăcere acel bilet și îi r&s- 

„punse în termenii următori : | 

„Am audit că ai fost indispus. Este. de-- 

vărat 2... Dacă, nu ai venit căci ai fost bol- 

Nav, Îmi pare + destul de răi; dacă însă causa
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nevenirii aici nu a fost. bola, ci negligenţa, 

- atunci îţi măturisese că și mai “răi îmi pare. 

„Buchetul d-tele s'a veştejit după trei dile, 

şi poţi să fii sigur că nu-'i-a lipsit. îngrijirea. 

Vai! nu puteam să trăiase mai mult!... Cei 

„alţi ospeţi ai plecat. A rămas numai Cate- 

ina cu care vorbim de multe oră despre 

domnia, ta... Ea, este” roa cugetărilor mele în-“ 

tvistate încă din copilărie. Intârce-te aici ca 

să mângâi cu presenţa ţi pe acei ce cugetă 

- tot-de-una la d-ta.“ - | 

Acestă scrisâre făcu 6re- care bucurie . lui 

Alexanăru, şi deschise din noi rana, -inimei: 

ste a 
| — Nu am putut să descoper “încă . nimic 

- despre. cugetele Zori. Pote că a fost o închi- 

puire a mea... Aşi putea. dar să mă întorc la 

Fănesci, unde se află Elena . Şi Caterina le. 

- Ori-care ar fi patima mta, voii avea. tot-de- 

una, destulă putere ca să nu m& las: a fi tâ- 

„rât la vI”0 indiscreție. Voii pleca peste câte- 

va dile ; cu tâte acestea, nu este răi a „seri 

Elenei câte-va, lucruri ce. se întâmplă pe aici. 

Acâsta, o va distra, - 

Vorbind ast-fel, luă: pârtia şi scrise :
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„era, nâstră este locul unde tot sufletul, 

ce a priimit mai multă favâre de la prove- 
dinţă, trebue să sufere. . Nimeni nu a băut. . 

din acestă cupă de amărăciune mai mult de 

cât mine în timpul din urmă. Cu tâte acestea 

sunt Gmeni ridiculi cari vin să ne distrugă 

câte o-dată. Bar, după ce a venit la Bucu- 

reșcă începu să se căiască serios -că ceruse 

mâna Sofiei... Căuta să ȘI ia, vorba înapoi şi 

nu afla nici un cuvânt. | 

„Serescii îi siliră să hotărască diua de nun- 

tă... Le respunse că peste dece dile. Atunci 

îl veni o idee originală. Voia cel puţin să 

mai întârie până când va avea cea, din ur 

mă. esplicare cu Caterina. Scii ce "şi-a: închi- - 

- puit să facă spre a amâna nunta ? Să dărâ- 

me platondul 'din salonul stă şi să qică căa 

căgut. singur, şi că, -prin urmare, nu pâte- 

face nunta până nu se va repara. plafondul. 

Dar în. fine s'a hotărât pentru Sofia. - 

„Sofia, din parte'i, anunţă de acum ce are 

să fie. In gilele din urmă: Bar era la dânsa. 

Era vorba de cai. Sofia qise că ar. fi fericită 

„când ar avea caii d-nei N... Bar nu dise mi 

mic. Peste. dece minute plecă, se duse la d-na
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N... — Cât te-a costat caii d-tele ? — Cincă sute 

de galbeni, r&spunse ea. Dar nn'i-am de vân- 

dare. — O mie! „răspunse „el, numai să mii 

vind !* D-na N... vădând că ţine atâta la 
cai, îi vându pentru o mie galbeni. A doa 

(i caii fură duşi şi puși sub ochii Sofiei. Tâte 

acestea le face ca să necăjiască pe Caterina. 

| „0 noutate! D-na Zoe a renunțat la aman- 

| sul săi din popor... Un tânăr”fecior de boer, 
o bogat. elegant şi forte frumos din Moldova, 

a luat locul. Ea "1 presintă la toţi. El trece 

dilele în salonul ei. Laudele ce ea “i face că- 

tre toți. sunt atât de esagerate, în cât lumea 

aici a, început să vorbiască, | 

„Exi am vădut'o. "Mi-a dis că are să vie 

la Făneşci peste. dece qile şi o să aducă şi 
pe Ranu. Acesta este numele noulii A donis.* 

_ Acum să venim la Zoe. Ea nu renunțase 

Ja planul ei de vEsbunare, Avusese un lacheii, 

care prin . protecţia bărbatului ci, devenise: 

„ „Xopist întrun minister. Ea 1 chemă şi îi dise: 

-— Tu trebue: să te laşi a face ce voiii 

voi din tine. 

— Voiii face tot ce-vei voi din mihe! — 

răspunse copistul. -- |
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— Am să te îmbrac ca, pe un fecior . de 

boier; să'ți dai bani; să ţii birjă cu dioa, să 
„te pun la masa mea, să. vii în. salonul meii | 

ca să petreci cu damele, să le facă curte... 

In fine, să uiţi ce ai fost... 

— Inţeleg,—i'&spunse lacheul. 

— Să” te supui oxbeşte la tâte ordinele 

mele, fără să întrebi nici o- dată pentru ce 

cutare saii cutare lucru. , _- 

— Aşa voii urma. 

— Acuma ține o sută, de galbeni, Şi mergi 

-de pune în lucrare ordinul mei. i . 

Lacheul luă banii şi eși. - El era un băiat 

intelegent,; crescut în casă boerescă; învățase . 

limba “francesă . şi o vorbia, maă bine de cât 

stăpânul săi. Șcia cun se presintă un tânăr 

elegant întrun salon, ce trebuie să vorbiască 

cu bărbaţii, cu damele. 

"A doa i fostul lacheii Ion se presintă la.. 

uşa, d-nei Zoe, într'o trăsură elegantă și în 

vestmintele unui dandy. Ei „se anunţă „D-nu 

de Ranu.*“ | Ş 

— D-nu in nat die Zoe.— Cine pote 

îi? Un străin? Să intre. 

Zoe se aşegă p'o canapea înt'o toaletă, de 
-9
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casă forte graţidsă şi elegantă. Ea începuse 

a se veşteji de vârstă şi de îngrijirile cele 

mară pentru a'și face figura mai frumâsă prin 

artificii. , i | 

„Ea se înclină şi invită pe a- -au Ranu să 

șădă pe un fotoliii lângă dânsa. D-nu Ranu 

purta. nişte ochelati eleganţi atârnaţi de nas, 

- ale căror băeri eraii aruncate după gât. A- 

câsta, îl făcea, necunoscut, | 

Zoe nu putu să'l recundscă de cât după 

vorbă. Ea se umplu de bucurie, vădând atâta 

schimbare în persona lui. Ion, care își făcu cele 

Vîntâiă încercări înaintea Zoei cu atâta Suc- . 

ces, în cât. acâsta, Își dise : | 

— Dacă nu ași sci cine este, aşi putea . 

să'l fac amantul 'meii I—Adi vei mânca cu mine 

la, masă, —Îl dise Zoe.—Bărbatul mei este la 

- Paris... Voiii invita, câte-va dame .. Tar peste 

- câte-va, dile să te prepari să mergem împreună 

„la. Făneşci. i 

Alexandru primise o scrisâre de la Elena. 

atât de tristă și descuragiată, în 'cât el credu 

că aude 0 cucuvea suspinând dureros în mi- 

jlocul ruinelor. o 

Iecă ce'i scria:
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«Este cu putință să te schimbi „atât? Aa. 

trecut mai multe ile, şi nu ai avut timpul 

să'ți aducă aminte de -amicii d-t6le! Eri totă 

diua şeduiii cu Caterina pe balcon, ascultând - 

la fie-care strigare a postașilor, dâră te vom 

vedea... 

„Ilusie ! 

„Lot se schimbă în n lume! Pentru ce “ami-.. 

ciţia nu se -va „schimba şi ea ?. Numerâsele 

ocupăză 'nu'ţi vor permite să vii, ast-fel că mă 

resemnez a nu te mai vedea, pote, nici o- 

dată. "Totuşi proiectul ce aveai d'a veni prin- 

tre noi, ne făcuse mare plăcere.. Noi suntem 

aşedate aici pentru viaţă, şi dacă ar trebui 

să părăsesc acest loc contra . căruia, - murmur 

de multe ori, dă, m” aşi crede mai. nefericită 

de cât ori unde. M& bucuram de apropierea 

_primă-verei, care avea, în „toţi anii o înrîu- 

rire bine-făcătore asupra mea; dar în acest 

an nu șciii pentru ce nu mă  mulțameşce, „pote 

că sînt bolnavă și de: aceea văd tâte în ne- 

gru. Să sperăm că va trece! 

„Am citit în aceste dile. cu Caterina: poe- 

siile lui Victor Hugo. Mai încântat. Sunt 

frumâse, sunt sublime, şi tot de odată sunt
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atât de: simple! Subiecte din viața reală; nică , 

o esageraţie. Sper să m& ocup mult în vara 

acesta cu piano, dacă nu voii avea vio sta= 

vilă. Sunt doă ore după mediul nopţei, termin 

aici. Adio. Iţă strâng mâna. | 

Acestă serisâre tăcu pe Alexandru să. ple- 

- ce îndată. _ 

— Curios lucru !— observa el pe cale.—Au- 

dind şi citind cuvintele Elenei, ar crede cine- 

va. că mă iubeșce, şi cu tote acestea nimic!... 

Eu am devenit amicul ei cel mai bun, con- 

fesorul sâii, protectorul stil, în fine acela de 

care Elena are vrebuință ca să esprime tot: 

„ce sufletul. ei are mai intim! ă 

"Către sâra, că ajunse la Făneşci. Damele” 

1 întâmpinară cu o politeţă la care el nu se 

aştepta. Venirea lui făcu mai multă impresie 

„asupra postelnicului George, care, îndată cel 

văqu, îl luă în braţe ii dise: 

— Bine ai venit!... 

Elena nu'i dise nici o vorbă, nică despre 

scris6rea ei, nici pentru întârdiere. O află mai 

veservată de cât totdtuna. Alexandru nu în-: 

ţelegea că tocmai, acestă reservă era un semn 

care ar fi trebuit să'i facă mulțumirea. EI luă
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acâsta drept răctlă. Observă că Elena evita- 

tâte ocasiile d'a rămânea singură -cu dânsul. 

— Se temea re de mine? ME crede indis- 

cret? — Se întrebă Elescu. — Ce pociii să'i 

dic?... O declaraţie ?... Dar pentru ce să se 

temă, când ea. este indiferentă ?... 

El se” perdea în cugetări. 

A doa di, după venirea sa, Alexandra era, 

în chioșc singur. - - 

- Elena veni acolo cu Caterina! Dar abia se 

aședară şi începură a vorbi, când Caterina se 

sculă “ca, să'şi aducă de lucru. 

— Caterino !—fi dise Elenă,—nu mai lu- 
cra, căci o să mergem la masă îndată. | 

— Voiti să arăt d-lui ce am lucrat,— qise 

ea, şi plecă jucând. . 

— Ce fac la Bucureşci damele care eraii 
aici ?—întrebă Elena. | | 

— Pe unele le-am văqut puţin, pe altele 
nică de cum, iar pe altele nici nu le salutam. | 

— Ră&il!—qise Elena.—Cine nu te cunâșce 

cum te cunosc ei, pote să ia acâstă purtare 

drept lipsă de educaţie, 

— Nwmi vorbi de acele dame, le urăsc!... 

Scrisorea ce 'mi-ai trimis în urmă este tot ce
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pâte cine-va mai bine cugeta, simţi şi espri- 

ma. Dici Iucrură- în stare d'a fărâma inima: 

unui 0m...." 

—:Da?2... In adevăr, mi aduc aminte... 

Faptul unei impresii momentane, Eram bol- - 

navă. Te autorisez să o judeci ast-fel, numai - 

„astfel şi să rupi scris6rea... 

— Voii urma, ordinul ce'mi dai!... Nu este 

nimic care să'ți placă şi să nu. fac... | 

— Ai adi o politeță nesuferită!... Damele 

de la Bucureşcă. ai făcut mult... 

—,Nu le vedeam, am dis.;. Am făcut cu- 

„noșcinţă cu o. domunișâră Maria... Fica lui 

0... Ni. gingaşă ca, o lăcrăinidră, .. 

Elena 1îse. 

_— Pentru ce Tdi 2... 

"— Faci nişte comparații... ' Apropo, eşti. 

poet, cel puţin de simțimente... Am să'ţi fac 
o observare:.. Eşti prea ideal, te depărtezi prea 

- des: de natură, intri pr ea, mult în Olimp. Crede 

„că viaţa reală, are mai mult interes de cât. 

acea lume a: imaginaţiei unde tot răpesce prin 

frumuseţe, dar unde nimic nu mişcă inima... 

— Nu sînt poet... nici nu voii: să fii. 

Un poet este o ființă ridicolă... 
—_
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— Domniş6ra Maria "ţi-a inspirat acâsta 2— 

dise - Elena, şi sculându-se, voi să plece. 

— Unde te duci? — o întrebă Alexandr u.— 

Ședi încă... te rog... ă a 

— Bărbatul mei vine: acasă... .Aud strigă- 

tul surugiilor. Se dusese la un sat în vecină- 

tate... Însoţesce-mă şi dă-mi braţul. | 

Ei plecară din' chioşe. Pe cale Elena îi 

dise iar: | 
— Nu spune că .am fost. în grădină... ] M'a 

oprit a .m& coborî acolo, „de când am fost 

bolnavă... . o Sa 

Apoi, luând un aer voios, adăogă: 

—  Voiii să te învăţ a minţi! 

— Împreună primesc a minţi, chiar dacă 

ar trebui ttă viața să nu fac de cât să minţ. 

— Șcii că eii aqi cred că “ai putea. sămi 

fi profesor în arta, d'a minţi ! Iţi aduci aminte 

ce mi diceai odată ?. îi diceai că inima "ie - 

mOrtă, că nu poţi să iubeşci, că nu aă vădut - 

nimic în lume mai frumos,” mai dulce, mai 

| ideal, Și “o mulţime de alte 'adiective pe . „cari 

nu le mai ţii minte, şi că, cu .tote. acestea; 

ai rămânea rece chiar pentru mine... Cum se 

face săţi perdi capul pentru domnişora Maria ?
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— Eşti crudăl,,. 

— Și fără inimă!... O femee fără inimă, 

nu este așa ?... | 
"— Eram un nebun când am dis acele 

vorbe. | o 
— Așa | dar, mărturisesci că domnişâra 

Maria este o minune? | 
— Maria 2... Dar de unde a răsărit acâsta ! lee 

O “tăcere urină acestor vorbe. Nici unul 

nică altul nu cuteza so întrerupă. Elena dise 
lui Elescu că s'a înşelat, că nu este bărba- 

„tul săi. Caterina "i întâmpină cu o faţă de pe- 

rină ce broda. Alexandru făcu laudă Cateri- 

neji pentru talentul cu care brodase. 

— Îți place? — întrebă Caterina. — Este pen- 
tra d-ta... Am lucrat'o împreună cu Elena... 

— Ce mincin6să! — dise Elena, apărându-se. 

— Ședură câte trei pe balcon. Vorbiră des- 
“pre una-alta. Pa 

Caterina se duse să şi depuie lucrul în ca- 
mera sa. . 

Alexandru vEmase gânditor, tăcut. 

-— Ce ai? — îl întrebă Elena. : 
— Nu voii mai putea trăi fără ca să te 

văă! I— strigă el cu ochii plini de lacrimi. -
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— După acâsta ce are să mai vie ? — în- 

trebă Elena ricând. — Îmi faci o declarare î în 

formă. a 

—-- Eşti viaţa mea, fericirea mea! 'Te iu- 

besc ca viața, ca ca ai Eleno, te * 

iubesc cu patimă!... - - 

— Nu! — qise Elena. —- Fără nici o pati- 

mă!... Patima nu implică ideea de amiciţie!.. 

— Iubire, amiciţie | — dise Alexanăru. — Ce 

îmi pasă numele. Oh! femeile, cari fac din 

acest simțimânt divin v hartă geografică cu 

despărţiri, hotare! 

— Imi dică că mă iubeşci, — răspunse E- 

lena. — Pentru ce m& 'iubeşci? Nu trebuie să, 

mă iubesci?...  - ” 

— Dumnedeii a voit, — qise Alexandru. 

— Dar ei nu voiii! — răspunse ea, sculân- 

du-se.. —. Vin'o după mine! 

Alexandru se duse dupe dânsa. Elena "1 

introduse. în camera unde era fiica sa. | 

—  Veqi acest : copil ce dârme? Este fata. 

mea. Vedi cât este de frumâsă? Daca timpul 

n'o va schimba, va fi o frumusețe. «.. Când va 

apărea pe strade; | în salâne, în sărbători, toţi 

ochii se vor îndrepta “către dânsa, ca s'0 ad-
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"mire, ca so laude... Dar lumea care va ad- 

mira frumuseţea, ei, ar putea să adaoge: „Ce 

păcat !. Este fiica unei femei fără principii. .. 
unei femei. care a iubit un um ce nu era băr- 

batul ei.“ J€că: ce va ice lumea, iâcă ce 
voieşci să dici, şi pretindi că mă respecţi !... 

— Dumnedeule ! lu. dar amorul mei este 

"curat ea cugetările tele, nu “ți voii cere niă 
o-dată a sacrifica, datoriile conjugale... 

“Elena, surise. . _ 

— Te credâni cu mai multă esperienţă în 
ale înimei omenesci !.. Am citit în romanțuri, 
am audit din gura menilor, divisând an0-. 
vul platonice, incri minând amorul sensual... 

Bieţii observatori! EI nu sei că nu este de 
cât amicia şi amorul. A iubi esțe- a se da! 
Daca ocasia, vine, ori-ce „femee -trebue să ca- 

Qă. Dacă se întâmplă, alt-fel, acea, femee se” 
încelă.. singură, încelă pe amantul ei; nu iu- 
besce. I6că dar. ce Îmi ceri: o crimă... Oh! 
dar pentr ui cicâșta ași mari ! 

— Vă caut: pr etutinderi; — _ dise Caterina ce - 
intră în camera, copilei. - a 
i — Vedr acâstă copilă, domnişbră ! — îi dise 
Alexandru. — Cât este de fumâsă,! Când va
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avea optspredece ani, când va apărea pe stra- 

de, în baluri, în sărbători, totă lumea va ad-. 

mira, va lăuda frumuseţea ei... Nu. va fi 

destul. Omenii vor dice încă: „acâstă fată. 

va fi încă o virtute, căci mamă-sa a fost - 

vivtuosă, - E 

Alexandru -apăsă. pe vorbele. din urmă. — . 

Elena înţelese sensul lor care era: „Voi 

muri, dar tu vei rămânea castă ca Dumne-o 

dei!“ Fu pentru dânsa o lovitură, durerâsă. 

— Ce idei curi6se ai aţi! — ise Caterina. 

Şi eșiră câte trei în balcon. Alexandru căută 

să fie voios, Se” sili să vorbiască, să. râdă. 
Dar râsul lui făcea “rău. Elena înțelese şi 

tremură _ 

„— Va pleca? — se întrebă ea... 

“Alexandru, tăcn de-o-dată.. 

— Biată omenire ! — esclamă el. --- Nu erai 

destul velele la, care natura te-a supus, a tre- - 

uit să'ți croesci însă'ți altă suferinţă mai 

teribilă, prin legile ce ai făcut !... | 

— E: nebun! — dise Caterina cu mirare. 

— “Mg gândiam la unul din amicii mei din 

străinătate care s'a. spândurat pentru că iubia 

o :femee.
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Elena deveni palidă. 

— Sa spândurat pentru că iubia o femee? : 

— Așa îmi scrie de la; Florenţa. „.„ 0 femee 

măritată! 

— Devine inter esant, — dise Caterina. — Dar 

-nu văd pentru ce s'a spândurat. 

— Pentru că femeea era măritată şi nu 
voia, să calce datoriile sele. 

— Ah). a | | 

— Femeea a făcut bine! — dise. Elena. 
— Maritagiul este fapta, Gmenilor ; amorul 

este fapta lui Dumnedeii ; femeea a fost pe- 
depsită, căci a respectat legile Gmenilor “mai 
mult de cât legile providenţei, — Qise Elescu. 

— Cel ce s'a spândurat, a făcut ră, — dise 
Elena. — El n'a avut puterea da suferi ; deci 
nu a fost demn de amorul amantei sâle. ) 

In acel moment postelnicul - George se în- 
ună, și Elena merse înaintea lui, 

- Ja sema, — - dise Caterina, lui Alexanâr U.— 
Tabeşet pe Flena... și. "mă e tâmă să nu te . 
'spânguri. e | _ _ 

— în închipueşci acâsta ? —r &spunse Elescu, 
„care' roși şi” înclină capul. 

— Este re peste putință?... Eii, femee,--
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şi sînt înamorată . de dânsa... Mulţi s'a îna- 

morat cu patimă... dar n'aii isbutit; este o; 

inimă ce nu se deschide de cât la: amârea 

fiicei sele... Nimic nu pote s'o atingă. Daca . 

vei avea - nefericirea, să o iubeşci și să i o 

spui, vei fi perdut... 

— Adevărat ?... Dar nu este „pericol. 

— Cum? E 

— Nic nu, mă voii înamora, nică nu “i 

voit spune... | | | 

— Ha! ha! — strigă postelnicul venind cu 

„Elena. — Iâcă, tinerii împreună... Ca, 'doi po- 

rumbei... pereche plăcută... Nu vă turburaţi |... 

ună Qioa, . Alexandre nene! Of. sînt oste- 

..„ Am alergat prin grâu... Așa se câştigă 

| e | Ă ă 

Caterina se roşise Și gongonia. “ Alexandru 

surse. 

— Nu “ţi ulace?. Nu e așa? Ce se po- 

trivesce !... Ia nu mi te supăra! — dise postel- 

nicul Caterinei. | | 

„= Eşti nesuferit! - — dise i Elena necăjită. 

— Aide!... nu este nică un răi... nu “scii 

ce suflet ângeresc “este acâstă fată... nu sunt 

-doă ca dânsa în amândoă ţările... Dar rămâ- , 
y
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neţi, că “ei mă duc să număr banii cu aren- 

daşii... A! desâră o să. vie Zoe cu alţii. . 

Vă vestesc... - Ș 

| Şi. postelnicul: eşi. însoţit de Elena. 

— Zoe? — dise Alexanâru. 

'— Nu o iubeşei? — întrebă Caterina. 

— "Ai aduce aminte de iaduri !... Nu nu- 

mai atât... dar cred că răi face Elena de o 

primeşcey pe aică.;. Am o presimţire că acâstă 

femee îi va face un mare rii... Intro qi. am. 

surprins'o aruncândui nisce căutături ca ale 

ucigătorilor înainte- d'a lovi prada, lor, Se 

dicea la Bucuresci că o noă intrigă. „.. Se vor- 

- bia de un juns din Moldova care petrece qi- 

lele în salonul “ei... Dacă nu mă încel, mi s'a 

dis că are să vie cu el aici... | 
—: Nu-ar fi r&ă, un moldovân... Sînt. cu- 

ri6să să văd un -moldovân ! Mi se pare că 

sunt toți cu capul. de zimbru ? O glumă... 

IE — Care face mult răi. 

„— Răi? 0 retrag... | - 

— Mai bine!... Să nu vepetăm noi cel pu- 

țin espresiile de ură sai de ridicul ce ini- 

micii naţiei române răspândesc în lume... 

— Şi pentru ce atâta temere 2 în Italia,
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"Tocuiforii dint”'un. stat sunt 6re mai scrupu- 

loşi pentru cei din alte state italiâne de cât 

muntenii pentru moldoveni sai moldovenii 

pentru munteni? Uiţi că ceea ce se vede în- 

tre cei doi din urmă, se: vede asemenea şi 

între locuitorii din România mare. şi -cei. din 

România mică, oltenii cu treideci şi șese de 

măsele. "Ți aduci aminte proverbul ? Pâte că 

interese politice aii fost causa acestor uri ; 

dar iară crede că este. un lucru natural să 

esiste. E 

“Pocmai “Elena, se întârse. | 

— Scii, Eleno 2 — qise Caterina. — Vine Zoe 

și aduce cu densa un june moldoven. | 

— Ce ideel... , 

— Ascultaţi ! — dise Alexandru. — Nu audiţi 

“în depărtare strigăte de postaşi 2... 

— Mi se pare, — adaogă Caterina, — da... 

da, acum se aude bine. a 

— Ce bucurie are domniştra! — dise A- 

Jexandru, — Parcă “i sa urât aici cu societa- 

tea celor de faţă. 

— Pâte, — urmă Caterina. | 

— Are dreptate, — adăogă Elena. — In loc 

să fii voios, îi vorbeşci de spânduraţi !..:
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— Nu se ucide nimeni pentru amur,— 

dise Caterina, ridând cu plăcere. — Uitaţi-vă 

la Bar, adoratorul mei, —— urmă ea. — Sciţi ce 

'mi a dis odată ? Că se omâră. „Ce "mi spui 

mie ? "I am r&spuns. Să te omori sai să nu: 

te omori, tot una îmi face!.* Atunci el fu- 

Tios, dise: „Voiii muri 1. « și plecă fără pă- 

lărie. Peste trei ile trimise să "ȘI. ia pălăria 

de la noi. Sera, era la bal. „Ce? încă trăeșci 2% 
îl întrebaiii. „Ca să 'mi r&sbun,“ răspunse el,



  
    

        

  

    

   A Ă Era Zoe, principesa Iordache, George 

şi 16n Copistul sub nume de Ranu din Mol- 

dova. Dându-se toţi jos, Zoe se înturnă către 

Elena şi îi dise: i | 

-— Ti present “unul din amicii mei d. de 

Ranu din Moldova. | | 

„ Elena îl priimi cu politeţă... Ranu fu pre- 

sentat, și Caterinei; făcu cunoscinţă cu Elescu, 

cu postelnicul, şi deveni cu toţii familiar. 

— Este bogat ? — întrebă postelnicul pe Zoe. 

— Forte bogat, — răspunse ea. 
a „10
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Ranu păru. original. Din când în când lăsa 

să se vâdă. nisce. maniere grosolane, nișce es- 

presiă comune. Cei de faţă credură că ast-fel 

eraii manierele şi espresiele moldave. 

| Se. observă însă că de câte oră acesta, dicea 

sai făcea, câte ceva, se uita către Zoe ca ŞI. 

când ar fi cerut aprobarea, saii -desaprobarea 

ei. Se vădu încă de multe ori şoptind cu Zoe. 

Lumea începu să - bănmiască un mister între 

amândoi. | cc a 

Postelnicui, vădând acâsta, nu putu răbda 

fără să dică lui George şi lui Elescu: 

— Se vede că Zoe aruncă acum : “plasa prin” 

Moldova ?... | ea 

I n dimineţa  viitore, Zoe vorbia cu Ranu. 

Ea îi da instrucţiile sâle ast-fel: | 

— Ai vădut care este dama... este tânără, 

frumosă,.. este ceva care trebue să te atragă... 

nu perde timpul. Insă să, faci 'ast-fel ca în 

qece dile să, te iubească... Caută de'i fă curte... 

Nu declaraţii d'odată... ci cu încetul. Spre esem-: 

„phu, laudă tot ce 'este aici, moşia, casa, . me- 

nagiul.. Miră-te de meritul ei ca să şâdă la 

țâră ; laudă'i virtuțile, frumuseţea, spiritul, 
inima, ! Este femee ! Și când vei căpăta amicia



* 

-RANU o A4Ţ 

ei prin aceste laude, atunci spune că o iu- . 
beşci, că eşti nefericit... E 

— Voi face întocmai,—r&spunse Ranu. 

_— Cată de începe, adi... timpul este scurt, | 
„Ranu cobori în grădină la chioşc, unde era, 

Elena și alți 6speţi. 

EI schimbă câte-va, vorbe cu principesa Ior- . 
dache, apoi trecu şi ședu lângă dâmna. cască Ps 
— Ce locuri frumâse — dise el. — Moşia 

„acesta, este un Tai... Casa acâsta,. cu gră- 

dina, tot ce pote vedea cine-va mai plăcut. 

— Esageraţi, domnul mei, — dise Elena. 
— Din potrivă dmnă !... Moldova, are multe 

moşii frumâse, dar aşa moşii nu cunosc în 

țera mea... In scurt, aici este un loc feeric, 
tot m5 încântă şi m& r&pesce.. " Permiteţi”îni, 

„dâmnă, a vă spune că regina acestor locuri 

„ adaogă farmecul lor. In adevăr, câte lucruri 

“nu avem a admira aici? Virtuţile d-tele sunt 

cunoscute până în Moldova... şi frumiuseţea 

cu care natura - Va înzetrat este admiraţia 

tutulor românilor . „+ Sînt cu totul positiv .. . 

„Nu : esagerez . “nică odată. Cea ce dic, cred ; 

ceea ce cred, are un temeiii. Am Cis că eşti 

o minune de frumuseţe în acestă ț6ră... este 
cz
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un adevăr;.. Nu: mă miră, de ce tâtă lumea vă 

| pronunţă numele cu respect. 

“Elena, nu sciu ce să cugete. 

— Oare. acesta vrea să riqă de mine sai 

„este unul din acei nebuni ce mă turbură de 

multe ori cu indisereţiile lor? —își qise ea, 

Natura când împarte favorile sâle la' Gmeni, 

„nu ţine socotâlă- -de. nimic. Ranu, saii “mai 

- bine I6n lacheul, fusese favorat cu multă. pro- 

_ digalitate. | 
“Elena se uită la „dânsul să veqă daca -pu- | 

tea: citi în faţa, lui ideea ironiei.. El era serios ; 

ea vădu o. figură, frumâsă, „pe care nu putu 

de cât so admire. | |
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; ui Alexandru îi păru că i Elena vor- 

Pace prea multe cu acest noii venit, 

că prin urmare îi .place a vorbi cu dânsul. 

Pentru întâia 6ră: a simţi o gelosie profundă 

„ca ŞI amorul săi pentru densa. 

"— Acest om este frumos !— îşi Qise e]. —. 

Cine pote sci - daca- Elena nu se. simte atrasă _ 

„către dânsul: 2... 16 că cum îl caută 2. [ vor. | 

"“pesce încet |. Ce îi dice? - Negreșit ceva ce . . 

nui pâte spune tare... Oare -nu îl cunoscea 

mai 'mainte ?. Se pote... O femeile !.. Dar pen- 

tru ce nu se 'scâlă de acolo ?.. Elena este o
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“ femee ca. tâte cele-alte; o cochetă... Voiii pleca, 

de aici... nu voii s'o mai văd...0 urăsc... 

In fine, Elena, se sculă şi merse lângă prin. 

cipesa Iordache. . 

— Cum îți pare acest june 2—întrebă prin- 

- cipesa, - 

_— Ponte bun, — răspunse ea, aruncând o 

căutătură către Alexanăru. 

Atunci începu principesa a face elogiurile 

lui Ranu,, astfel în cât, după densa, natura, 

“mu făcuse nimic mai perfect în lume. 

— Mi-e frică cu să'l privesc |—qise ea Elenei. 

Aceste doa femei, Zoe şi principesa, orda- 

“che, făcură lui Ranu înaintea damelor, o Te- 

putaţie de omul cel mai perfect din lume, Ele 

începură al crede ast-fel. Bărbaţii, chiar ei, 

credură ; nimeni nu cuteza a, dice din contră. 

T6tă diva şi sâra, aceea, tuecu în convorbiri. 

Ranu fuse obiectul admiraţiei femeilor, gelo- 
şieă bărbaţilor. Alexându trecu restul dilei 
într'o * pădure vecină, EI nică nu apăru la 

„ masă. Când se înturnă acasă, întâlni pe Elena 
în scară. “Ea nică nul întrebă unde a fost ; 
răcâla ei umplu inima, lui de bănueli, - Santa, 
cu politeță . şi trecu înainte,
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Apoi merse în salon. | | 

— Vin”o lângă mine, —gise Caterina. — Unde 

ai fost ? | 

— In satul din vecinătate. | 

— Te-am aşteptat cu masa... Se. puseseră 

toți să mânce şi nimeni nu băgase de s6mă 

că lipsesci... afară de mine.. La masă acele 

"două dame te-aii atacat cu farie!... Ce le-ai 

făcut de nu pot să te sufere ?... Ei te-am 

apărat... Mulţumesce'mi. E 
— Mait atacat, mai apărat |... îţi mulțu- 

mesc de 0 mie de ori... Era, datoria stăpânei | 

casei să mă apere. 

—. Blena?. „Era. ocupată cu L 6speţii. 

— "Spre esemplu ? -. . 

— Di. Ranu, -care şedea lângă dâsna, îi 

vorbia, mereii și trebuia săi răspuuqă. -. 

— Cum îţi pare acest Ranu? 

—. Nesuferit 1... mai comun de cât Bar. Se 

„studiază cât pote, dar are maniere de lacheii... 

Iţi: voii spune că că, am vădut acâstă figură 
unde-va, dar nu pot şă'mi aduce aminte... 

„— Dar Elenei cum îi pare ?, | | 

_— Elena? După ea “toți sunt buni. 

— Și n mai ales acest Ranu!
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— De unde vrei să sciil... n'am „întiebat 0, 

— Ei cochetează împreună: 

— Eşti nebun! - 

| Mai târdiii Alexandru se apropie de Elena 

şi îi şopti o frasă din" serisârea, ei: 

„Tote se schimbă în lume, pentru ce ami- 

cia nu se va schimba ? 2% 

Elena se înfioră. | 

— Ce. dice? Dumnedeul mei! — se în- 

treba ea: . | 

“EL nu mai dise nimic, Şi se duse lângă Ca- 

terina. - 

—.Ce sunt aceste vorbe!... Este gelos? 

Și de cine?... Nu şciii... Gelos?... dar eti nu 

i-am dat dreptul de a'mi spune că este gelos... 

Aşi: voi să plece!... 'Trebue să plece!... 

Apoi șeQend pe un. “Scaun, urmă: — Sint 

nefericită! 

Alexanâru se retrase în „camera ce'i era 

„destinată sub. pretest că este indispus. 

Gelosia” este un Simțimânt egoist. Ea este 

"temerea ce are cine-va: de a vedea pe altul 

posedând obiectul ce. dorese e; ea este cea : altă 
„lasă a amorului, tot-de-una în proporţie cu 

dânsul. Unii ai presentat acest simţimânt ca.
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un monstiu care devoră amorul. Acestă cu- 

getare este profundă. i 

De şi ea pare că măresce şi înflăcărâză a-! 

_morul de o cam dată, dar îl devoră mai târ- 

- di. Alexandru era, “gelos. EI se aruncă în 

pat şi lacrimi curseră din: ochii. lui. | 

— Nu sunt iubit, — îşi dicea el.— Sail ceea 

ice este mai trist, am fost câte-va dile... şi 

nu mai sunt... Ast-fel sunt 6re tâte femeile ?... 

Atuncă ce deosebire mai este între femeile | 

bine crescute și cele ce se dati pentru bani ? 

Şi cum tote femeile nu vor ast-fel, daca E- 

Jena ea însăşi este?... Cine a făcut sufletul | 

celei din urmă femei ce se târasce în vicii, 

tot acela a făcut şi sufletul acelei ce apare 

încoronată de tâte virtuțile... Amor. sinceri- 

tate, statornicie!... Vorbe deşerte cu cari mo- - 

raliştii se încâlă- sati încslă pe cei alți... | 

Alexandru era, nedrept, el. vedea, lucrurile. 

sub colorile cele mai negre, el credea că fu- 

sese iubit şi trădat. „— Ideile se succedat la 

| dânsul cu răpediciune.. Sistemul” stii nervos - 

era înta”o stare de iritaţie forte mare: i 

„Dar ce. am făcut, ' Dumnegeule,. urmă el, | 

să melit o lovitură atât de crudă!;.. Acâstă -
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inimă este acum sfărâmată!.. Atât mai bine!.. 

Și totuși o iubesc încă! Acestă femee - este 

"viaţa mea, veligia, mea... Cum mai pot iubi vi- 

aţa, dacă amorul ei nu mai înfrumuseţează 

„dilele ce se succedă? Cum pot iubi pe Dum- 

nedeii când o parte din strălucirea lui a de- 

venit atât de urîtă 2 | 

Frigurile îl prinseră; lovitura ce , primise 

era crudă în imaginaţia lui. - o - 
Elena întrebase despre dânsul. 1 se spuse 

tă S'a dus să se culce. 

— Adinu a venit la masă... acum se culcă 

| aşa -de timpurii! O fi pâte bolnav ! 

Ea trimise atunci pe doica care o crescuse, 

să intre în camera lui Alexandru şi să vedă 

ce are. Doica se duse. Il găsi culcat pe pat 

cu faţa în jos. Nu maă scia nimic din jurul lui ; 

aiurea. Perina, ce ţinea sub frunte "i era.udă 

de lacrimi. Doica "i puse mâna, pe frunte, frun-. 

tea "i ardea. 

—-— Este bolnav, îşi dise ea. Ce păcat ! 1. Un. 

om străin... fără _mamă, fără nevastă, care 

săl Îngrijescă. o... | „Nimeni nu va să: 

scie de dânsul!.. Dar vorbesce ! Ce (ice ? 
„Doica ascultă şi aude aceste vorbe: „Sînt
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nebun! Elena... dar. o iubesc încă !... Ea este 

viaţa, mea, religia mea!“ 

Doica merse şi raportă Elenei aceste vorbe, 

precum și starea în care "l-a găsit. 

— B bolnav, —dise Elena,— trebue să 13 în- 

grijim. - Du-te, mamă, şi deștsptă/l. Râgă'l să 

bea un câiii... Spune” că eii îl rog... :. 

Bătrâna se duse cu csiul. Sculă pe Elescu. 

Acesta deschise ochii, Elena; rămase lângă ușa 

camerei. | | “ 

— Bea acest câiii, — îi i qise doica. — Esti 

bolnav A | 7 

— Lasă-mă! zespnnse el. Aa 

_— Bea, Domnele. Dâmna nâstră voiesce 

să'l bei. . . Te roză. -. 

__ La aceste -vorbe Elescu, surise, şi lnând! | 

paharul în mână, îl aruncă jos cu despreţ. | 

| Elena vădu acâstă mişcare şi. fuse silită a ar 

pune mâna pe frunte. 

„_M& iubesce! —î = ÎŞĂ dise ea, — apoi întră 1 re- 

pede în“ salon. : 

Alexandru trecu năptea î în friguu!. cână se 

deşteptă, se vărsaii orile. Elena era la că- 

pătâiul Iu; doica. la spatele ei. Ele veghiait 

de doă ore acolo. Alexandru avusese delir, şi
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vorbise în nescire, „Elena scia acum tâte se- 

cretele lui. . Alexandru o vede. . Se şterge la 

ochi. - Credea, că este un vis. ... 

— Ei sînt, — dise “Elena, — ai fost bol- - 

nav.. . - 

— Ai cugetat. la. mine ! dise el. 

Ochii: i se înecară de lacrimi. - - 

— Eşti copil ! — dise Elena. 

Dar neputând să sufere acele lacrimi, şi 

“temându-se ca ea. însă-și să nu: plângă, și din 

cameră cu doica. 

- Alexandru - „acum era trezit. Se scdlă, se 

simte bine, se îmbracă și ese. ._ | 

_ Fuse: tâtă diua trist, gânditor. Elena îl în- 

„brhă: Ma 

— Pentru ce eşti trist ? Nu ai nică un cu- 

vânt ca să fii ast-fel... 

— Nică un cuvânt ? dise el.—Se pâte.... 

— Atuncă fii voios!.. Bărbatul mei plâcă 
adi la o moșie, la şâse ore de aici... Vrei 

să te duci cu dânsul, se vă distrați 2... 

Elescu surise: Acest surîs făcu „pe Elena 

să „devie roşie de mânie. Ii 

— M5 crede o femee vici6să I—îşi dise ea. 

— Nu mă duc !— răspunse Elescu. 

N
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—: Atuncea rămâi cu 'noi..; 

„-— Voi pleca, —gise el,— dar mai departe 

și nici o dată nu mă voiii înturna!.. 

— 0: Dumnedeule ! gândi Elena. — “Tre- 

bue să mă esplic cu dânsul !. Daca, 1 aşi 

„face să plece câte-va, dile numai ! Mintea lui 

este turburată... Se va, distra, îi va trece... 

| Totă diua aceea, Elena căută să nu vor- 

bească cu Ranu, printa”o delicateţă rară. A- 

lexandru păru mulțumit .de acâsta. Totuşi el, 

se întrebă : „acâstă reservă . 6re nu _este .0o 

mască 2% | |



  

XIV 

RANU SE DESCOPERĂ 

      
    

„Y 
NA pe Elena şi pe “Ranui în tote mișcările 

i lor, vădând 6re-care turbnrare în Elenă, credură - 

că era, efecti! impresiei ce Ranu făcuse asupră'i. 

Ele se concertară şi găsiră că este timpul ca Ranu 

„să se arunce la pici6rele. ei şi săi descopere 

) ) nt acestea cele doă dame ce observaii 

amorul săi. Zoe chemă pe Ranu și îă spuse 

ce avea să facă. Acesta consimţi,: şi eşind din 

“camera lor, se duse-a pândi d6ră va găsi pe 

„Elena, singură. | 

- Rlenâv era în. salon ocupată - a descifra, la 

piano o bucată de musică. Era singură; toţi
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„ospeţii,. daine şi bărbaţi, . erat “în grădină, 

Ranu, intrând în . salon, întrebă : : 

— Ce faceţi, dâmnă ? 

i ME ocup- a descifra, răspunse “Elena, o 

bucată noă: VE place ? 5 Ă 

—  Dumnedeiască ! . . apoi ecsecutată de 

d-ta |... e 
— Un compliment. E 

— Nut... E 

Ranu sequ lângă dânsa, 

„ — Permiteţi” mi, — dise el, — să vă spun 

Si un Jacru. 

— Spuneţi. | 

— De unde voiii începe 2 

Își acoperi faţa cu mânile, apoi se aruncă 

la picidrele ei, | 

_— "Te iubesc ! — _ stuigă el cu patimă. — 

“Din minutul ce te-am. „vădut, mă consum de 

amor și durere | „1 Ai milă de mine !. . - Fii 

bună pe cât ești frumâsă.... Nu mă respinge... 

„ Lasă-mă să sper că voii fi iubit! a. | 
Elena scâse un țipăt. _ 
I6că încă, un nebun! — î îşi ise ea după 

cea d'întâiui i impresie. — Dar acum este o im- 
| pertinență, o insultă ! |
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Ea: se necăjise în adevăr, RI 

„— Scâlă, - domnule, — i dise ea. — Creqi 
„că este destul a intra în casa unei femei 

ca să'ți iei “dreptul ai spune " asemenea cu- 
vinte ? - - a 

„Vădând că el nu se scâlă, a «i răpede 
din salon, şi se duse în grădină... 

a — Inceputul este. răi! - — dise Zoe ce..as- 

culta la ușă în camera, de lângă. salon. 

„— Este speranţă, - — răspunse principesa, — 

ei am . sfârşit tot d&una a iubi pe cei . cari 

"mi-ai. făcut .o' declaraţie. a 

i — - Eşti torburată ! - — dise Caterina Elenei. 
„2 Acestă. casă este o or6re.,. O: să înce-: 

tez a mai primi aici... | 

Alexandru. audind: aceșta, reda « că face a 

lusie la. dânsul : | = 
o — Ospeţii ai început să te supere ! “Sînt 

sigur... | | 

— Dar d-ta... . | 

— Nică ei? — dise George. 

— Nu este vorba, de amici... 

Elena era supărată : : . 

—0. asemenea cutezare, —Își dicea ea,—este 

„o insultă... Ce- voii face?... Caută a spune 
| o 1
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bărbatul mei ?..- Ah! nică o dată!.. ar fi un 

scandal...- 'Trebue să: fac ast-fel în cât 'să 

plece... 

De altă parte în acel moment Ranu ra- 

portase celor doă intrigante scena. ce avusese 

cu Elena. Ele îl aprobară şi îl ! îndemnară să 

mergă înainte. 

_ — Ce te temi?.— în dise Zoe. — “ete fe- 

__meile se supără când amanțiă le mărturisesc 

„pentru întâia: 6ră că le iubesc... Nu este însă: 

nică una care, ori cât de crudă s'ar arăta 

către -acela, ce o iubeşce, să nu compătimiâscă 

cu dânsul, să nu simță! Inainte! Mâne vei 

reîncepe: atacul;.. Prefă-te că suferi. 

Ast-fel fară cele din urmă recomandaţii.



  

    

  

    

XV. 

O INTÂLNIRE | 

  

   

  

lexandru 'căuta timpul priincios ca să 

4, ceră o -esplicare Elenei, - “dar „nu era 

nică un mijloc. | 

* — Voi să'ți -vorbesc la o parte, — ise 

„ei Elenei, 

| să mergem prin parc, — respunse, ea. 

Ei plecară amândoi ' pe aleele parcului. Sera - 

începuse. - N | | E 

“Era, o sâră de -maiă, fragetă şi parfumată 

ca sărutările unei copile tinere.. Luna. se ri 

dica în depărtare, rumenă şi rotundă, revărsă 

torente de lumină. Un.vânt dulce legăna, frun-
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zele arborilor; gemătul depărtat al rîului se 

| îngâna, cu strigătele călătorilor “întârqiaţi sat 

cu lătratul unui câne deșteptat din somnul 

său. o 

Inima luă Alexandru e era „tina de. amor și 
amărăciune. 

— Ce ai sămi ici? — îl întrebă Elena. 

—Seii că nu am iubit nică odată, şi scii 

că te iubesc!. ! | 

— Nu: voii să. scii îl. Dacă : acesta. este 

ceea ce vrei să'mi dci, atuncă mă întorc! 

— Poţi să mă asculţi fără temere... Ceea. 

ce voiii a'ţi spune astă seră, nu se va mai 

repeta nici odată..... Mâne plec: şi nu ne. vom 

mai vedea... .- - Oră. care: ar fi patima - ce ai pu- 

tut să. inspiri sufletului mei, voiii găsi. pute- 

vea: Wa părăsi acestă ţâră... . .- 
.—-Nu. este acesta sacrificiul ce i cer... 

„ar fi puţin... Voiii să te văd totdeună ca pe. 
„un amic... nu mai: mult. Tecă: puterea ce. do- 
_Tesc să ai. Ă i 

= Acesta. este. virtutea... nu :pot s'0 am... 
= “Pentru „ce a trebuit. să. mă :inbesci ?.. 
Viaţa. mea; era liniştită. Vrei s'0. turburi! er 

„ Pataţia mea, . era entată, vrei :s'g: ). vestejescă
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Însu'ţi erai ferice, ai . vrut să suferă! Iubes- 
ce-mă ca p'o amică... Șeqi totdeauna cu noi!,. 

— Ceri ceea ce nu se pâte.- | 

-— Vai! o sciii fârte bine!.. Ieri pentru e ce 

ai fost supărat? Eşti pote gelos ? Acâsta este 
o insultă amară pentru mine ; însă cine. ţi-a 

dat dreptul să fii gelos?."Ți am dat: ei. cu- 
vântul că te iubesc şi ?ţi voiii fi credinci6să? 

Și de atunci “ţi am dat ocasia d'a mă bănui?.. 

"Ţi am inspirat v patimă ? Sînt nefericită pen- 

tru acesta !..: Dar nu se pâte 6re.să facă to- 

tul spre a o stinge? Pentru ce n'ai iubi | 

altă femee... O femee' ce ar fi putut să te iu-. 

bească?.. Eu, nu mai ei sînt în lume ?,. Imi 

ici -că nu este femee mai perfectă de cât 

zâine, nu este -suflet mai sublim de. cât al mei, 

dici că fără mine -nu_mai poţi trăi.. Tâte a- 

cestea sunt visele unei imaginaţii aprinse. Mâne 

se vor stinge, mâne vei roși pâte că ai avut . 

asemenea vise... Strângeţi tâte puterile !... Gân- 

„deşce-te că sînt femee, că şi ei pote să-cad; 

gândesce-te că poţi. să „mă pergi, să mă sa- 

crifică. Aibi milă de ceea: ce iubesci! | 

„.-— Elena mea, — strigă Alexandru. — Este 

târg. | n
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__ rvâriu?.. hei bine, atunci plecă mâne, 

îndată, nu te mai înturna... şi îţi voii do- 

vedi eii, o slabă femee, că voiii avea pute- 

rea Ya suferi, d'a mă consuma, Va muri 1... 

— Ce dici 2 — strigă! Alexandru. — Elena. 

mea, dulcea mea frumosă ! 1. Oh! repetă aceste 

„vorbe!! Bine am audit ?... M5 „jubescă 2. 

— 1e iubesc ca să. mor! — răspunse E- 

„lena,: e 

— 0 suflet dulce şi sublim!.. ce -vorbe ai 
pronunțat!.. Ele răsună în audul meii ca con- 
certele ângerilor!,.. Curgeţi, “ore. de fericire!,. | 

„Am fost ursit să, fii ferice în acestă. viață !.. 

Dulce este “fericirea |.. Acum îmi place să tră- 

iesc!., Viaţa, nu este nimic mai dulce de cât 
viața !..: Spune'mi. încă. ă dată că mă iubesci ! 
Dar teme-te a 0 spune. prea dulce, căci pote 
să mor de fericire, sai mai bine, fă ast-fel 
ca să mor până :ce minutele de fericire nu se 

„opresc : În: cursul. lor: căcă mâne pote.. Dar 
pentru. ce ne: vom gândi încă la suferințe?. 

Elena se uita. la, - Alexanaru cu admiraţie, 
Vorbele lui. îi făceaii plăcere şi tot-de-o- dată 
o înspăimântai. Ea, însăşi nică odată nu -iu= 
bise, Inima ei se deschise şi amorul. ardător 

4 
,



O. INTALNIRE „467 
  

| se revărsa ca un torent ce, constrâns în sî- 

nul stâncilor, află în fine o eşire.  .: 

„— M5 despreţuiescă pâte, Alexandre! — 

dise ea. — Oh! spune că nu este așa |... Nu 

mă scui că am ăvut acestă slăbiciune ?.. Spu- 

ne'mi, că nu am iubit nică o dată, că sînt 

tânără, că am dreptate să te iubesc; născo- 

cesce, minte: daca, va. -trebui, ca să 'mi dai 

cuvinte că pot aă te iubesc, căci veqi tu, în- 

-cep a crede că sînt o femee criminală |. | 

„— Elena mea; da, aă -avut dreptate să mă 

iubescă!.. Criminală qică tu ?: Pentru „ce 2.. Nu, 

sufletul mei, eşti “divină 1... Lumea ar trebui 

să ţi se închine. - De 

— Ce'mi pasă de lume + — dise ea. — Tu, 

mă respecţi ? A 

— "le respect Şi te ador! — „die. Alexan-. 

dru. — Nu scii, sufletul met, că “eram cer- 

„tat cn acâstă Jume, şi „că tu'eşti “causa de 

m'am împăcat ?.. ...0 lume ce are în sînul ei 

o finţă atât.de frumsă, poți să n'o iubesci ?.. 

— Dar când, acestă Binţă ste slabă ca 

mine? | i | 

— De. unde aţi luat că. trâbue. a. despre- 

tu pe cei. ce ne iubesc! Cine cutâză a
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face acestă lege contra. legilor naturei ?.. A- 
colo unde acâstă temere ar avea cuvânt să 

esiste, . acolo, sufletul mei, nu este amorul cel 

sincer, cel vespectos. 

—. Spune mi încă acâsta.. Voi ca amorul 

* tăi să fie sincer. şi respectuos! |... Voi să mă 
" îubesci. cum nimeni încă n'a iubit... cum de- 

votul iubesce pe _Dumnedeii.. -Voiii să uiţi Ce- 
„rul şi pământul pentru mnine;.. să te uiţi pe 

tine însu d O | 

-“ Alexandru era răpit de fericire. Ei şedeaii 

pe 0: bancă: EL îi luase o mână şi o strângea 

când pe. inima lui, când pe buzele lui înflăcă- 

rate.. Vântul dulce sufla şi r&corea, fruntea lor - 

ardendă.. Natura îusă'și părea că este înmo- | 

mente de voluptate. pc | 

a — Dar cugetat-ai des la, mine de când te 

“am văqut?... Asta să fie grija tal.. Prives- 
ce- mă!... Cât eşti de frumâsă! „Daca vre o0- 

“dată sufletul luă Dumnegeii. ar lua o formă 
de axgil, ca să se arată 6menilor, ar. “lua 
forma ta, Eleno! Sufletul tăii este un _par- 

fum ce ne îmbată de. fericire OR Cugetările - 
tele sunt snave ca visele feci6relor ; simţi- 
„mântele tâle sunt calde ca radele. S6relui de
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mai. !.. Ohl!lasă să me îmbăt de amorul tel. 

“Natura însăşi iubesce. Ea pare că ne prives- 

„ce şi ne dice: „Grăbiţi-vă, iubiţi, “căci mâne 

poie nu veţi mai fi!..“ Varsă sufletul tă în 

sufletul mei !.. Cine pâte: să în dâsparţă de 

ceea, ce iubesc 2... Cine .pâte despărți buzele 

înflăcărate ale“ -călătorului de apele reci ale 

fontânilor ?.. | 

— Alexandre, mă sperii!.. | 

— Omul nu trăiesce 'de cât în timpul cât 
a iubit.. Dacă -ar trebui a ne deştepta din! 

acest vis dulce vre o dată, facă cerul să ne - 

deşteptăm numai spre a cobori în mormânt !.. 

Lasă-mă să sorb parfumul - : desfătător. al su. 

 flărei tâle !- Lasă-mă- să mă îmbăt de sărută- 

vile tele! | Sa 
Cerul Şi pământul părea. că. se confundă ; Fa 

buzele celor doi amanți se întâlniră 'într'o - 

sărutare voluptâsă, sensaţie cerescă |. _— 

— Alexandre! — dise : Elena. — - Să ple- 

căm „de aici... Oaspeţii. ne aştăptă!.. | 
— Să plecăm, — dise Alexandru. - -. 

Aceea, fuse. o nâpte: dulce. pentru: Alexan- 

âru.. Era iubit de: singura femse ce era, în 

lume, după gândul săil. El dormi legănat în
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ilusii de fericire. Elena trecu tâtă nâptea în 

rugăciune. Ea se ruga ca să se stingă în i- 

nima ei amorul ce o cuprinsese, să “i se dea 

puteri d'a rămânea, . curată. O idee o mân- 

gâia. Spera că Alexandru o să plece, şi ast- 

fel va, evita ori-ce pericol. 

Cele d'întâiii „rade ale sârelui găsiră pe A- 

lexandru în grădină. Lc — 

„Aici, — dise.- el, arătând o canapea de 

-? lemn. — Buzele ei 'mi ai dis că mă. iubeşce! - 

Aici "-am dat întâia s&rutare !.. Vai ! acestă 

_sărutare va fi 6re cea d'întâiăi ŞI. cea din 

urmă 2. Ce crudă ar î fericirea dacă ar fi 

atâta de scurtă... 

EL se. duse. în : chioșc. “Acolo. săsi pe o Ca 

-terina, 

—. Eşti bine ? — îl întrebă ea. 

;— Sint fericit, —-îi r&spunse- el. 

— „ Fericit ? Gândesce- te bine la ceea ce 
die 2. Fericirea, este o pasăre care şe pune 

numai pe. arbori. verdi şi înfloriţi.. Nu ai a- 
ceste enalităţă.... 5 

„— Cumt - o 

— Cu caracterul ce ai, este cu neputinţă 
să fii fericit !
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- M& sperii!.. 

— Eşti schimbător, — _ fantastic, visionar !.. 

Mâne te: voii vedea iar plecând, saii vei r&- 

mânea aici ca să turburi pe biată Elena ce "ă 

are o amicie de soră.. 

Atunci veni şi Elena. Ea întinse mâna lui 

Alexandru şi sărută pe Caterina.. 

— Bărbatul. meă îmi scrie, — dise: ea, — 

dacă veţi voi “să mergem la, Telega ca, să 

visităm ocnele ? - | 

„— EA merg, — dise Caterina. 

— Tu?.. Bine, dar nu este destul... 'Tre- 

„bue să mergem toţi. ca să pot merge şi eă... 

Să. consultăm -pe cel alţi!.. Vii? — „întrebă 

“ea pe Alexandru? — Trebue să vii.. 'ast-fel 

voii fi nefericită acolo! a. - 

— Vii,—ră&spunse. el.
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= XII, d „i 

“O CĂLETORIE :. 
———— 

   STI ropuner ea. postelnicului se se pritui "de tâtă 
e 
Să lumea. Se prepară doă trăsuri pentru 

dame. Zoe se sui. într'o.. “trăsură cu “principesa 

și cu Ranu, în cea altă, trăsură se urcă. E- 

lena cu Caterina. Alexandru şi George. se ur- 

cară pe capra calescel. După doă ore trăsu- 

rile intrară, în, Câmpina, de. aică luară către 

Brebul. Ajunseră în fine la Telega, către : a- 

“medi. 

_— Nu aj. mai facut nimic ? - — 2 întrebă Zoe 

pe Ran.
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—'De ieri fage de mine.. , "Mi a: foșt peste 
putință s'0 întâlnesc singură. 

— “Trebue s'o întâlnesci... În acăstă călă= - 
torie- va fi mai lesne, de cât „acasă... Drebue 
să te grăbeşci... Timpul trece şi planurile 
mele pot să caqă... | 
-— AQI voili mai încerca. 

— Dar acest Alexandru .Elescu nui face . | 
curte? — întrebă principesa. — Curios om! 
EI nu vorbesce: cu noi!... Păcat că natura “i-a 
fost părtinitore!... Este sălbatic !... Mi se pare 

“că este şi mândru... . Dar. defectul lut cel mai. 

„mare este, simpatia pentru ideile Și 6menii 
noi! Ce blă !... | 

— BSlă... ai dreptate. — - dise Zoe, — este 
„0 bâlă. Nu vedi că din. acestă causă tote lu-. 
crurile se paralisează 2. .. Dar" nu este vina 
Tor! le Causa răului este,.... dar pentru ce voii 
mai spune 2. Cu femeile se guvernă an stat. 
Amar acelor „Domnitori! cari. nu vor voi să! -:- 
înțelâgă acestă maximă, - Damele -sunt - neîn- 
grijite! Dacă bărbatul mei .se' alegea, Doran, | 
lucrurile erai să ia alt curs. 

— „Dar barbatul meu? Era . mai sigur,
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dacă revoluționarii nu făceaii cu poporul presi= 

une asupra Camerei. | Ă | 

— Bărbatul meă era mai sigur. Este maj 

cunoscut în țeră... a 

—. De cât bârbatul. mei? — întrebă prin- 

cipesa. | 

—- Mai popular... Apoi are şi esperiența 

de lucruri. - - | i 

- Ele se uitară una la alta şi începură a 

ride. - i | | 

— Să lăsăm gluma principesă ! Bărbatul 

tăi era pentru Bieaon. o 

— Vorbă |... 

— Când am. auqit că la 24 Ianuarie s'a 

ales Domnul Moldovei, îţi mărturisesc că atât 

m'am mâniat pe Baba-Rada mea, în cât, per- 

denă stă răbdarea, i am dat palme şi 2 am 

scuipat, | 

— Aceste cădături cred'că ne sacrificăm a trăi 

cu dînşii pentru ochii lor! Ei când. voit 

perde speranţa : de Domnie, îl gonesc!... Acestă: | 

. speranţă. este tot ce ei pot să ne: dea;. alt- 

fel, ce aşteptăm de: Ja; nisce fiinţe ce nu may . 

"sant nică 6meni î... “De încredințez că atunci 

“am făcut şi alte sacrificii : "mă am. 1ăsat a-
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mantul, tot.cu gândul că mă voii face Domnă. 
| Rideam “de mine &nsu'mă vădând-mă& silită să 

 cochetez cu cădătura mea de bărbat. 
e 

— Nu este frumos bărbatul tă, ai drep- 

tate, — dise. principesa. | a 
-— Pâte să'se- ia de mână cu al „tă — 

răspunse Zoe! | | 

a: — Nu die ali-fel:. m 

„— Vorbiai de Alexandru 1... Ar fi un a- 

mant frurios. i 

— Este - prea, sentimental... nwmi place 

soiul. acesta. _ 

— Bă am un capriciă.. 

— Nu. cred să isbutesci.. 

„— Strică. să încerce! ,:;.:: a 
— ncârcă... Ei - voiil încerca, Tângă George. 

Acestea, eraii vorbele ce Şi schimbati cele 

doă femei, Nu ' este nimic „esagerat : acâstă, 

şeolă de curupţie esistă, încă. "Se personifică 
în .câte-va dame cari, nu. numai. că sunt: pri-. 
mite. în societate, lăşate cu femeile. tinere, Cu- 
rate, inocente! — dar. sunt vădute cu dinstine- 

ție; înconjurate de, respect, de laude, de. toțe 
familiile. ce lumea respectă. Viciul. este nobi- 
lat, graţie societăţei! Ca. -aceste : triste datine,
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virtuțile caută să lase locul lor viciurilor şi 

să se ascundă cu rușine. Dar societatea ce 

toleră acestea, ba încă le încuragiază, le dă 

prestigiul tonului bun, parfumul romantic, nu 

este complice cu cei ce profesă aceste cause. 

„ perdătore? Nu este din partei o slăbiciune 

criminală ? Legături de rudenie şi prestigiul 

ce dă o mare avere, învîurese asupra societă- 

țeă lipsită de principii de moralitate și nasc a- 

cest fenomen. monstruos. 

Călătorii noştri ajunseră la Telega, ide 

găsiră pe postelnicul. Ei se deciseră ca să co- 

bâre în.0cne. J 

Mai "nainte aceste mine de sare presentaii 

un aspect înspăimântător: mâna omului, sclavă, 

esperienţei practice, săpa un puț în tărâmul 

sub care se afla mina, de sare. Din fundul a- 

cestui puț urma cu săpătura în tâte direc- 

țiile, dar totd€una coborându-se, până ajungea. - 

la o ărgirae și adâncime estraordinară. Pe gura, 

„ocnei, se cobora, cu o funie pe scripete o râtă 

“în care şedea un. om. Ast-fel era intrârea 

ciocănaşilor în: ocnă. Condamnaţii erai - datori 

să Jucreze în “fundul acestui abis dioa; n6ptea 

a scotea. Era însă o o categorie din aceştia cari 
12



18 zuza 

nu eșiaii nici odată, unii chiar cari se. arun-. 

caii în. ocnele părăsite. - - Si 

. De câţi-va ani minele se lucrati după un 

sistem- noii. Era 0 seară pe care chiar damele 

puteai să cobâre cu înlesnire, grație Domni. 

torului Știrbei! Dar cel. mai nare avantagiii 

este- că ail scăpat. de inundaţiile la care -mi- 

nele erail supuse înainte, | 

- Damăle nostre fură întempinate de ingine- 

rul Caraciorii, căruia țera, este datâre reforma. 

Le întrebă dacă dor esc să intre în mină, Prin- . 

cesa, și Zoe refusară. Cei alți esprimară do- : 

rința d'a intra. Atunci toți luară câte o lu- 

„mină în mână și începu a, cobori scările. 

Ranu urmă îndată după Elena, El profită, 
93 

de ocasia ce “i se _presintă .ca, să repete de- 

“claxaţia, luă amor6să. „O declaraţie. de amor, . 

coborând în ocnă, este ceva original! 

— :Dâmna mea, de ieri fugi de mine. ina 

Este dre atât de urâtă, fapta: mea, ca să m& 

| lipsesc, de fericirea da "ţi vorbi? - 

— Fapta d tele este pârdonabilă.. ... atât i nu- 

mai: că trebue să se îndrepteze: la altă „pers6nă. 

—.0O Dumnegeule, aşa, dar tâtă viața mea, . 
trebue să sufer!... |
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— Sărmanul om ! — își qise Elena, îmi inspiră 

desgust şi despreţ!... Și apoi el șâde printre 

noi și patima lui, mincin6să sati reală, devine 

mai tare.. "Mi e temă de vre-un scandal... . | 

Ast-fel cugeta, Elena. Ranu, care nu. simția, 

nimic, care juca o rolă din ordinul stăpânesi, 

0 rolă cu care începuse” a se. osteni, nu mai 

dise nimic. EL începuse a stima Şi respecta pe 

Elena, şi se simțea aplecat mai mult î în fav6- 

rea. Elenei de cât a Zori., | 

— Sciii bine, — își dicea, e], — care este rola 

„mea: ca să fac să mă iubâscă acâstă femee. | 

“Dar pentru ce? Care este interesul stăpânei 2 

Imi vine să cred că Zoe vrea să facă un râi 

„ acestei femei, şi. se servă cu mine, şi ce râu? 

Pâte ca s'o pârdă, dacă. ea sar înamora de 

mine! Nu aşi face mai bine s'o:las în pace 

şi săi raportez. ci că nu pot nimic? 

Călătorii noştri ajunseră în fundul minei, Vi- 

tară tâte, „căile, vădură condamnaţii, vorbiră 

cu dânşii. Aflară că ei eraii ținuți în fâre, iar 

noptea, când îi scotea, și "i băga în închisâre, 

îi punea cu câte un picior la un butuc mare. 

Tâte aceste tratări barbare, pentru că nu e- 

vaii mijlâce a clădi închisori solide. Mai aflară,



1850. ELENA 

„„căbătaia nu se desfiinţase ; că funcționarii prinși 

cu abusuri și dați în judecată de un minis- 

ter, erati graţiaţi şi reintegrați de ministrul ce 

venia în urmă, și reîncepeaii să abuseze,. 

Nu este de mirare. Se vindecă anevoe o 

b6lă ce întră şi se răspândesce în tâtă întin- 

derea, unui corp. Acest răii nu esistă în câţi-va 

individ, ci mai în societatea întrâgă. 

Călătorii eşiră din ocnă, făcură câte-va, visite 

la damele funcţionarilor, unde nu audiră, de cât 

nemulțumiri şi critică asupra puteri esecutive. 

„ Eleria chemă pe bărbatul ei la o: par te şi îi 

dise: 

N 
— Aşi vrea să vedem monastirile până la. 

„ Sinaia. | 

— Dece nul... zi nu pot să vă înșoțec dar 

“voi mergeţi! Pe. acâstă cale sunt Brebu, Po- 

jana, Lespedile, Sinaia. Dor miţi la Brebu, mâne 

veţi fi. la „Poiana, Lespedi... veţi trece năptea 

la Sinaia. ă 

“Elena comunică acâstă idee celor alți căl&- 

tori cari primiră, bucuros. Ei plecară de aici. 

-printre deluri şi văi verdi şi pădurate, posiţii 

i desfătătâre, de cari ochii se răpesc şi nu se 

„mai satură |. „.. După cât-va timp ajunseră la
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Brebu. Acâstă monastire este pe un șes ce se 

întinde de la malul Doftana, până la. pâlele = 

„nor munți spre răsărit. La spătele monasti- 

„zei este un lac forte adânc, ce pare să fi fost 

în vechime o mină de sare: apa, este sărată. 

Monastirea este fundată de Matei Basarab, 

- Aici Dâmna Elena, soţia lui, căntă adăpostire 

în timpul resboiului lui Matei cu Vasile Lupu 

a] Moldovei. Monastirea este a statului” Și de- 

pinde de Eforia ' Spitalelor. 

„= Călătorii mostri aflară aică ospitalitate plă- 

cută. Egumenul era un om cu spirit. 'In anul 

1818 luase parte la mişcarea: revoluţionară. 

„ Fusese esilat în ţări străine mai mulţi ani. 

Intorcându-se, primise acâstă monastire de la. 

guvernul de atunci. i 

- Casa era, aceeași, din timpul lui Matei, . re- 

 parată, cu un singur rînd, mare și spaţiosă, 

"cu o galerie lungă, lată și acoperită cu aco- 

perământul general al edificiului. 

Egumenul le dăte o masă prinţiară.. In tim- 

pul mesei fie-care făcea observaţii în socotâla 

monastirei și a, bătrânului Egumen. 

—- Sci că acest om este din „cei cu re-
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voluţia de la. 1849 ?—qise George, în limba 

 francesă, ca să nu înţelegă Egumenul. 

— Revoluționar ! — strigă prințesa. — O 
Dumnedeul, -pentru: ce m'aţi adus aici !... Nu 

pot să. sufer vederea. acestor revoluționari li . 

Sunt în stare să învenineze bucatele... "Mi-e 
frică 7. 
= Și nu numai atâta, — dise Alexandru— 

dar pe când se afla esilat în Transilvania î în 

„timpul resboiului contră Ungurilor, el luă parte 

„Cu românii. | în 

— Ce „grozăvie 1 — strigă 706. | 

— + Prinse trei robi, trei oficeri ungună ti- 

netă, frumoși, bogaţi. ... Sit: ce le-a, făcut ? — 

dise. Alexandru. 

— "Ta pus în ţepă, apoi le-a scos căpăță-. 

„nele, şi a făcut cupe din cari bea vinul. Vreți 

să le vedeţi? adăogă George. e ) 

Prințesa, scâse un țipăt ŞI înclină! capul pe 

pept, ca cum ar fi voit să arâte că o.să le- 

şine, George profită de acâsta şi aruncă un 

pahar de „apă în faţă. Ei 

— Să plecăm ! Să plecăm - de aici — strigă 

ea „— Suntem în mâna, căpcăunilor | le. Aceste 

bucate o or Â€ cu carne de om!...
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— N'ai aşteptat să isprăvesel— dise Alexan= - 

dru. — - Nu este cum a dis George. După ce pri- 

„mi pe acei trei: „oficeră, Je dete vestminte TO- 

 mânescă . şi un om care îi conduse n6ptea la. 

marginea țărei şi acolo îi făcu Scăpaţi. 

— Da! — strigă princesa. 

— Poţi s ăl întrebi. 

— Este” cu putinţă ! Dar atancl: este. un om 

cu inimă... şi eil. care: îl credeam un ucigă- 

tor !.. Dar ce pătat că este revoluţionar ! e 

— - Și un lucru? —șopti Georgelui Alexanăru., 

_— 0e? A i 

— Principesa” iubesce vinul. .. “Vinul călugă- 

vului este trădător, hai s'o îmbătăra !, | 

— Ce idee!.. O laşitate! : 

— Dar se îmbetă singură. la "Bucurescă. 

— Ce cădere l. Imbât'o, „dar să. nu scie 

nică Elena, .nică Caterina, 

„— Lasă- pe: mine !.. i | 

George şopti Beumenului câte- va „vorbe 1a 

ureche, — 

„După câte-va minute; dise : : 

Ea Nu. sciii -dacă domnele nu vor. voi să. 

- guste o tămâidsă dulce, ce se află, în mo= 

nastire de teăi- “deci de ani. i Ia
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— Se pote ? — qise principesa. 

" Egumentul dăte ordiri să aducă, doă butelii 

de tămâi6să. Turnă însuși în paharele dame-” 

lor. Elena, şi Caterina, nu voiră să bea. Prin- 

cesa şi Zoe btură. | 

Princesa se plecă spre Zoe şi" şopti : 

_—. In vinum veritas! Nu putem să'i îndem- 

„năm a-bea ? P6te vom afla ce simt pentru noi? 

— Mi-e: temă, căci caută să bem şi noi! 

„— Bă ne prefacem, —- dise ea. 

— In sănstatea societăţei de faţă! - — dise 

“principesa, | | 

“Zoe, Alexandru, George, Egumenul îi r&s- 

punseră. Ele gustară, găsiră vinul delicios şi 

cu încetul deșertară paharele. Zoe ridică şi 

ea un toast. Veni xândul lui Alexandru. Al 

tmeilea pahar fuse destul ca. să turbure min- 

țile celor doă dame; aveaii o mare plăcere 

de vorbă. Lăsară vălul de „pudore, ce ştde 

- bine femeilor bine crescute ; vorbiră. despre 

“multe lucru cu 0 neîngrijire, care făcu pe E- 

lena, şi "Caterina să roşească. Elena spuse că o . 

dorecapul şi se sculă de lamasă; Caterina, ourmă. 

— Bine a făcut că s'ail dus! — dise prin | 

cesa ni George. 

4
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— Eşti tot pe gânduri 2— întrebă Zoe pe 

Alexandru. — Dacă ași avea un amant atât de 

trist, aşi muri! 

— Ai unul? | 

„— Am avut... cine nu are unul? Ă 

— Ai dreptate, dar acum 2 

— Acum ? Nu pot să am, dacă nu. pot să 

fiii iubită de cel ce iubesc, 

— Iubesci: pe cine-va care nu te iubesce ?- 

— - Pâte.. dar îţi voii spune acesta mai târdii. 

— Mai târqiii și - pentru ce nu acum ? O 

să trăim până atunci? | 

1 — își pot spune numai că e. frumos, dar... 

melancolic ! 

— 01... 

„— Și că aşi fi cea mai frumosă din lume 

„când ași avea, numai speranța, că voiii fi iubită !.. 

"Alexandru înţelese. sensul. vorbelor ei. 

„Acestă femee, își qise el], e o. Mesalină. * 

EI se roşise şi puse capul în taler. * 

— George !—qise principesa, — mie nu mi s'a 

făcut nică o dată complimente... şi cu tote a- 

cestea, sînt încă tânără şi frumâsă !.. In adevăr, 

voi nu sciți să iubiţi |.. Ce. diferență între voi 
o. 

și oficerii ruşi! Aceia, 6meni galanţi !..
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— Nu cred că sunteem: fără inimă.:.. 

— Şi ce ne este de folos inima, dacă nu 

„se esprimă...  - 

— Ai un amant... 

o Nu "mă maj “vorbi. ml a am iubit apoi - 

a plecat la păi. .- - Am cheltuit mulţime de bani 

cu dânsul. A , 

— Al! era ostenit! — — dise George. 

— „Eştă un împertinent ! — strigă: prin- - - 

„cea -Tîgând ; dar te ert pentru că ai „ghi- 

“citi. S'a dus: la băi... , | 

— Dar principele. Torăashe nu bănuia ? 

— Cemi pasă, nu pâte să dică nimic. am 

cuvintele” mele !- - 

„Princesa îl lovi” cu degetele peste gură. 

—. Nu “lua în Tău! 

. Caterina apăru, atunci. o | 

— Ce mai ședeţi la masă ? — le dise ea. — 

Să meigem pe lac... - | 

Apoi apropiindu-se de Aexanăru în ga: 

— Blena te chiamă. ” | 

Alexandru se „Sculă şi se „depărtă cu Ca- 

terina. . II | A 

Zoe, care se aștepta, la. 0. declaraţie, v&qând că 

Elesca o păr ăsesce cu atâta îndifer enţă s se mânie: |
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— Oh! acestă femee o voii săsi tot deau- 

na în calea mea! | 7. 

— Ce făceai acolo ? 2 —- întrebă; Elena pe 

„ Alexandru.— Și ce sunt aceste femei nerușinate? 

— Le am sosi d-ra vene NE 

Alexandru cu răcâlă. | i 

— A dreptate, —îngână Elena. 

Dar. vorbele lui Alexandru îi făcură răi, 

ochii ei se umplură de lacrimi. o. 

—— Ce vrei? Așa este societatea... .. Nu pot. 

scăpa nici în singurătate: _- 

Mai -mulţi ţărani și ț&rance, veniră la mo- 

nastire, fiind în acea qi hramul bisericei. E- - 

gumenul dase ordin “a se pune masă lungă în 

curte la care mulţimea era chemată să mân- 

„ce, „Elena, vădu printre“ fetele de țărani, una, . 

- care se distingea prin graţii şi curăţenia, Cos- 

tumului. O chiemă, - Fata se urcă în casă şi 

intră Ja Elena însoţită de mamă-sa. Era,:fru- | 

m6să în costumul ei. Cămașa era de pândă 

albă, era cusută la mâneci cu mătăsuri de. 

colori diferite şi cu fluturi ; mânecile încă €- - 

raii cusute; sînul cămeșei înecat de fluturi, 

se crăpă pe un sîn alb ca. nins6rea, iar. mijlocul 

era încins -cu un brâi: roşu plin de fluturi ; 

N Pi ” N
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peste cămașe purta de la brâii în jos o fustă 

de boraiigic creţ. Părul împletit în doă' c6de 

pe spate; pe cap prinsese un văl saii maramă 

de o stofă albă şi fină,- cu doă ace, așa 

în cât plutea, pe d'asupra părului. Caterina î în- - 

dată ce o vâdu, alergă şi o sărută.. 

Fata îşi pusese mâna la gură, şi nu şcia 

ce-are să dică. - a 

— Cum te chiamă 2—0 întrebă Elena. . 

— Maria, —r&spunse ea,—acâstă femee este 

mamă-mea. a | 

— De câţi ani eşti? 

— De şti-spre-dece. 

— Aita? 
— Ami 7 

— Eşti Trunnsă, fetiță, Şi rog pe Dumne- 

dei să te facă fericită !.. . “ | 

— Fericită! — dise ea, şi lăsă ochii î în jos. 

— Nu este. ferivită sărmana |! — - dise ma- 

mă- -sa cu ochii plină de lacrimi. 

— Pentru ce? Spuneţi'mi Nu vă feriți... 

Bătrâna 1uă vorba și ise,.. 

— Bărbatu- -meii vrea s'0 mărite după + un 

vomân cu avere... dar care nu e. după gustul 

ei. Ce să qic!. EX îi place altul... acela e
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serac.. Dar poţi să faci pe Petre să iâsă din | 

gândul lui ? Peste dece dile o să facă nunta, 

„A slăbit fata, de abia o cunosc ei, mama ei! 

— Fata își ascunse fața în mâni. 

- Pretutinderi,: în .tâte clasele, omul este a- 

celaşi, — ceea i Elena. 

Posiţia fetei semăna ca a ei. Ea asemenea 

trebuise a se înclina înaintea voinţei unui pă- 

rinte crud şi a lua un bărbat pe care nul 

iubea. Câte suvenire plăcute şi triste nui se 

presentaii ! Inima ei era tristă, . 

— Și unde este, cel iubit şi sărac P— întrebă, 

" Elena. o 

— Umblă ca un nebun! — dise bătrâna.— 

Vrea să intre în 6ste... 

— Ce avere are ginerile ? p. 

_— Patru boi, doă vaci şi patru sute de Iei. 

— Hei, bine, acela, pe care Maria î iubesce 

este mai bogat: ara șese boi, doă vaci... 

— "Și trei mii de lei! — urmă Alexandru. 

__ Bătrâna nu înţelegea nimic şi. dise : : E 

— Dar de unde ? „„! E sărac lipit! 

—i dăm noi! — respunse Elena. — Să 

chieme .aică pe bărbatul-tăii. 

Acesta, era, prin curte. Veni îndată. . 
—. Dacă băiatul ce e drag Mariei ar avea
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şâse boi, doă vacă şi trei mii de lei, "i ada: 

- pe fie-ta 2—3 întrebă Elena. | 

— -ași da-o, — răspunse - bătrânul, că și 

nic îmi place mai mult el de. „cât cel alt.. dar 

e sărac. 

— Nu e sărac... EI are stare... 7-0 dăm noi. 

„Mâne să, veniţi să luaţi vitele și banii de la 

părintele Egumen și duminecă să faceți nunta. 

Amândoi. bătrânii r&maseră muţi; fata se 

“aruncă. la picidrele Elenei, care o sculă și o 

serută, pe frunte. . 2 N 

— Acum nu vei mai fi. nefericită, —fi dise ea. 

“"Peranii eşiră după ce mulțumiră în felul lor. 

— Voi săi, „cunun |—-dise Elena. 

— - Minunată idee— adăogă . Caterina. —la 

„Păneşă Duminecă . 

— I&că o iuntă !—adăogă Alexanăru.—Ai 

mână” bună, însoră-mă şi pe. mine ?. | 

„— Ped: ta? Nu !—dise Elena cu vocea ju- 

mătate. —Ai face pe. nevastă nefericită ! 

— Ca să, fie acesta,. ar trebui s'o iubescă 

cu adoraţie,. cu nebanie ! * E 

—.S50 iubesci ?... Credeți-că dacă, iubiţi o 

- femee cu patimă, aveţi” dreptul s'0 faceți ne- 

fericită ? ... S'0 insultaţi printr'o gelosie ne-



samă Caterina. | 

Imţionară Ă. 
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bună ?. Să turburați sufletul ei prin capricii, 
> 

i atună când viaţa i se pare mai dulce? . 

— Dâmne! cât de. egoişti sunt t bărbaţii! 

S 

„— Ce căutat țăranii aceia. aci ? - — întrebă 

principesa ce întră atunci cu Zoe şi cu George. 

— Ut! ai lăsat - după denşii miros de mo- 

jic, — dise Zoe. o 

— Elena face. hâz. de acești mămăligari — 

adăogă principesa. 

„— Ce gust!.. fiinţe cari. mail de. cât fs. 

ra omeri6scă, — mai Qise Zoe. - 

— Dar. cari ati figuri” natur ale, fragete, 

rumene, — dise Elescu. — Să î vădut 0 fetiță 

adintoni !. | 2 

— Lasă-mă cu mojicii. De când | cu regi- 

mul liberal, s "ati obrăsnicit şi. ei! Nu poţi săi 

mai iei la licru fără să le plătesci.: şi. dacă 

pui să'i. bată, se laudă că o să se plângă la 

cârmuire!.. a . 

— Ce fel? — întrepă Alexandru, — eranil 

pe moşiile. d-vostră nu sunt bine trataţi ? 

— Şi ce vor mai - bine ? Nisce vitel: Ei o 

săi gonssc. pe to de pe moşie L.. Sunt Tevo- 

,
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— E trist, e crud, e barbar ceea ce spui, 
dâmnă ! — dise Elescu. — Cum $ 2 Este o ţâră în 
lume, unde țăranii sunt ră trataţi şi unde cei 
ce caută săi protege trec de 6meni revoluţi- 
onati, criminali, şi acâstă țeră românâscă, care 
se laudă cu o constituţie basată pe principii 
de. libertate, egalitate, “umanitate !. Și românii 
se mai die o nație liberă! Și Europa nu tre- 
mură faţă cu acest spectacol de barbarie!.., 
„Românii pentru români sunţ măi cruţi de cât” 
turcii, de cât rușii, de cât austriacii! Iâcă 
nefericirea „acestei. naţii ! 

— Ce năţie? — dise principesa. N u este na- 
„ţie română! | 

Tocmai atunci intră Egumenul. | | 
— Doriţi a v& preumbla cu luntrele pe 

„lac2— întrebă el. 

Se sculară, eșiră, și purceseră către lac prin- 
- tr'o grădină. * In „doă luntri intrară cu toţii. 

Se puseră” în “Tantri așa, cum erai în trăsuri. 
-— Unde eşti? — întrebă Zoe pe Ranu când 
plecară luntrile. i 

—- Lucr ul merge bine acum, — răspunse ace- 
sta,— cum nică. nu mă aşteptam... 

— Bravo! — r&spunseră ele. -
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'Mi-a dat mâna și am  sărutat-o de 

“mai multe ori... 

— Forte bine! — dise Zoe. 

-:- Eram sigură! — adăogă principesa. 

"Mi-ai dis să fii disoret, — mai qise 

-Ranu, — căcă altminterea, va muri ! 

— Merge bine! Inainte! — dise Zoe. 

- Luntrile plutiră pe lac... S6rele era, aprâpe 

de culcare ; umbra și „văcdrea se răspundea, în 

aer; mulțimea, de femei ce albeaii pândele pe 

malul lacului, acum le strâgeai şi se întur- 

nai acasă cu trâmbele pe cap.. 

Alexandru începu să cânte o barearolă atât; 

de dulce, suavă și melancolică, în cât atinse 

tâte inimile:  - 

| "Colo unde se îuclină 

Salcia pe un. mormânt, | 

In a stelelor lumină, pi 

, Legănată lin pe vânt; 

Unde *n' serile 'ntristate 

Se aude-un dulce val 

- Suspinând cu voluptate, 

Sub umbrosul negru mal, 

" Du-mă, du-mă, lopătare, 

Fie nâptea cât de rea; - 

" Acolo în întristare | „2 

Zace mârtă duleea mea, .- aa 

a. 13.
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Acestă barcarolă pătrunse inima Elenei. 

Ra simţea, o apăsare dulce și durerosă asupra 

spiritului ei. Era pote un presimţiment de du- 

„Teri ce o aşteptaii. în viaţă ? Era regretul pen- 

tru” fericirile ce nu “putuse să “guste? Umbra 

“ascunse. ochilor străini lacrămile ce îi înrouraii 

faţa. a 
— Nu mai cânta, — — dise: ca lui Elescu. — 

Cântaţi aşa, de falș aq! i 

__—'Ge e acest Caprici, Eleno? — o: între- 

Dă Caterina. NE i o 

> — Am un presimţimânt, Caterins, că voii 

muri curând.. a 

— Iar cu idei triste? a 

„— Nică” o dată pam. fost - năaă turburată ca 

astă stră,.. . LL 

_In. acel timp bărcile se înturnaii la locurile 

de unde plecaseră: In „barca cea-altă îne 

"dise. principesei încet: . E 

— Alexandru, dacă nu m6. 'încel, mâre de 

amor după Elena. Vrei săi spui că Elena are 

o înclinare pentru Ranu ? | 

_— Bine, — răspunse acesta. 

Călătorii se arcară pe mal şi puiceseră către 

casă. Zoe ceru braţul lui Elescu, acâsta îl oferi.
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— Hei bine, amabilul. și înfocatul mei ad- 

versar politic ! Imi pare rău de un lucru? 

— De ce lucru ? — întrebă Alexandru. 

— V6 perdeţi timpul: cu politica. + pe când - 

alţii îl întrebninţăză atât de bine. 

a "M-ai. făcut reputaţie. de om care se 

“ocupă cu politica. Este nemeritată. Cât pentru 

timp, fie care. îl risipesce cum îi place.«- 

Ei ajunseră atunci. - | 

După o oră, un serv veni şi dise lui Ale- 

xanâru : că îl invită d-na. Zoe în camera sa, 

Alexandru . avea. un defect, ce îl făcea neferi- 

cit, era bănnitor; acest, defect la: un 6m ce. 

iubesce cu patimă, este “un isvor. de amără-. 

“ciuni pentru el. şi pentru ceea ce e] : iubesce. 

Vorbele Zori el nu Je uităse. Ele îl făcură a. 

bănui că. Zoe are săi spue “ceea ce el ardea . - 

şi tremura să afle. Asea că nu întârdiă d'a se 

_duce la chemarea, Zoei ; “inima luă palpita. ca: 

înaintea, unui mare pericol. | 

-— Ce pâte. săi. spue ea în 'secret:? - — se. 

întreba el. —- Ei îmi per timpul, pe. când 

alţii îl într eboințăză atât de bine! "mi-a „IS 

„ea. Nu înțeleg... Sai mai bine nu cutez a bănui. 

- În fine intră la Zoe, el află aci pe princi- Ă
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pesa. Mai multe lumînări ardeati pe doă mese. 

„> — Hei bine! — qise Zoe. — iRanu face 

minuni pe unde ajunge! Iubeșce Și este iubit.. 

ghiceșce de cine? Ei | 

— Nu'l mai turbura, — (lise principesa, — 

eu o persână care nwl interesăză.... Spune'i. 

„— De Elena, — dise Zoe. - 

Ele se uitară în faţa Jui Alexandru dâră 

vor descoperi vio turburare care "1 ar trăda 

sâcretul: Alexandru rămase “rece, indiferent, 

nemișcat... - | 

— Aceste lucruri 'nu sunt nici pe pământ... 

“ Apoi Ranu este demn de pismuit: a, fi. iubit 

de o femee atât de perfectă, este una din păr > 

cerile ce sârta păstreză favoriţilor ci. 

- —.Nu este aşa? | | 

"Dar să credem pe Ranu? —— întrebă 

“principesa. — Suut Gmeni cărora le place să 

se laude, chiar dacă ar compromite o femee. 
— “Acâsta îl priveşce pe dânsul, — dise Zoe. 
— _ Lăsaţi pe deul amorului să împar ță r&s- | 

sări cele dulci amanţilor, — dise Alexandru! 
;— Aqi ai vorbit așa de răii de ţărani! 

*—. Politică nu voiti să mai vorbesc! — răs- 
punse Zoe. .
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— Atunci vă doresc nopte bună! Oste- 

nela dilei mă abate... Țărâna. cea slabă măr- 

turiseşce că are mevoe, de repaos! — dise Și - 

salutând. eși. a 

— Hei bine? —dise Zoe după ce eși Elescu. 

— Hei bine ? —- răspunse principesa, 

— Acestă scire nu "l-a turburat întru nimic, 

— Nu scim, | N 

— Suntem învinse ori cum ar fi. 

— "Țiganca nu are să vie la Fănesci? 

— In opt qile. - - Ia 

“ Alexandru în acel moment întreba: - - 

— Ranu a dis acâsta el însuși! Dumne- 

deule, să fie așa? Aceste femei ce interes ai 

să minţă. Să'1 întreb... şi pentru ce? EL va 

spune din contra... Este natural; nu mă cun6s- 

ce îndestul.., Aqi ea îi axuncă o căntătură plină” 

"de patimă. „la masă mâna ei căuta a se a- 

tinge de mâna lui pe pahare!. .. Am observat. 

că nui mai vorbesct, îl budează pote... Totă - 

diua Elena a fost gândităre !... „Cântecul. mei 

pe lac, nu %-a făcut nică o: plăcere:... El în 

suși stă tot-de-una la o parte, fuge de so-” 

cietatea n6stră,...; Câte probabilităţi nu sunt ?... 

Nu mai este o suposiţie. ci un adevăr... Bu
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„2 zele că "mi-ai minţit când îmi spuneau că mă 
PI | - îubesee;.. Cât trebue să fie de-miserabil su- 

! i fletul unei femei ce minte ast-fel!... E trist 
|. a “a crede.că în acâstă lume tot ce se ridică 
E i . | mai sus de. “mulţime prin cualități rari, trebue 
a „să ne vestejiască frăgedimea inimei. O femee, 

  

„? tm ce semeni venită să ștergi cu degetele gri- 
Aa o jele de pe frunţile nostre, trebue ore să în- 
n „celă cu. atâta amărăciune acâstă dulce. aatep- 

„tare? - - 
Așa cugetă Alexandr u, preuimblându-se -se prin 

_. galerie: ȘI. blăstemând pe cele doă femei ce. 
îi dase o _scire atât de crudă, | | 

— Pentru ce "mi-ail spus ele acestea ?- 
i | - - Cu -doă ore înainte, nimeni. nu era mai ferice 
i „de cât mine, nu cunosceam nefericirea, mea. 
e și eram mulțumit 1... _ 

| | Uşa de. la camera, “Elenei se “deschise. Elena 
veni în galerie. Ea vădu pe Alexandru - pretu-. 
blându-se gânditor. Luna vărsă: valuri de lu- 

Ma _ | mină și 'neca, acea galerie. . | 
— Nu. te-ai culcat încă? — întrebă ea. -. 

Aaa _— Pot dormi? = SE 
ED Eşti bolnav? .. _ 

Daia = Da... sînt: bolnav... .
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— AI trebuinţă de îngrijirile nâstre | 

— Nu, mulțumim !-. | 

„Aceste răspunsuri reci fară atâtea lovituri 

- în inima, acelei femei. Ea, înțelese că Alexan- 
dru eră în unele minute de gelosie. Ar “fi 

ui preferat s'o -mustre, s'o insulte, de cât să 

răspundă cu atâta răcâlă. i 

— Iar ești supărat pe mine?! 

ov — Nuli.. pe mine!... 

— Ce ai făcut? 

„> Am nefericirea a „te vedea, a, te iubi, . 

„ca să.te desprețuesc.. .. | 

La aceste vorbe Elena surîse cu _mulțu- 

mire. e | E5 

— Inţeleg,.. o noă vijelie... Să fie! — Imi 

face plăcere... căci dovedesce că. mă - iubeşci, 

Alexandrul meii!... Fii tot-de-una gelos... Dar 

să vedem, spune'mi de cine ești gelos! -De 

Ranu negreșit ?. SN ae 

— Pentru că ai dis” singură, fie |. 

Femeea iartă amantulăi săi. aceste es- 

cese de gelosie; bărbatului încă nu le iartă. 

Acesta încă nu cuteză să "i declare- ge- 

losia, sa,  alergă la: 0 mie de- preteste ca 

să „mustre pe femee. Un amant merge drept:



200 ELE N.A 
  

pune înainte motivul mâniei sele, fapte, nume 

proprii, nu menagză “nimic, devine aspru, 

barbar. Causa, este că bărbatul se mânie în 

“ putere ea; drepturilor conjugale şi amantul în 

puterea drepturilor inimei ; Ja acest din urmă 

amorul este tot-de-una tânăr și pasionat chiar 

prin natura lui criminală în faţa, - Gmenilor. 

Elena îi luă mâna. 

— Ascultă, Alexandre,—fi dise Elena.— ui. 

pare bine că ai rostit acest, nume. 

-: Alexandru retrase. mâna, - 

— Dacă ai putea să înţelegi puterea _ cu 

„care. te despreţuesc, singură ie ai desprețui! 

— îi qise Alexandru. 

— AI dreptate ! — dise Elena, înecată de 

durere. — Sînt demnă de despreț! 

Ea simţi că se înâcă; se îndreptă către 

camera ei, sprijinindu-se cu mânele de pă- 

vete... Abia intră şi cădu pe pat leşinată, 

Alexandru se cobori în “curtea : monastirei. 

Fruntea lui ardea, inima îi erea plină de 

mânie, Se înturnă în drâpta și stânga fără 

să scie unde îl duc picidrele. Rătăcesce prin 

câmpii mai multe ore. Răcârea dimineţei, su- 

fiând pe fruntea lui arqândă, îl trezeșce; zo-
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vile strălucesc. înaintea ochilor lui seci de 

Jacrimi şi pare că comunică frăgedimea “lor 

sufletului s&ii înfocat. Ma ME 

— Unde mă duc? — se întrebă. el — Sînt 

departe de monastire...” Ge” vor dice: cele. doă. 

- dame când vor afla; că am dispărut?... Nu 

„vor da acestei plecări nopturne v esplicare 

co mpromiţătore. pentru Elena după  mărturi- 

sirea ce ele îmi făcură a-sâră 2... Am ei 

dreptul să compromit o femee? .Ar fi mai în- 

țelept să mă întorc la, monastire... Mai târdii 

voii părăsi țâra... | 

Alexandru se înturnă; mânia sa se schim- 

bă în milă pentru Elena. 

-— Am fost crud |—fși dise el. să mi în- 

chipuesc că ceea ce "mi-ai spus . acele doă 

femei despre. dânsa, este adevărat; ce drept 

am eii asupră'i -ca, s'o tratez atât de barbar ?.. 

Dacă acestă purtare ar “sărobi- acâstă fință 

delicată ?.... Am fost crud, barbar, “nebun !.... 

Pâte că a. trecut n6ptea vârsând lacrimi lu. 

Sînt mai mult de cât crmd ... sînt laş..- Am 

insultat-o cu “asprime, am lăsat-o Jeşinând!: 

Vai! dacă cine-va merită a. fi desprețuit, sânt. 

eii,.. numai ei! 

IDE 
Pi
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El se. gândi atunci la delicateţa simțimân= 

"telor Elenei, la vosbele ci, la suierinţele ei, 

la amorul ce îi „esprimase, la, chipul cu care 

“el îi răspunsese şi un ri de lacrămi cură din 

„ochii săi; ar fi dat” viaţa, ca să nu fi făcut 

ceea ce făcuse. 

- -— ME voii arunca, la piciorele « ei,—--dise el; 

— voit spune că eram nebun . Ea e bună. „măE 

va ierta .. „. Ya, uita... a 

Gândind ast-fel, ajunse la monastire. Ser- 

vitorii singură se deşteptase. hăcsrea, domnia . 

. în casa Sspeţilor. Cu pași uşori intră în ca” 

„Mera sa. Acolo își aminti că, acea cameră. se 

învecinesce cu. a Elenei şi a Gaterinei. O uşe 

“închisă, îl despărțea ; ; voia să scie daca, Elena 

„dorme, dacă este - bolnavă. Se uită prin 

crăpătura.. uşei,... Ragele -qilei scăldaii. camera 

ei. Elena era, în pat, dormea! Era frumâsă! 

- Alexandra se linişti. Se . aruncă în pat, nu 

putu dormi. Se_scoală şi - ese afară. , 

-El întâlni pe: Egumenul monastitei eşind 

de la biserică. | 

— Scii că am promis acelei fete de &ran 

mai multe vite și trei mii de lei? "I-am spus 

„că le va găsi aici la monastire ? Te rog pă-
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xinte, să primesci acei trei mii de lei! Dâmna 

„Elena îţi va da adi prețul vitelor; le vei da ă 

" ginerelui. Ea 
> 

— Dumvedeii să vă dea qile pline de fe 

ricire ! dise călugărul. 

Alexandru surise cu durere. | | 

— Nu "mi pari mulţuniit ! —- îi. observă 

— In adevăr, părinte... 

— Și cu tote acestea. tote darurile” cari: 

pot. face pe un om fericit le al! | 

- Bi audiră. atunci vocea Elenei în galerie. 

Elena după ce se trezise din leşin, cea dîn- 

tâii mișcare ce făcu... fuse să scie unde era 

„Alexandru, Se uită în galerie, nu: mai era - 

- acolv. -Se uităope ferestră, şi: îl. vădu depăr- 

tându-se, apoi dispărând sub axborii grădinei.. 

„Ea tremură de spaimă, credu că “Alexandru 

se dusese să se arance în lac. “ Atunci uită 

durerile ce'i - causase- insulta, ui. Ea nu se 

mai gândea, de cât la viaţa. lui. Pe cine va 

trimite după dânsul? Nu era „nimeni; îi. veni 

ideea să se. ducă singură, dar cână "se gândi . 

la consecinţă “tremură. | Să 

Trecu dar tâtă noptea în. cele mai crude



904. ELENA 
  

suferințe. - Despre diuă, adormise un moment 

atunci când Alexanaru o văduse prin ușă. Sgo- 

motul ce făcu e], o deşteptase. Elena. atunci. 

sculă pe Caterina, se îmbrăcă și eşi în galerie. 

_-La vocea Elenei, Alexandru congediă pe 

călugăr și se urcă în galerie. El merse spre 

Blena a 

— Ah! — ise ea cu bucurie. | 

Alexandru o. salută cu respect. 

— 0 să mă omori! — îi dise ea. 

Alexandru, fără a dice o vorbă, îi luă mâna 

„ȘI 0 încărcă cu sărutări, ochii lui se umplură 

de. lacrimi, și. lacrimile, sparte pe faţa lui 

scăldară mânele delicate ale Elenei. 

— Nu'mi face nică o mustrare, — dise e1,—. 

dacă poţi plânge-mă, sînt nefericit 1... E 

Caterina eşi atună din cameră, fagetă şi 

x6qîndă, ca, florile deschise în acea diminăţă. 

Ea sărută pe Elena şi intinse mâna lui A- 

lexandru. - 

— Eşti palid! — îi dise fata. 
— Am dormit răi, — răspunse el. 

În ace) moment apăru în capul şei gale- 

viei Ranu. E | 

— Iecă. şi Moldovenu | — dise Caterina.
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— Amantul mei! — qise Elena suriqând. | 

Alexandru înţelese intenția Elenei; cu tâte | 

acestea vorba ce dise. ea, i rădică o greutate 

de pe inimă, E a 

— Ce. grozăvieț— dise Caterina.— Unde a. 

pescuit Zo6 acâstă fiinţă? 

— Este frumos !— adăogă Elena, aruncând 

o căutătură lui Alexandru. | 

— "Tip de lachei, — esclamă Caterina. — 

Nu scie nici să converseze... | 

— Nu ave nică o educaţie!... Dar are. ini- 

ma forte tânără! — urmă Elena. - | 

—-. EI, -— răspunse Caterina, — nu cred. 

— "Mi-a, făcut o declaraţie de amor,— mai 

dise Blene, — nu ași putea, * să mă înamor de 

un ast-fel de oml... | “ 

Aceste , vorbe - ameţiră pe Alexandru; nu | 

mai scia ce să gânăsscă. o - 

Ranu se apropiă de dame. și le. salată. 

— Nu ne dă mâna ? — îl întrebă [- 

Jena. — De câte-va dile, nu ne mai iu- 

besci ?... de când. ne coboram pe scara ocne, 

spre esemplu ! 

Ranu se roși... Alexandru se întrebă: „Ce o 

-f acâsta?,,.% Ideile lui începură a se lumina,
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— Ce: sa "întâmplat pe scara ocnei 2—i în- 

trebă Caterina. 

— Nimic, — _Qise Elena, — o) copilărie la care 

sînt sigură că „d-nul. Ranu nu se mai: gân- 

desce... a 

— Sînt” curi6să să sciii, — dise Caterina. 

—-0 declaraţie de amor!... Locul era răi. 

ales. Inchipnesce' N că: putea să cadă de pe 

scară! - 

— Domnă !— dise Ranu, — VE rog!. N 

„— V& supără... ce ? Nu a fost glumă ? Dar 

eii şi bărbatul meit -am luato pentru glumă. .. 

- Bărbatul” mei mai ales a rîs atât de mult 

când a audit. _ 

— A audit! — _ xespunse Ranu. 

ni De ce nu? Nu este nică un răi... 

— ȘI damele cele doă ai 1îs! — dise A-. 

lexanăra care acum începuse. să vadă” în în--- 

tuneric. - - i - 

— Și damele cele doă? — întrebă Ranu: 

— Cani” mi-ai spus, — respunse Alexanăru. 

- Acum Ranu. nu: mai înţelegea nimic. Aceste | 

vorbe îl ameţiră, se retrase cu rușine. _ 

— Cum, Eleno, tu faci ast-fel de roman- 

“ţuni, și nu *miă spui? - — întrebă. Caterina. - 
A
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— Uitasem, în. adevăr. e: 
pei 

Caterina se duse în casă- să "și aducă lu- 

cul ce luase cu ea.  - 

— Vrei să "mi esplici ce. sunt tâte. aces- 

tea? — dise Alexanăru Elenei. 

— Lucru fârte simplu: fără nică un mo- 

-tiv, "mi-a făcut o declaraţie, pe care am co- 

municat'o îndată bărbatului meă, şi am ris 

amândoi, i 

„— Adevărat? 

_— Te îndoeşcă?... | o | 

— “Atuncă M-ai spus; şi ce ?ți-am spus ei, 

şi ați 1îs pâte împreună Da 

— Alexandre, ești erud!.. . 

ÎI Caterina se înturnă cu lucru. 

— Nu plecăm 2 — într ebă ea. 

— Să plecăm, — . qise Elena. — Pe drum ne 

vom „opri pentru gustare ! d. 

George veni atunci- în mijlocul lor cu ochii 

bară, câte-va vorbe, și coborâră pe, scară. 

banii îndată ce : "se va înturnă acasă. “Decise 

- 

plini de. somn. După el veniră și “cele doă 

dame. Caii.se puseră la calescă. Ele .schim- 

„Elena, dise: Egumenului să cumpere noă capete 

de vite pentru protegeta sa, şi X. va trămite



208 ELENA 
  

încă să se facă nunta dumineca viitâre şi 

-dise că ea însăşi vrea, să cunune la Fănesci. 

Bi porniră şi după '0 oră ajunseră în 

Câmpina. “La marginea . despre munţi . a0- 

rășelului, pe muchea, unui mal înalt trece o 

„cale; sub acest; mal. este un lac limpede şi 

liniștit, închis între doă dâluri. Se crede că 
este d'o adâncime fabul&să. Faţa lacului este 

la, câţi-va stânjeni mai sus de palatul Praho- 

| vei despărțită de lac printr”o dungă de pământ 

rădicat, Pe calea de care vorbirăm, trăsurile | 

“purceseră, cu iuțelă. Ele coboriră. costa către 

vâă, trecură Prahova. De aici se vădu pe 

costa lanţului de peste rii, monastirea,- Po-. 

„iana, rădicându-se asupra arborilor, După 

un „pătrat, : de oră: călător întrară, în monas- 

tire; aică fură primiți în sunetul clopotelor, 

ce este un semn -de. “distincţie pentru pers6- . 

mele mari cari ajung la monastiră. | 

O gustare destul de bună aştepta pe călători. 
„ Din balconul caselor monastiresci era 0 ve- 

dere încântătoare. Elena se: temea, că nu vor 
“putea să ajungă sâra la Sinaia cu caii săi, 
și trimise să le aducă cai: de poştă. - 

„Ei -se . pleumblară prin, case, prin arti:
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Se urcară întrun chioșc de lemn ce este făcut 

pe un nuc gigantic a cărui rădăcină _- se află 

la câți-va stânjeni mai jos de cât linia ma- 

jului. Acolo citiră „mulțime de nume de 6meni 

cunoscuţi şi necunoscuţi, ce credeai să trâcă 

ast-fel la posteritate, fără să ţie socoteală că 

chioșcul era ursit a trăi maă puţin de cât - a- 

matorii de nemurire. - Ă 

Elena rămase aici câte-va minute singură: 

“cu Alexandru. - 

— Eşti. încă - supărat ? — întrebă ea. . 

— Nwmi mai aduce aminte! —.r&spuuse 

Alexandru. — Elena mea, ești bună pe cât eşti 

de frumosă, gener6să pe cât eşti de dulce... 

“Preci cu -- vederea. capriciele mele. 'Pe-: iubesc : 

prea mult; îccă tâtă crima mea! -Scii că. sînt 

gelos de ori-ce ființă care "ţi arată simpatie 

Imi pare că “matura şi Omenii ai „complotat, 

ca să te răpâscă amorului meii! Incr ederea rin 

lipsesce. Dar mai este vorba, de- încredere ? 

Sufletul tăi este cast ca, sufletele _fecidrelor 

osianice, o-şeii ; -dar. pot să încetez d'a fi 

* 

gelos |... Voiit înceta atunci când voii înceta . 

da te -iubi; atunci voii putea. judeca, voii 

, Ţ 
“putea roși că am avut slăbiciune d'a î gelos !
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—— Pot-de-una îmi cesi ertare și tot-de- 

una, mă insulți!... Ce ine alitate de caracter! 
? 

. 

Ri nu sînt așa... Fii tot-de-una cum eşti 

> 

— Spune” mi cum acest Ranu ţi-a decla- 

rat amorul stii? 

— Nu mă întreba... am uitat. 

— I]] urăsc! — dise Elescu. - 

—" Nu merită nică ură, nică simpatie !... 

Ei treciuă, Elena rămase gânâitore. 

— La ce tegândesci? — întrebă Alexandru. 

— 0 idee egoistă, — respunse ea. — "Toţi 

"aceşti Gmeni cari ne însoțesc, sunt de prisos 

aici, nu este aşa |. Ași voi .să fim "numai a- 

mândoi !:.. - | - | 

— ME iubesc dar! — întrebă Alexandru. 

— "Pot-de-una, aceeași întrebare ! Dacă nu te 

 iubiam, era să fac ceea ce am făcut? 

== Sacrificii 2... Nu sunt mari... 

..— Nu "mă vorbi de sacrificii. „. Şcii ce vrei 

să dici..> Acele. sacrificii le desprețuesc. O fe- 

mee nu are trebuință. de dânsele; ca să. dove- 

diască că iubueşee pe unom; nu e acssta 

- dovadă, . Sacrificiul este a, călca parola sa, înaia- 

tea bisericei și a bărbatului; a "avea inima
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sârobită. de durere, şi a fi silită, a vedea - pe 

soţul săii, a'i. suride, a'l 'răsfăţa, a dice. că'l 

iubeşce; când mu păte | să 71 sufere; -sacri- 
ficii este a se gândi că încelă pe acela ce. 

„are încredere într'ânsa ! Nu. te. amăgi ; "edu- * 

, caţia, societăţei nâstre este aşa că, în. privin- 

ţa ondrei' în căsătorie; “crede că- este 0 .vir- 

tută da o. viola; o slăbiciune d'a- o respecta. | 

A iubi pe o. femee' măritată este de multe 

oră o virtute, şi: ori-ce virtute implică, ideea 

unui, sacrificii... Șcii, Alexanâre, ce.rămâne să 

facă o femee care a trădat parola dată soţu- i 

luă săi? Să moră! I6că pentru, ce: die că 

— Cum! — strigă Alexandra. — Vrei să | 

moră !... - Ă a 

— A gândit 6re ast: fel 2. Când “ţi-am 

dis pentru prima - 6ră. că te iubesc, * eii -m'am 

" destinat la, mârte. Ast-fel nică CĂ dată mai - fi 

auqit voibele de iubire “din gura meat... Ceea, | 

ce mă consolă, este numai pacificarea piintr'o 

_mânte a: cărei causă va fi căința. 

:— "Mi-ai dis de multe oră că sînt fantastic. a. 

Ye că eşti mai mult de cât mine... | 

— Să lăsăm acesta “Mai întrebat dâcă .



212 i ELENA 

te inbesc!... şi vrei un r&spuns!... Dumnedeii 

nu a creat espresii fidele pentru  simţimânte, 

precum! nu a, creat colori fidele pentru „COlo- | 

“vile cerului... Nu voiii putea  esprima nică o 

| dată ce simţ! Dacă te -iubesc,.. întiebi... Da; 

da, i€că tot ce pot qice: | 

„— Te cred! — dise el: — Dar acest amor va. 

: ţine re? Mâne, poi-mâne pote să se schimbe. 

— Se pote, — dise Elena. — Puțin timp am IE 
o 

să tăesc, | 

—Spune'mi ce sunt aceste gânduri de 

” mârte ? | 

.— 

— Nu o să murim nicio dată ? —. întrebă 

ea suriqând. . 

> — Nu, nu, nu voii să mor!... Atunci voiii 

cui şi ei, - a 
“Elena se uită la Alexandru şi srrise. 

— Atâta mai bine ! — dise ea. — Vom mer. 

"ge a, trăi şi a ne iubi în ceruri. - 

“Dar. caii se puseră, la, trăsură. Ei părăsiră 

chioșcul. “Egumenitu! le aduse o .condică, în 

care să scrie fie- -care persână numele și dacă 

ai fost mulţumiţi. saii nu. Acestă condică era 

trimisă de Eforie la - finele anului. Egumenul 

- căta sto arate eforilor. “Ea, dovedia. atât: nu-
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mărul călătorilor cât şi purtarea Egumenului 

cu dânșii. | 

Zoe se subscrise comitesă ; principesa îşi - 

mai puse “înaintea, titlului săii de contrabandă 

Luminăţia Sa... i | 

In acel moment ajunse acolo un. minis-. 

tru dint'o cercetare ce făcuse singur prin 

judeţ. Prefectul, sub-prefecţii, urmaţi de func- 

ționară mai mică și de, dorobanţi, îl însoţeaii. 

în cale. Ministrul strânse mâna acelor dame 

ce le cunoşcea, le întrebă unde se duc şi le 

spuse de unde vine el însuşi. | 

Era un om cu multă probitate - și activ, 

doă enalități ce fac pe un ministru să se deo-. 

sibâscă ; der nu avea geniul epocei de ege- 

nerale în care se afla. | 

— Am făcut m ulți fericiți i în călătoria meal-— 

dise el.—La, mulţă le-am șters lacrimile, dân- . 

du-le sai despăgubiri, sai posturi, saii . pro- . 

misiă pe cari le. voii împlini. Pe toţi i i-am 

împăcat, "i-am înfrățit... | 

— Răi sistem de guvernare este acela da 

“face mulțumiți, —  dise Elena. . 

— Cum 2—răspunse ministru. — -D. ta» Yor- 

„bești ast-fel?...
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— Pentru. ce nu? Ai pedepsit pe asupri- 

tori” şi pe despoitori ?... . , 

— Ho! ho! —dise ministrul.— Iâcă o uto- 

piel... Atunci cum am mai putea” guverna ?.. 

: Doi funcţionari ce am găsit fuii, sunt depu- - | 

” taţi... trei alți rude cu. miniștri... cinci alţi 

6meni ai unuia care are o mare înrîurire în 

presă. Dacă, W-aşi fi “pedepsit, aşi fi sculat 

contra mea. o. parte din adunare, aşi fi adus 

desbinare între miniștri, ași fi espus minis- 

terul la o sută de articole _ falgeiătâre în 

tâte foile române, “și . opinia, publică ar fi fost 

contra mea. Nu este dar un bun mijloc de: 

| guvernământ a pedepsi pe furi. E i 

Ma Sistemul d-tele de guvernare, — întâm- 

| pină Elena, — este a sacrifica interesele ge- 

nerale . în favorea intereselor individuale . a- 

„ cestea,. pot să “i aducă sprijinul individual, 

nici 0- dată sprijinul general... Majoritatea este 
sacrificată -ast-fel, şi mai curând sait mai târ- 

diii_îţi va cere socotălă severă !.. Lovesce 

. lenea, YViţiul, răpirile, nedreptatea, ori unde 

le vei găsi, oră . cine ar fi făptuitori, şi na- 

| "ţia îți va ţine: socotâlă;
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— Na este nici tim nici ţara... Cei 

mai „mulţi: sunt răi aici..... E 

— Meritul este şi mai mare: aluncă. 

Dar damele 'se urează în trăsuri, ministri 

le salută, trăsurile” plecară. - : Aaa 

„„ — Iecă, — dise Elena: lui Alexandru, — - pen- 

tru ce lucrurile nu se schimbă în ţâră î... Se... - 

plâng unii că regimul Constituţional - este . ca- 

usa, că nu. merg lucrurile ; dar” principiile con- 

stituționale sai pus dre în practică ? 2. | 

'Frăsurile trecură: “de mai multe ori apa 

"Prahovei, apoi urcară. pe un dB. Calea până 

; Ja Breza.. este „pericol6să. -De aici şi până la : 

„hotar începe. o şosea. Îndată, ce apucară pe 

șosea, merseră ' răpede. Lăsară mica  monas-: | | 

„tire Lespedile la stânga. peste Prahova, Și în 

“vîrful unei măguri, și purceseră .către” Sinaia, - 

unde ajunseră înaintea sere. 

Sub trâmba de. stânci gigantice şi tăiate 

ce. se văd. chiar de la Dunăre, numite Buce- 

gii, pe un dâl, este. zidită acestă monastire.. 

Ea este a spitalului Colțea. Bine înzestrată, ea 

dă asil călătorilor “e umblă pe. calea,” către 

Cronstad. Cel . d'întâiă lucru - despre care. E 

i Jena se informă, ajungnd, fuse dacă băr=
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batu-săii era “acolo. 7 se răspunse că nu ve- 

„nise încă. Superiorul' le dăte doă aparta- 

mente unul pentru dame; altul pentru băr- 

baţi. - 

Aici avi să trecă n6ptea. | 

Visitară biserica, curtea. monastirei; casele 

călugărilor sunt nisce adevărate închisori, u- 

mede, crăpate, ruinate, Călugării apar în mij- 

„locul acestor ruine. ca nisce fantasme, Şi cu 

tâte „acestea, monastirea are avere mare! 

Statul a pus mâna pe veniturile monastirilor 

„"neînchinate între cari intră şi acâsta.. De doi 

ani casa centrală a . monastirilor Sa confan- 

dat cu a statului. Statul se. mărginesce a da 

-0. subvenție care abia, ajunge pentru cheltue- _ 

lile de tâte dilele ; ; monastirile se ruineuză din 

di în Qi. 

Călătorii făcură o preumblare pe-dâlurile şi 

- văile vecine: cu monastirea.. Acea natură ma- 
iestâsă și sălbatecă, are un “farmec deosebit. 

„pentru tâte sufletele. Elena rămase mult timp 
“absorbită în meditaţiă melancolice. Ea se des- 

părți de grupa cea voi6să, se înlătură în pă- . 
durile de arbori bătrâni udate de torente. Ea
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"iubea. cu patimă, şi mustrarea cugetului era 

atât 'de putinte ca amorul €i.:De câte ori 

nu se desprețuia ea însăși, simțindu-se atât 

de. învinsă! De câte ori nu “blestema; diua 

“când a. cunoscut -pe omul care era, obiectul 

amorului ei. . | 

— Nu mai pot a, mă da înapoi! — dise. ea.— 

Este târqiii !... Nu cred.că mai pot trăi fără 

al. vedea... Oh ! pentru mine este decis, oră 

în ce chip, a muri ame A 

Grupa se risipise. Cele doă dame. stătură 

a se. consulta, cu Ranu. . Caterina, părea ab- 

sorbită într?o convorbire cu George.: Alexan- 

dru profită de acâsta,. ca să urmeze pe E- 

lena. El o găsi ședând lîngă o fontână în- 

“conjurată de arbori. Elenă apăru în ochii lui 

- Alexandru, privind visătâre jocurile apei ca- 

priţi6se, ca o nimfă. din anticitate ce apărea .. 

călătorilor -rătăciţi. | 

—. Ce facă ocolo ? —'0 întrebă el. 

— Nu eram, singură, — — răspunse ea, — 

eram amândoi. 

Alexanâră ședu lîngă dânsa. 

Elena trecu mâna ei mică: şi albă pe frun- 

tea amantului.
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„i — Acestă frunte” a fost senină ca cerul de . 

aţi; nică un nor na a trecut; pe dânsa... Cât 

sînt de ferice când ved că ești mulțumit. A- 

morul el însuși, are dilele sele -de vijelie; dar 

ei prefer pe cele senine, căci atunci sufletele 

| nâstre plutesc. cu: fericire în o Ime de vise 

 plăcute!.... ae Sa Sa | 

"S6ra se cobora î în văi, respândind un terms 

dulce şi misterios. Lina, surîdea. în vârful u-- 

ă nei stâncă; numara; apelor din „prejur, invita 

“ ori-ce suflet la reverii.: ci 

— Ce lucruri bogate de poesie! - — - dise E- 

“lena. = Na simți: ceea-ce simţ eii; nu sunt: 

poeţi numai poeţii de profesie. Cei ce sciil 

ca să fie citiţi, de multe ori se servă cu spi- 

ritul - în. locul inimei, "pe când aceia cari al 

possia în. inimă, ce o ascund” ca. un dar. ce- 

ese -și: nu.0 axuncă valgului, pot mai lesne 

să. găsească calea inimel. | 

Alexandru îi. luase mâna, - şi 0. strângea: pe ă 

Sînul l | 

— MB iubesc? — în isa el. — Anger dulce 

al fericire mele, — lasă inima ta plină de a-! 

“mor să: se spargă ca bobocul unei rose ce 

” înfloresce şi revarsă parfumul. ei ceresc !.. |
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Vin'o pe sînul -meă ce nu mal “bate .de cât 

pentru tine!.. Inchină fruntea, - ta ca o fldre 

pe. fruntea, mea !.. E: dulce 4 iubi şi a î. iu 

tit, „Elena, înea! E dulce a respira, parfumul 

ceresc al “gurei. tele, a atinge cu buzele mele 

“buzele- tele curate și înfocate,.- a, confunda. 

„sufletul meii în sufletul au ca doă rade ce | 

se unesc... Oli! nu.mâi sînt singur în lun e! 

- Acum îmă place lumina, s6relui !... Viaţa, mea 

“a devenit un vis poetic,- lumea un paradis 

unde totul mă răpesce, mă îmbată!... Nu, nu 

“mai sînt singur! Sufletul mei este sufletul tăi, 

corpul meii, corpul tăi, inima mea, inima ta, !.. - 

Timpul trece repede, ilusiile se scutură 'ca 

fiorile,. corpul se . veştedesce !... Oh! pentru ce 

„nu putem să oprim sborul qilelor !.. - Lasă-mă 

”să mă înhăt de parfumul sufletului tăi, de 

grațiile tâle... și” apoi, întiunul 'din acele vise 

„de yoluptate, să mor... a 

"Elena era răpită. Ea, ruga încet cerul să 

| arunce în inimă o suflare rece, Obrajii a | 

deveniaii aci rumeni că purpura, aci palidi ; ; 

ochii săi -plini de amor: se înturnaii cu sfială 

de la Alexandru sînul ei bătea cu. voluptate, 

an for rece. îi încinse tot corpul “ce ardea .ca
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0 flacără, mâna sa tremura, în dâna - aman- 

“tului săă; buzele lui Alexandru întâlniră bu- 

zele sâle. 

— Alexandre, — dise Elena, „— Yoii fi a 

„ta într'o di, însă nu adi bs Ora morei nu a 

venit încă... Lasă-mă dar, înainte da muri, să 

- mă bucur, (le fericirea da te inbi.. | 

-— Ce dică 2 — întrebă. el. 

— Când voii îi a ta, trebue să mor... 

— Ah! — strigă el; — tot așa veştedesei 

bucuria inimeă. mele! : 

— Sînt .- superstiţidsă le. Ored că în diua 

când voii fi.a unui amant, o să mor. Tim- 

pul n'a, sosit!.. In acea di ei însumi voii 

veni la, tine.. Acum să mergem... este seră... 

bărbatu-meii o 'fi venit:!... 

Ea dise tote acestea cu o seriositate atât 

de mare, în cât. Alexandru se supuse fără a 

marmura. o o ÎN 

Plecară; către monastire, unde companionii 

cei alţi nu. sosiră. Postelnicul nu venise. 

„Elena „Și Alexandru ședură întz”o galerie ce 

da către biserică; Elena era palidă şi visă- 

„târe, Alexanâru și el căduse în gânduri. 

— Ce ai.2 —-îl întrebă ea,
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— Ce fineţe ai femeile ! — răspunse el. 
— Nu crede, “Alexandre — dise Elena. — 

i Nu a fost o stratagemă, cum gândesci, pâte.. 

"Voi fi a, ta, dacă o dată "ţi-am. mărturisit 

„că te iubesc. ... Nu sînt ca cele alte „femei... 

nu. sciii să “încel, nică să “mă încel.: „. Care 

"este femea -ce iubesce cum te iubesc. eii și 

care ni sfârșesce prin a, se da Lu. Daca este 

o crimă, nu este a se da, ci a iubi: Tâte fe- 

-mâile- cari iubesc, tremură: când" se gândesc 

„că ai să facă- cel din urmă sacrificii, și 

ÎI fact, | | 

Cei, aţi veniră atunci. 

Principesa începuse a deveni gelâsă de Ca- 
- 

terina. | ae - 

-.:—"Ce fel? — își dise ea. — Acâsta să 

fie preferată mie de George ! Pentru o piţigăi- 

„_tmră nebăgată în sâmă, să mă lase pe mine 

“principesă, bogată, spirituală, frumâsă ?.... Nu. 

se' pâte!... Cred că “şi, a -perdut spiritul... 

Am să “i observ cu băgare de sâmă, să aflu. - 

„0: trăsură intră în monastir&;” era postel- 

nicul.. Elena îi eşi 'mainte. El venia plin de 

bucurie, căci isbutise într'o speculă comercială.
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—  Apiopo, — dise el, — să. vă dai sciri 

din . Bucuresci. ” 

Ce. este 2— strigară damele. îi 

„Ne acusă „ gâzetele că am subscris o 

petiție „către Sublima: Portă, prin care. „cerem 

starea veche! * . ” 

— Daca aţi â făcut,” — bine era, — dise 

„Zoe, — dar nu ați făcut'o. “Sunteţi lași î.. 

— Se mai vorbesce “de schimbarea, minis- 

_terului.. „.Se dice că bărbaţii. domniei-voâtre 

ai să intre în - combinarea n0ă. 

— Ah! — strigă principesă. — Bra și tim- : 

pul! .. o . 

— Nu. s'a facut încă, — adăogă  postelni-. 

“cul. — Mai am.0: noutate... 

— Care? | - 

— Nunta dounişorei Serescu î în doă! qile.. . 

— S'a- decis? - i | 

— Negreșit... - - 

— Dar cine'o. să asiste ? — dise Zoe.: —. 

Bu una . nam inimă faţă. cu lucrurile. "de 

“aqi... Cu cine o să ne “găsim la nuntă ! Fe-. 

- meile oficerilor, avocaţilor; profesorilor, - “Dau: 

cherilor, - lipscanilor,: " doctoresele, înecă tote |
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balurile, tote. locurile! Ce nenorocire !... „Nu pot 
să le iert pretențiile da se arăta. pe „același 
picior cu noi... nisce-mojice!... . . -.: 
— Ai dreptate, -— dise principesa. — "Unde 

este timpul . nostru ?... Atunci la baluri co- 
misariii însărcinaţi să primească, duceaii damele- 
de clasa II, „neguţătoresele, ofițeresele, la 
stânga, iar pe cele de clasa, 1, la drâpta. A- 

cum ne amestâcă cu. tote aceste parvenite. . 

Ce ordre! | | | 

— Ce să faci, principesă, — dise vostel- 

nicul. — Convenţia. a ucis clasele ; nu mai 

sunt în (ară de cât români; dar bun.e Dum-! 

nedeii !... | i 

— . Convenţia a făcut pe. toți românii no- 

vilă, — Qise Elescu, Ma 

— Eşti prevenit împotriva - noblețe, — 

strigă Zoe, — îi. facă un resboiit fără re- 

paos!.- o 
— Te. înceli, dămnă | Aşi A voit. ca 'româ-. 

„mil să aibă o. aristocrație de nascere,. căci a- Şi 

-tanci “țâra n'ar fi fost atât de cădută. A-. 

-cestă instituție a fost folositâre _popârelor:; 

_ mândră de. străbuniă săi străluciți prin fapte: 

- mari, ea ar căuta să le semene, ar face: fapte 

Pi
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mari, sacrificii de avere, de viaţă, pentru na- 

„ție. Dar la noi tradiţiele nu sunt; istoria este 

mută asubra.nuihelor celor ce -numesci nobil?,.. 

nobili de ieri. Ei nu înţeleg drepturile cu 

„datorii; caută să pue mâna pe o putere, ea, 

însăși redusă la o stare de servilism, de scla- 

vie, numai ca să se bucure de nisce bunuri 

materiale, al căror preţ este ignoranța și tră- 

darea! Nu crede că atac acâstă instituţie... 
Ea a mers în timpul ei. Atac persânele cari 

_printr'o conduită rea ai degradat'o, și apoi 

printre persâne voii face escepţie. Mulţi din 

bărbaţii cari daii probe de simţimânte nobile, 

sunt din acestă clasă. Ascultaţi, generaţia, de 

aţi este. sub urgia unii blăstem... Pe cât e- 

“sistă ea, nică o mântuire nu pote să fie. 

„— Ce „dică, pentru Dumnedeii, —. strigă 

Elena. Lc i 

— Acesta este. adevărat. Ceea ce nn- 

mim aQi nație, este un corp ce nu maj are 

„inimă... Voiţi ca, să vă dovedesc ? Străinii aii 

căleat cu picidrele cailor” mormintele părinți- 

lor noştri; cei mară ati. primit pe neamici cu 

cununi de flori)... Onsrea, patriotismul, inde- 

pendinţa, sunt vădute: aici ca nisce crime... 
=
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Nu'mi vorbiţi că cei ce cârmuiese sunt răi... 
Cei „ce cârmuiesce sunt așa, căci nația este. 

ast-fel. Ei sunt espresia, ţărel. 

— Sunt multe lucruri de dis pentru: aces- 

te, - răspunse Elena.— Majoritatea, este bună 

— Bună ca să devie complice: minori- 

tăței. _ o | 
Elena tăcu. Ea, cunoscea caracterul luă A- 

lexandru, şi înțelese că amărăciunea, ce 'văr-! 

sase în vorbele .sale era causată de un noii. - 

esces de gelosie și naţia, română nu era pen- 

tru nimic. .Dar care să fie motivul. noei sâle | 

supărări ? 

— _Negreșit, — își dise mlena, — e gelos de 

bărbatul meii. | 

A doa qi călătorii visitară peştera unui si- 

hastru în muchia, unui munte, gustară ceva, . 

și plecară spre Fănescă. 

Alexandru se puse în trăsura în care era 

Zoe şi principesa, Iordache. “ 

— Frica, ursului te aduce la noi! — îi 

dise Zoe când plecară. . - | 

— Frica ursului ? | 

— Mai întrebi ?... Frica postelnicului. 

— Nu am pentru ce... Ra 
15
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— Ta lasă vorbele, — dise Zoe, — - eşti ne- 

bun după Elena. 

— Vă jurii 

—-Nu gura,.... 0 iubescă. + 

— Nut | 
— Nu te cred... cată să dovedesc... 

— Cum? ă i | 
Zoe se gândi puţin, “apoi luând “iun aer co- 

chet şi plecându-se la urechea lui. Alexandru, 

„Să-şopti ce-va 'ce principesa, nu audi... 

Ei se înturnară astă dată, fără a se mai 

opri unde-va, Sâra eraii la Fănesci. Elena se 

prepară ca -să cunune dumineca, viitore pe 

protegâta sa de. la “Brebu. Trimise banii pro- 

miși egumenului, și dispuse că părinții t tine- 

-zilor.să vie cu dânşii la Fănesci. 

Damele se retraseră în camerile lor de 

culcare.



    

  

  

  

  
  

XVII 

STAFIA 

    

   

oe se aruncase în pat. Ea era îm- 

_ II brăcată cu un capot de batistă fină 

peste care trecuse un brâii de mătase albă. 

Pe cap avea o bonetă elegantă de Valanci- 

_ene. Părul îi era strâns cu îngrijire. V&- 

Qând'o cine-va ast-fel, ar fi dis că aşteptă uu 

amant. Ea, se prefăcea că este aprâpe să 'a-: 

d6rmă; candela, era stinsă. După câte-va mi-. 

nute ridică capul, -ascultă.: Principesa, sufla 

ca o pârsână ce dârme. Zoe se. scâlă pe ju- 

“mătate... ascultă, cobâră din pat... ascultă 

încă... Se îndreptâză către 'ușe, o deschide.
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Afară se e audi un tunet. Cerul. era acoperit 

de' nori; vântul: începuse” să sufle. 

Să ne înturnăm la Alexandru. Elena astă 

dată nui mai dădese buduarul ei pentru cul- 

care, căci. acesta îl dădese. postelnicului, iar 

lui Alexandru o cameră lângă camera că de 

culcare: cu îndatorire s'o - împartă cu George: 

Din camera sa Elena audia tot ce ar fi .pu- 

tut face vecinii sti. Cei dicta acâstă măsură ?. 

_Pote dorința d'a'l avea lângă ea, neîncetat. 

Cei doi juni se culcară și. adormiră. . 

Elena veghiă mai tâtă nâptea... 

"Vijălia începuse afară, fulgerile şi tunetele 

urma mere,  pldia; -şi: vântul” băteaii în fe- 

vestiele camerei unde dormia postelnicul. Sgo-. 

motul vijeliei îl deşteptă din somn. | 

n Al — dise el, — porumburile mele aă - 

să crâscă |... Si | 

.— Dar fuse silit a se opri aici... Se șterse 

la. -ochi să v6dă mai bine... Nu se încela..: prin 

„camera lui umbla - 0 fantasmă albă : el o zări 

la lumina fulgerilor. - a - | 

„Ca toţi cei ignorenţi şi slabi de judecată, 

postelnicul era superstiţios : : el credea, în sta- 

fie, în strigoi, în iele, în  sburători, în far-
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mece. Crequ că este. o stafie. Işi aduse a- 

minte că. clădise_ casa pe nisce ruine şi că 

ț&ranii diceaii că acolo ati vădut de multe - 

ori stafia. O | NE 

— Sînt perdut !— își dise el. — T&că stafia |. le. 

Dumnedeule, scapă-mă!.. Dacă voii striga 

ea mă va sugruma.! ă i | 

El începu să tremure ca un copil ce crede 

că vede un spirit! răi făcător; şi îşi puse pla- 

păma în cap... | 

Stafia se apropie de pat, întinde mânele, 

postelnicul se crede perdut. EI simte mişcă- * 

rile... Mâna stafieă ridică plapăma după ca-. 

pul postelnicului, atinge faţa lui, o resfaţă, 

postelnicul nu. mai sufla... Stafia se aşedă pe 

pat lângă . dânsul, postelnicul scâs6' un țipăt. 

“Un fulger aiuncă lumină... Acum stafia începu 

“să tremure. Ea văduse faţa: postelnicului. — 

Ce va face?. Nu pe postelnicul căutase. "Ea 

„xetrase mâna, iute, se scâlă, se depărtează : 

crede că postelnicul o urmăresce, fuge din 

„cameră și se face. nevădută. . 

Nenerocitul superstițios r&mase în posiţia 

care luase, ascultând și tremurând de spaimă. 

După o oră avu. curagiii să “zidice capul, să
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asculte, să privescă. Inţelegând că statia a fu. 

git, aprinse lumînarea ; nu văqu nimic. 

— Nu am visat, — dise el. — Era stafia, 
am vedut' 0, m'a atins pe frunte 'cu mâna 

rece ca de mort |... 

EI ar fi voit să 6să afară, să deştepte tâtă 
„casa, | să spue că a vădut stafia ; numai te- 
merea d'a' se întâlni încă: o dată cu ea, îl 
ținu- pe loc. Umblând prih casă zări: o încin- 
gătâre; o- rădică, era un brâii alb de mătase. 

— I&că o probă, —- dise: el, — că a fost. 
„stafia! — și tot de o dată aruncă brâul de- 

parte de dânsul, strigând : Este fărmecat ! 
“Totă lumea. eşise în salon. Postelnicul ca 

nică o dâtă nu se arăta. Elena credând că 
bărbatu-săi este bolnav, se duse Ja. dânsul. 

EI îi spuse tot ce'i se întâmplase cu stafia,. 
ceea ce făcu. pe 'Elena. să riqă. Dar când îi 
arătă brâul de mătase . alb ce: stafia, perduse 

“prin casă, Elena „simţi că pământul se învâr- 
tesce „cu dânsa: un fior rece străbătu tote 
nervele corpului: că: deveni palidă, și vocea/i 

- începu să, tremure. | 

— Veqi! Acum. nu mai 730! - — dise: pos- 
telnicul. — Nu'ţă spuneam eii că e stafia!



STAFILA „931: 

Iecă brâul! Toţi țăranii cari aii vădut'o "mi-aiă 

spus că portă un brâii alb... a , 

Pentru ce. Elena se impresionă atât la ve- 

derea, acelui brâii ? Lucrul este lesne de în- 

țeles. Ea recunoscu brâul Zoei.„Işi» aminti că 

acea, cameră fusese totdeuna destinată pen-. 

tru Alexandru ; un -simţimânt de gelosie mişcă 

tote fibrele  inimei - ei. Acâstă U- bOlă, era, noă 

pentru dânsa, ca şi amorul ce avea. "IL se pă- 

rea că vede pe Alexandru - la, picidrele foci, 

scâse uri țipăt şi căqu leşinată pe pat. | 

— Iâcă ce'mi face stafia! — dise. postel-. 

micul. — Mâne părăsim acâstă casă !... ” 

Elena, se redeşteptă, dar palidă şi frumosă, 

ca suferința. Suspinele o îngânaii. Fa mai răa - - 

mase în acea, cameră pe pat.... Ce nu ar fi, 

dat să potă vorbi cu Alexandru ? 

'— Acum înţeleg, — dise” ea, — suferinţele. 

lui Alexandru !... Cele ce .dicea, eraii miu- 

ciuni... Nu era gelos. Se prefăcea,... Dâmne, 

Dâmne, ai milă de. mine !... Până adi cre- 

deam că 71 iubesc... Cum „mă încelam ! Nu,;: 

ei nul iubiam ! De: acum numai am început - 

"al iubi... Oh! acum, acuma îl iubesc !... Dacă 

ar fi acum aci, ași voi săi scoț inima din
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pept cu un fier!... Daca . o fi inocent?... 

Alexandru mei, oh! ce. grozăvie!... Ce am 

„“Qis!... Sînt. nebună! Unde este?... Vino, dul- 

„cele mei |... -vino să'mi cer iertare că am pu- 

tut să gândesc.răăl. e - - 

In acelaşi timp Zoe, în camera sa, făcuse 

o scrisâre, pe care voia s'o trimiţă cu un om 

înadins la Bucurescă. | a 

Acesta era “cel din urmă act al comediei” 

cu. Ranu. Acest act trebuia să se joce dumi- 

-. necă la Fănescă. Zoe era, sigură acum că E- 

„Jena. era înamorată de Ranu, că Alexandru 

era, înamorat de Elena. Durerea d'a se vedea 

desprețuită de Alexandru pentru Elena, o în 

tărită şi mai mult; Trimise Scris6rea pe un 

“om. al e€ă sigur. 

Când fuse la gustare, postelnicul spuse cu 

“spaimă tot ceea cei se întâmplase cu stafia.: | 
T6tă adunarea rise de credulitatea lui. Când . 

însă spuse că „stafia, fugină,. perduse un brâii 

alb pe care îl găsise el, Zoe deveni. palidă. 

Ea tremură  gândind că Elena o să recu- 

nâscă, brâul ei. -I€că o armă în mâna riva- 

lei ei! Elena putea să facă răi cu acel ta- 

lisman. Cel puţin el arăta, că ea fusese sta-.



STAFIA - 233 

fie, ceea ce ar fi făcat'o ridicolă, ' sai că se 

dusese în camera postelnicului ceea. ce era 

de cel mai din urmă despreţ. Elena din par- 

te'i avu ochii ţintiţi pe faţa lui Alexandru, 

d6ră va. ghici impresiile ce'i va face acâstă 
istorie, dacă e] avea o complicitate cu stafia. 

Fisionomia lui nu. esprimă, nimic, dacă nu-in- 

. diferință. Insă acesta nu o linişti. o 

__— Ciudat Imeru cu acâstă; stafie! — qise A- 

lexandru postelnicului. — Ei te cred că.ai 

vădut'o... dar cred că a fost stafie cu -mânele 

albe și delicate.. _ Si 

” Alexandru observa că Zoe își ascunse mânele. 

- — Apoi, —- urmă el, — nu „este grei. de | | 

dovedit dacă ea .a Jăsat brâul alb ; pâte că 

_.. câne-va va recunosce acel brâii... 

— Săni se arate acel brâii, — dise Geoige. 

Zoe tremură. -. SE ii 

—. Bravo, — dise. postelnicul, — să ni se 

“arate acel brâii... | a 

__— Să lăsăm stafiele, — dise Elena, —băr- 

batul mei a visat... | 

— Am visat ? | 

In fine Elena. căută în tote chipurile să în--. 

lăture ideea de stafie și de brâii. |
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'Pâtă, Qiua. accea Elena nu putu să voL- 

_bescă în parte lui Alexandru. Către sâră.ei 

«se aflară singui în. chioşe câte-va minute. 

Elena remase tăcândă, ca să arate că este 
supărată pe Alexandru. Acesta îi luă mâna 

și o încărcă de sărutări,., Eă retrase mâna. 

— Ce ai, Eleno ?... întrebă Alexandru. — 

Pentru, ce acâstă răctlă 2 .: D 

— Pentru ce? Dar nu am. dreptate ? De 

ce Zoe a intrat în cameră unde dormea băr- 

batul mei ? Șcia că acea, cameră este aceea în 

care 'dormiai tu.. Sa | 

— Cum? — întrebă el. — Acea fantasmă 

a imaginaţiei postelnicului, era reală 2: A fost 

Zoe în adevăr.. 

_—"0e căuta ?.. 

-— Eşti gelosă 

— Gelosă de o creatură atât de înjosit 

Iţă spun că voii să sciii dacă te-ai “coborât 
_până să consimți la cochetăriile unei Mesă- 
line... | 

— Indoială ! Tot ce nu este Elena mea, 
este rece: pentru mine, Inainte d'a te cunâsce,, 

ereaii multe locuri framâse în lume. Dar din 

acel moment-tot ce-a fost încântător s'a stins
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şi tu singură ai rămas! Ochii mel lasă a-) 

zarul cerului în care să scaldă aurorile ca să 

nu privescă de cât faţa celei ce iubesc; au- 

dul mei se. întârce de la murmura, vânturi- 

lor pe verdele sîn al pământului ca să as- 

culte numai vocea celei ce “iubesc ; mirosul 

mei uită parfumul îmbătător al florilor ca să 

nu aspire de cât parfumul sînului acelei ce 

iubesc : ea, este singură în lume, singură. ca 

viața lângă” care nu pâte să esiste de cât 

“mârtea. 

— Vorbele ce îmi dici sunt dulci, dar ele 

chezășuesc -6re faptele ? | 

— Faptele, “Eleno, ascultă ! Ce dovedi să 

"ți dai despre amorul meii ? Cere ori ce'sa- 

crificiă, şi vei vedea dacă te iubesc sait nu... 

— Nu cer nimic! Ceea ce aşi putea să. 

„cer, ar fi să pleci unde-va, să încetăm d'a 

ne vedea, să mă uiţi... Dar acâsta este cu 

neputinţă. i. mă va ucide! . N 

— Spune'mi încă o dată - aceste vorbe, ân- 

per dulce. Lasă-mă să. “cred că. într "acâstă 

lume unde sînt străin, este o inimă ce s'ar 

sfărâma de durere pentru mine !... Cât de dulce 

este a. sci că sînt iubit, a sci că sub acâstă
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boltă, cerescă sufletul meii nu este rătăcit |... 

Dar i&că cât trebue să sufer gândindu-mă că 

nu pot a/ţi dice: te iubesc, fără. ami aminti 

că destinul a scris în cartea sa aceste vorbe 

fatale : Nuţi este permis a îubi de cât cu 

condiție, de a fi trădător i E 

a — Aceste vorbe mă omâră... Nu voiam 

să mi le amintesci, Ei te. iubiam răpită de 

visul ce mă domină.. Aceste vorbe mă deș- 
teptă, ca să văd. realitatea și să sufer... Eşti 

crud! Dacă-te mustră cugetul că amăgescă 

un-om cățre care nu ai nică datoriea amiciei, 

cât trebue să mă mustre pe mine care am căl- 

cat legăturile cele mai sacre ? Ar fi mai o- 

nest a părăsi ţara şi a fugi cu tine, cel pu- 

ţin părăsindu'l, nu aşi fi trădătâre. 

o Nreă 2—0 întrebă, Alexandru. | 

— Da, — răspunse Elena, dând din cap 

cu întristare. a | 

Dar ei tăcură, venind cine-va. Elena se 

vetrase în camera ei” unde cățu într'o adâncă 

meditare. | - 

_— Nu voii avea, nici odată curagiul a mă 

despărţi, — își dise ea. — Fetiţa, mea, ya îi. 

perdută în lume.
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ra în qiua de sâmbătă. A. doa qi era 

să fie nunta Mariei, acea fată de la 

Brebu. Nuntaşii veniseră în Pănesci cu tâte 

trebuincidsele -şi  aşteptaii dia cununie. -E- 
lena din parts'i încă se preparase la, acâsta. 

  

Sâmbătă, săra, -veniră “încă doă familii de la. 

-Bucurescă, între cariera şi Talangiu. A cea 

seră, trecu în critice de tot telul ; politica, juca, 

cea d'întâiii rolă. Toţi se ocupaii atunci despre 

“causa, incendiilor de la -tabăra din Floresti. 

-— Cum voiţi “să nu pue soldaţii foc; — . 

dise 'Talangiu, — când sunt aşa de răi tra- 

taţi... In baracele lor ci sunt mai râii 

de cât vitele. Se speculă asupra hranelor lor, 

“asupra. vestmintelor “lor... Se: plâng şi nu li 
La
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"se îa în considerare plânsurile. S'aă cheltuit 

milione de lei, şi pentru ce! Ca să chinu- 

iască bieţii soldaţi? 1... Pe cine vor să sperie 

cu tabăra? Cu cine o să ue batem: ? Suntem 

noi în stare a ne înfrunta cu oştirile străine, 

noi cană suntem armaţi cu ciomege? Rătă- 

cire! :Un regiment de nidami ar pune pe fugă . 

tătă armata n6stră, De un secol românii nu 

„s'a bătut cu nimeni, și tocmai acâsta, le a păs- 

trat drepturile. Armele n6stre sunt tratatele între 

puteri şi 'Turcia. Ele ne apără mai bine de 

cât- acele câte-va mii de ostași. 

-— Bine dici, — îl răspunse George, cu 

Gre-care ironie. — Din momentul ce oștirea 

română nu pote să apere nică era contra, in- 

vasiilor străine, nici ordinea publică, urmâză 

a fi desființată ca să nu mai fie în buget 

- doădeci de mili6ne în „deşert! | 

- Talangiu: îl privi cu un surîs despreţuitor . 

_şi tăcu ca cum ar “fi voit să. arate că ad- 

versarul săi nu merita un răspuns, Apoi urmă 

şirul discursului săi : Ia 

— "'Țera acesta e .mică, nu: pâte trăi prin 

sine, ci totdeuna pusă sub protecția străină. '
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lecă ceea ce aii înțeles părinţii noştri și 

ceea ce aii pus în practică, și care face 

cea mai mare laudă lor. I6că calea ce tre- 

bue să luăm şi noi, dacă voim a scăpa prin-: 

„tre vijeliile timpului drepturile de. autonomie. 

- Ni se impută noă, boerilor ţărei, că în trei- 

deci de ani trecuţi ne am supus când turci- 

lor, când nemților, când rușilor. Acâsta a fost . - 

un mare sacrificii pentru care trebue să ne 

laude, căcă prin acest mijloc am putut scăpa 

drepturile ţărei amenințate. Să nu mi se vor- 

bescă de acele capete aprinse ce visâză nea- 

târnarea, ţărei ; acei omeni sunt nebuni saii 

plătiţi de străini pentru a dice .că românii 

pot să apere ţera lor. cu.armele. Cei ce vVor- 

besc ast-fel, nu cugetă alt în .spirtul lor de 

„cât să.ne despâie de proprietăți şi să le dea 

țăranilor... | e | 
„Alexandru, care. până atunci tăcuse, î fu. 

cu neputinţă d'a, nu respunde: 

— Dacă Europa ar. sci că poporul român . 

pentru care Și a versat atâta sânge și. aur, 

spre ai rupe lanţarile, are .în sînul lui: 

omeni cari își “fac glorie din umilinţă, .ne- 

greşit că Europa ar roși că a făcut acele sa- . 

crificii pentru un corn cădut în putrediciune,
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Nu fac  alusie la d:nul Talangiu ; d-lui îi. 

este permis a. simți ast-fel, Acestă moliciune 

de Ssimțimânt este simtomul unei bâle. Iar aci 

nu “pote să „fie vorbă de bolnavi: aceştia vor 

fi totdeuna escepţie,. chiar: atunci când, în 

loc d'a se afla în vr'un spital, se .află în 

sal6ne. Răspund în genere acestei şcâle ce 

din Fanar a trecut pe malul Dunărei, unde 

a găsit discipuli, acestei scâle ce a inventat 

“ slăbiciunea, şi sclavagiul, acestei curtesane rie- 

rușinate a Cesarilor bisantini. In deșert vocea 

teze. i 
Talangiul îşi mușca buzele. —. 

— Dar până atunci, — urmă, ”atezaniăra, 

este trebuință să: se scie că un popor cât de. 

căqut, cât de putred ar fi, nu pote să îm- 

- părtășâscă “aceste simțimânte. Dacă însă sun- 

tem” convinși: că acest popor român nu mai 

are nică o scânteie de viaţă, că nu mai este 

“viitor pentra dânsul, atunci de ce să mai 

păstrăm pe faţa pământului un cadaver pu- 

tred ale cărui miasme aruncă veninul, „Şi nu 

am avea curagiul să'l îmiormântăm ? 

„Aceste voibe mişcară adânc inimele ascul-
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tătorilor; nimeni nu mai respunse. După câ- 
te-va minute literatura română înlocui poli- . . 

" tica în convorbirile lor. George se plânse că 

de când ati început Juptele politice, “românii 

aii părăsit cu totul t&rămul literilor. 

„_—- Politica a ucis literatura, — dise el; — 
" luptele politice ai în scop negreșit, întărirea 

naționalilăței; dar pote să esiste o nație 'când 

românii nu aii o limbă, o istorie; când nu 
aii poeți mari cari să ne dea epopee, trage- 

di; saii mai bine când nimeni nu. mai ci- 

tesce nimic de literatură, când este chiar un fel 

de rușine a citi cărţi scrise în limba, ro- 

mână ? 

— Of! — strigă Zoe. — Ce idee... Lite- 
ratura, naţională,!... Cine își perde timpul a 

citi nimicuri de acelea 2... Sunt bune să le 

citescă lacheii mei! Ce pot să scrie nice TO- 

mâni! 

- Aă dreptate, — răspunse principesa, — 
Bărbatul mei, principele este abonat . la, câ- 

te-va diare; nu le citegee 1 nici o dată ; le ci- 

tesc lacheii, -.. 

— Nici o dată nu ași fi. credut că pâte 

să esiste o literatură română, — dise o da- 
- a 16... 

a
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micelă. ce venise aici în urmă Cu. mumă-sa, 

— Tot așa, precum - esistă şi o damă ro- 

mână, — observă Alexandru. 

— 0 damă-u: română, — urmă Adela, —. 

eii nu sînt română, tată- meii este grec, 

| La aceste vorbe isbucni un. îs general es- 

citat de Caterina. 

Mama Adelei. veni în ajutorul fie-sei: 

— Fie-mea, voibesce ast-fel, fiind crescută în 

ț&ri străine, unde n'a , învățat să înbâscă pe: 

români l „a 

Caterina dăte încă.-0 “dată semnalul de ris. 

“Bătrâna mamă se supără şi, cu un ton pro- 

-priil femeilor ordinare, îi dise: 

-—- De. ce ri, domnișoră ?- Fie- -mea a avut 

2 mijlâce să înveţe în ţări străine, Dacă și al- 

tele: ar fi avut acele: mijl6ce;... i 

„Ea nu “termină vorba, _toță dspeţii. se pu 

seră să ridă. Sa Ş 

Elena, voind să înlăture cestia. „aermai 

reveni la literatură. oa 

— Ta fine, - — dise ca,—este începutul unei 

literaturi române: o literatură, care ar fi pros- 

“perat, dacă ar fi fost încuragiată de - patriotis- 

mul românilor. Vedeţi grecii, magiarii; sârbii?



"- şi autorii! — răspunse George. 
* . 

O NOA' INTÂLNIRE - 913 
  

Ei ne ai întrecut şi pe acest t&râm. Causa 

„mu este greii. de cunoscut. Nu cred. că Dum- 

nedeii să fi pus mai mult! genii în capul gre- 

cilor, - magiarilor ŞI. serbilor, de cât în capul 

românilor ; dar- cred -că a pus mai mult a- ă 

mor de patrie în inima, lor . de cât în: inima 

nâstră. Acest amor: de patrie “a făcut ca la ei 

să citâscă mai! multă Jume producţiile literare, . 
să le încuragieze prin tâte mijlâcele putincidse. 

La noi nu numai că scrierile literare nu sunt ci- 

tite, dar şi autorii sunt persecutați, dacă, nu sunt 

desprețuiți.. Ne place a ne dice nobili „To-.- 

mâni! Dar nu facem nimic pentru români. 

-Magiarii nobili, pentru literatura lor fac: sa- 

 crifici! . fabulăse ; noi. pentu a, nâstră nu a- 

vem de cât despreţ. e 

— Dacă nu citim românesce, ă causa, este 

că. autorii români nu ai produs nimic care 

să merite, — qise Zoe. De 

— Gun e tur cul și pistolul | Cum e țera, | 

pi 
Elena respunse Zoei : 

— Nu voiil vespunde ca d-nul Geoige, dar 

„voii dice că dacă la noi ar îi răsărit geniu- 

rile ce aii făcut gloria, altor popâre, noi încă
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mam fi citit producţiile lor şi nu am fi avut 

pentru dânsele de cât acelaşi despreţ ce avem 

adi. Dacă te-aşi întreba adi: „Ai pe autorii 
y 

români câţi sunt? î mă vei respunde că nu 

„ai citit, că nu scii ce a Scris; acest res- 

puns "mi-ai dat totdâuna. Nu înțeleg dar dacă 

nu scil? ce.aii scris aceşti men, cum gă- 

„sesci că nu merită să fie citiţi! | 

— Ei voii dice ceva dacă d-nii demo- 

crață nu se vor supăra ? — adaogă 'Talan- 

giu. — Greşala este și a autorilor, — urmă 

el, — cei mai „mulţi: nu sunt nobili şi prin 

urmare nu aii prestigiil... 

„— I€că o idee ciudată, — răspunse E-. 

lena, — şi cu atât mai ciudată că vine de 

măi d-ta, | 

— Pociii să vă dat un esemplu d6mnă. 

— Care? | | 

— Scii pentra ce Lamartine a făcut atâta 

sgomot în Francia, ca poet? Pentuu că a fost 

nobil. Nobilii "I-ai făcut, acâsta. 

Z Aşa este! — dise principele Iordache.— 

- Poesiile lui veniră  atuncă în sprijinul “ unor 

principii. sacre și sguduite de spiritul revo- 

luţiilor, |
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— ME iertaţi, — răspunse Elena. — Este 

un poet mult mai. popular, mult mai gus- 

tat în Fvancia, Beranger, și cu tâte acestea 

el nu era din nobleța francesă. Este nobil. 

prin sine: el este fiul nației, fiul lui Dum-. 

nedeii., De vom veni la noi, încă-o dată, nu 

este nobleţă. | | 

- — Dâmna e republicană, — esclamă un 

noii venit, care fusese democrat şi se schim -- 

base în urmă. | | 

—- Pote, domnule, — răspunse Elsna, — dar - 

sînt aceea ce am fost totdsuna: neschimbată. | 

Nici unul nu fusese mai aprins revoluţio- 

mar de cât acel esclamator. După căderea re- 

voluţiei din: 1849 el emigrase în ţări străine. 

Inturnat în ţera sa, după ce dăte mâna-cu 

tote partidele “pe care le trădă,. una după 

alta, se dăte cu cei mai înfocaţi retrograqi. 

Este un fapt netăgăduit: venegaţii devin as- 

pri pentru credinţa ce a avut înainte, şi în-_ 

„„ focaţi pentru credința ce îmbrăţișază ; acesta se 

esplică prin temerea ce aii d'a nu. fi suspectaţi. 

D-nu X..., era apoi ambițios fără măsură, in- 

vidios, aşa | că ori-ce suflare omentscă avea o. 

cualitate Gre-care, i se părea că acea cuali- .
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„tate era răpită din prop vietatea sa. Acâsta, 

a făcea către cei alți Omeni văii, mic, egoist. 

Eraii doă lucruri ce iubea, și ura cu deose- - 

| bire: se iubia pe. sine şi ura pe amicii să. 

“Când Elena îi respunse, făcând o uşâră a- 

lusie la, “schimbarea opiniilor lui, el deveni 

palid. de mânie... - : o - 

“Convorbirea literară cădu ca să “dea loc 

politicei:. ministerul se puse din noii pe ta- 
pet: fie-care rupea câte o bucată din man- 

„tia ministerială, aşa că după câte-va minute, 

» nenorocitul minister nu mai avea „nici un 

prestigiii. | | 

"După minister veni rîndul liberalilor. Ca- 

pii lor fură atacați. cu furie ; nu remase nică 

un vicii, nici-o crimă, care nu li se atribue, ia 

Sunt nisce - tâlhară, —  dise Talangiu. 

| — Da, da, — respunseră mai mulţi. 

_— Domnia ta ici acâsta ?- — respunse 

Alexandru, indignat. —: Uiţi că în anii din 

urmă când erai la putere ai câştigat un pro- 

„ces nedrept prin ordinul ce ai dat judecăto- 

__xilox, ameninţânăwi cu sedterea ? Domnia ta 

Cică acesta, domnule N... care aă urmărit pe 

o damă căreia, erai dator cu un zapis dece
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mii de galbeni, şi în Joc să "i plăteşti, iai, 

rupt? Domnia ta dică acesta, principe Iorda- 

che, -care prin învîurirea, ce aveai în trecut, 

ai schimbat cu o monastire un petic de mo: - 

şie luând î în loc .o moşie de dece ori mai mare? : 

Domnia ta (ică acesta, domnule M.... care ai. 

„ Imat mită doădeci mii de galbeni la... : 

- La aceste: vorbe ei protestară toți, dar nu 

se creduiă ofensați. şi nică nu găsiră cu cale 

a se mânia contra, lui Alexandru. Când. mama, 

sail. soţia, die că fiul sail bărbatul a fost în 

„funcții câştigâse și nu a sciut să şi facă 

“stare şi îi blamâză ca pe nisce nemernici. des- 

pre acesta, se înţelege că mustrările de hră- 

piră nu. pot. să ofensese pe cei .ce le-ai fă-. 

cut. Acea mamă, acea soţie ce laudă abusul | 

„şi hulesce oriestitatea, sunt fiicele societăţei | 

care -cugetă ca, dânsele. Câţi Gmeni nu 'Să-ail . 

făcut. averi din fanicţii în timpul cel mai scurt! - 

Funcţionarii integrii au remas săracă și vej- 

tejesc în miserie! Cei ce aii hrăpit, sati. îm-: 

bogăţit, “prosperă, sunt înconjurați chiar de 

aceia; ce aii aerul a desaproba hrăpirile. O: 

schimbare a început a.se face înti'acestea . 

de vo trei ani, graţie libertăţei presei. De 

.
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aceea ideile nuoi sunt atâta, de ră privite de 
aceste legiuni ale trecutului și pre esintate sub 

a se înturna vechiul regim... 

- — Lasă” să strige, — dise N... — mai a- 

vem votul... 

atâtea calomnii, „de către cei ce ail interese: 

Oaspeţii se .sculară de la masă cu cea mai 
“mare liniște. Ei trecură sâra în salon şi “în 

chioșcul din grădină. 

„ Alexandru găsi ocâsie de a şopti Elenei: 

— Ai mai târdit., . 

— Nu se pâte!... | 

— Voiii săți vorbesc în parte, 

— Unde? | 

— Trebue, căci sufer. | 

— Vi, vii! — dise Elena: 

_FExa 0 oră după meiul nopţei. Toţi dor- 

E niiait. Nâptea, era, frumâsă ca. tote nopțile de 
veră la ţeră.: Cârsteiul se îmbăta de cântă- 
rile lui: Cerul era, senin, luna plutea în spațiit 
şi 

se 

. 

îneca faţa pământului cu lumină. Alexan- 
dru era în chioșc, aștepta: Vedu o fantasmă 
albă ce înainta către chioșc. Era, Elena, care 

apropiă. şi intră în chioșc,
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— Cât trebue să te iubesc,——dise Elena,— 

ca să vii n6ptea aici ! 

— Nu este destul acâsta... > 

— Cum nu este: destul ? da 

— Elena mea, trebuie să laşi bărbatul... să 

te desparţi... să plecăm în străinătate. 

— Să mă despart, dar lumea ? 

— Singură ai dis că mai bine vrei să! “lași 

bărbatul de cât să'l amăgeșci.... - | 

— Ai dreptate... am dis acâsta,..: da, da, 

mă voii despărţi de dânsul ; dar ora ma ve- 

„nit încă... Vedi, Alexandru, nu este nică “un 

sacrificii care .să nu fac pentru tine; dar 

caută, să ai răbdare.. Ce te gândesci ? Parcă 

te îndoiescă de vorbele mele... 

— Ai ghicit... ceva îmi spune că mai târ- 
Qi o să mă uiţi. - - 

— 0 să te uit ? — întrebă “Elena. 

Radele lunei ce intraă î în chioșc, lăsară să 

se veqă pe buza, ei un suris plin de amărăciune. 

— Când voii muri, “pâte! — urmă ea. 

-— Inainte da muri, Elena, mea ! Eşti t&- 

. nără, frumâsă, poetică, dulce. ca acele crea- 

ţii ale geniului omenesc în momente de in- . 

spirare divină ; dar ești femee... -
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— Mâne mă vei uita, mâne vei roși că 

ai: putut să mă iubeşcă ! Va veni un timp când 

vei dice altuia ceea ce îmi dici mie.. 

— Taci, tacă, — strigă Elena, — săi mă 

voiii despreţui singură ! Ceea -ce "ti-am pro- 

mis,. voii face... dar mai târditi. 

„— Oh!- sufletul meă,- cât voii fi de ferice 

când. voit şei că am a trece viața legănat 

de resfățările tele! Vom pleca de aici în țără 

străine, în- locuri singuratice, poetice, dul 

ca, -amorul nostru. - o 

— Da... în locuri depărtate... unde să nu 

maj vedem ceea ce am vădut, să nu mai auim 

ceea ce am audit... departe de 6meni... Nu este 

așa că 6menii sunt r5i ? Nu aia te plânge de. 

dânşii ? Eu pociii dice acâsta ! Am suferit de la 

„6meni... ai fost nedrepți “pentru mine ; nu am 

adus în lume de cât viaţa mea, și că al sa- 

crificat'o ca. să. „mulțumescă 0 nebună am- 

biţie... 

—. Dar. vorbele tle sunt triste, Elena mea, 

nică o dată nu te-am vădut așa, tristă... Uită 

tot ce Omenii ai putut să "i facă râu !.. Eşti 

lângă acela 'ce te iubeșce ca viaţa sa, Aceste 

minute sunt . scurte... Să nu le sacrificăm de
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cât. amorului nostru ! Noptea este fiumâsă și 

par eă întârdise ca, să pr otege vesfăţările nostre; 

vânturile murmură în “arbori, ca şi: când ar Yoi | 

- să facă a nu se audi vorbele n6stre de arechile 

„indiscrete. Nu'mi mai vorbi. de cât „de tine, de. 

mine. Inclină fruntea ta dulce şi suavă „pe 'sî- 

nul meii, ca un crin ce se plâcă pe-călătorul 

adormit ! Amorul are plăcerile şi amărăciunele 

i Plăcerile sunt “scurte... îngerul vieţei mele, . 

nu face să cunosc numai: suferinţele lui î... 

— Ceea ce numesc suferinţele lui, pote să 

fie “adevăratele lui -plăceii.. Ce . pot face mai 
- r . - 

mult ? 

— "Trebue să fii a mea, dacă amorul ce 

*mă espiimă- este real... IE 

— Nu sînt'a ta? - | 

—— Intru tâte.... 

— Nu turbura, acestă scenă divină: cu: idei 

de altă natură ; ceea ce ceri, va veni, dar. mai 

târqiă.. acea di va fi o qi mare... o: di de a- 

„mor şi de doliti, o di. de fericire și de mormânt... 

— Nu te maă înţeleleg... mă perd!... | 

— Şeii că sînt snperstiţi6să.. "Trebue să 

vie ora.. : | 

Alexanăru o strâ îngea î în rațele s€le. Buzele 
. ă 

- 7 -
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lui înflăcărate sărutaii buzele ei de rose, Elena 

palpita în braţele lui, de amor și de voluptate. 

„— Este timpul a ne despărţi... mintea mi 

se turbură;.. pot să cad,.. sînt femee... fugi !.. 

— Oh! nici o dată!.. Na 

— Alexandre; fac apel la generositatea: Su- 

fletului tăi, amintesce'ţi că prin ea am în- 

vățat să te iubesc. 

— Oh! generositatea, sufletului met î.. E- 

lena mea, acea abnegare-ce cunosci nu “pot 

so mai am... . , 

— Ast- fe] dar - vrei să faci tot ca să mor 

înainte de. ceea ce este scris? 

“Aceste vorbe. loviră cu tărie pe Alexan- 

dru. Ele îi esplicară „tote vorbele Elenei de 

“mai "nainte. - i | 

| — 0e!— dise el. — Nu, vel fi a mea de 

cât cu condiție ca- să mori în urmă? | 

— Te rog să mă. laşi a trăi. încă. pen- 

tru tine, Alexandre, pentru tine !.... | 

Si depuse pe fruntea, amantului săii o să- 

rutare. Buzele ei arseră fruntea” Ini Alexan- 

dru. Acesta căduse în genuche 'naintea "unei 

canapele. Elena ese din, chioșc, se strecoră 

printre arbori Şi dispare pe 0 Portă.
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Ea trecu “tâtă nsptea în rugăciune și în 

lacrimi. 

— Dumnegeule, — se ruga ea, — ce este | | 

“acâstă patimă 2... Sînt îhvinsă, sînt lănţuită, 

Şi nu am puterea; să mă lupt. Ta Ensu "ți m'ai 

părăsit... Fă, Dâmne, să „pociii cel puţin e a. 

mă lupta cu ursita, mea! . 

"De altă parte Alexandru trecu n6ptea gân- 

dindu-se la vorbele Elenei: 

— Ea va, mari dacă va fi a mea !... Să cred 

aceste vorbe ? Ea mi se pare.inspirată de o 

delicateță ce este proprie femeilor bine cres- 

"cute. Vai! câte femei mu aii dis aceste vorbe 

amanţilor „lor, şi peste cât-va, timp ai iubit . 
pe alţii! a. Amorul Elenei a sărit ca o flacăre 

de paie ce îşi ia vântul îndată sub focul care i 

se dă. Câte-va: dile fură destule ra să se a- 

prindă de amor... ca să vie la tâte întâlni- 

rile ce “ am “cerut fără nici o împotrivire, 

Pgte acestea mă fac să cred că este o femee 

prea uș6ră... Cine scie la câți alţii ea nu a. 

dat ceea ce 'mi-a dat mie!.. a 

Și dicândw și ast-fel, Alexandru devenia ge- _ 

los, suferea, punea capul în mâni şi. plângea, 

ca un copil. a |



  

  

XIX 

CEL DIN URMĂ ACT AL COMEDIEI 

ji a qi era : duminecă,. qi ae nuntă ţă- 

EI) rănâscă, qi de bucurie. Postelnicul se . 

înturnase de. diminsţă. | 

Pe la dece ore mai multe trăsuri cu cai 

se preparară. Nuna, însoțită de Caterina și 

"alte doă dame se ureară într'o trăsură. Cei . 

alți făcură cum putură. Indată ce trăsurile 

| eșiră din curte, cincă-qeci. de flăcăi călări î în- 

conjurară “tăsura Elenei, alţii alei gail înainte 

“şi toţi descărcail pistlele şi strigail. - FĂ spu-! 

seră o oraţie curi6să. Nunta inu: trei. (ile, - 

tei dile de banchet, de danţuri, de petreceri.
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Dar să ne înturnăm - 18 subiectul nostru. - 

După ducerea mirilor Ja. casa „lor, societatea 

de Darie. și cavaleri venită lahuntă, se în- 

„turnă cu nunii acasă la, postelnicul. Veni un 

„moment în care toți acești 6speţi erai rizipiți 

în salon, vorbind despre ale nunței. Un serv 

întră şi qise postelnicului că o ţigancă bătrână, 

ce vine de la Bucuresci, voiesce să "i vor- 

biască lucruri mari. 

— Să vie aici, — dise postelnicul. 

Acâstă scire se auqi de tâtă societatea. Toţi 

eraii curioși: să afle ce'eraii acele lucruri mari 

ce o ţigancă bătrână, venită de la Bucurescă, 

putea. să comunice postelnicului. . . . - 

După câte-va minute, o țigancă “intră. Ea 

era trecută în vârstă, crescută prin case 

boeresci ; învățase a se presinta ; se închină 

la postelnicul, și îi dise că ar dori săi Vor- 

” biască în parte. | 

— Ah! — _dise principele — Postelnicul 

are secrete cu ast-fel de femei]... 

— Nică cum! — răspunse el, şi voind să 

nu n cadă în acâstă bănuială, adăogă răpede ră 

"— Ce ai săi spui, spune'mi aici... Dacă 

nu Yrei, poţi să pleci... x



. 
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""Țiganca puse ochii în jos și dise: 

—— Dacă voieșci chiar dumnia-ta... viii să mă 
„plâng în potriva cocânei dumitale... am avut . 

- un fecior, care era lacheii în casă: bverâscă... 

Este aprâpe o lună “de când a venit aici... 

- Femeea dumitale... m& iartă a, spune lucrurile 
cum sunt... s'a înamorat de dânsul... îl ţine - 
aici” prin silă, şi eii, mama Iu, sufer şi mă 

-perd fără ajutorul lui... 

— Femee! — strigă postelnicul, — eşti 

„betă sai nebună?... | | 

— Nu sînt nici una, nici alta, boerule, — 

răspunse ţiganca. — Copilul meii este aici, 

schimbat în vestminte de boer... | | 

In acel moment Ranu întră în salon. | 

— Iecă copilul mei, strigă ţiganca, a- 
lergând la Ranu. “Apoi întorcându-se către 

Elena: :— "Mi-am găsit copilul, cocnă... și. 

il voii smulge din 'Draţe... Mil nrăpiseși ca 

să ţi mulţumescă plăcerile, când eii mama luă 
-mor de tâme..: Ast-fe] “sunteți voi cocânele lie 

2 Na aveți ruşine să „VE „Îubiţi cu ciocoii... 

_— Scteţi afară pe acestă beţivă! — “strigă - 

postelnicul. | , 

— Nu sînt beţivă!.. Sonic adevrat în: 

” ” - cai
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„trebaţă pe fiul meii dacă nu sînt mama Iul. 
— - Așa este, — , răspunse Ranu, — Este 

„mama mea. a | 

Elena căqu leşinată în "braţele Caterinei. 

Poţi câţi eraii față se vita unii la alții: 
_cu mirare, unii încă suriseră cu r&utate. Dos 

telnicul credu că visează, | 

— Este o infamie, — strigă 06, — acest 

„june, "mi-a fost: presentat sub nume de boer 

din Moldova. . . . Când am venit aică, atât 

m'a rugat să'l aduc, în cât nu am putut re- 

fusa... Acum văd că am fost amețită ca toți 

cei alţi. | : 

Un om ce era aici dispăruse. Cu capul gol 

eșia din curte, “plângând Şi apucând pe câm- 

puri, fără să scie „unde se „duce. “Era Ale- 

xanâru. | N 

Zoe. “eşia din. salon. După o jumătate de 

oră trăsura, sa fugia, spre Ploesci. Pi 
Elena primise o lovitură teribilă, faţă cu 

i is ea. și: față cu bărbatul săi; de nimic nui - 

  

“păsa atât , răi ca de: opinia lui Alexandru. EI 

"dispăruse la “cele d'întâjii. vorbe ale ţizăncei. 

Va afla a că Elena era inocentă? Dacă va - 

atit n nu va fi re prea târqiu? Inima lui nu. 
Vas, 

|
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„se va fi zdrobit la întâia. lovire?... »Ast-fel . 

-=se întreba Elena. Ea căduse bolnavă de du-. 
ere. Soţul săi o părăsise. El se lăsă ameţit 

. 

«de acâstă calomnie. -



  

  

  

a XĂ, 
- . DIR î. at 

DUCEREA .; ÎN. CAPITALĂ 

zi
 

  
SI | 

FĂ ar să ne înturnăm la Alexandru. După 

IE vorbele ţigancei, el fugi peste: câmpi. 

Cine Var fi vEqut ast-fel, ar fi crequt că este 

vVun nebun scăpat de la vro „monăstire. - 

- Braă doă ore. EL merse până sâra, fără să 

i
p
 

se se oprea fără, să şeie ce cale a luat; către 

&ră, fuse întuecut de o trăsură cu patru cai. - 

Visitiul vădând pe, Alexandru, opri caii şi îi - 

propuse să'l ducă la Bucureșci pentru câţi-va 

sfanți. Alexandra se urcă în trăsură. Era 

trăsura . egumenului de la Tirşor ce se ducea 
i. 

să] aducă din capitală.
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Alexandru era sdrobit fisiceşce şi morali- 

ceșce. Elena era, o. femee degradată. EI credu. 

că Ranu fusese amantul ei;  -" - 

ȘI pentru ce nu? —— -dise el. — Pentru ce- 

să nu mă. amăgiască : pe mine pentria acela, 

“dacă o dată a amăgit pe bărbatul ei. pentru. 

mine ?... Şi cine îmi spune că.nu este o fe- 

mee ce'şi schimbă amanţii pe tâtă săptămâna ?,... 

Ea nu s'a dat mie, “este” adevărat, dar nu a. 

venit în grădină de câte. ori am voit să vie? 

Dacă nu este adi metresa mea, ei nu am 

voit 1... Dar în fine a cădut vălul... şi cu cine? 

Cu un lacheti !. 1... Oh! câto despr eţuesc acum !.. 

Scandal teribil!.. Cu tot  despreţul, ce cată. 

să am. pentru : dânsa, mi se sfâşie inima de 

“milă când îmi aduc aminte posiţia ei umili- 

„ore la vorbele acelei țigăncă !... Biată femee, 

„cum nu a murit îndată de ruşine? Fiul unei 

ţigance -amanitul ei! Ce umilință ! | ă 

- Vorbind: „ast- fel o lacrimă de compătimire 

îi curse din 'ochi și păru că stinge flacăra 

mâniei care îl consuma. - Da 
_— De unde a venit acel om? — Se în- 

trebă el. |
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— Acestă întrebare fuse de ajuns ca să, 

arunce Gre-care lumină în spiritul săi, 

— Dumnedeule ! — dise el. — Zoe a adus 

acolo pe acel om! Ea la presentat ! Oh! dacă 

de desubt.nu este o intrigă infamă.!... Acestă 

femee este în stare să fată tot! Cine scie: 

dacă Zoe nu a dus pe acel Jacheii cu scopul 

ca, să compromită pe Elena? Cine scie dacă 

acea, ţigancă nu a fost: adusă de! dânsa... 

Dar pentru care cuvânt ?.. Voi afla, acâsta !... 

Dacă: lucrul va, fi ast-fel:" dacă Elena va f 

inocentă, amar acestei intrigante. Voi avea 

o răsbunare „teribilă... Brâul ei cel perdut 

„este în posunarul mei... "Trebue să „mE întore 

la Făneşcă.. Dar acesta nu se mai „pate. ... DU 

mai pociil vedea pe Elena. 

“Ast-fel cugetând, ajunse. la, Bucureşcă. 

De acasă îndată scrise Caterinei acest bilet : 

şâm plecat răpede, neputând” să mai asist 

„la un scandal ce'mi făcea răi. Rog cerul să 

„ierte rătăcirile acelei femei nenorocite. Ea nu 
„mai -pâte să aibă în lume nică un “alt sprijin 

“ „de cât pietatea d-tele. Fii bună cu dânsa. O 

„voiii plânge cât-voiii trăi, căcă în adevăr, ne- 

„norocirile ei sunt mari?.,. -Eii voiti pleca
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„curând și de aci... Rog cerul să poci să te 

„mai văd înainte da porni.“ | 
“După ce scrise aceste rânăuri chemă pe 

| Petru, un serv vechiii și credincios: 

— Vei pleca îndată la Făneşci, unde vei 

găsi pe: d-ta, 'Catârina X... îi vei da acest . 

bilet în mână. Mâne să fii aici cu ori-ce r&s- 
puns îți va da! Vei cere bagagele mele ce 

sunt a00l0.u. s-a RR 

Petru luă scris6rea ȘI: plecă, 

Eraii doă org după miequl nopţei. Alexandru 

“încercă să dârmă, în deşert ; trecu o nâpte teri- 

bilă, -A. doa, qi îl prinse frigurile. Doctorul: ve- 

“ghiă lângă dânsul tot timpul cât avu delir, In 

- delirul lui el vorbea de Elena, de Ranu; spuse . 

prin frase întreiupte o parte din” scandalul 

de la Făneşă. IN | 

— Aici este -un amor pasionat, — dise 
medicul, — -voiti sta, lângă dânsul. 

Către seră Alexandru se deșteptă, întrebă 
dacă Petru sta înturnat de la Fănesci. I. se 

răspunse că nu. : 

— Amar! Amar!. -— esclamă el. 

— Ar fi bine să goneşci ori ce gânduri, —
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îi dise medicul, —- sai nu pociii răspunde de 
viața d-tâle. | o 
— Voi să mor, doctore! Oh! viaţa “este. 

un mare răi!... Poţi:să'mi faci o mare bucu- 

vie? Eşti om învățat... al disecat țârâna o- 
menâscă, ai desvelit secretul: organismului a- 

cestei materii bizare din care este : omul... 

Spune'mi dacă. ai găsit.“ secretul “sufletului Fă 

spune'mi dacă totul se sfârseșce pe pământ ? 

Acâsta îmi va face bine... Nu voit să maj 
fi... A fi este mai. crud de cât a. muri 

Omenii nu șciii ce cer.. | 

„— Vai! — răspunse doctorul, — ce - pu- 

„tem noi să scim!.. Dar Jasă- -mă să te În 

_treb eii însw' mi: r&ul ce suferi vine dinti”un 

amor pasionat 2... _. 

— Pastrea ce “soră după o ramură, face 

să se scuture mat mult” timp ramura, — Qise A-. 

. lexandru. — Este un amor ce mă părăseșce 

Şi lasă în inimă o senduitură. Ai ghicit, este 

un amor. Poţi să rîdi, doctore, de acâstă slă- 

biciune ? Acum câte-va, dile eii ânsu'mi rideam. 

— Peste cât-va timp vei ride iar... 

— Da, voii” ride, 0. şciii... dar până a- 

tund... -sufer |...
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— Răbăare!.. Timpul vindecă totul. 

Petru întră în: casă. 

— Ai fost? — întrebă Alexandru. | 

— "Am fost şi am adus acest răspuns. 

„Ti dăte un bilet. Alexandru îl deschise 
“şi citi: i m 

„Este inocentă: şi: victima, - unor intrigă in- 

„fame. "I am dat biletul ce'mi ai scris, N a 

„citit. Acel bilet este insultător. Cine "ţi-a dat 

„acest. drept, nu seiă, căcă -în fine mu eștiun. 

„profesor de morală. Cu tâte acestea Elena 

„te a iertat...' Este bolnavă, în pat... Voiesce 

„să te ve sdă înainte da pleca. Dar dacă te 

„vei înturna,. aici, te rog - să nu fii atât de 

„seyer ca, cei-alți |... | 

. Ma ;„Oaterina.“ 

Acest bilet produse o mare schimbare în” 

ideile” lui Alexandru. Totuşi o îndoială crudă 

plutea ca un nor pe liniştea inimei sâle. Ale- - 

xandru cu caracterul săi. nu putea să fie fe- - 

rice: în viaţă. EL simţea o bucurie vie să nu 

-mergă la, Fănescă - “se îmbăta cu ideea d'a tor- 

tura sufletul acelei femei ce iubea mai mult 

de cât. viaţa lui, d'a se: tor tura el Gusuşi. 

— Voi: să petrec câte-va luni în Bucu-
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resci, — își dise e). —.Voiii să cunosc acâstă.: 

societate în. care se află femei atât de triste! 

Georges veni la Alexandru. | 

> — Ce qică despre cele întemplate la Fă- 

„nesci ? i 

Alexandru se e prefacu cât putu ca: să nu 

se „ trădea și răspunse cu indiferenţă : 

— Nu cred ceea ce se dice. 

Petru intră şi anunţă pe d. Ranu. ai 

— Să vie, — dise Alexanâmu: 

Ranu intră. a 

— Imi pare bine, — dise -el, — că vă .gă-- 

sese aică pe amîndoi. Mustrarea de cuget mă: 

- apasă. Vii a vă. declara că. d-na Elena, este 

inocentă. | -: a 

o — Vorbesee! - — dise Alexanâru, oferinăui 

un scaun. : Sa 

Ranu spuse . tot “cursul intrigilor - Zoei, că- . 

zeia el servise de instrument. | 

„. Alexandru și Georges se presintară la Zoe-, 

sera. . Societatea, de acolo se compunea -din o-. 

mână de_ tineri, văeţi buni, dar fără nică o 

” țintă seri6să în viaţa lor. Unii dia ei își trec. 

timpul a risipi averile părinteşcă în cărți. Lă - 

nu sciii să cheltniescă banii ; nu aii gust nici
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pentru călătorii, nică pentru cai, nici pentru 
arme; nu Sunt: nici gastronomi. Cheltuesc și 
sunt tot-deuna fără bani. 'Trăesc pentru că- 
mătari, Acesti din urmă îi înconjâră și la 
trehuință le-oferă sume de bani, sută la sută 
“şi de multe oră doă sute, trei sute la sută 

camătă. Bieţii -băeţi nu sexvă societatea! nici 
ca risipitori, căci tot ce risipese intră în lă- 

ile unor avari. Doi, trei, patru ani de risipă 

și moșiile lor sunt vândute de cămătari, cum 

'părâte de cămătari. EI nu se ocupă nici de - 
politică nici de literatură, de nimic, în fine. | 

Alexandru mai vădu aci un diarist. Starea, 

constituțională a produs acest fel. de '6meni şi 

la noi. Ei sunt despărțiți în doă tabere, în . 

-diariştă “liberali și diariştă retrograqi. Inrîuri- 

-vea lor este încă neînsemnată din causă 'că 

sunt puţini cititori. Diarele liberale ai ceva 
cititori. Dintre “cei din urmă diarişti ati fost 
cari ai devenit miniştri, sprijiniți de opinia 

“publică: Aii fost asemenea cari, în loc să in- 

tre pe porta unui minister, ati intrat pe porta 

închisorei, cea ce dovedesce că convicțiile nu 

lipsesc printre -dânşii. Piarele liberale a de- 

venit singurul sprijin al ideilor liberale. ă
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Alexandru văqu încă o. pepinieră de dame. 

Muntenele :sunt în genere cu temperamente 

nervâse, bil6se, limfatice, ceea ce le invită a. 

repara, lipsa, frăgedimei naturale prin mijlâce 

„artificiale; sunt însă graţiose, :spirituale; na- 

tura_a făcut mult pentru dânsele, educaţia pu- 

țin saii nimic. Manierele în. sal6ne sunt fără 

censură. Alexanăru veu. mai multe dame şi 

damicele ce se lăsaii cu plăcere a li se să- 

ruta braţele până la, subțiori de nisce tineri. 

Acesta este o datină străină. Cititorii își a- 

due aminte .că invasiile -străine s'au oprit de 

multe ori în salânele din Bucuresci. | 

„Serata era plăcută. O: grupă de dame se 

făcuse cere împrejurul Zori; Ea le spunea 

cum lacheul făcuse concista unei. “dame la 

„țeră, și cuni mama lacheului desvălise intriga : 

Alexandru ascultă în tăcere. | | 

- Acestă femee este infamă! — dise el în. 

sine. — Biată Eleno, tu nu aă pe nimeni care 

să te apere. : | | 

Și apropiindu-se de acel cere de dame, gise: : 

— Vrei să vorbesci de d-na Elena ? 

— Da, da! — qise Zoe,.. — Erai acolo. 

— Eram acolo, dar mă iertaţi a vă face
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„Sre-care observări... Că Elena, era inocentă, 
că respinsese cu ordre pe acel Om... că el în- 

-suşi a declarato și că era pus de d-ta să 
facă acest scandal. 

— “Că era pus de mine, — die Zoe, — o 
1ăshtuare ; dar că femeea aceea e inocentă, 
nu mai crede... , | 

— E vîndul mei a vă spune o istorie în- 
tâmplată, la Fănesci, o istorie curi6să cu stafiă. 
— Cu stafi 2 — întrebară damele cu mirare. 

— Nu vă „speriaţi! — răspunse Alesandru. 

— 0'să mergeţi mâne s6ră la concert ? — 
întrebă Zoe, “voind să “schimbe vorba. - | 
__— Spune istoria cu „stafii, —-îl rugară 

= mai multe: daine. 

“ Alexandru începu să - spuie ca în ca- 
mera; postelnicului. intrase o stafie- n6ptea. şi 
cum, fugind la cântarea, cocoșilor, lăsase să 

cadă un brâit'alb de mătase. Dar vedeți, a- 
dăogă el, cât omul este aplecat spre a bănui 
totdeuna cu nedrept. Tâtă lumea acolo dicea, 
că. brâul era, al unei dame « ce o stimăm toți l. 

- Bi însă susțin că era o calomnie. El arătă 
„atuncă brâul. Damele se uitară unele la al- 
tele, căci. cunoscură brâul Zoei, - 

N
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Pote credeţi:că Zoe cel puţin se formalisă, 

se rușină,. Hei bine, nu. Ea. era sigură de 

„cercul ei ce îl domina ca o suverană. Se „puse 

- să ridă, dicând: 

— Vă voiil spune“ acestă. istorie, când vom 

. fi singure. Ni 

- Apoi întorcându-s -se către Alexanâru, î i dise 

încet: Da “ 

„.— Îi iert escesul de gelosie ce, te a fă- 

cut să te porți ast-fel... Eşti un ingrat; pen- 

"tru tine venisem. în. acea cameră, nu - pentru 

| altul. | | | 

La. aceste. vorbe Alesanăru rămase” înmăr- 

murit Damele cari erai față nu se impresio- 

nară întru nimic. 

— Ce neruşinaze ! — îşi dise Alexandru. — 

EI se aşedă lângă o: damă tânără şi” frumosă 

Şi începu a convorbi cu dânsa. — De mult 

timp ai venit. în Bucuresci ? — îl întrebă ea. 

—- De câte-va luni. | | 

„—.Nu iubescă încă pe nimeni ? adăosă dama. 

Aceste vorbe măriră- mirarea lui. 

— Pe: nimeni, — dise ei. 

—. Cu tote acestea ar.- trebui să, iubesci pe 

_cine-va. Tâte inimele de faţă nu sunt prinse.
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Nici a, d-tăâle 2 — întrebă Alexandru. 
— A mea 2... De 0 cam dată, nu! Altă 

dată... dar m'am încelat. | | 

1 Se pâte?... A încela nisce ochi atât de 

înfocaţi, atât de dulci |... 

— Te miri?... Singur pâte vei face tot 

așa. Omenii sunt schimbători ! o 
Zoe, vădând pe Alexandru ocupat lângă o 

| damă mai tânără şi mai frumâsă de cât dânsa, 

se simţi rănită în amorul eă propriii.: Se scslă, 
se îndrepteză către uşa, unei camere şi “i dise:: - 

—- Vrei să vei o noă producție în arta 

pieturei ce "mi-a ! presintat d. X... pictorul 

roman ? Să 

— Cu plăcere, — dise Alexandru, cară o 

urmă în cameră. 

Zoe îndată ce intră acolo, se înturnă că- 

tre Alexandru, se aruncă în n braţele lui și 

îi qise: | | 

-— Voiam să'ți roăese.. .. Șeqi lângă mine. 
Nu poţi să. “ți facă idee, cât te plâng, și scii 

pentru ce? Natura “şi norocul. “ţi-ai dat tot, 

ce pâte să aibă un muritor favorit, şi tu calci . 

în -picidre bine-facerile lo !... Eştă de. treă- 

| decă de ani, vîrstă în care omul caută să'şi
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facă, socotelile cu. Tamea, “să şoie.. ce este lu-: 
mea şi ce este. el Ensuși, - să, Jâce o “rolă: în: 
raport. cu credințele Iui.' Nu cunoșci lumea, şi 
lumea. nu -te cundsce. Caută .să te: deciqi. : d 

| Simţimântele profunde, cugetările ' seri6se, : as-i 
„Piraţiile înalte, la noi sunt nisce Ospeţi ce gă-'- 
„sesc i mai tot-de-una; ușele închise. Cei ce po-- 
sedă, aceste, cualităță cantă,. să, trăiască retrași 
sai să părăsească o ţâră unde plăcerile sin- 
gure ai putut să aibă un templu. Dar cel: 
mai bun lucru este a, adora deii ce toți “1 adoră 
aici. Yra. să devii regele acestei: societăți? 
Flatează aplecările ei. Prin . acest mijloc ei: 
am devenit tiranul ei: 'Tâte aceste-femei sunt; 
la, picidrele mele. Opiul chinesilor are maj. 
puţină putere asupra, acelui. popor stupid: de 
cât cupa cu desfătări ce presint | să bea â- 
cestor români, însetaţi de . plăceri, Nu crede: 
că ei sunt mai nefericiţi de cât alţii pentru! 
că le place să trăiască ast-fel... Dacă am cer-: 
ceta, bine natura, omului, pâte că noi am fi 
mai aprâpe de adevtr, căci în fine: ce este! 
omul ?,. ce este. Viaţa ? Omul este o" țărână. | 
și viaţa un vânt, El trăesce o di. Pentru ce: 
să trăiască în necazuri ?. Trebue a te decide... 
e | 18 -
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_a face ca noi... îți tiebue -o amantă... fagi de 
acele. femei al căror amor serios aruncă pe 

viață un parfum de melancolie! Amorul nu 
-. este etern ș a iubi și a poseda ori-ce femeie 

îți place... iâcă ce trebue să cauţi. Nu este 

nică o femeie în salonul mei care să nu ţi 

se dea... nu ai de cât să arunci ochil..: - 

„— MB spăimânţi! — qise Alexandru. 

— Cât ai: face să. rîqă acâstă societate 

dacă ar sci simţimântele d-tâle! 

- Dar 'ast-fel de societate, prin ast-fel de 

purtare îmi inspiră desgust. Amar femeilor ce 

se presintă un singur minut fără vălul pu- -- 

d6rei !. Pudârea, lor este poesia şi. acâstă poe- 

sie singură face farmecul sexului vostru. 

. Idee! — dise Zoe — Cei mat mari Gmeni ai 

găsit mai mare farmec în femeile “cari arnn- 

„_caseră vălul pudârei ; istoria. mărturisesce, :. 
Femeile fără acel văl, ai încă poesia tor, o | 

altă poesie : libertate  d'a vedea tot, d'a augi 

tot, da face tot. Ea are farmecul noutăţei, 

farmecul înlesnirei. Orele nâstre-nu “sunt în0- 

rate nică 'odată, suferinţele „ridicole nn le 'cu- . 

n6scem, nu. scim de cât plăcerile, schimbarea, 

le. renasce, le reintinerescene încetat... -
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— Societatea, aşteaptă, — qise Alexandru. — 

Ce vor dice damele, cari te scil cu mine aici? 

„Zoe surise.. ” 

:— Escă copil ! — răspunse ea. — Ce pot să 

Qică? Că sînt cu amantul mei ? Ele nu fac tote ca 

„mine 2... Intredeschide ușa, și vedi... nimeni nu | 

“mai este în salon; tâte ai plecat cu amanți 

| dor... | 

— Dar bărbatul 2 întrebă Alexandru, 

— Dârme,! — dise ea, 

In acel' timp Zoe își  desfăcuse buclele ce 

" <ădeaă undulătâre pe umerii albi. O lampă 

xevărsa o lumină îndoidsă în cameră. | 

— Vin'o lângă mine, — qise ea, şedând p'o 

sofa și trăzând pe Alexandru lângă dânsa. 

- : — Privesce-mă-... sînt încă frumâsă.. Turnu 

scil tesanrii de voluptate ce ţi se oferă: fră- 

gedimea fecidrei este palidă .pe lângă aceste 

farmece ;. simţirile mele “sunt înflăcărate ; cor- 

pul mei tremură şi arde înaintea ta,.. perii 

se“ scutură pe cap sub flacăra voluptăţei, o- 

chii se turbură... buzele mele ard... locul se 

- învârtesce cu mine... Pentru ce întârgii ! 

Ea cădu leșinată pe Elescu, murmurând- 

vorbe neînţelese. Alexandru - profită de acest
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leşin.. şi trecu în salon, „de acolo își luă pă- 
„lăria şi plecă iute. e o i | | 

_— O femee! — ÎȘI dise el. — Tu nu poţi 

procura mai mult de cât o femee ce se vinde. la 

cel -d' întâiii venit : desgustul ! | 

Postelnicu) George rămăsese în opinia că 

Elena era culpabilă.. Din acea Qi el nu voi 

-s'0 mai veqă. "Trecea, timpul pe la alte moşii, 

zi şi când. se. înturna acasă nici nu cerceta, des- 

“pre soţia sa. Audise că Elena, este bolnavă, și 

oprise pe toţi d'a trămite să vie vrun me- 

die. O văduvă din Ploesci „ce . devenise între= 

ținuta sa, îl întărîtă contra Elenei, cu spe- 

ranţa ca sto asc” şi ast-fel s'0 ia pe dânsa. 

Postelnicul ar fi plecat lesne urechea Ia în- 
sînuitârele - consilii ale întreţinutei sâle, dacă 

avaniţia nu 7] ar fi consiliat din contra. E- 

lena avea zestie mare și el nu voia să perţă 

prin divorţ. | Aaaa | 

— Răbdare ! — îi respundea,- el. — Pote că . 

cerul 0 va chema în- sînul săii. Este bolnavă, 

- tâte_măsurile sunt luate ca să n'o oprescă din 

acestă călătorie. - Ast-fel vom . avea starea, ei, - 

_“Întacestea Elena, părăsită de toţi,  a- 

fară de Caterina, începuse a. uita lovitura. ce
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„suferise şi “sănătatea: sa se ameliora pe ttă 

diua. Ea “se. informa neîncetat despre Ale- 

xandru. Ar fi dat tâtă viaţa sa numai ca să 

"1 încredinţeze că este inocentă. In cele din 
urmă îi scrise. aceste rânduri ;. E | 

„De doă. luni mă odihnesc: cu: întristare Şi 

„CU durere pe patul mei ; ; nu voii să te os- 

5 „tenesc, vorbindu' fi de causa acestei suferinţe. 

„Tot ce pocii spune. este -că sufer mult și ni- 

„mie nu pâte-a'mi împăca durerile. M'am schim- 

„bat ast-fel în- cât cu 'anevoe mă vei Tecu- 

* n6sce,  Îisicesce și  moralicesce; și sufer cu pa- 

„cienţă fără să pociă zări un termen. “Dacă 

pam o qi. mai lină, am doă de dureri, Aici 

„toţi câţi mă- Înconjură, par” că suferă cu mine: 

„Acest loc acum este locul unde sufletul Sue 

„feră, dar nu, geme ; este încă bine de a nu 

„turbura anqul celor. alți cu. plângerile sele | 

„Ast-fel, degetele mele ce se “dedase să caqă 

„pe tonuri mindre nu mai! atinge piano şi 

-„sunetul musicei. a încetat d'a se mai auţi 

„în casa mea ! De întristare aceste degete ai 

- „slăbit şi au îngălbenit, și ne mai avână ce 

„face, se încrucişează în semn de martir în- 

* Chis. Va trebui să las acistă. „casă, şi "mi pare
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„răi. Am locuit'o mai mulţi ani, și mai ales 
- „regretez edera ce am planat ei ânsuwmi pe 

„murul grădinci în acestă primăvâră și în 

„Care (dacă ideile ar putea să se sape) ar citi 

„cine-va tâtă,. istoria cugetelor mele, ce vin şi 

„se duc tot-de- una mai triste ca rondunelile 

„la sfâişitul verei. * 

Alexandru, citind, nu putu săşi oprâscă 

lacrimele. Elena era . acum inocentă în ochii 

săi, Plecă, la Fănesci chiar în Qiua când primi | 

scris6rea Blenai, Pa 
Sa : a . cc.
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4 de lu ănesci devenise trist. Sin- 
PE . . 

AA5U gurele locuitâre ale acestei case erati 

"Elena, şi Caterina. Cea din urmă se prepara 

să se înturne în capitală. Alexandru sosi n6p- 

tea. Elena era în camera sa: Sgomotul pos- 

taşilor o deșteptă din somn şi află, despre 

venirea, Imi Elescu. Ea se decide a" primi 

în camera sa chiar atunci. Da 

_ Caterina dormia într'o cameră alături. N6p- 

tea, era înaintată: o n6pte frumâsă de vară; 

o tăcere adâncă domnia peste câmpiile ascunse 

“în umbră; răcârea ce anunță că zorile sunt
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aprâpe de revărsare, se .răspândia, în aerul 

_îmbălsămat, de -parfumul' câmpului, : . 

“Alexanăru intră la Elena, : Ea îl. aştepta - 

şedând p'o sofa. Se îmbrăcase în negrele cele 

mai elegante. Albeţea, feţei, mânelor,- gâtului, 

„contrasta cu negrele costumului săi, întrun 

mod atât de. plăcut, în cât născea unul din 

acele: farmece a căror. înrîurire o simțim rare 

oră în „Viaţa nâstră.. Buclele părului săii erai 

respinse cu răsfățare de la tîmple, şi lăsaii 

să se veqă totă fiinţa, sa,  frumâsă şi palidă. 

"Alexandru se aruncă la - picidrele sâle, îi 

-uă mâna, și o udă de: Jacrămi. 

DI — ME creqi culpabilă î încă, 2— într ebă Tlena. 

—, Ştii tote, Ranu ânsuşi, mustrat de cu- 

get, "mi-a, mărturisit adevărul. 

— Mulţumesc că a venit, „Alexanâre. Bra 

timp... Nu este aşa, că mă afli schimbată ? 

Privesce şi' plângi. acele frumuseţi ce admiraă 

Şi cari nu mai sunt, .. Da 

„— Te aflu do mie de ori mai i fromâsă, 

Elena mea... Do mie de oră îmă. eşti mai 

IE dragă. e 

— Mai dragă ? Iecă tot ce void. . Dar 

- scâlă şi spune'u mi. Nu voii să. „and că ai su-
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ferit ? Voi să sufer' numai el; căci acâsta 
este un drept al mei. Ai vădut cum Gmeniă 
“Sai întărâtât asupra mea. ?... Toţi mă cred 
culpabilă, chiar bărbatu-meă !..... Dar ce'mi 
pasă de lume? Ceea-ce mă ucidea erea teme- 

vea că tu ânsw'ţi puteai să cred ca cei alţi, 

dar acum îmi. qică că nu credi. . Sînt fericită. 

— Nu am crequt nică odată. Dar să lăsăm 

aceste lucruri. Spune'mi, Eleno, în tot timpul 

ce na m'aă. vădut, ai cugetat la mine? . 

— Se întrebă ast- fel de Iueruri ? Nu i-am _ 

dis că te iubesc ?...- ă 

— M& îubesci ? Eleno, eşti sinceră ? — 

— Nu am minţit nici odată. Aa 

— Hei bine, atunci cată; să lași acâstă 

„ră. a 5 

—.Să plecăm împreană, nu este aşa, ?. 

se ămi las fata, lăsându'i „moștenire rușinea, 

mamesei ? Şi ei să te însoțesc. în ţări stră- 

ine, purtând cu. mine ura şi despreţul 6me- 

nilor ? "Unde voiii merge, va trebui a mă as- 

-cunde... . Societatea nu suferă. o femee ce “a 

fugit cu amantul stii. Mai târgii, când dis- 
„preţul lumei va risipi prestigiul amorului, tu 

Ensu' “i nu vei mai vedea, în mine de cât o
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fiinţă ce inspiră despreţul. In deşert îmi vei 

spune că nu ești ca cei alți 6menă ; crede-mă, 

Alexandre, escepțiele, ele ânseși- sunt sclave 

ale legei comune. Dar te iubesc, este un a- 

devăr ! Nu aşi fi voit?o : o putere mai mare 

de cât puterile mele mă învinge și m€ supune 

fără voia mea ; dar te iubesc şi voiii fi a ta; 

„dar din acel moment caută să nu mai trăiesc, 

-_esaltare. - 

"i-am -spus'o şi “ţi-o repet. Acum vrei să fii 

a ta ? Decide. mai întâii că trebue să mor. 

„TI: Dar ei nu voii să mori! | 

- Atuncă încetâză de .a'mi cere mai mult 

“de cât ceea-ce voii aţi da. 

-— Să te iubesc dar de departe ? | 

— Nu, căci şi atunci voiii muri... Ursita 

cată să se împlinească. Decide că vrei să mor. 

— Hei bine, mori, şi cu tine voii muri et 

“€nswmi! —- dise Alexandra într'un esces de 

— Ai dis |! ! Pactul este subseris, — răspunse 

Elena. 

„— Cine esti tu, ființă dules și teribilă, ta 

care ai atâta putere asupra, vieței mele ! Oră 

cine vei fi, ascultă ; viața ta este viaţa, mea. Ce: 

“Îmi pasă de viaţa mea, dacă ă viaţa ta, va înceta?
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Voința mea este voinţa ta. Dacă vrei să mor, 

voii muri dar . înainte da coborî. înmormânt, 

Mârtea este țărmul întunecos către care toţi - 

coborîm. O di:mai curând sati mai târdiii 

spre a ajunge, este puţin lucru; dar a ajunge 

acolo, îmbătat de parfumul tinereţilor, gra- - 

țiilor, frumuseţilor tele, o Elena mea, nu este. 

“sorta mai ferice. Să. murim, dar mai "nainte 

să bem din cupa, tinereţei flacăra amorului. 

Lasă-mă să. aspir- pe buzele tâle parfumul " 

sărutărilor, pe: sînul, tăi frăgedimea, “graţiilor ! 

„Voii să mă îmbăt de juneţea ta, de frumu- 

sețea ta, de căldura sufletului tăi, de r&sfă- 

țările tele,..de surisele tăle, de conplângerile . - 

. tele, de. lacrimile tele; de amorul ce te co- 

. coprinde, ce te îmbâtă, ce te indivină, acestă, 

facără cerească: ce dă un not farmec fru- 

museţei tele, - | ! 

"Elena trăsări la aceste vorbe, 

„— Ta, Alexanăre, aceste vorbe îmi fac 

TEL i o 

Inima ei bătea, cu . putere. Vorbele lui A- 

lexandru făceaii să tresară corpul ei: gentil 

“ca o fl6re la: suflarea, vântului, şi înflăcărat ; 

tote fibrele inimei. 'sâle. - Părul a "castaniăi,
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| desfăcut, cădea cu: 'răsfăţare, peste corpul ei 

. şi da frumuseţei săle un farmec de volnptate, 

—  Alexanăre! — repetă ea. 

Dar amantul ei o luase în braţe, fruntea 

că se. înclina, şi se odihnea,.pe sînul lui. 

„..— Lasă-mă să înclin fruntea pe sînul tăi _ 

amorul mei ! — dise ea. — Oh! cum ași dori : 
“să nu se maj ridice nici odată! Alexandre, 

eşti tu 6re atât. de frumos sati amorul îţi dă 

farmecul ce mă răpesce ? Creqi tu în farmece ? 

Ei nu am credut, Gar acum cred: inima mea . 

- este farinecată negreşit ca să te iubesc cum 

te iubesc: şi să nu pociii nici a lupta cu pa- 

_- tima ce mă coprinde !... Nu  cunoscusem încă 

- amorul. "Dilele mele treceail - liniștite şi mo- * 

notone: tu veniși şi mă învăţaşi a iubi... „Nu . 

mai acum e fericire pentru mine... Fericirea * 

mea nu nai este a mea, ci a ta; ; precum ti- 

nerețele, grațiile, cugetările mele sunt ale, tele, 

ca să te desmerde și să le sfarămă sub pi-.. 

cidre. Nu uita că mâne nu voit mai fi nimic 

"pentru tine, că nu voii avea “puterea să te 

privesc, ca metresa, ta... Vai! pentra:ce nu 
„aă venit când -mâna mea era liberă ? Pentru 

ce ai  ntârțiat ? Dumnedeit te va a pedepsi cu.
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mârtea mea... Dar. spune, amantul “mei, . re=; | 

gele meii, . spune, vei păstra 6re o suvenire. 

plăcută despre mine? Vei scusa. amorul meii? 

— Pentru ce aceste întrebări, Eleno ?.... 

Vai! tu rămâi melancolică chiar în. orele cele: 

mai rîqătâre ale amorului!... . Lasă-mă mai- 

îți plac săi priveşci ? Buzele mele. ți plac să 

bine să admir. tesaurii frumuseţilor. tâle.;. !..:- 

— ţi plac aceste frumuseți ?... Ele sunt: 

ale. tele, admir ă-le, sufletul mei! Ochii mei “ 

le săruți? Sînul mei îţi place să'l descoperi?- 

Tu eşti domnul şi împăratul lor, precum escă: 

domnul şi împăratul inimei mele. Sciă că sînt: 

frumbsă ; sînt ferice că sînt frumâsă,- ferice 

pentru. că pot cu: frumuseţele mele aţi crea, 

momente de fericire. .. 

Elena era răpită. Corpul .ei se bătea sub 

acţiunea fiorului rece şi focului ce o încingea. 

Jumătate leşinată, buzele ei şoptâii vorbele 'de 

patimă și de tinereţe. Părul „ei tresărea de 

voluptate sub resfăţările “amantului ei şi bu: 

zele sâle, primind şi evitând sărutările înfo-: 

cate, semănaii cu rosele de primă-veră ce se 

deschid la radele sârelui ardător; ochii ei
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inunda de voluptate ; păreail străini acestui 

- păment. | 

— Alexanâre ! — şopti. amanta transpor- 

tată. — Alexandre, lumea, dacă va fi justă, ca- 
-- ută să -respecte %0 femee ce iubeşce şi. cade. 

O sufletul mei,. nici o virtute nu pâte să re- 
'siste flacărilor -ce m& consumă. Plângi femeea 

ce iubesce, dar nu o blama, |... Aşi -voi ca a- 
câstă lume ce critică, să simţă ceea-ce simţ 

eii, Şi atunci ași fi: absolvată. Dar tu devii 

gânditor... O lacrimă luceşce în genele tâlel 

Este o lacrimă de fericire ?... 'Tu taci?... pi 
ceai că sînt frumoasă. 'Tesaurii: sufletului mei 

ce nu s'aii deschisi încă pentru nici-un muri- 

„tor, se reversă şi curg. pentru tine... Tu ești 

fericitul învingător al inimei mele |. - 
— Elena mea, repetă aceste vorbe divine! 

Ele mă încântă precum altă dată parfumul 
ambrosici îmbăta, deii din Olimp... Oh! tu vei 
întârce pământului. țărâna, ce pământul "ţi a 
împrumutat, dar sufletul tăi nu va peri. EI 
e prea, sublim casă nu. fie „o .flacăre din 

Dumnedeire, căci ini ma ta . este divină, ge- 
ner6să, . nobilă, şi „nică odată inimă „de fe- 
mee nu a iubit cum iubeşci tu...
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— Aşi voi ca fruntea mea -să odihnească 

pe sînul tâi în eternitate. „. Cât de dulce cur ge 

viaţa pentru mine! Ar dice cine- ma că tote 

fericirile universului se adună împrejurul meii 

şi mă legănă pe braţele . lor, dar ele nu vor 

“sta pe lângă mine mult timp ! Spune, - aman- | 

tul mei, spune, domnul met, nu ești şi tu 

fericit câ. mine ? - - i 

— Sînt ferice, Elena: mea, 'şi cine. pâte 

fi maj ferice de cât mine? Cine este mai fru- 

mâsă, mai poetică, mai amorâsă, mai sublimă 

de cât tine! | 

— Cred că cele ce ici le „credi, şi sînt 

ferice, îmbătată de farmecele ce- te încântă, . 

Părul -mei cel admiră este al tăi; fă să 

txesară fie-care fir sub o sărutare arqândă |... 

Oh! dar acâsta nu sar. termina, în tâtă 

viaţa, și mâne rebue să ne despărţima, să 

murim !... Orele nu ne ascultă ; ele revârsă - 

deliciile lor şi sbbră neîncetat | o 

— Inima mea, dâmna mea, o sărutare 

“încă, dar o 'Sărutare al cărei termen să fie 

“mârtea !.. Buzele tâle tresar de voluptate; 

“sînul tăi palpită sub rosele şi crinii să şi 

esală parfumul primăverilor. Să murim ! -
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Curgeți, ore fugătâre ! Nâptea era frumâsă, 

şi paserile . prin cântecele lor îngânaui mugi-: 

rea rîului. Zorile se 'revărsaii, “când Alexan- 

dru se înturna în camera - sa, de culcare, 

a



. 

  

      

   

Za
 | 

SI)
 

S
A
 

  
AZ
: 

  

  
  

XXII 

IAR LA BUCURESOI. 
. 

  

în buduarul, sii unde 
SĂ primea visita intimilor. - Ea cu. princi- 

pesa Iordache și alți patru bărbaţi, cunoscuţi 
prin viaţa lor bizară, formati cercul de intimi, 

Convers ația, alerga asupra, ministerului cel 

noii: ce era, să se formeze, și “hai ales asu-: 

pra axestărei patrioţilor de la Bossel. | 

— Ciudată istorie, — dise Zoe, — îmi pare 
I&i însă că nu aii fost. casură de 'mârte! 

— Pentru ce ? întrebă principesa. 

— Impta între doi neamică ai noștri, ori-ce 

„conflict de „acestă natură, servă,, causa n6stră. 

19.
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— Dar eraii acolo şi de ai noştri. 

— Este adevărat, —dise Sonelescu, un dom- 

nişor perdut înti”o mare cătăţime de grăsime 

„şi cu o sticlă atârnată la, ochi. — Istoria prin- 

cipelui Odoric, ce a fugit pe ferâstră de 

spaima, 'dorobanţilor, lăsând întrun cuiii al 

ferestrei 0 parte din pantalonul săi, este 

o dovadă. | Sa | 

— In fine, cum priveşci d-ta acest fapt 2 

— întrebă Zoe pe Sonelescu. 

-— Minunat, dar nesăvârşit... Speram ceva, 

- mai mult, câte-va ucideri, dar aii scăpat. 

— Acest conflict va face să caqă mi- 

nisterul ? a | | 

— Neapărat. .. Aa - 

— Ce minister o să avem? — întrebă 

încă Zoe. i o 

— Se vorbesce” că a chemat pe “Dibătu- 

meii să compue noul minister, — — dise principesa, 

“Jordache. | 

— Glumesci, — dise Zoe, —e răii cu curtea. - 

— - Dar e bine cu consulii... ambasadorul E... 

eri încă “i- a scris o carță, - | 

— E cred că roşii ai să vie la minister, 

— dise un dommişor Pleșuv.
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— Ce orâre! —strigă principesa. 

— Nici de cum, — urmă acesta.— Aşi crede 

o mare nefericire pentru partida nâstră con- 

servatâre, dacă adi arlua,- puterea în mână. 

Omenii cei noui ca şi ideile noui ati prestigiii 

în: opinia țărei. Cată mai întâi să se u- 

seze toţi cu trecerea lor prin minister, Ei, 

oră cari ar'fi meritele lor, se vor “usa, nu 

vor- putea să organiseze: nimic. “Majoritatea, 

"în adunare este a nâstră; pe d'o: parte îi 

vom opri d'a, lucra, iar pe d'alta vom răsturna, 

necontenit tâte ministerele lor. Și când tim- 

pul va fi priincios, vom arăta, ț&rei şi puteri- 

lor că acesti 6meni nu sunt în stare a, face 

nimic; atunci şi numai atunci” ne vom arăta 

noi. | | ! | 

— Planul este minunat (ise Zoe. — Dar 

câtă răbdare ne trebue! Omenii "noştrii ai 

început a se descurâgia, mulți aii trecut din- 

“colo... Stările nâstre” se ruină !.. 

-— Le vom repara tote. cu uzură, — 1ăs- 

punse, „diplomatul pleşuv, | 

— “Apopos de stare, — ise, principesa ; — 

ce avere are. Elescu? 

— Por te. mare. -. Dar: apropos de Elescu,— 
. -. -
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| " dise domnișorul cel gras; — am aflat ceva, Cu- 

rios., Ei este înamorat de Elena. Se -dice că 

ea, Y-a, scris să se ducă la Fănesci î în lipsa soțu-. 

“Imi săi și. că el s'a, dus în “nâptea trecută. 

—Nu este de mirare, — răspunse principesa. 

- —" Să vedem! — dise Zoe.. .— că o femee 

care se bucură de. o: reputaţie nemeritată,, | 

— Se dice că este virtâsă ; —  v&sptinse di- 

plomatul pleşuv; — meritul ar fi cu atât 

mai mare, căcă în adevăr este - frumosă. 

„Zoe își “muşcă. . buzele. | 

— Nu mă mai mir dacă o găsiţi virtâsă? 

„Ce. frumuseţe vedeți înti'ânsa ? - 

„— Este frumâsă! — diseră cei doi bărbaţi 

ce tăcuseră până atunci. - | 

„Zoe “aruncă o căutătură filgerătăre “unuia 

dintr'ânșii, un om ca. de treideci şi găse. de 

nb bloud şi cu plete lungi. 

—- Cât pentru virtutea e, ei “pociit măr- 

turi, — dise cel alt, un june ca de vro trei- 

deti de ani, o adevărată figură de tabachere. 

— Nu sînt fat; dar cată a spune adevărul: 

am “făcut multe conciste, dar cu Elena, "mi-am 

- perdut timpul ; decă pentru mine, o femee ce 'mi 

resistă, o numesc 0 femee virt6să.
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— Veţi avea .0 încredințare din contră; — 

dise Zoe. — -Mâne sâră vă dai întâlnire la 

Pânesei. e a n 

Do Să fie! — diseră cei patru bărbaţi. - 

Veţi. cundsce atuncă prin dovedi positive 

că Elena Teste o ipocrită. 

— „Bine! — diseră ei, şi lnând pălăriile, se 

retraseră spre a se prepara pentru călătoria de 

a doa di. _ . 
“. 

Zoe rămase cu principesa Iordache. 

Ea sună clopoţelul,. un lacheil : intră, 

— Să "mi cheme îndată pe feineea ce a 

venit de la Ploesci. A 

2 — Ce.vrei să faci? — întrebă principesa. 

— Nu ai înţeles?... Vreau să, .perid p "acâstă, 

rivală, vreaiis!0 . demasc. Ea petrece cu E- 

„lescu... Vreaii prin ajutorul acestei femei, ţi- 

nuta postelnicului,” s '0 surprinqă bărbatu-săi 

în braţele lui Elescu, când vom ajunge acolo.. 

i Proiectele tele sunt demne. de un mare 

dtgloazate 

Femeea de la Ploesci veni. Ea era tînără 

Şi cu figură curafă, dar. fisionomia ei lăsa să 

se ghiciască un caracter plin de r&utate. Pa- 

timile saii lungi privaţii săpaseră. pe: frunte 

2 -
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urme de suferințe. Sub vestmântul ei modest 

se ascundea un.suflet ambiţios- pe” cari nici. 

modestia posiţieă, nici obstaculii ursitei, nu îl 

„spăimântă. Ea se credea chemată a deveni 

consârta amantului ei. - 

— Scii pentru ce te-am chemat? — 0 în- 

trebă, Zoe. : | 

— Nu sciii „—răspunse ea cu Gre-care mândrie. 

— Ursita, când, te-a, „nășcut, a precugetat . 

sâ”ţi facă. 0) condiţie mai bună. Ri sînt sigură 

că are să” vie o qi Când vei fi în societatea 

n6stră, - egala „nâstră,. amica nâstră, Acea (i 

va, fi iua - când postelnicul te va recunâsce 
de soţia sa. Insă te-ai gândit dre că spre - a. 

ajunge acolo, caută să'și lase femeea, lui, şi 

ca, să'ş şi lase femeea lui caută să aibă un cu- 

vânt, Acest cuvînt ei pocii: să ţil dai. | 
— Cum? — întrebă Tudoră cu mirare. 

»— Cum? Lesne de tot. Ascultă.- Vei sei 

că un d. Elescu o iubesce şi este iubit. El 
este acum la Fănesci. Lucrurile sunt înain- 

“tate. Mâne seră vino acolo şi caută să aducă 

şi-pe postelnicul, o veţi surprinde în braţele 
amantului ei. Noi vom veni acolo: iecă cu- 

vântul de despărţire...
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— Ceea ce dici mi se pare bine gândit, — 

dise Tudora. — Ei voiii sbura îndată, la, Ploescă, | 

Mâne. seră voii veni la, Pănescă cu postelnicul. 

— Atunci plecă îndată ! — dise Zoe. 

— Aşa, dar să ne revedem în Fănesci. , 

"Dudora, se înturnă la casa unde trăsese. Ea 

era plină de speranţă că va isbuti și va de- 

-veni damă mare, prin acest mijloc infam. A- 

„casă întâlni o cunoscință de ţâiă, o femee tî- 

nără, Maria de .la Brebu ce. venise în capi- 

tală cu bărbatu-săii, ca să târguiască pentru 

nunta. surorei sâle. Vădând pe Tudora pe care 

o cunoscea, voi s'o consulte asupra obiectelor 

ce era să cumpere și o urmă până la casa, 

unde se opri. In bucuria, ei, 'Tudoru spuse 

Mariei că și nunta, că” este apr6pe- că are să- 

ia pe postelnicul; că Elena femeea lui tră- 

iesce la, țâră cu Elescu. o 

— Nu se pâte, — dise Maria. 

— Nu se pâte? Eştă ner6dă, —— respunse 

Tudora, — mâne sâră vei dice că a fost cum 

am dis ei... | 

„-— Pentru ce? 

- Mâne s€ră postelnicul îi va prinde în 

“faţa martorilor.
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— Atâta mai bine! — răspunse Maria, suri- 

dând şi ascundendu Şi totă „Spaima, ce coprin- 

sese - inima sa, 

Apoi schimbând vorba, o consultă des- 

pre târguelile s€le.- Tudora îi dăte re-cari 

esplicări şi Maria, mulțumindu'i, eşi. În -stra- 

dă regăsi pe bărbatu-săii cărui îi spuse se- . 

„cretul Tudorei. 

— Femee, - — dise bărbatul, —.0 fi saii jiu 

vinovată, Elena este bine: făcătorea, nâstră. Fără 

"dânsa, fără d. Elescu, eii aşi fi mort. Soco- 

tesc că ar-fi bine să le- dăm de scire. 

e Maria.              — Asta era și gândul meii, 
_— Atmă lasă cărpeturile şi la Făneșei! Că- 

vuța e ușoră Ș caii odihniți..... o să 'sbu- 

Tăm ca vântul. 

 Ast-fel vorbiră şi fără, să se mai. gândescă 

purceseră la Finesci,
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A doua qi Caterina se miră de venirea 
) E, lui Alexandru. - Se : (

ă
.
 

d
 

—:]n _fine, ai venit! — îi dise „ea. —   Șciă, aă petrecut tâtă “vera, în capitală şi a- 

cum. vii să fii față, la căderea, frunelor ca să 

te consoli cu arborii de pewderea, ilusiilor. 

— Ceea- ce dică este adevărat, — ” răspunse 

Alexandru, — am perdut multe ilusiă, dar nu 

mă voii consola, privind căderea frundelor ; 

frundels câd Şi arborii rămân desvăliţi. Ei 

ceeâ-ce - am perdut în ilusii asupra unor per-   | s6ne,: am câştigat asupra ajtora,. .. Sci că eşti
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o fată plină de inimă, — urmă el, — amicia 

„ce aă pentru Elena mă face să te admir... 

— Ai vădut pe Elena ? — întrebă ea. 

— Am văqut'o. e 

— E schimbată... tristă... : 

-— Astfel cum dică, dar cată să sperăm că 

ursita, sa se- va ameliora. Ă | 

Lu gustare ei se întâlniră câte trei. Scur- 

„tul timp ce ședură la masă, Caterina nu înceta. 

„Ma vorbi, dar Elena, era gânditre, gravă. 

T6te vorbele sâle semănaii cu ale unui om ce 

este sigur să moră în curând. | 

După masă se închise în camera sa. 

— Ce faci acolo singură ? — îi qise Ca- 

terina. De - 

— Testamentul meii moral, — răspunse ea, | 

cu seriositate,. Na | 
„— Eştă nebună ! — dise Caterina şi plecă 
ridând.. : Sa Ma 

În cursul qileă Elena, rămăsese CU. “Alesan- 

„dra în salon. > | 

o — Caută să pleci, — dise ea. 

— Aşa de curând?... 

— Mi-e tâmă să te mai ţii aică... acum 
mai ales. e. 0:



  

MARIA . 299 

— Elena mea, ai uitat că o:să murim ? 

— Ai dreptate, — dise ea gânditâre. — 

“Dar nu spune să murim ! Eă sigur_yoiii muri... 

tu să trăiesc, este. voința mea. 

— Va fi-greii să trăiesc. când tu nu vei 

mai fi. Aa 

— Pumnedeii care a lăsat mintea, i "i-a dat 

pentru. s6ţă uitarea. Uitarea este bunul suprem 

al vieţei nostre. Ea vindecă . rănile .inimilor. 

Nu te îngriji despre mine, Alexandre. Voiii fi 

uitată de 6meni. Urmele mele pe pământ cu- 

rând nu se vor mai cunâsce; numele meii, 

“timpul îl va şterge după mormânt ! Nimeni nu'şi 

va, mai aduce aminte de mine! 

Alexandru lăcrima. Aa 

— Plângi ? Eşti copil ! 

— Bă nu voii să moi! . - 

— E târdii... nu se mai pâte... Mâne caută 

„cu oră-ce preț | să ne. despărţim pâte” spre a 

nu ne mai vedea. Imbătată de farmecul -ti- 

nereţei mele, beţia va f scurtă Şi trezirea 

va fi amară. 

Alexandru ascundea fruntea în sînul ei. 

„—- Te iubesc! — strigă el. —: Te iubesi 

- cum cel ce bre, iubesce. lumina sreluă vieţei
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- Sufletul tăi ce înviețuesce! acest preţios aco- 

peremânt de argil, este o bună cunoscință a 

„cugetărilor mele de trei. Qecă de ani. Voiii dice 

cea-ce alții ati dis înainte de mine: tu ești 

idealul meă, acel vis de frumuseţe şi de fe- 
„ricire! ce -venia din paradis legănat „pe o horă 

de dorință și îmi ștergea, ochii de lacrimi: 

— Când nu voii mai fi, — răspunse Elena, 

acest vis va,. veni ca tot-dâ-una să te răs-   

fețe în durerile tele ! 

— -Ceea-ce dică, e frumos, dar din neferi- 

cire e poesie... | 5 

— Ursita a voit să fie -ast-fel. Cine scie 
dacă nu este o favâre pentru amantul meii 

adorat 1... Cine scie dacă nu este un bine ?.... 

Adi tu privesci în mine idolul tăi. Paradi- 

„sul nu are nică o frumusețe mai dulce de cât 

"a-mea pentru imaginaţia. ta, poetică. Cel. puțin 

„ast-fel creq că credi tu.. Dacă eram soția ta, 

6re nu aşi fi perdut farmecul ce te răpesce a- 

„cum? Sînt tânără, frumâsă, dar aceste cuali- 

tăți sunt espuse la asprimea anilor -ca florile 

la schimbarea timpului. Acestă frunte se va, 

încreți, aceşti ochi vor perde vioiciunea lor, a- 

câstă -gură nu va mai avea frăgedimea, ro-
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şiața, parfamul ce te îmbată adi. Acest suflet, 

obosit el Ensuşi de lovirile ursitei, se' va es- 

prima întro di ca -clopotul ce sună de mârte. 
. N - 

Acea: Qi nu-va fi departe: o văd alergând, 

sosind. Iâcă viața reală! Viaţa, poetică diferă : 

acolo nimic nu. se vestejasce, Anii şi suferin- 

ţele nu aii nică o putere. Ei voii muri, dar 

în inima, ta „voit lăsa o suvenire plăcută; nu 

dic pentru tâtă viaţa, dar pentru un timp voii 

remânea tânără, frumâsă, poetică ca, visele tele... 

i am dat tot ce ai voit; misia mea, dar este 

împlinită, cupa deşertată . până în fund. "Te 

ți încă ai aică, dar ca să aduni cele din urmă, 

v&masură de plăcere, pentru cea din urmă 6ră. | 

__— Ce dică tu, sufletul meii 2. Acel timp în 

care amorul perde cununile” s6le este încă de- 

parte și tu eşti atâta de frumâsă,!... Ursita are 

pentru mine multe. dile de. fericire. Dacă am 

but o dată dintr'o fontână apa sa cea bună, 

nu trebue să mai bem? , 

„. Elena surise cu melancolie. 

„— 0 femee nu este fontână, — dise' ea. — A- 

lexandre, eit nwmi. fac. ilusii ca cele alte fe- 

“mei, căci nu voii a mă încela. singură. Sînt 

o femee criminală înaintea, 6menilor, “înaintea
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consciinței mele, înaintea ta chiar... Pentru 

tine ce sînt aqi dacă nu'o femee căută 2? Nu 

voii să te aud protestând, căci nu voii să te“ 

aud minţină! Ași muri cu durerea” că tu 6n- 

“su'ți nu ai fost: mai mult de cât comunul” 0me- 

nilor. Ceea ce este ser is se va împlini. 

-— Este dar serios că ești decisă să te o- 

mon? Da | | 
„— Am dis'o înainte, “tu aj. primit... acum 

nici o putere omenâscă nu. mai pote înlătura 

lovitura.. . | 

— Dar ei sînt ucigătorul tă! | 

a Nu... “tu nu m'ai sforțat a 0 face, tu 

mai nică o x&spundere... Dar să lăsăm su 

biectul acesta, amantul meii. De adi până mâne, 

să nu ne găndim de cât la amorul nostru. 

Este dulce acest: amor, o sufletul “mei! Nici 

o dată om.nu a fost iubit. ca tine!... Turtu- 

rica nu'era mai amorâsă de cât amanta, „ta. 

"Amorul nostru, durerile lui încă eraii nişce 

20 

farmece divine! Lacrămile ce am vărsat erail.: - 

atât de curate, că dacă ele aii sburat pe ce 

ruri, ele a trebuit să formeze mărgăritar ele ce | 

împodobese tronul provedinţei. Incă sînt t6- 

nără, încă frumbsă, îmi qici tu. Da, di încă; 

-..
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aceste vorbe mă fac ferice; da, sînt tânără, 

frumâsă, dar pentru tine, numai pentru tine. E 

— Repetă „aceste vorbe! — strigă Ale- 

xandru cu esaltare. — Ele ai puterea să mă 

omâre, şi i6că şi singura fericire ce mai aş- 

tept pe pământ ! Nu! acum! Bi nu trebue să 

mai trăiesc !... Farmecul ce ne îmbâtă în viaţă 

este prea, sublim. Restul vieţei nu pote să aibă 

așa ceva. Nimeni nu a gustat mai multă fe- 

Ticire pe pământ de cât noi. E prea mult, şi 

„_pâte: că cerul ne face acâstă, rară favâre în 

vederea unor mari dureri ce ne aștâptă. Ne 

vom inbi în altă viaţă ? Eii cred, saii cel pu- 

țin nu cred că omul încetează la mormânt... 

Am fost, deci putem încă a fi! Eleno, m8 în- 

tore la, tine. Dulci sunt ochii tăi, -dulce este 

faţa ta. Plâcă fruntea, pe sînul mei precum 

paserea îşi pune capul pe ramura înflorită și 

"visează, la fericire!... Dar-cupa plăcerilor este 

plină. Ea ne apare încoronată de rose. 

"Elena îi puse mâna,.pe gură „ca să ?] o 

prescă de a vorbi. EL o încărcă de sărutări. 

—- Taci! — îi dice câ... ă 
pi 

— Să tac? Aceste vorbe nu “ți mai fac 

plăcere ? * N 
>
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“Cei ce se adoră sunt nisce adevăraţi copii. 

- Pentru .nimie se turbură, se mânie. 

— Ce qici ?— urmă Elena.— Aceste vorbe mă 

răpesc, mă” încântă, mă transportă, mă ucig 

“prin plăcerea ce 'mi fac... 

Ea dise şi se aruncă în genunche la pi- 

ciârele amantului. Ochii ei. sunt plini de la- 

crimi, buzele ei se. lipesc de mâna, lui. 

“Braţul ei rotund şi alb înconjură . gâtul a- 

mantului ; buzele. ei caută buzele lui ; apoi tot 

odată, vrea. să se depărteze : : se apără, mur- 

mură, “plânge, apoi revine amor6să. Dar a- : 

 mândoi trebuiră să se “smulgă din ducea, lor 

- beţie, - . a 

„Caterina se arătă la- uşă, | 

ÎI La nâpte, — dise Alexandru. 

-— Va fi cum vrei !— v&spunse Elena. 

“a
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N ne depărtăm un moment ca, să * în- 

ST toi pe postelnicul și ţiitârea lui. A- 

„cesta venise răpede în Ploeșci. Acolo întâlnise 

pe postelnicul - căruia îi vepetase acusarea, ce 

Zoe aruncase Elenei precum şi. planul de sur- 

prindere pentru” n6ptea ce urma, dilei în care - 

am spus cea din urmă scenă de la Făneşei. 

Postelnicul se înfuriă la asemenea sciri. 

Tudora, contribui mult ca să “i i aprindă şi naă | 
_tare mânia. EL decise a merge la Făneşci, cu 

Vo câți-va. mazrturi n6ptea, să calce casa. E! 

și plecă. Da 
” Ă . : "20



306 N . ELENA 

“Unde era. Maria, şi bărbatul că cari pleca-, 

seră, să dea, de şeire Elenei, despre ceea cei 

se. prepara? Ei porniseră * - din Bucureşci, și 

„ merseră iute până la Săftica. Acolo voind să 

stea să odihnească caii, audi în urmă strigă- 

tul unui domnişor, dintr'o cabrioletă, din care 

mâna, caii singur, să abată. Bărbatul Mariei, 

"George, nu avu timpul a abate; domnişorul 

trecu, şi după datina, ciocoilor, ținu caii şi a. 

plică o re de lovituri de bice lui George şi 

Mariei. Cămașa subțire a celei din uimă plesni 

împreună cu pelea şi sângele se revărsă pe 

cămaşă. George, vădând sângele, cuteză. să 

„dică domnișorului: „Dar nu se va uita, Dum- 

nedeii într'o qi şi la acestă ţâra?“ Aceste 

vorbe fură de ajuns ca să se supere. şi mai 

mult domnișorul. EI stătu și trimese să cheme 

pe subprefect. | 

Convenţia a făcut pe somâni d'o potrivă 

înaintea legei,. dar țăranii nu se bucură. de prin- 

cipiile civilisatore din convenţie. Ei sunt încă 

priviți ca, o. clasă de servi, bătaia esistă încă, 

pentru dânșii. | 

__ Subprefectul veni, martori spuse cele întâm- 

plate. Domnişorul cu lornionul la. ochi se a- 
+
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rătă.. Subprefectul, vădându'l eşi înainte cu 'că- 

ciula, în mână, şi cu umilinţă ceru scuse dom= 

nişorului și îi promise că va, trimite pe aceşti 

doi la închisâre în Ploieşci. Domnisorul plecă. 

Subprefectul chemă pe Maria şi pe George. 

— Aţi insultat un deputat, — ise el, — un 

boer, o beizade; o să vă trimeţ la Ploiesci la, 

Cârmuire să vă închiţă. . .. - Da 

Maria, ce ţinea 'să ajungă la Fănescă cât 

mai curând, vădând că este amenințată de în- 

„chisâre, începu să ţipe. 

— Ia să tragă câte- -va pice ! — - dise sub- 

„prefectul. | , 

„George. audi şi. tremură de. mânie. 

"— Nu face una ca asta, domnule! 

— Mă ameninţă! — strigă subprefectul. — 

Luaţi”, (ise el către gendarmi, —. şil ascerneţi. 

Nenorocitul bărbat primi. dece lovitură de 

sabie pe spinare. Subprefectul dăte ordin săi: 

ducă la Ploieșcă pe jos. Gendarmii porniră cu 

* dânşii Și subprefectul se prepâra & pleca în 

trăsura. lui George. a 

— Arhonda, — strigă un arendaş grec, —ar- 

honda! I6că un “ţăran, clăcaş pe moșia, ce ţii 

în posesie, are să'mi facă, trei-qeci dile de lucru, 

7
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şi în loc să fie acolo, se plimbă, fugit... . am 

„prins aici, 

— Aşa este, bre ? — întrebă subprefeotul 

pe ţăran. | “ | Ma 

— Venian, - boerule, din satul Vaiei nde 

"mi-a murit copilul, Se ducea cu carul cu. fân, 

când un postaş ce ducea în- olac un curier 

„rus ori nemţ, îl lovi: cu biciul ca să abată. 

Bietul băiat, voind să se f&rească, cădu sub 

T6tă şi a spintecă în cât muri pe loc.. Adi IN 

îngropaiii “la, satul poștei unde îl aruncase pe 

gunoiii “mort. - 

o — Așa, este | — diseră mai mulţi țărani. — 

— Legea, este lege, — răspunse subprefee-. 

tul. —.Ea nu vrea să scie de morți. Și tu eșci 

vinovat. Să'1 închidă la tact! | 
Tăranul vorbi cu căprarul încet, căprarul 

cu 'subprefectul. Subprefectul dăte din cap În 

semn de aprobare. Ă 

— Să1 ducă tu, căprare! = —  dise subprefec- 

tul, . Apol înturnându-se către grec îi dise: 

— Vă. mulţumit... î în loc de trei-decă dile 

cât a, lipsit, îţi va munci şâi-qecă; dar nică d-ta, 

To să uiţi că'ți fac acest bine! 

-— Nu, arhonda,- vai de mine!
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Și alăturându-se de subprefect, îi alunecă 

ceva în mână. - | 

"Țăranul ce plecase cu căprarul la, închisâre, 

o dată departe, lăsă un galben în mâna, că- 

„prarului Și fuse liber. - 

—. Ai luat: galbenul 2 — Îl întrebă subpre- 

fectul. o i 

— I€că'l —.răspunse căprarul. 

—- Adi am avut apă la moră, — _ gise sub- 

prefectul. — 'Tote merg bine, numai mi-e tâmă 

să nu mă& scoţă liberalii ca unul ce am fost 

ciocoii în casele ui B... | 

Cine pâte să'şi facă idee de neodihha Ma- 

viei mergând la. închis6re în Ploieşcă ! Biata 

femee uităse rănile ce avea, pe “spate pe lângă 

temerea că.nu va putea servi: pe făcătârea sa 

de bine. Ei ajunseră Ja prefectură sâra, aici 

nu era nimeni. Gendarmii îi închiseră într”o 

casă de gard învelită cu paie. Ei trecură aici 

câte-va, ore din nâpte în suferinţele cele mai mari. 

„— Scii tu. una, George? — qise Maria. — 

Am găsit un mijloc să eșim de aici. Gardul din 

fand e spart de vrun câne: Spărtura e des- 

tul de mare, ca, mai rupând din nuele, să eşim 

câte unul. “Dorobanţi nu păzesc înt”acolo.



340 ELENA 
  

— Să vedem! — dise George, şi se duse 

să vEdă spărtura.. — Gândul tâi e bun, — dise 

el. — Să fugim, apoi Dumnedeii nu-ne va, 

lăsa. | pm . 

In acel timp Zoe cu 1 principesa, Iordache şi 

amicii lor erai pe drumul Ploieşcilor. Postel- 

- nicul pleca la Făneşci. 

Peste. doă ore Maria, cu spatele sângerat, 

cu ochii plini de lacrămi, era în braţele pro- 

tectârei s6le . care îi da - tâte îngrijirile. Ale- 

Sandru plecase către Bucureşti, fără sgomot. 

El aflase de la Maria planul infernal al Zoe 

„şi găsi puterea ă se despărți. de Elena chiar - 

“în amorul ce avea, pentru dânsa. | 

Era, târdii din nâpte. Da 

Maria spunea, celor doă dame cum se în- 

tâmplase cu loviturile ce primise de la dom- 

. nișorul cu lornionul la, ochi. | o 

„— Am audit, — dicea ea, — că s'aii schim- 

bat lucrurile în bine: că -toţi suntem români 

“şi legile sunt pentru toți, dar se vede că ai 

fost numai . vorbe. Dile de muncă: pentru a- 

“rendaș, dile de muncă pentru țsră, şi nu se. 

mai sfârșesc! Bărbatu-mei a fost luat la u- 

ciderea, locustelor la un sat ștse poștii -de la
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Brebu. Iasi ţinut doă săptămâni, și "I-ai silit 

“să lucreze cu alți qece ţărani la facerea, 

unui gard al avendașului moşiei de acolo. Ei 

ati cam. cârtit, dar sub-cârmuitorul “i-a a same- 

nintat cu închisore şi bătae. 

„— Vă plâng, Mario, — qise Elena, — dar 

caută să mai suferiți. Se vor schimba lu- 

crarile. | 

— Nu se mai schimbă, coconiţă. Domnii se 

schimbă, cârmuitorii se schimbă, sub-cârmui- . 

„torii se schimbă, dar ursita nâstră rămâne tot 

cea veche! Se qice că împărații lumei ai 

luat în mânele lor ursita, acestei țări, dar noi 

nu vedem nici o schimbare în bine. Se vede 

“că Dumnedeii ne-a uitat! 

— Nu vorbi aşa, copilă! — dise Elena. — 

Pe cât timp noi vom fi cu Dumnedeii, Dum-. 

nedeii va fi cu noi... | 

“ Strigarea unor postaşi puse cap acestei con- 

vorbiri. 

— Audi... vin, — dise. Maria. 

— Tu ești bolnavă, copilă,— îi qise Elena;— 

ai friguri de spaimă şi de ostentlă, vino şi te 

“culcă la mine. 

Maria refusă, dar Blena stărui atât în cât
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| fuse ascultată. “1. se dăte. în pat o băutură 
ferbinte, Gre-cară îngrijiri, și Maria adormi. 

 Nâptea, era pe sfârşit. T6tă casa era în- 
tr'o linişte adâncă, numai Elena veghia încă, 

Ea, cugeta atunci la Alexandru: 

„Bietul om!... el mă iubeşce, şi va?fi ne- 
 tericăt, căcă a cutezat a iubi o ființă destinată 
a suferi! Ei vor să mă surpringă., „ Zoe este 
care face aceste intrigă... Ea mă urașce și ei 

“nu %-am făcut nici o dată răi... Este gel6să 
pote 2... Oh! ce fericire” pentru dânsa, dacă 
cei ce” ati .să vie astă n6pte ar fi găsit pe A- 

| „lexandru în braţele mele! Cum ar fi triumfat 
“acestă femee!... Cât de mulțumit. ar fi fost 
„bărbatu-meii să aibă un. cuvânf de despirțire!.. 
„Graţie . acestei copile,- cel puţin voii muri 
fără, să i suferit scandalul. Acum să aştept 

„scena, ce o să urmeze. - 
_ Ast-fel vorbia Elena culeată pe o canapea, 
„Orologiul sună trei ore. Un sgomot se auţi - 

în „camerile. vecine, sgomot surd de pași, de 
“vorbe. Uşa, se mişcă, se deschide. Postelnicul 
apărn cu un felinar întz”o mână și un pistol 
în altă mână; uimat de trei. servitori. 

— Ce însemnează tâte acestea 2—qise Elena
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bărbatului-săii, sculându- -se. și înaintând către . 
dânsul. i o 

— Nu mă așteptai, nu este aa? a 
— Nici o dată în starea în care -te Văd 

dar ori care ar fi ideea, bizarăce te aduce. 
- aică în halul acesta, fă bine de ai Gre care 
blândeţe pentru o persână bolnavă lângă cae 

veghez. 

— Unde este acea, per s6nă? - — strigă vostel- 

_ nicul. Apoi adresându-se'către ușă : — — Veniţi să” 

vedeţi !... "l-am surprins. | 

La aceste vorbe camera, se umple de lame: 

Zoe, principesa, Iordache şi cu patru boieri ce 

îi vădurăm acasă la, Zoe. Postelnicul seapro- - 

pie de pat cu pistolul. înmână. 

— Aci este tâlharul !— strigă el. | 

Toţi se apropiară să privească, Postelnicul . 

„ zidică -perdua de la pat. Maria apăru la. ve- 

derta lor. Ea se deșteptă atunci de sgomotul 

„ce se făcea, _Toţi r&maseră aimiţi. 

— I&că domnişorul ce. m'a bătut. cu piciul ! ! 

— strigă Maria, vtqând între alții pe domnişo= 

rul cu lornionul la ochi. — E] este, îl cunosc! 

- Elena, află în resemnarea sa putere d'a nu 

cădea leșinată.
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— Hi, domnilor, — dise ea, — ați venit să 

asistați la o scenă scandal6să. -Acum simţiţi 

ridieulul în care aţi căqut.... ? Aţi profitat de 

"puţinul respect ce acest om are pentru familia, 

“sa și vaţi: lăsat, să vă deschidă santuarul unei 

„femei! Retrăgeţi-vă,. domnilor, căci "mi este 

“ruşine de rușinea vâstră. Zoe, nu este așa că 

ai fi fost ferice să, afli lucrurile alt-fel?,.. De 

domnia, ta nu mă mir că ai făcut acesta, — 

qise ea domnișorului cu loxnionul, — dacă o 

daţă ai avut curagiul să baţi o femee până s'0 

răneşcă!... - ! 

— Suntem bătute și acum, — şopti Zoe prin- 

cipesei Iordache, — A treia 6ră om fi mâi fe- 

ricite pote. | 

"Postelnicul era .rușinat. În confusia luă nu 

şciu nici ce ice, nică ce face;. se retrase în- 

jurând cu furie. | 

Toţi martorii plecară rușinaţi. 

— Nu vam spus ei că era o calomnie? — 
“ 

dise bărbatul care la Zoe susținuse pe Elena.



  

  

  

  

Xxv 

BANCHETUL 
a _—— 

* ra era, la “Bucur eșcă. El chemase pe | 

Georges şi”i comunicase tâte câte eraii - 

- să se petrâcă la .Făneşci. El şciu atât de bine 

să pledeze causa Elenei, în cât atrase pe 

Georges în ideile lui d'a o vesbuna. 

„—— "Trebue so resbunăm ! — Qise — = Georges... 

Dar mijlocul ? 

— Mijlocul ? lasă mie să”l aleg. Pr omite î însă. SA 

că mă vei ajuta. Află de acum că va, fi te- 

-_ribil şi ridicol tot odată, 

— Promit tot. 

Și Georges plecă, lăsând pe Elescu a se gândi 
la cel mai bun mijloc de răsbunare. -
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Petru se arătă. | 

— Un serv aduse acest bilet. 

„Elescu citi: 

- „Timpul deschide şi mai mari rănile înimei 

RE “mele; dar pe cât te iubesc, pe cât” aceste 

„răni cresc, pe atât tu pari că devii indife- | 

Trent... Ai făcut din mine o Safo... Vorbesce 

„si voii fi a ta, când? unde 2 Decide. 

Zoe. 
- Ta. 

„P. -8. Renunţă la E... Sunt trei qile, băr- - 

„batu-săii a prins'o în Draţele -unui ţăran. 

— Ah! ce infamă calomnie!... Acest bilet 

„îmi. trebuia. Elena va fi acum xăshunată cu 

_usură. | 

- EI răspunse : : 

»Duminecă la dece ore sera, la mine a- 

casă. Ea 

A. Elescu 

— Da, — urmă €l vorbindu'şi, — voii da. 

"un-banchet, t6tă junimea, elegantă va asista... 

Vom avea, locuri pentru cele mai graţise sclave 

e. Venerei... Răsbunarea va fi teribilă. 

„Ast-fel vorbi Alexandru şi dând biletul ser-
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vului, chemă mai mulți pentr ca să. de- 
cidă despre banchet.. i 

“Duminică sera tâte eraii preparate. El a- 

vea o casă mare - şi mobilată cu gustul cel 

mai rar, i | | | 

La noă oie amicii săi eraii adunaţi. Fie- 
care din ei erai înșciinţat că are să se pe- 

trecă un fapt estraordinar în. acea casă sum 

buchet de cele mai graţiose întreţinute era să 

asiste la acâstă serbătâre. |. o 

Zoe primise biletul lui. Alexandru şi r&s- n 

punse îndată că va veni la el acasă duminecă 

sâra. “Ea nu scia, nimic despre banchet. 

Casa, lui Elescu era în fundul unei curţi 

, mari, între curte şi o grădină minunată, Pă-- 

" Tintele săii avusese gustul frumâselor arte. Pe 

la anul 1820, eraii în Bucuresci. nisce emi- - 

graţi italieni, din cari unii artiștă însemnați 

2 în arhitectură, scultură ; - acești 6speţi, fi 

aă poeticei Italii, lăsară românilor ' mai multe * 

case mară cu architectură care până adi fac 

ornamentul Bucureşeilor. Unele din aceste sunt 

casa Vilara, casa Filip, casa, Gligorie Ghica, 
ete. Dar casa Elescu se distingea prin lucră- 

rile de arte în arhitectură, scultură, pictură. 

Te
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Copii după tablourile celor mai mari maieștri 

ornaii apartamentul Elescului, vase de mar- 

mură de Carara; amfore antice cu mosaic in- 

crustati în pântice și cu amsele albe; busturi | 

de marmură albe şi lucrate cu artă ; + busturi 

de bronzul cel mai curat ; în grădină statue 

'şi. basine de marmură cu sărituri de ape. 

“Salonul” Iuă Elescu” era ' raritate. Păreţii 

eraii. coperiți de marmură, și arabescuri”; spa- 

„__ciul unde se termină pereţii şi începe plafon- 

dul, era .coperit cu figuri de marmură, repre- 

sentând diverse, deităţi. Intre aceste figuri se 

vedeaii nisce mosaice de cristal cu diverse 

colori, formând figuri de fantasie. Plafondul 

“de. lemn scultat cu artă şi poleit pe mărgini, 

la mijloc lăsa spaciul liber picturei care crease 

tablouri, vechemând scene mitologice, In patru 

colțuri ale salonului, pe” patru pedestale de 

- granit TOșu, se înălțaii patru “statue în : mări- 

- me_naturală, representând patru idoli. Dece 

candelabre de bronz; resfrângându-se : asupra 

lor prin diverse rămuri, purtând diverse fi- 

„gui, se înălța în: fața a dece oglindi mari 

Şi țineait mulţime de lumini. Șese mese de
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lemn de palisandru lucrat cu artă, eraii așe- 

- Gate în faţa a, şăse canapele. 

“Tm cele doă părți ale lungimei. salonului, 

veneaii alte camere, camera, de - culcare, ca- 

mera, de îmbrăcare, camera de lucrare, ca- 

mera, de bibliotecă, de primire, camera, pen- 

tru amică. In' tâte aceste camere luxul se a- 

răta lângă - artă. 

Sala de'mâncare din . etagiul de jos, era 

atât de mare ca, salonul. Plafondul ei se o- 

dihnea, pe doă-spre-dece col6ne. | 

Cina fuse splendidă. Bucatele, vinurile şi 

fructele . cele. mai „Tari, încântară pe dspeţi. 

După cină 6speţii se urcară în salon şi în 

patru camere ce comunicati cu salonul. 

Aceștă 6speți erati mulți tineri, amici şi cu- 
noscuți ai Elescului, luaţi diri tâte clasele so-- | 

cietăţei. Damele erai din întreţinutele cele 
mai tinere, mai frumâse Și mal puţin răspân- 

dite în lume. Un piano, o harpă, viori, eraii 

instrumentele ce aveai să răsune, Șese băr- 

baţi. şi şâse femei, esercitate de' trei dile a- 

supra ariilor. şi cântecelor date de Alexandru,. 

eraii destinaţi să le esecute anume. 

- Bervii purtară tăvi de argint pe care stră- 

1
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Tuceaii cupe de cristal aurite și carafe cu li- 

cuorurile cele mai rari, alţii destupară buti- 

li. de. vinuri streine. - Musica începu să ese- 

“cute o arie voidsă ce invita la, desfătare. 

-Ospeţii şedură pe lângă. câte una din da- 

mele de faţă. Banchetul ameninţa a deveni o 
orgie romană, O. femee însoţi sunetul instru- 

mentelor cu aceste voxbe : 
„Timpul doruri ne ursesce, 

O amantul mei sublim! 

Ora trece, se topesce, , IE - 

Și ne dice: Să iubi ! - 

Vin, te 'mbată cu delicii 

Pacest sîn deschis acum, 

D'ale geaciilor capriciă, | 

D'al amorului parfum ! 

_Dar mal spune încă mie, 

O ferice "'nvingător, i . 

A Că'n argânda lui beţie, - 

Nu so stinge-al taa amor ! - 

Acest, cântec făcu să tresară de voluptate 

&speţii. Pudorea, și resistenţa, nu eraii priimite 

aici. Femeile ce formaii acest cere, se - cre- 

deaii. născute pentru satisfacerea, simțurilor 

&menilor. Câte- -va dame din societatea mare, 

din banda voi6să cu care am făcut CUNOs-. 

cinţă la Fănesci, între care Dudorina, Şi al- 

tele,  veniră aică cu amanți lor, nevoind să. 

4
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i lase singuri. Câte-va alte dame. bogate şi 

cunoscute, dar de o vârstă matură, ce. veni- 

ră să afle aici onoă sorginte de plăceri, luai 

parte activă la acestă orgie. Pe stradă trăsu- 

rile veneaii și reveneaii.: Femeile bărbaţilor ce 

se aflaii aici sali amantele ce sciaii. că aman- 

ţii lor sunt aici, gelose, neastempărate, necu- 

tezând să intre în acest locaş, se mulțumiaă 

„să alerge pe “stradă, Acest barchet făcuse o 

revoluţie în familii. 

Elescu adresase vorbe tutulor bărbaţilor, tu- 

-tulor damelor. El se aşedă lângă o femee în- 

treținută, una din cele maă. frumâse ce erai 

„în sală. aaa a | 

„— "Ti plac aceste petreceri? — o întrebă el. 

„— Nam. văqut nimic mai frumos, — r&s- 
punse acesta, — mi se pare că visez... Cine 

“ este stăpânul acestei case ? 

— Nu” cunoscă ? a 

— Nu! Mi s'a dis să viu, am venit. Pen- 

tru noi nu se cere a cunâsce - persâna care 

ne chiamă. Suntem -ale tutulor ce vor. 'să se 

desmerde cu noi, nu putem alege nici: refusa - 

„pe nimeni : aurul dă drept celui: dintâi ve- 

nit a cere favârea, nâstră, 
2.
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— Nu ai iubit nică odată ? — întrebă Ale- 

xanădru. | 

— Dacă iubim 2... Da, da, — răspunse, 

ea, — acâsta, se întâmplă câte odată, dar nu 

cunâscem patima; Amorul cel tare se forme- 

ză din pedicile ce întâmpină, aceste pedică cu 

noi sunt necunoscute. Amorul caută încă să 

“fie. hrănit de stimă, de admirare ; noi nu pu- 

tem nici să stimăm, nici: să admirăm. 6menii 

cai ne despreţuesc, cari ne | cumpără cu o 

bucată de aur. Afară de acâsta, escesul slă- 

besce simţurile nostre. | | 

— Mi se pare, — "dise Alexandru, — că 

nu ai o+bună opinie de meseria ceai? 

— Ai dreptate, eii cel puţin voșese de multe 

ori de mine ânsu'mi... 

— Renunţă atunci la acâstă, meserie ! 

— Nu se pâte, —.dise ea, — este târdiii... 

- —  Târqiu?.. | pa 
— Da, nu mai este nimic în corpul şi su- 

fletul nostru, apoi lumea nu ne dă pace. As- 

cultă cântecul ce începe acum, 

Un bărbat cântă următârea odă pe :0o - arie 

„tristă şi voi6să tot MWodată: -
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Ce-1 amoru!? O beţie 

Dar sublimă ?n al ei sbor! 

Dulce 1 a sa pucurie, E 

Dulce este al lui dor! | . 

Vai! în viața fugătâre pi ai 
„Nu mal scii ce să doresc, | 

Dilele strălucitâre ? 

Nopțile ce răcoresc? 

O morală, te îuchină |... 

Doctrinari, tăceți acum ! 

"Vol vreți foc. fără lumină, 

Rose fără de parfum ! 

Daca legătari 'ce place, 

Mau oprit să-iubesc, ed, 

Legătura omu-o face, 

Tar, amorul, Dumnedeă. 

Să 'ncetezo să iubescă, 

Muritorul obosit 

Ce în calea omendscă - 

Inima. i-a veştejit! 

Fii voit celebra amorul 

po Şi ?n parfumul lui ceresc . 

Beat, uitând ferice dorul, p. 

Dilele voiă să sfârşese!. 

— Putem resista la, vocea, plăcerilor-? , — 

„urmă ea... - | 

_ Vinul spuma în “cupele de cristal, EI: COn-. 

tribuia, să aprinqă imaginația &speţilor ca pi- 

căturile de spirt aruncate în foc.: Nisce femei 

elegante cu atâți bărbaţi  esecutară danțuri 

naţionale cu o axtă vară în sunetul musicei.; |



“394 ELENA 

— Voi o orgie romană! — qise un 6spăt. 

— Ce dici? — întrebă Tudorina pe a- 

> maântul ei. | 

Pr "Dice, — răspunse el, — ca să se des= 

prace toți, bărbaţi şi femei. 

- Damele seâseră un țipăt. 

—" Ideea este minunată, — dise o damă 

din banda voidsă. — Să deşertăm cupa. plă- 

„cerilor până în fund!... | | 

— Noi plecăm ! - — le diseră 'Padorina Şi a- 

mica sa. | 

— Rămâneţi “încă ! — le giseră amanţii. 

"Trei femei ce represintaii ursitele cântară 

atunci însoţite de harpă: 

Vin la noi, străine june, 

Să te 'mbeţi- de desfătări ; -. - 

ă Vin sWţi împletim cununae 

ă Din angelici desmerdără 1 ” 

Via, cu "rose împletesce 

Anii tăi cel grăbitori - 

Pân!co timpul nu coseşce 

Ale tinereţer Aori! 

Namâgați plecarea dulce! 

Timpul e amăgitor, 

„Ce răpeşce nu aduce 

Fragetului muritor, 

Astă-di tâte pentru tine 

"Jos în viaţă strălucesc |
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și dorințele divine 

E P'al tăi sîn se rătăcesc; . : 

Mâne se vor stinge tte 

Ca parfamul serii 'n vânt. 

Mâne inima ta pâte | 

Putregi-va în mormânt. 

Timpul fuge... Vin mai tare! 

'Tofe câte 'n lume plac, | 

Trec cum trece-o sărutare, - 
r 

--Tâte lacrime se fac. 

— Bravo ! — strigă 6speţii. î 

— VW6 place acâstă filosofie 2 — întrebă 

Elescu. — Vai! 6ste-tot ce iubiţi “în lume ! ja 

| Virtutea, morala, nu mai sunt ! 

_— Cine vorbesce aici de morală Şi Vir= 

tute ! — dise 0 voce, și doă- deci de voci se 

augiră riqând cu. hohot. 

— Să cânte încă! — strigă Alexanâru: 

" Ceea-ce este scris, trebue ' să se împlinescă. 

Acestă generaţie este perdută... 

-O femee jună şi frumâsă cântă oda urmă- 

| târe, vezemată, pe braţele unni june: .: 
Vinul rîde 'n cupe pline 

Şi 'se varsă spumător, 

” Ast-fel inima în mins 

Plină varsă-al ei amor, . ED a 

Amejâlă el aduce, | | 
O amantul mei plăcut; 

- Voih să lupt, dar: fața”ţi dulce -
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Cum o ved m'am şi perdut, 

Vin'o, sînw'mi astă dată 

”Ți-e deschis ,.* tu mă iubescr ? 

Vin'o iute şi te 'mbată 

De tesauril ceresct, 

Te grăbesce, dulce sâre |! 

Orele se schimbă 'n sbor ; 

O femee e o flsre, - 

E o îflbre-al ei amor, 

Astădi ea suride noă, 

"Dar se mtârce despre vânt; 

Vin pe sînul meu de roă 

Și își fă al tăi mormânt, 

Cum în cupe strălucesce 

Spuma pe suavul vin, 

Ah! amorul mei plutesce . 

Peste sufletu-ți sublim. 

Insă spuma de plăcere 1 

Se topesce nencetat . . . ” 

Sârbe-o până ce nu pere, 

O ferice adorat. 

Sînii mei sunt dulci grădine 

- . Ca amorul, numai el 

. ă „Le deschide pentru tine, “ 

Pentru tine singurel, 

Zoe era, înti'una din camerile reservate ale ' 

casei unde aştepta cu nerăbdare. 

Elescu lăsase un bilet pe o masă, cu ur- 

mătârea,  coprindere : „Necesitatea mă lănţu- 

"„iesce între mai mulţi amici voioși. Voi scă-
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„pa însă, Până atuncă, desbr acă-te şi ia în po-. 

„sesie patul meit.“ 

Zoe urmase coprinderea,. biletului . întocmai. 

Camera, în care se afla Zoe era alături. cu 

cea din urmă cameră deschisă 6speţilor. Ea 

adormise așteptând. venirea lui Elescu. In 

„timpul somnului să .0 umbră se strecurase. 

aici, luase tâte vestmintele Zoeă şi. dispăruse cu . 

ele. Pe la doă ore din nâpte Zoe se deş- 

teptase. 

— Ma încelat, — — dise ea, — m5 vol - 

duce! ... 

_Se scâlă, caută vesmintele, nu e află la, 

locul unde_le pusese. Mu i 

— Ciudat — își dise ea. — Nu aflu vest- 

mintele . . . Mi se pare că o femiee a venit 

“și le a luat... pentru ce? . .... Incep a 

crede că a rîs de mine Alexandru. | 

- Se duce la uşa pe unde întrase, ușa era 

închisă pe din afară. . - A | 

— De sigur că este, ceva, — î5ă dise ea 

cu spaimă. 

“Sună clopoţelul de “mai multe ori tă 

cere. | | | 

„Vede o altă uşă în partea, opusă, alergă
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acolo . .. Cârcă so deschidă .. . Ușa se 
deschide . . . Zoe se află. deo dată faţă în 
“față co adunare numerâsă de bărbați şi de 
femei. Ea apăru înti'o cămașă de batistă f- | 
nă, atât şi nimic mai mult, 

„* Da acestă apariţie, Grpeţii strigară : — Or- 

gia romană ! orgia romană ! . „.. Tâte femeile 

să rămâie în cămăși! Libere acelea cari vor 

voi-să mârgă mai departe! . .. i 

„— „Inţeleg acum! dise Zoe. — Ah! îmi 

voii răsbuna amar! — și căqu leșinată în 

braţele unor tineri. 

— Nevasta mea aici! Nevasta mea în că- 

mașă!. — strigă Șeni, bărbatul săi. 

Elescu * se retrase . în camera, sa: de cul- - 

care. | E 

— Elena e răsbunată mai mult de cât am 

„voit, — îşi dise el. — Acum Zoe esplice-se cu 
bărbatu-săi cât va voi! ... Iar, voi repre- 

sentanți ai generaţiei de adi, - rușinea _naţiei, 

rămâneţi de vă desmerdați până mâne ! Atâta, 

numai: la. plecare. să nu furaţi obiectele pre- 

ţi6se din camere! - | 

A doa di el scrise Zoei următorul bilet : 

„Am făcut o lașitate care va rămânea ca 
bă
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„0 pată pe viaţa, mea, dar mu mă căiesc. 

| „Veninul ce verși pe acestă tristă societate, a 

„picat pe.mâna celor ce iubesc . . . Ai cău- 

„tat, „fără mustrare de “cuget, să smulgi on6- i 
„Tea unei femei prin născocirea intrigei căreia 

„acel mincinos Ranu a: fost instrumentul mi- 

„ser. Ai cădut. In urmă ai făcut pe bărba- 

„tul acelei femei să creqă- că „petrece: nopțile 

„în: braţele mele, ai: preparat o călcare “infa- 

„mă şi-ai dus acolo cunoscuţi din societatea, 

„din Bucureșcă ... AX căgut: încă o dată. 

„Dar acea, femee- -este prea, delicată, îa să. 
„mai pâtă trăi după acest scandal. Ea este 

„adi desonorată în ochiă soeietățel. Cel. puţin 

„a avut o amară: r&sbunare. “ 

„Zoe citi biletul şi îl rupse, 

— Acest om e nebun ! — dise ea. — II iubesc 

însă şi sînt ferice că am vestejit. pe aceea, ce 

iubesce. Dar  acâsta nu este destul: î voii 

ucide și pe dânsul! ;...: | 

In n6ptea banchetului Zoe cae. enată 

în braţele unor juni: „Când: se deşteptă era 

în trăsură cu bărbatu-săii care 0. ducea; - -aca- 

să. Bărbatu-săii îi aruncase ca, s '0 ducă mantela, 

sa. Acasă urmă o scenă furtun6să între dânșii.



330 ELENA 

„— Raşine!— dise el. — Ce ai căutat acolo? 
„Cum ai apărut îmbrăcată numai înta”o că- 

maşă? a | 
-— 0 parte din mustrarea, ce îmi faci, pot 

să'ți o fac eii ânsu'mi; dar rămâiii credinci6să 
tratatului nostru, „Sunt cinci ani... îţi a- - 
duci aminte ... . cinci ani de când tu nu - 
mai ești . . . ei am xămas femee ... Ai 

- teădeci de ani mai mult de cât mine . .. 
“am cerut divorțul, — tu ai refusat, dar ai 

„propus că pot să am tot deuna câte un „a 

mant. Cu acestă condiție, am rămas femeea ta, 

cel puţin în ochii lamei. Acâsta sa urmat 

„prin şeirea ta. . . Cum vii acum să mă mus- 

tri că am fost la amantul mei ? 

Zoe îi spuse atunci tâte câte “i se întâm- 
plase și cari precedară apariţia, că în camerile - | 

banchetului. 

- Băzbatu-săă păru mai liniştit, i. . 

-—, Însă, draga mea, — dise el, — altă dată 

cată de'ți alege mai bine amanți. | 

— Ceea, ce voiii să fac acum, . am . nevoie 

„de concursul tăii ca, să pedepsesc pe acest laş.. . 

— Bani îţi daii cât vei voi, dar nu mă a- 
mestecă în certele vâstre... Aceşti bonjuriști
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te amenință cu dueluri, şi nu "și-a găsit omul. 

Eii nu mă bat în duel nici cu acele de cusut, | 

Dise şi speriat de ideea unui duel, se re- 

trase în camera sa de culcare. 

— Laș! — strigă Zoe... 

Diua era aprâpe. Ea se aruncă în pat, şi 

adormi gândindu-se la, chipul cu care ar face 

un mare răi Elescului. | 

A doa, qi de diminâţă ea primi visita unui 

oficer străin, care venise să visiteze “România 

de mai multe luni. Acest „om era “de vro. 

DE cindecă ani; urit, ciupit de vărsat, cu părul 

„roşatec, cu ochii albastrii, dar un albastru 

«mai mult alb, mai fără gene şi. sprâncene, 

gras şi gros, manieră grosolană, tip de cafe- 

nea; dar era bine primit în sal6nele Bucu- 

resciului, căci purta titlu de Baron  Honfer- 

burg. a E | 

Nici o dată Zoe. nu fusese mai amabilă ca 

în acea dimin&ță cu baronul, .ceea ce făcu să 

se mire mult acest. din urmă., | 

.— Bine al venit bardne ! — îi dise ea,. —. 

Ne-ai părăsit cu totul. n 

— Vii aici la fie-care doă dile dâmnă. 

— La, fie-care doă qile? Parcă al dicela - 
2
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fie-care doă ore... Doă dile vi se par forte a- 

pr6pe, mie mi se par forte departe... Este -0 
crimă a priva pe amicii săi -de plăcerea d'ati 
vedea... Când cine-va, are simpatiile amicilor |. 
săi cum le aj. d- ta, facă o crimă făcându'i să 

te dorescă, 

— Nu sciii, dâmnă, cum am meritat acestă 

bună opinie ?... ă 

— Fără a te gândi pbte, acâsta, este un 

merit mai mult;,. 

“Baronul se confunda în mulțuruiri de tot 

| felul. 

Zoe îl învită să ă ş6dă, şi ea a singură Vă | trase 

un. jeţ lângă dânsa. - ” 

_—. Negreşit că s6rta s'a - „schimbat, — să 

-gise Baronul. : | 
— Cum ai petrecut aceste dle? — î în. 

trebă Zoe. — Pe la noi nu ai venit... Cel 

puţin cred că nu ne-ai perdut din memorie ! 

— Un singur minut... 
— Adevărat?... Dacă altă dată aveam mo- 

tive a nu pleca urechia la, Gre-cari vorbe a- 

mabile ce îmi diceai,. ai nu mai am puterea, 

a nu crede... | | 
Baronul voi să se încredinţeze despre adevă-
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ratul sens al' vorbelor Zoei, şi căută să. o 

facă a pune puntul pe i. 

— Cred că aţi nitat natura, acelor amabi- Ia 

lităţa! — dise-el. — Bă însă m'am putut să 

“le uit: simțimântele ce vam. esprimat, atuncă 

trăiesc și acum în inima mea... Ori cum, vi 

1e aduc aminte, cel puţin în - estract: . diceam 

- că ești adorabilă, că te... 

— Destul ! — dise Zoe, puinăuii mâna pe 

guă, pe care azonul o sărută de mai multe 

ori, —. Credi “că o femee are nevoe. de o de-= 

claraţie ca să afle.că este iubită ?... | 

— Eşti încântătâre, eşti sublimă! “Schille . 

și Gâths nu ar vorbi mai bine! — qise el 
„cu transport. — Lasă-mă să'ți spun cât ești 

de frumâsă, de nobilă, de divină!... cât te 

admir, te.respect, cât te... -precum Verter ad= 

“mira, respecta. „. pe Șarlota. | 

— Bar6ne; al: dis că. mă respecţi în 

— Oh... _ 

-— Ri bine, atunci moderă aceste espresiă, .. 

Adu ți aminte că o femee care  iubeșce, tre- 

„huie lăsată a se amăgi singură asâpra; simți- - 

mântelor sâle: nu siliți. femeile de a se de 

„clara învinse, căcă vor privi atuncă în voi. 
7
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- nisce învingători, şi conşeiinţa, slăbăciunei lor 

va face să vă privească ca tirani. 

„— Oh! cât de adâncă, cât de “sublimă este 

acestă idee... O Biirger, o Hofman,; cât” de 

fericiți aţi fi fost, voi. să cugetaţi astfel ! 

Zoe surise. | . 

„— E prins! — îşi dise ea. — Să începem. 

Și adresându-se către acest adorator : . 

— Se ice că germanii sunt cei d'ântâii 

amatori de vinuri bune? | 

"— Adevăr este. | | 

—  Bărbatu-meii a primit patru butelii de 

vin dintr?o insulă -descoperită acum cincă-spre 

„dece ani,în partea occidentală a Noii. Olan- 

de... Voieşcă să încerci ? : - , | 

— Cu mare plăcere. 

Zoe chemă "un .serv şi îi dise să aducă o 
Dutilie de. vin din cele patru. Acesta aduse 

„îndată... Zoe turnă înta” un pahar şi] oferi ba- * 

: ronului. Era vin vechii de Drăgășani, 

a — Minunat ! —, strigă. baronul. 
— Imi pare bine, — răspunse Zoe, —1l-am 

“păstrat în” adins-pentru d-ta. 

— Ai gândit la mine ? 

— Mai des de cât poţi să ți imagini...
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„— Oh! fericire!: sublimitate... - 

— Se fac dueluri multe în. ţâra, d-tăle 2 — 

întrebă Zoe... | | 

— La Fridelberg, — răspunse el. 

— D- ta -ai avut multe? _ 

—: Am, fost student în acel orașe. doă- 

deă Şi doă.. | 

5— La, noi acâstă datină mu esistă... -Eă : 

cred însă. că'“este necesariii: duelul face pe 

6meni să fie' cuviincioși, Ea | 

- — Negreşit. 

_„— Ah! nu sînt bărbat... 

— 0a să te baţi-în duel? 
_— Când aşi fi ofensată; 

E — Sublim! sublim ! | — strigă bar onul, de- 

şertână pentru a patra Gră paharul. | 

— Dar. sînt femee și nevoită a suferi o 

“insultă. | E | 

o — _ Esti insultată ? 

— _ Fi 2 DU le 

— Ai dis'o |... 

„— Și dacă ar fi, nu ași. spune.. - Bărbaţi 

nostrii, “amicii “ noștri -nu .se bat. în „duel... 

sunt... lași 1... - | a 

— Bi mă bati. Cine „a cutezat să te în-
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sulte ? Spune'mi și nu va mai trăi ! RR voiă 
sfărâmă astfel ! 

„Baronul trânti paharul pe masă Si îl Sparse 
în bucăţi. | 

„+ — Nu e nimic, — dise Zoe. - 
— Cine a, cutezat să insulte o ființă atât 

de perfectă, de nobilă Pa Ă 

—Un om... 

— Numele lui ? 

— Iartă al trece sub tăcere... ești capa- | 
bil să te baţi cu el... Să ți pui în pericol pen- 
tru mine o esistență preţisă.... şi acest om . 

este celebru în tot felul de duele... 
—: "Trebuie să mil spui, dâmnă! Iţi. mul- 

țumesc de grija: ce porţi pentru viaţa mea. 
voii să'i arăt cine sînt ei... 

0 Ar fi teribil pentr mine.. să mori. pen: 
tru mine !... a 

—Ar fi o fericire : să mor pentru aceea ce 

iubesc... .. o 

— ME iubescă 'dar în adevăr ? 

— - Vai! — răspunse baronul, — dacă te 
iubesc ? Nu, nu este amor ceea, ce. simţ... este 

-0 patimă- adâncă, “turbată, ce mă arde, mă 
- sdrobesce, mă ucide... - -
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„— Se chiamă Elescu, — dise ea... 
— Elescu ?... Fie! Îl voit ucide sai îl voit 

aduce să se închine la picidre'ți.. - 
—Nu,. — “răspunse: Zoe, — nu voiii să 

te baţi... poţi să te pui în pericol.. 

— Il voii ucide! 

— Este fârte tare! 

— II voii sfărâma!., 
Baronul se scâlă să plece, ia mâna Zoat și 

"o sărută, 

— Adio,. mărgăritarule acestei lumi! | 

— Ei voii ruga cerul să'ţi fie favoritor.. 
Voiii invoca amorul să împletâscă cu mânele: 

lui de rose, cununa triumfului... - 
„—.-Ah!.. femee sublimă, adorată... Do-. 

„xotea,!- Șarlota, ! Mărgărita ! plecați-vă „genun- | 
chii înaintea, reginei v6stre! 

„Baronul pl&că bât de amor şi de vin, să. E 

prov6ce pe. Alexandru. 

'Trecuse trei dile de când cu Danchetul, 

- Alexandru începuse să sufere despre lipsa, 

“a. Nu cuteză să: s6  înturne la Făneșcă 

de temere să n'o compromită.*-"- 

— Apoi, — îşi dicea el, — Elena e un 

caracter serios și decis : ea își va, ţine cuvânt- 
22 

aa.
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“tul, va face tot ca să mâră. Dacă voii merge, 
„este capabilă să nu m& primească !... Pâte a 

şi decis o eternă despărţire... - 

Orașul "1 se părea că cade pe dânsul:"Ori- 

unde se ducea nu afla nici o mulțumire. Că- 

Quse într'un urât. Vedea acum tâte în răi. 

„Națiunea, română ce fusese idolul -inimei -sâle, i 

se părea-acum un obiect nedemn de simpa- 

tiile lui. , | | 

Ea este, — “ dicea el lui &nsuşi, — o fic- 

ţie, un fim care se va risipi la suflarea vân- 

tului ! Acest arbor. nu mai ţine prin nici o 

-vînă cu rădăcinele arborului bătrân. Acel 

arbor bătrân era România care trăia pe câm- - 

pul de răsboiii, România care învinsese furia 

otomanilor şi tătarilor şi scăpase creştinăta- 

“tea de islamism; care fulgerase -pretenţiele 

ungurilor, : Arbor de viaţă, ale cărui fructe 

pline de putere: erai acei: nobili - români. tot- 

d&una gata a. face sacrifice de avere, de 

viaţă pentru, patrie ! | | 

Sub impresia acestor idei triste, “Alexandru 

primi o scrisâue “de la Elena : | 

„Am audit cele ce s'aii făcut la banchet, 

Alexandre, Ai făcut o faptă nedemnă de un
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om superior. Cunosc cuvântul ce ai avut, dar 
nu m pot opri de aţi: dice că ai comis o la- 
şitate! O Jaşitate din partea, . lui Alexandru, 
pentru mine este un cuțit ce'mi a pătruns! 
inima !... Cu ce se: ya şterge 2... Câte fapte 
generâse "ţi trebuie ca să o facă să dispară ?.. 

„Te conjur să nu vii aici până nw'ți voiii - 
„scri să vii... iar atunci să nu perdi un moment, 

„Caută. să fii Yoios, - desmerdă-te, lucrâză |;.. 
i€că Voința, - mea, sai mai bine dorinţele mele. 
Când_tu vei fi ferice, voiii fi si ei. 

aa E „Zlena.e | 
 Acâstă sorisăre făcu să cure lacrimi lui 

Elescu.
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DUELUL 

   
I5Dervul anunţă lui Alexandru doi băr- 

„7 “baţi_ce veneali să " veqă, | 

Ei fură introduși. - 

Unul _erea, un oficer român, cel alt un _doe- 

tor german ; amândoi se presentară cu poli- 

_teţă. Elescu le oferi Jocuri să șeqă. 

— Suntem. “ mâhniţi, — qise oficerul. ro= 

mân, — că sârta a voit casă fim noi anun= 

țătorii unei provocaţii din partea baronului... 

cu tâte acestea cunâșcem simţimântele... | 

— Destul, un duel, înţeleg... Cine este 

„acest baron ?... -
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— Nu îl cunoșcă ? — întrebă oficerul. 

— Nu, niă-cum. a _ 

— Mi se pare cinăat atunci ca baronul să 

“ve provâce, 

— “Nu este nimic, — r&spunse Elescu; — 

Baronul cere satisfacere pentru o insultă fă- - 

cută, altei pers6ne. . Nu este treba n6stră să 

şcim - -cine este. Mă provâcă, îi voii face plă- 

cerea, să primesc, „De-seră martorit “mei vor. 

„veni “să, se: înţelâgă cu d-vâstră, Vor. fi Geor- 

ges... şi colonelul P... | 

Cei doi martori se “Tetraseră. o 

„A. doa, Qi la şese ore dimintţa şâse per- - 

sâne în doă trăsură, se îndreptaii către Herăs- 

trăi. "Dr ăsurile se opriră la pavilionul lui ' Cos- 

tache. Cei şese ini coborâră şi se îndreptară 

spre. casa Poenaru. Herăstrăul- este un 106 

unde locuitorii din Bncuresci se duc vara să 

respire aerul câmpului şi să bea, apă curată, - 

dintr'o sorginte ce. se află. în “şoldul deluluă. : 

In vale spre nord cură un rîuleţ Colintina, | 

cu Apă. noroi6să şi face în „acel loc un lac 

cu “stuf de trestie. .. 

Timpul era. rece, începutul lui noemvre. 

„Nimeni nu se vedea; în „acele locuri.
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Convenise a se bate cu „spada. „Martorii 

presentară armele - şi tot; de o dată se adre- 

sară către cei “doi adversari, invitânduii a se. 

! împăca. _ 

Baronul răspuiise că este cu neputinţă. 

Ei iai posiţie. Se . salută, încep. Baronul. 

atacă mereii-şi în tot minutul se înferbântă 

mai mult. Elescu pară loviturile cu sânge 

rece. Marturii „esperimentaţi prevăd sfârşitul 

acestui. duel. Elescu avea, doă avantage : mă- 

„iestria în arme . și un sânge rege, ce rare 

ori se pâte vedea. El era sigur acum de omul 

său, ; voia, însă să "I'rănâscă, fără să % ridice 

viața. Pară o lovire şi atacă... baronului cade 

spada din mână. CCC Ce 

— Asta nu se ţine în. s6mă, — dise el. 

Și lupta începu din noă. 

— 'Trebue sânge, — diseră martorii, 

— Veţi avea îndată, — răspunse Elescu; şi 

spada lui pătrunse” braţul drept al baronului ; 

_spada, îi căqu din mână. 

— Să fim amici, — dise baronul întindend 

mâna, lui Elescu. . a 

— Să fm ! — dise . E Tri plac 6menii 

de inimă,



ee 
me 

| " intâltat pe acea onorabilă damă ?... 
„3 —» Bazbne, — dise Elescu, — șeiti- 'simţi- 2 
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Mediul | dăte ajutorul săi baronului. El 
„declară că: 'plaga e profundă, dar că baronul 
va, fi lecuit cu câte-va, qile î în pat. Se puseră 
în trăsuri şi plecară. | 
„Ei merseră la Elescu, unde se puseră să 

consume un dejun minunat şi câte=va buteli! 
de vinuri străine: ă 

„— Spune mi, —  dise baronul, — cum ai 

“mântul care -"ți-a, dictat datoria d'a apăra o 
damă.” M5 iartă însă ați observa, că te ai 

grăbit a espune viața d-tele. . 

Atunci Elescu "spuse o parte din intrigile | 

Zoei faţă cu Elena, 

Baronul clătină din cap. 
„— Eşti un caracter nobil, — qise el, — 

te cred... Regret că am luat partea unei in- 

| trigante... 

„Ei se despărțiră cei mai bună amică. 

A oa qi baronul se presintă la Zoe cu 
braţul în: eșârpă, EI intrând, văduse pe Zoe 
prin ferâstră. Când se Ppresintă la scară, "ser- 

viă îl spuseră că dâmna este la țeră,
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— Am înţeles, — dise el. — eseu are 

dreptate... O 

Baronul! se întârse acasă: furios. 

„Baronul nostru fuse nevoit să şedă o lună 

în pat din causă că plaga de la. braţ întâr- 

dia a se închide, După o lună, fuse mai bine. 

„Elescu îl visita mai în tâte qilele. Baronul îi 

ţicea „0 săi tai coda!“ 

| In acest timp” Elena scrise Elescului 'de 

mai multe ori. Iâcă cea, din urmă seris6re : 

„Iti sunt recunoscătore că nu ai venit aici 

contra, dorințelor mele !. Caterina m'a lăsat, 

sînt, singură... singură, dar cu sufletul tăi. 

Ce companie mai plăcută pot să am:2.... Băr- 

batu-mei nu mai vine pe acasă. “Toţi mă pă- 

răsesc !... In qilele din urmă, nişce fete espri- 

mână maicei lor. dorinţa să vie să mă vedă, 

acâsta le răspunse că nu pote:să le ducă la 

1) femee- perdută... Sînt o femee perdută, A- 

lexandre... Zoe "mi-a făcut acâstă reputaţie. 

Nu crede însă că nu am puterea a suferi 

tâte aceste vorbe!... După o. lună voiii veni 

la Bucuresti, la maică-mea: atunci îţi voii. 

“spune tot ce'sufer, că nu pot să te văd în 

tâte dilele, în tote orele. Dar acâstă fericire.
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„nu este “lăsată mie. Dumneqeii mi-a, ascuns 
“tot d&una tot ce "mi a: făcut plăcere. Pâte 

„că plăcerile mele ai fost esagerate 2.. Pentru 

_mine- nu mai este nici-o. speranţă în fericire, : 
suferinţele ati: devenit. elementele ce hrăneșce | 
viața mea." Simţ că durerile "mi fac bine, ele 
sunt de mult timp companiile mele ; m'am de- 

dat cu: ele; a mă despărți acum, le ași regreta. 

Ca, profetul Iudeei pote qice celor ce vor căuta, 

să mă console: Oh! lăsaţimi duverile mele ? 
„Viaţa de durere are. şi ea partea de feri- 

“cire. In tâte nopţile când somnul vine de în- 

chide ochii mei în lacrimi, îmi pare că eşti 

lângă mine... Câte vorbe amabile, câte 'răsfă- 

țări tinere, câte suspine amorbse .ni se oferă, 

o sufletului mei !... Absența ta le Qă mai 
„multă putere, mai multă: căldură, mai. multă 
patimă... Oh! de câte oră aştept acest timp 
de singurătate ca să. „Visez la tine cu aceeaşi 

emoție, cu aceeași fericire, cu. aceeași volup= 
tate cu care amanta, aşteptă ora în. care bu- 
zele că aii să sărute fruntea, amantului ! 

„Nu văd și nu voii să văd pe nimeni, de 
temere . să numi răpescă nici unul din m0- 

„ mentele în „care mă gândesc la tine, Viaţa



/ E DUELUL . o 8ĂŢ 

mea. nu va fi lungă, așa, că sînt avară de - 

acele “momente. In amorul ti găsesc puterea, 

de a muri. Cână cuget, că - Ochii 16 vor rîura, 

lacrimi : pe mormântul mei, doresc să mor în= 

dată. Sârta' mea, este de pizmuit, nu este aşa? 

E frumos a muri. înaintea, celui. ce iubim !... 

Scrie'mi ce faci în. fie- care qi! Na "mi: as- 

cunde nimic |... . Ia 

„Grădina nâstră cate tă scum, “vântul 

tâmnei suflă frunqele veştejite ale arborilor. 

Ei nu ani curagiul a mai merge acolo. Tot 

îmi rechiamă timpuri ce iu mai sunt, și a- 

„cest regret se unesce cu _tristeța naturei ca. 

să sfâşie cu cruqime sufletul mei. 
a p Blena. “ 

" Aceste scrisori sârobeaii inima. lui Alexan- 

dru şi hrăneaii simţimântul săi pentru dânsa. | 

Ar “fi voit să sbâre la Făneşci, dar” Elena, îl 

conjurase să nu vie. El promisese. Ast-fel se 

consola cu ideea. că a. so vedă în Bucuresci- 

Carnavalul : veni, şi. fuse voios în acel an. A- 

lexandru mergea Ja, t6te balurile mascate, ca. 

să se. distreze, Baronul îl urma pretutinderi. 

“De câte ori era vorba. de Zoe, el repeta : 0 

săi taiti câda ! p&
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Zoe audise că baronul o sfășie în tâtă lu- 
mea; “tremură și căută, un mijloc ca să se 

„împace. Ea invită pe baron să vie la dânsa, 
la revelionul anului noi. EL nu “se arătă, 
dar dise lui Alexanăâru: „0 sâ'i taiă coda !* 
După câtva, timp Zoe îi scrise următorul 
bilet : 

„Nu vrei. să vii la mine, voii veni ei, 
căci caută să ne împăcăm. Află-te în sala de 

bal de la, Slătinenu astă nopte. 

| „Zoe. * 

„Baronul citi biletul. 

— Bravo! bravisimo! — strigă el. — 0 
= 

săi tai câda ! luu.
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SCHIMBAREA DE COAFURA 

     
„PS în cupele, sănii și pe jos, şi se îndrep- 

tat spre sala, Slătinânu. Capitala, era în săr- 

_Dătâre pentru. diua de 24 ianuarie. Partida 

ce era atuncă la putere luminase ; partida reac- 

ționară prefera 'să lase .casele lor în întune-- + - 

ric,. așteptând să ilumine când va veni rândul 

că la, minister. Mulţi ali is că Bucurescii . . 

este o cetate dată. la, desmerdări. Se pâte, | 

dar mărturim că starea, ei pitorâscă nn se * 

împacă mult cu dorinţa desfătărilor. Starea 

stradelor, pline de pulbere vara, noroi tâmna; 

-.
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paveul miser ce scrântesce picidrele, de 1 rupe 

râtele trăsurilor,. de sdruncină 6sele, nu sunt 

6re nişce pedici pentru plăceri? Plăcerile, cu 

galoşii în picidre şi stropite de tină, sunt 
_nişce plăceri grosolane... . Capitala României 

nu are. nimic pentru. dânsa. Fundatorul „ei a | 

trebuit să fie orb. Acest oraş .se întinde pe 
| lunca umedă a, Dâmboviţei, un: îi care: des- 

creşce din qi în qi ca și speranța în inima aces- 

tor locuitori. Lăcomia proprietarilor - de mori 

„pe dânsul” este causa principală a scăderei lui. . 

Regulamentul organic preveduse lărgirea rîu= 

lui prin tăierea acestor mori ; dar este în Ro- 

mânia o voință mai mare de cât a legilor : 

voința fav6relor.. Acest oraş este mai atât de 

„întins cât Şi Parisul, de şi are o. populaţie 

„Dică, din causa, grădinilor şi curților sâle. EI . 

- zechiamă . oraşele. din timpii patriarhilor. Ca- 

_pitala întinsă, veniturile municipale mici, sunt 

causa miseriei acestui oraș. El nu. păte. să fie 

capitala, României, căci. n'are nici o cualitate: 

““riici posesiuni pitoreșci, „nică pui strategic, 

“nică un centru de comerciii. 

- In acea qi căduse” multă nea pe. strade,
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săniile puteait - să alerge cu „tote gropile pa- 

vaginului! . . - . 

'0 sanie cu doă masei stătu 1a casa Slă- 

tinânn. Cele doă. măsci coborâră aici şi! 

„bară în sală. Costumul lor elegant Şi. sapa 

manierele lor reservate, lăsaii să se ghicească Ă 

doă persâne distinse. - Ele atraseră atenţia mai 

multor bărbaţi. - | 

— Sînt perdută, -— dise una. | 

-— Ei tremur... : | o a 

— Să ne întârcem ? - | 

— După ce am venit... N 

— Nu vad nică -0 “cunâscinţă:.- “Alexandra 

pote că nu va veni L... i 

— Vine tot d6una... a ia 

— Ce: ne va acest om care se ține dupe noi 2 

— Curiositate.... 

— Măsculiţă, — dise omul curios, — dulci 

îți sunt ochii, frumâsă îţi este talia... | 

»— Ce ice? 

— A audit. 

- — Cine îl dă dreptul ?.... 

— Eşti copilă, „Eleno, ast-fel este limba 

giul lor aică... 

„— Numi place... dar eii o săl întreb -
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despre Alexandru... Domnule, ai vădut pe A- 
lexandru Elescu ? 

— Aici. este, — răspunse - omul curios, — 
veniţi să vă duc. 

— Cele doă femei se luară după el. A- 

- cesta, le arătă pe Alexandru şedend -p'o canapea. 

Cititorii a ghicit. că aceste doă măscă sunt 

Elena și Caterina ? Ele ședură lângă Elescu. 

— La ce te gândeşci? — îl întrebă E-: 

Jena cu vocea schimbată. | 

— La nimic, — răspunse el. 

— Ei sciil... un' amor |... 

— Pâte,.. a 
— 0 iubeşă încă? o 

Alexandru se uită la, dânsa cu indiferenţă 

şi voi să se, sedle ca să „plece. Elena îl. opri 

„de braţ. | 

— Segi, Alexandre! — îi gise- cu vocea 

sa. — Nu canoşcă. pe Elena ta?.... 

— Eleno, Eleno | — dise el cu vocea 'ne- 

cată. — Tu, aici, sufletul mei ?... Când ai 

„venit 2... Cât sînt, de ferice!... 

— Am venit. ad, — îi şopti ca, — —. ar 

deam d'a te vedea... până mâne timpul era 

lung... am luat pe Caterina și am venit aică
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astă seră cu speranța, că te voiii întâlni. Ini- 
ma nu m'a înşelat... - a 

Domnişorul cel. curios: șequ lângă Oaterina 
şi convorbia. cu dânsa. ME . 

— Pentru ce m'ai oprit d'a veni acolo 2— 

întrebă Elescu, — Vai! cât ani suferit ! | 
— Ai suferit, Alexandre ?.... Dar şi ei am 

suferit... Crede. că sacrificiul acesta, era tot 

atâta de mare din parte'mi; dar -puteam face 
alt-fel...2.. Caută, să uiţi, sufletul meii ; să te 

dedai cu ideea, d'a nu ne mai vedea... . | 

Elena, tușea din când în când. 

— - Ai răcit, — îi dise Alexanâru. a 
— — Nu, — răspunse ea cu tristeță, dar 

_g&ândind că nu: trebue să întristeze pe Alexan- 

-dru, urmă ; — Nu este nimic... va trece... Mâne' 

să viă să mă veci la mama mea. Ea te iu- 

besce... Iși aduce aminte 'de amicia ce aveai 

în copilărie cu fiul săil... “Vrea 'să te vEqă... 

Biata inamă!.., și ea a, fost nefericită !.. 

— La miedul nopței, — dise de o dată 
“ baronul care se apropiă de Alexandru, — să 

vi în camera mea No. 6..:Acolo vei vedea 

ceea-ce mai mai. văqut nici odată. 

— Ce lucru ? — întrebă Alexandru.
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—  Promite că vii, adu Şi pe alții... -fie 

chiar dame... a _ | 

„— Promite ! — dise. Elena, — Sint “curiosă 

- | să sciă.... şi fiind că domnul te invită Și cu 

alţii, te vom însoţi şi noj. 

— Voi veni, — dise Alexanăru. 

| = Ha! ha... Elescu face curte | — stri- 

gă o voce. | Ma 

Era un domino roșu care se opri lângă dânşii, 

_— AI uitat musa. de la, Făneşci!... Ea, nu 

„era mai stabilă de cât tine... 

— Zoel—i îşă dise Elena cu spaimă. — Ale- 

xanăre, să lăsăm acest loc, !... 

„— N'ai. frică! — răspunse el. 

- Elenă se.rezimă, pe braţul amantului ei tre- 

i murând. 

= Acâstă femee îmi face spaimă !... 

— Nu gici nimic? — urmă Zoe. — Se 

i “vede că eştă prea ocupat cu domino? Îl in- 

viţă pâte la un noii banchet ?... i 

— Pote, — răspunse Elescu, — dar nu 

- Ya, apărea, în sală numai în cămașe, 

Zoe îşi muşcă buzele. 

— Ore nu va fi patima de la ţeră? —
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urnă Zoe, alăturându-s -se spre a smulge masca, 
Elenei. | a 

Alexandru. prevădând. acâstă. mișcare, se. 
„“scâlă și acoperă pe Elena cu corpul săi. 
— Indărăt! — qise el. . 

Zoe plecă amenințând. La, câţi-va paşi în- 
tâlnesce pe baronul, îi ia braţul. Aa 
— Sînt Zoe, — dise ea, — cunosc: “împo= 

liteţele mele faţă cu domnia- ta îţi cer . par- 

don sincer... e N 
— Pardon 2 —  Y&spunse barorul, — nu 1 

priimesc... . a 

— M& desperi, — urmă ea, — „prevăd că.. 

„_0 să fii causa nefericireă mele |... „Esti un 
ingrat |... ă | 

— Ingrati.. pentru ce ? | a 

Pentru că nu se răspunde ast-fel unei dame . 

care se încrede ați sri. un bilet ce pâte să 

„0 pârqă.: 

“Baronul surise. a 

— Să schimb rolul, — își qise el, —. cu 

acest mijloc voii isbuti-mai curând. 

— Este adevărat, — dise Baronul, 

ceea ce ai făcut e un mare . sacrificii... Sînt 

un ingrat, dar mă căiesc...
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— Aşa mai merge... Oh! bărbaţii... ei nu 

ţin în semă datoriile femeilor cani îi iubesc !... 

— Mă iubesci 2... 
— Mai este întrebare ? 

— Eşti un ânger... | 

— Vegi acel domino albastru ce vorbesce 

N 

cu Elescu?..... | 

Mo o 

Mai multe măsci vin şi. “i întrerup. 

— Nu “putem vorbi întrun loc unde să fim 

singuri! — qise- Zoe. 

„— Acâsta era să'ți propun. Dacă vrei, 

“vină în camera mea, în acest edificii... 

| —Tă - camera d-tâle ?... Glumeşci ?a... Ce 

va dice lumea ?... 

— Eşti sub mască. 

— "Mi e temă... 

— Pentru ce? 

— Dacă îmi erai indiferent, se putea... dar... 

— Atâta, mai bine! . 

— Imi jură pe ondre că, nu vei cere... 

— Pentru acâsta, pot să jur, —— dise el. 

— Hei bine, să mergem! — dise Zoe. 

Ei purceseră în camera ce locuia“ baronul 

-în acel edificii.
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Baronul aprinse mai multe lumini; alătură 

cu acea cameră era încă una, de culcare. Zoe 

scâse masca, | 

— Ră&suflu acum !... Aici pot să vorbesc 

liber... Şeqi, saione, şeqi apr6pe de mine, dar 

fii înțelept... numai -ast-fel mă vei încredința 

că mă iubeşci... | | 

Baronul îngenuche *naintea ei. 

— Iecă locul mei, — ise el. 

— Ai văut: pe ” Elescu cu un. domino al- 

bastru ? Acest domino este amanta lui : Elena. 

X... Acâstă- femee a venit Ja bal numai pen- 
„tru dânsul,” acâstă femee o urăsc... îţi cer un 

servicii... Di 

— Mie ? 

— Da. 

— Ce servicii 2... : ara 

— Lesne... Ei se iubesc, . se adoră, nu este 

- nică un sacrificii ce nu ar face pentru dân- 

sul. Ard să se întâlnească în secret, dar mij- 

l6cele lipsesc. Caterina este cu dânsa..Nu pot 

dar să se rătăcescă un minut... Eşti amic cu 

Elescu.: propune'i camera d-tele, iar d-ta vei 

ţine de vorbă pe Caterina... Ei se vor furişa, de 

dânsa, vor intra aici... îmă vei da mie cheia ?...
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„— Ceea-ce "mi propui, mi se pare infam... 

— Te iubesc, şi o voii 1... trebue să mă 
asculți !... Te conjur în genuchi... Fii bun, 

amicul. mei, amantul mei... 

Vorbind ast- fel, ea, 3 răsfăţa - cu mâna, pe 

față, pe păr... . O. lungă, “sărutare ce dăte ba- 

_xonului. fuse triumfal  eă. . | ! 

— Promit, — dise baronul că voii aduce 
-aică pe Elescu cu domino' cel albastru. | 

-— Mersi, — dise Zoe, — şi acum „voi 

face ori-ce sacrificii. - 

| - Baronul se uită la orologiii, două-spre-dece 

-ore fără două-deci de minute; — dise el. 

Este timp 'să începă operaţia... Fisionomia, 1 

se schimbă, deveni severă. | | 

— Ascultă, dâmnă, — dise baronul, —- am 

- promis că Elescu va veni aică cu dominul săi, 

„acesta va fi... Am dis că te iubesc, acsta, e- 

0 minciună, te despreţuesc 1... Sciii tote intri- 

gile fără gust ce ai, făcut. acelei femei... le- 

am trecut „cu vederea... dar ai căutat să vidă 

de mine cu istoria duelului... ? mi-ai închis 

ușa, m'ai umilit... și ora-a sosit ca să te pe- 

| depsesc... E 
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— Ce sunt aceste vorbe, amantul meii,— 

dise Zoe... | i 

— Lasă-mă să vorbesc... „ai vii şi cercă 

să mă faci complicele unei noui infamii... să 

mă degradezi înaintea mea €nsu'mi... Hei. bine, 

nu 'ți voii face acâstă plăcer e... Veniţi aică ! — 

strigă, el. 

Uşa camerei vecine se: deschise, teă ment : 

cu măscă apărură, cu nişce bende şi forfeci ă 

mari : A 

— Tăieţi câda acestei femei Ja 

Zoe începu să amenințe, | 

— Trădare | — qise ea.— In sema, ba- 

râne! Sint puternică aici în ţeră.... Pot să 

te perd !... Și voi, blăstemaţi sbiri, nu vă a-! 

propiaţă, sai veţi fi trimişi la ocnă, 1... Ri 

— = Faceţi-vă datoria ! — dise baronul.. 

Cei trei Gmeni mascaţi puseră mâna pe 

dânsa, îi legară braţele în bende. Ea se des- 

- bătea, - | IN - 

„— Preferă . 6re să “ţi pun un fer roșu pe 

sîn ? —. dise baronul. - - ă 

Zoe începu să se roge. De 

— Graţie! — strigă ea. — Ucide- -mă, dar 

nu mă face ridicolă !... Barâne, âi pietate de
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mine... cel puţin de rudele mele cari vor su- 

feri pentru mine |... Graţie, şi de - acum - mă 

_voiă retrage din lume... -voiii merge la, o mo- - 

_nastire să espiii erorile -ce am făcut... Gra- 

ţie! m. Pietate e 

Cei trei Gmeni îi desfacură părul ei - care, 

neguros, încreţit și bogat, căqu rîuînd pe 

umerii albi. O mână îl strânse - într'un mă- 

nuchiti spre spate. Forfecele apar, se deschid : 

clac!... clac !... C6da a căqut. | 
„Baronul se uită la orologiii. Uşa se des- 

chide. - 

'— "i am promis să aduc aici pe Elescu 

şi domino albastru. — "Mi am ţinut parola, — 

dise baronul, arătând pe Elescu care intră cu 

Elena şi cu: Caterina. ” 

: — "I-am tăiat coda, căci voia. să mă facă. 

complice la o nouă infamie.. 

“Cele două domine se apropiară de dânsa şi 

scot măscile. 

— Elena! Caterina ! — _ strigă Zoe, şi cădu 

-leşinată. 

A doa qi în tâte sal6nele din Bucuresci nu 

se vorbea de „cât de tăierea câdei Zori... Nu- 

mai bărbătu-stii nu șcia nimic.
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Zoe dise bărbatului-săii că 'şi-a tăiat părul, 

căci ast-fel este acum moda. | 

Cu tâte acestea toți bărbaţii, tote femeile 

ce sfâșiati pe Zoe, atacându-o sub tote rapor- 

turile,. în tâte sal6nele, se credeai onoraţi s'o 

primescă .saii - s'o visiteze! Bi adora aceea, 

se criticati! Acest fapt pâte să vie din slăbi- 

ciunea societăţei bucureşcene, pote asemenea 

„din indiferența despre ondre saii pote din a- 

mândoă de: o potrivă. Zoe este o femee, 

viți6să ; dar pogată, dă 'serate, baluri.... Con- 

sciința, este. vândută pe dreptul de a figura la 

un bal. Ascultaţi în salânele dâmelor din a 

doua clasă. Ele fac rtsboiii celor din clasa - 

întâi. 

— Tot ce este mai corupt, mai fal5, mai ri- 

dicol, sunt damele din clasa întâiii, — die ele, 

"Insă una, din acele dame să le invite la 

o serată, ele se duc, se închină, se târăsc fără 

ruşine înaintea, celor- alte ! | 

Bărbaţii nu sunt mai buni. 

Zoe simţi posiţia sa în societetate ; dar 

ea cunoscea slăbiciunele societăţei, „Un bal,— 

îşi dise ea, — și tote aceste femei vor Yeni 

A 

la, pici6rele mele.“ &



362 - ELEYA 
  

„“Dăte un bal splendid, şi tot scandalul în- 

o cetă îndată. Ă | 

- Baronul după scandalul ce făcuse, fuse con- 

„siliat de autoritatea, sa, să părăsâscă țera. 

„El plecă, neregretând de cât pe Elescu.
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a di de la tăierea , code Zocă, Elena 

_ SS presintă, pe Alexandiu - mamei sâle. - 

Bătrâna îndată cel văqu își aduse aminte. 

„de fiul săii și se 'necă de plâns. 

Elena simţea în inima ei o satisfacere că, 

a, vedut femeea ce “i făcuse atâta, răi, umilită, 

în gradul cel mai mare. Vâdându-se în casa 
“părinţilor cu Alexandru, ea își-forma vise - 

dulci de fericire. | 

- — Soţul meii voesce să mă! lase; — îşi 

dise ea. — Atunci Alexandru ar putea să | 

devie bărbatul măă!... Aşi putea fi încă fe-!
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rice... adevărată fericire... al iubi, fără mus- 

tvare de cuget... O Dumnegeule, -pâte fi mai 

mare bine în viaţă? Dar nul! Pote că cerul 
- nu.a voit acâsta!... | 

Vorbind ast-fel începu să tușescă, apoi de- 

veni melancolică. 

Mama Elenei trebuia să €să de acasă. Ea 

rugă pe.Alexandru să aștepte până se va în- 

târce, şi dise Elenei -să cheme p& Caterina, 

dacă îi face plăcere, apoi plecă. - 

Cei doi amanți r&maseră,- singuri. Ei uitară 

pe Caterina. | 

Alexandru îngenuchiă la picidrele Tlenek,. 

— “Pentru ce eştă tristă, Elena mea ? — o 
- întrebă el. — Nu lăsa imaginaţia să se esalte 

în suferinţe !... Șcii tu, sufletul meii adorat, 

_şcii tu, că pe fie-care din lacrămile tele cură 

o- scînteie din viaţa mea, din bucuria, mea. ?... 

Scrisorile “tâle îmi deşiraii inima... Acum mă 

. facă să tremur prin. această  descuragiare... 

Vorbeşti de morte... Eleno, Eleno, îţi ţur că 

dacă vei muri, voii muri!... Sînt certat cu - 
viaţa, certat cu omenirea. Tu singură m'aă îm- 

păcat cu una și „cu alta... Fluturii mor cu | 
florile când vântul de tâmnă le veştejesce.
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Misia, lor înceteză atunci pe pământ; amorul 

mei nu va peri nică o dată... 

— Ast-fel ar fi trebuit să fie, — qise 1 E- 

lena, — dar nu este:. amorul este o b6lă, 

trece, e | 

— Tu vei înceta a mă iubi? - — - strigă 

Alexandru. | a 

— P6te! Dar timpul numi va permite, —— 

— Iar acâstă idee -tristă ! — dise Alexan-. 

dru. — Șcii tu, iubita tinereței mele, că pămân - 

tul s'a, scuturat. de flori, aerul de parfum, de 

când mânele, tâle divine nu.aă răsfățat faţa 

mea.?... Fruntea s'a. înereţit Şi s'a întris tat de 

atunci... 5 | | 

Elena surise şi. puse amândoă mânele pe 

fruntea amantului, . a 

„— Dacă aşi “putea săi redaii strălucirea, 

ei! — dise ea. i 

Elena înclină capul pe sînul lu. ă 

— 0: 'sărutare ! —— dise ea. | 

 Buzele lor arânde se lipită, Elena trăsări. | 

-— Plecă! — dise ea. — Pentru amorul - 

nostru plecă !.. Sînt nebună, . n nu trebuie 

„să te mai îmbrăţişez...
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— Mg _goneşci Pa: 

— "Te gonesc, - căcă te iubesc, şi puterile 

mă lasă...  Alexanăr€,  dovedeşce'mi că mă 

„iubeşti, retrăgându- te 1... Fii mai tare de cât: 

mine.- Sprijină-mă. Ascultă pe Elena ta, ce 

te r6gă.... apără-mă contra ta, contra mea 

chiar !... | | a 

_— 0 sufleţ nobil şi: delicat, — strigă A- 
lexanăru, — pentru ce tremură pe sînul ce- 

lui ce te adoră ?... “Oare ai încetat de al 

iubi ? 2. -Acea flacără ce indivina inima, ta, 

este stinsă şi a. lăsat locul recei judecaţi ? 

Un altul domneşce acum. în acâstă inimă ? 

Spune, şi atunci îţi jur că mă voii retrage |... 

— Am audit bine? — dise “Elena. — Te 

îndoieşci de amorul meii 1... Spune “tu, 0 su- 

fletul meii, ce te consumă. durerea! Spuneţi 

voi, ” lacrime, companiile _vieţeă . mele din tâte 

_dilele, din tâte orele, spuneţi . daca, îl iubesc 

“încă 1... Nopțile, orele confidente durerilor as- 

cunse ale înimei mele, pentru ce nu pot să 

| vorbească ? Dacă ele ar putea vorbi, ar spune 

lucruri atât de tinere în cât inima ta sar 

topi în lacrimi, o amantul mei adorat! A-: 
cest amor creșce din di în di, din oră în oră,
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din moment în moment. Pe atât slăbeşce biata 

mea, judecată. Am consciință,. de slăbiciunea - 

mea şi iâcă pentru ce te chem ajutor pe tine . 

contra, ta.: - 

— Dacă. tu eşcă slabă, credi că ei sînt 

mai - puţin slab?... Elena, mea,. sînt capabil 

de mari sacrificii; cere'mi ori ce vei voi. Ca 

să "ți fac plăcere, este trebuință a. muri, a. - 

arunca o pată pe numele meii?.0 voii face. 

cu fericire... Cere tot ce voieșcă, dar nu "mi 

„cere a nu te mai iubi, acesta nu sepâte. 

Te inbese cu o.patimă adâncă... numai mâr- 

“tea pâte să schimbe inima mea... Te iubesc 

şi sufer.. Pentru „ce vrei să nu cunosc de 

cât partea de amărăciuni a amorului meii 2. 

— Pentru ce mai iubit? Vai! dar “ţi- 

Ă _am mai spus altă dată: Dumnedeii. a voit- 

ast-fel. EL a pus în fiinţa ta materială şi 

morală, acel farmec a cărui origină este atri- 

butul săi. “Poţi a mă opri d'a te iubi? Pot 

e însu'mi a mă opri 2... Nebuni acei ce cred 

_una ca acâsta|... Judecata tace înaintea lumi- 

nci feţei tele; înaintea parfumului sufletului 

tăi divin,
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— Nu mă privi ast-fel! — şopti Elena, de- 
venind pâlidă. — Simţ că mor! Vai! nu mă 
privi ast-fel... ochii tăi mă& ard, mă electrisă,. 

— Pot să nu te privesc ?... Pentru ce 
ești atât de frumâsă, atât de dulce,-atât de 
Tăpitore 2... Viaţa se face frumâsă prin fru- 
 museţea, ta, precum aerul se himină prin lu- 
mina planeţilor. „Dacă orele ce b6ră pe 1u- 
'me ar.putea să se oprâscă, ele s'ar opri ca 
“să admire ființa ta și amorul meii pentru. tine. 

— Taci, taci,— strigă Elena. —- Vorbele 
tele sunt vorbele unui nebun... 

— 0 sărutare' încă ! i 

— ȘI: cea din urmă, — răspunse = Flena, 

jumătate leșinată. 

Gura, lor se atinse încă o dată. 

O trăsură trase lă scară, Mama Elenei se- 

înturna.. | 

„Elena ese ” înainte. 

T6tă qiua Elescu o trecu la: Elena. Tâtă 
diua Elena păru abătută, gânditâre. Când A- 

lexandru se retrase, ea se închise în aparta- 

mentul săi, și acolo, fără martori, se rugă 

și plânse până la, diuă. 

Alexandru trecu noptea gânâină « că pâte
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să devie înta?o Qi bărbatul Elenei. “Soţul săii 
o să caute să se despartă... Sunt încă dile 
de fericire pentru noi!“ își dise el. - 

A doa Qi se înturnă la Elena.: Cine pote 
“să'şi facă idee de durerea ce simț, audind 

că Elena, plecase răpede la.  Fănesci Pa. 
— Nu mă mai iubesce! "Nu va fi ea, care va 

„muri, — adăogă el, — ci el... 
Stăruința, Elenei de a ședea, la Fănesci. des-: 

chidea Iui Alexandru - pârta bănuelelor. EI ÎȘI. 
închipuia că Elena are vre un amant, Nu 
„cuteza să mergă singur, ca, să nu. 0 compro- 
mită. Nu cuteza asemenea, să trimiță un om - 
credincios: să observe, faptul acesta, îi părea. 
o insultă. Ast-fel se chinuia. cu nehotărârea 

gândurilor. EI descoperi mamei Elenei: amo- 
rul lui pentru fica ei, îi - vorbi “despre spe- . 

ranţele. sâle în viitor. “Bătrâna păru încân- 

tată. Ea stima și iubia pe Elescu. . 

_— Nu se pâte decide nimic înainte de 
divors, '— qise ea,: | | 

—. Să se câră divorsul. 

— Nu pot răspunde: nimic, înainte da mă 

înţelege cu fica mea, — urmă bătrâna, 

- Mama, scrise fie-sei atunci: 
24
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„Pentru ce nu ceri divorsul ?... Soţul tăi 

_trăiesce cu o concubină, nu mai e un secret, 

Alexandru 'mi a spus că te iubesce şi te va 

lua de soţie... Acest om. îmi place. EL are 

în. sufletul săii. acea flacăre de generositate 

ce vine de la Dumnedeii și care are drept 

scop. a se sacrifica, pentru cei alți.. Tu poţi 

_să fii ferice, o. fata . „mea, făcând tot- d'o-dată 

fericirea unui om.“ N 

Elena nu întâidie a răspunde: 

„Nu pot să -fiii soţia lui Elescu, căci m'am. 

dat acestui om!.., Imi vei qice că tocmai 

pentru acest cuvânt caută să devii soţia lui. 

Eii răspund că tocmai pentru acest cuvânt 

nu pot să fii, am perdut. dreptul la stima a- 

cestui om: nu mă acusa, de escentrică ! Ceea, 

„ce dic, din- contră, este realitatea.“ 

"Bătrâna mamă, rămase uimită la, citirea a- 

cestui bilet pe care îl comunică  Elescului. 

Abnegarea cu care Elena declara că se dase 

lui, îl atinse. | 

— Se căiesce ba. 6re ?... :sai un cinism 

amar îi inspiră aceste vorbe ?... Tubesce “pe 

altul ?... Voiii afla, — i€că, ce 'şă dise amantul. 
Gelosia, deveni „putinte, atunci ori-ce scru-
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pul tăcu în sufletul lui: trimise pe Petru ser- 
vitorul lui „credincios să se aşede în Fănesci - 
și să vegheze mișcările Elenei. Tot o dată el 
scrise Elenei următorul bilet: 

„Cunosc ce ai scris mamă-tei, nu mai este 
„dar nică o îndoială: un noii: amor se ascunde 
adi sub vorbele de abnegaţie cu cari te es-: 
primi în acel bilet... - 7 
„Cuvintele lui Alexandru făcură pe Elena 

să tremure: nu pentru ea, căci timpul era 
so reabiliteze în ochii Iui Alexandru; dar 
pentru el. Ea îşi închipui că îndoiala” luă 
pâte să "i. sfărame inima. „Ce voiii face ?% 
se întrebă ea. In fine scrise lui: Alexandru : | 

„Refusul mei "ţi-a făcut mare durere... şi 
adi bănniesci: sinceritatea, mea. Oh! de ce i 

nu am murit înainte “da, putea, fără -voia 
mea, să fiii causa unui noii nor ce coprinde 

fruntea amantului  meii !... Am refasat, pentru 

că o dată nevasta, ta, amantul, complice al -. 

unei fapte, va deveni: bărbatul serupolos ; 

odată bărbatul: mei, tu nu vei avea pentru 
mine nici: 0 stimă... 

„Mă. însulți când bănuiesci... dar. acestă 

insultă, ax frece sub tăcere, dacă ea nu ar fi. 
a
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“pentru mine'.0 încunosciințare că tu suferi 

sub acâstă funestă idee. Ei nu voii să su- 

feri .. Voi mai face şi acest sacrificii, adică 

mă voii decide a mă espune să fiii obiectul 

despreţului tăi prin cununie, precum "ţi am 

sacrificat ânsu'mă on6rea mea, !... Numai să - 

pot risipi horul grijelor ce plutesc pe fruntea, 

ta... M& resemnez 6nsu'mi la puţina stimă ce 

vei avea pentru femeea care a trădat: înainte 

datoriile sele. Fă dar tot ce vei voi, mă voiii 

supune... A 

Alexandru citi. printre; lacrimi. | 

“—" Sînt un caracter răii |! — îşi dise el. 

După câte-va qile raporturile agentului să . 

secret din Fănesci îi anunțară că Elena nu 

E primesce pe nimeni, că trece dilele în faceri 

„de bine, în rugăciune, şi în lacrimi, dar că 

sănătatea, ei suferă mult. Acestă din urmă 

scire îngriji pe Alexandru. El credu de da- 

torie să o. vâdă sai săi scrie. Ii scrise dar 

atancă o carte plină de tinereţe. 

Acâstă scrisâre fuse ca un balsam pentru 

sufletul Elenei. Ea citi de mai multe oră şi 

„o udă cu lacrimi. | | 

— Bietul mei amic! — îşi 'dise ea. — El 

4
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se hrănesce de speranță şi nu scie că ursita 
„a voit alt-fel. Oră ce am iubit în viață, a 
dispărut, ori-ce s'a: lipit: de sorta, mea, : s'a 
vestejit !... Pentru ce m'ai iubit tu, o sufle- 
tul meii?... a 

In timpul acesta postelnicul dăte o petiție 
la mitropolie, cerând divorsul, Tinuta sa îi 

făcea viaţă amară prin repetatele cereri da 
se însura cu dânsa. De aică urma, c&rtă în 
tâtă diua, în tâtă ora. Acea, femee ordinară 

„sub tâte raporturile era, la înălțimea, spiritu- 

lui, înimei, manieriloy postelnicului. „„ Acesta, 

avea, slăbiciunea, pentru dânsa, căcă înțelegea 
o asemenea femee. Simpatia ce” _inspirase 
deveni maă tare de cât avariţia lui, ast-fel că 
se decise a cere divorsul cu: Elena! T. se 

observă: că nu pote să'şi lase soţia, ne având 

nici un motiv. Elena fuse. chemată la. consis- 

torii. Ea nu veni. Mamă-sa se presintă pen- 

"tru dânsa. Elescu lucră prin  t6te mijlâcele 

pentru a „se decide divozsul. In fine el isbuti. 

După câie-va, (ile postelnicul se însură. 

Elena era încă la Fănesei. Fănescii erati 

moşia sa de zestre, locul . unde odihnea ț8- 
-16na părintelui și fratelui ei. o
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Lumea vorbia despre nunta. „Elenei cu A 
lexandru. Mama, Elenei era .ferice,, Alexandru 
se prepara a deveni soțul celei ce inbea mai 
mult în viaţă. Ei deciseră a face -cununiile 
la Fănesci, în qiua de mai întâiă. 

- Insă într”o qi mama Elenei primi de la 
Elena următorul bilet: | 

„Sînt bolnavă în. pat. Popi să Vii aici 
00 Ca Caterina; fără să spui nimic lui Alexandru 2% 
| „Mamă-sa, și Caterina, plecară îndată la Fă- 
nesci. Ele găsiră pe Elena, prinsă de “friguri, 

"palidă şi Slabă, Ea tușea necontenit, o. tuse 
stcă; pomeţii obrajilor săi erail neîncetat Tu- 

meni. “Ele găsiră aici un doctor din Ploiesci. 
— Nu aveţi frică! — le dise” Elena; vă- 

dendu-le, — Nişce friguri trecătâre... cel pu-. 
ţin ast- fel pretinde medicul. . ” 
„— Da, da, —- dice medicul clstinânăd ca- 

pul cu întristare, friguri. trecătâre. 
A: doa qi Elena păru mai bine. Se scul: din 

pat, dar slabă, suferindă. . Tusea nu o pără- 
sea. Ea, se informă” despre Alexandru de la 
Caterina şi de la mamă-sa. | 

— Cât a suferit. pentru mine, — . qise Ca- 
: tezinei „—şi cât are să sufere încă în viitor ! lea.
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— “In viitor,  Eleno? Dar o să te ia... 

— -Da, da, — dise: Elena gânditoare, — 

ai dreptate... ori ce suferinţi ai: un termen... 

dar viitorul cine pote să'l preveqă?.... Să nu? 

vorbim de viitor! E1 este o carte închisă și - 

pe care dilele n6stre sunt însemnate cu la- 

crimă şi rose... Când acâstă; carte se va des- - 

hide, vom vedea care a, fost voința ursitei. 

“Dar ei o cunosc de acum pentru mine acâstă 

voință: Partea mea vor. fi lacrimile, și 'cei ce 

„m6”iubese le vor împărtăși cu mine... 

— Nici o dată nu *mi ai părut mai tristă, 

Eleno, şi acum mi se pare “că trebue să . fii 

mai voi6să.., Da ae 

— Ar fi trebuit, ai dreptate; dar nu se 

pte. Oh! tu 'cată să mă fericesci, nu este așa, 

Caterino ? “Dorinţele mele ai să se ieâliseze,... 

Biata copilă, ei sînt: ca  drumașul obosit. ce, 

întâlnind fontâna. dorită şi apropiindu-se să'şi 

ude buzele ardânde, simte tărâmul pe care - 

își pune picidrele cădând şi tărându'l în adân- 

cul râpei, - Caterino, nimic nu "ţi: spune că-am 

să mor înainte: da gusta o qi -de fericire 2. 

Vei dice. ori-ce vei voi, - dar -eii simț mârtea 

în sînul meii. Amărăciunile ce mai adăpat -
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aii întrerupt sborul dilelor mele; ail veştejit i 
flârea vieţei mele, o drăguța mea, și nimeni 
nu va putea să'i dea tinereţea ce a perdut... 

„Elena tuşi și arătă Caterinei batista ei pi- 

cată de sânge. | _ | 

— Peptul este atacat, — îi dise ea. — La 

maiii întâi va fi nunta... va fi o nuntă tristă 

nunta mea, Caterino ! | 
— Și eii am scuipat - sânge... Pentru ce 

îți facă aceste idei ? | Ic | 

— Vrei să mă “conson? Credi tu că am 

trebuință de consolație ? Cregi tu că regret 

viața şi mă speriiii de niorte ?... Nu mă con- 
sola pe mine, ci pe mama. Ea, să nu auţă 

- nimic despre cele ce "ţi-am qis... Oh!. faceţi 
ca Alexandru să nu scie că sînt bolnavă... - 

Când voii muri, el va. muri asemenea. A- 

lexanărul meii "mi- a dis”o și îl cred... Cel pu- 

țin lăsaţi să fe ferice. cât-va timp încă!... 
Adi voii să scrii un bilet. 

E: îi şi scrise : : 

„Nică o dată; nu am fost mai voi6să de cât 

ai... sînt .sănătâsă, ferice. Oh! ce dulce. este 
viaţa când. totul ne suride cu speranţă !.., 
„Cred ca o fecidră de cincispredece ani, cred
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în amor, în fericire... Viitorul va fi frumos 

pentru zici, am ales pentru nunta nâstră luna 

lui mai: este un „capriciii al mei. Ea 'ne- 

rechiamă, tinereţea, frăgedimea,. amorul ;- ast- 

fel voii să fie începutul menagiului nostru!: 

„Destul am suferit amândoi în trecut, ca să 
avem dreptul -a uita, ori-ce dureri. Fii voios, - 

sufletul meii, eii sînt. încântată.. .." 

— Iecă cum minţi! —  qise „ Gaterina.. 

— Minciuna este necesară când pâte face 

bine. ' 

— Biată Eleno'! 
După trei. dile, câţi-va vecini veniseră să ,- 

„visiteze pe mama, Elenei. 

S 

Eraii doi proprietară cu femeile lor. 

Ri aveati nuvele de la Bucuresci. „Camera | 

se. disolvase, şi proprietarii alergail | în icte 

| părțile țărei cu propaganda ideilor şi cu g&man- 

tanele încărcate de giuvasrii. — O casă bogată, 

(ise eă,- s'a. decis a “face pensionate în tâte 

oraşele; fetele se vor primi “gratis şi vor 

avea mulţime d de avantage. . 

— Gratis! — - dise + cel alt visitator, 

Pentru voturi la alegeri. Ast-fel de va fi ale-
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„Sător influent părintele, se  primesce fata în 
“pension ; dacă nu, sănătate. E 

— Așa aii mers lucrurile: în acâstă ţară, — 
dise cel-alt, a 
„— Convenţia n'a îmbunătăţit nimic, — dise 

amicul săii. — Lucrurile merg” ca în trecut... 
Ea stipulează principii de libertaţe Şi eorali- 

tate. Nimeni- nu: le a pus în practică ;-s'a, ese- 

'cutat numai în ar ticolii î în cari clasa privilegiată 

i iȘi află interesele ei. Ast-fel a, fost şi cu .re- 
gulamentul organic: ce „a fost în interesul 
unei. clase, a pus în practică ; ce a fost în 
interesul "public, a înlăturat. Vedeţi “dar că 
legile bune iu sunt îndestulătâre când acei 
ce e aplică sunt mai pe jos de dânsele... 
a Mult te-ai schimbat în opiiniile poli- 
tice ? —  dise Elena celui din-urmă. — Ar - 
dice cine-va că ești roșul! Aa 
— Dâtă ț&ra este roşie cum sînt ei, — 

răspunde el. _ | 
— Ceea ce dici este un adevăr, — urmă - 

Elena, — convenţia, nu are de scop a refor- 
ma, societatea ci a'0 polei. Dar. trebuia să | 
aşteptăm “tâte de la străini ? Acolo unde în- 
cetă rola Europei, începu rola nâstră ; dacă 

oz
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nu se face “nimic, noi - singură suntem culpa- 

bilă. Convin “că acestă cartă are părți vici- 

6se, legea electorală spre esemylu. Convenţia 

sfăramă clasele şi face pe toți românii egali, 

legea, electorală dă însă puterea lagişlativă în 

mâna “unei clase priviligiate ca, să aplice prin- . 

_cipii de civilisaţie. In adevăr, alegătorii pro- 

„prietari nu ai o parte de răspundere pentru 

cele ce se întâmplă ? Pentru ce. alegeţi depu- 

taţi Omenii regimului trecut ? Imi veţi dice 
că se întrebuințeză mijloce de seducţie, că 

Gmenii ai trebuinţe, că trebuie să trăiască ; 

dar atuncă afirmați singuri că alegătorii sunt - 

corupți şi abusă de dreptul ce. li sa dat, 

Credeţi că nu sunt străinii causa: miseriei 

nâstre, ci noi Enşi-ne ! A 

“Acestă discuţie . făcu pe. Elena, să tușâscă, 

batista ei se roşi iar de sânge. . | 

— Are cuvânt, — dise unul: din proprie- - 

tari, — Ei Gnsu'mi am cădut în acestă pă- - 

cătuire generală, şi am dat voțul pentru un 

om vechii, în speranța de a mă nuni preşe-. 

dinte la tribunal. + - 

— Fr ancheţea, d. tâle, îți face onâre, - — dise 

Elena,— dar n nu este destul, tr ebue : a te îndrepta.
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— Acestă: femee tr ebuia să fe un bărbat. — 
dise acesta amicului: săi. când eşiră. . 
— Păcat! — dise cel-alt. — Nunta ei 

pare-mi-se că are să se schimbe în mârte! 
"— Doctorul spune că e bolnavă de pept 

și nu este vindecare, . — dise una din dame. | 
— „ Nastasio, —  dise soțul săi, — să 

“nu mai vii pe, aici, ca să nu iei bla 1... Mor- 
ţii cu. morţii, vii cu vii... îi | 
_— Se pâte 2? — dise Nastasia, a cărei ini- 
mă de femee nu se împăcă, cu aceste temeri, — 
“Voiii veni în tâte dilele, şi “i voiti-da, mână 
de ajutor. 

Fă se depărtară. 

Elena, - fuse mai "bine câte-va ile. "Tusea 
ncepuse să scadă, sânge nu mai vărsa, fi- 
Sura ei păru însufleţită de mai multă fră- 

- gedime, Nică - odată Elena nu avusese mai 
-multă îngrijire pentru toaleta . sa. Mamă-sa 
surîdea de fericire, vădână dorinţele . ficei sele 

„pentru eleganța toaletei. Ea lua aceste mani-. 
festără pentru “semne de . ameliorare a sănă- 
tăței. Medicul declară că are mare speranță, 
Elena, ea ânsăși începu să aibă ilusiă.. 

Acestă asigurare în sănătatea, ei îi da idei 
r



INTORGEREA 381 
  

pline de tinereţe, de răsfățare. Oreqână perii- 

colul depărtat, ea vorbea de dânsul mai des. 

Spunea celor ce o înconjuraii - cugetări ce . 

„fac să se umple ochii de laerimă. 

— Mamă, — dise ea. într'o di, — nu este 

așa că viaţa, este dulce 2... .că este trist a 

muri plină de frumusețe, de graţii, de juneţe, 

de ilusii atât de plăcute ?... Cela .ce rămâne 

încă în viață, în urma. celui ce iubesce, Su- 

“feră în adevăr, e demn de plâns. Dar ori-ce 

acţiune are reacţiunea sa: uitarea, şterge la- 

„crimile, timpul șterge. durerile. Cela,. ce more“ 

este.mai demn de plâns, mal ales când viața 

avea pentru dânsul atâtea plăceri încă. Acest 

din urmă singur nu pâte să fie mângâiat. .. 

El a plecât și nu se va mai întârce. Ochii 

lui nu vor mai vedea. pe cei ce ai iubit ; ure- 

chile lui nu vor mai audi vocea unei mame 

dicându'i: „copilul mei!“ - i 

Aceste, vorbe eraii crude pentru biata mamă. 

— Vai! — îşi dicea ea, — 6re- Dumnedeii | 

m'a ținut până acum în viaţă ca să, aud ase- 

menea, cuvinte şi să îndur asemenea dureri !... E 

Elena avu nisce friguri cu delir. Speran- 
. 7 -
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țele mamei periră încă o dată.. Elena În de- 
lirul ei vorbia, de Alexanăru. 

— Alexandru... Cine este acel om?,.. Nu, 
“el nu. pâte să fie un om. -.. un (ei pote! Am 
cunoscut Gmenii și nici unul nu' mi a atins 
inima, . A plecat... unde ?... Ah! sciii... ca să . 

| cumpere cu cesă farmece ochii miresei s6le.. 
„Mirâsa sa! Biata Elenă !... Ea va fi mi- 
resa, mormântului... Omenii ati ucis 0... Oh! 

„blăstem nâmului omenesc! Alexandru rătă- 
__cesce prin lume... Cum trebue să cugete el 

la Elena!.. El nu iubesce altă femee.... Cine 
scie ?,... Acum pâte că; buzele lui șoptesc vor- 
be dulci unei femei frumâse!,., Ochii mi se 
întunecă... mor !... Mârtea e dulce pentru cei 
ce suferă... Yreaai să mă desfătez. ... Vreaii să 
cânt... Caterino, ţine acompaniament cu pianul, 
vreail să cânt o dată. | 

“Caterina, se puse la pian: 

— Ce odă vrei să cânţi ?- 
—-Ce odă? Tu sei... | 
Elena sculându-se puţin, cântă cu voce dulce 

0 aric melancolică. | | 
Apoi tăcu obosită, doă lacrimă curară din 

genele ei lungă şi crețe, ca“doă stele ce se ..
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cobâră . dintr'un spaţii umbros. Frumuseţea,” 

ci.se învioră prin aceste friguri. Buzele “i . 

străluceaii ca, rubinele, părul îi cădea în unde 

pe umeri. E | 

— Acum să cânt ȘI eii o „odă, — dise CQa- 

terina, de același poet... . 

_Și Caterina, cântă. cu o voce fragedă ce 

părea că reversă plăcerile : : 

'Pu aminți prin frumusețe, 

Rosele din primăveri, 

Și prin dulcea'ţi tinereţe 

- Roa seninelor seri. 
! Ss 2 

Oh! nimic nu pere m lume! 

Astăqi suntem, deci von fi... 

„ Cu-altă formă, cu alt nume, 

Pote făra ne aminti. 

Când a vieţel tele flâre. 

Vântul o va scutura, -: 

Şi Val ei ferice sâre | 

“Asta formă vei lua ; - 

i „Voi să fil, a meu frumoasă, 

- Roa cerului senin; 

__ Bă o fibre amordsă, 

SA te beaa îatran suspin: : | 

— Fii bine-cuvântată, fata. mea! —-qise E-. 

lena. — Cântaţi, mă desmerdaţi, înconjurați: 

patul mei cu rose...: ca plecarea mea, să fie. 

0 strbătâre !... | a
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Un somn dulce şi bine-făcător_ „se lăsă pe | 
genele Elenei. Ea, dormi. Când se deşteptă, 
era, răcorită. Părăsi patul. 

Din acea, qi fusese mai „bine, medicul nu 
mai veni. E ! 

-Era pe la aprilie. Faţa pământului tresă- - 
vea sub suflarea, caldă şi parfumată a primă- 
Verei. _ Pământul verde suridea ochilor obo- 

- sii, de monotonia iernei, Aerul era dalce și 
bine-făcător. Elena se plimba. prin grădină . 
sprijinită. pe brațul Caterinei. | 
„— Când ar veni acum Alexandru ?— Qise 

„Caterina. - o 

Elena, tresări, deveni palidă, 

—. Vreau să. văd și să mor! — _dise E- 
“lena, Voiii afla puterea să'l văd... nu voiii 
„avea puterea a vedea, durerile, sele., 

„— Eştă bine, Eleno... vei fi curând mult, 
mai bine... 

Elena suriîse. 

—- Cum ași voi să pot să mă încel |... dar 
realitatea, mă opreşce... 

„În acel moment se audiră strigătele pos- 
taşilor,..
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— O trăsură cu caii de poşte! strigă Ca- 

_terina. — Pâte Alexandru, 

Elena deveni mai palidă şi se lăsă să caqă 

în genunchi pe iâbă - 

— Nu mai pot, — qise « ea. 

După o oră Elena Și Caterina erai în sa-: 

Jon în față cu George, Șer şi Bar. 

Ei le spuneai şciri de la, Bucureșoi şi se“ 

apostrofaii unii pe alții. 

Elena se distrase, părea mai voi6să. 

— Ce fac -6spetele 'nâstre din anul tre-: | 

cut? — întrebă. Elena. | i 

"— Zoe, — răspunse -George, -— „Urmâză - 

misia sa d'a moralisa societatea din - “Bucu- 

veşcă. 'Tote tinerele menagii suint croite ve, 

doctrina ei, i . 

E şedură aică trei ore, „ zâseră mult și ple- 

cară înainte. După dânșii acel locaş redeveni |. 

liniştit şi tăcut. - 

Acea visită distră pe Elena d?o - camdată, 

dar noutăţile ce. îi dăte despre starea. 'socie- 

tăței. din capitală o întristară. . „- 

— Incă: o” generaţie perdută, — dise ea. 

Dapă trei qile Elena se simţi i jar ră.  Ba- 

tista ei . se roși din noii. i 
23 +
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„:— Alexandru întârdie! —. dise ea. 

A. doua, (i avea frigmă. . 

“In. delirul ci ea chema pe Alexanâru cu 

espresiile cele mai dulci, - 

— Mâne, —  dicea ea, — Elena ta va, 

înceta, din viaţă, şi tu întârdii a veni, o fru- 

mosul mei amant !..— Ce vei dice tu când vei 

veni şi m'o vei mai găsi?... Adânci vor fi du- 

rerile tele. Nu. mai „este bucurie pentru noi 

pe pământ... 'Tu- vei fi. pedepsit căci ai iubit 

o ființă: ursită să sutere,.. O . sufletul meii, 

pentru ce a trebuit să mă cunoşti 2. Până. 

atunci tu erai liniștit şi. ferice... De. atuncă 

înc6ce durerea a-intrat în locaşu'ţi și sa aşe- 

qat cu lacrimile în ochii la căpătâiul tăi! 'Tu 

nu mă vei vedea... Cine va şterge de nori 

fruntea ta? Cine va, opri lacrimile t€le?2.. 

O Alexandre, tu. eştă care m'ai ucis: "mi-ai. 

cerut prea mult, "i-am acordat prea. mult... 

trebuia dar să mor... Cu tâte acestea te iu- 

besc!... De aşi mai avea ondrea şi viaţa, nu 

. ași întârdia a ţi. le. sacrifica. 

„Accesul trecu, dar astă dată, Elena r&mase 

slabă de puteri. Ea nu mai putu să părăsâscă pa- 

tul. O mare schimbare se făcu într'ânsa. Deveni
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seri6să, liniştită, resemnată : se împăcase acum 
cu ideea morţei.. 'Tot-da-una, căuta să console 
pe mamă-sa prin. vorbe de speranţă, cerca să 
o dedea cu ideea mMorţei. . 

—. Ce-este viaţa ? — dicea ea, — ostare 
de transiţie, un pas către mormânt. 'Tote ele-: 
mentele, tot ce pote să atingă simțurile n6s- 
tre, sunt agenţii destrucţiei ce se luptă, neîn= 
cetat să ne ucigă. Suferințele. şi- plăngerile își: 
dai mâna pentru destr ucţia nâstră. Omul cade 

“învins curând saii târqii, dar. cade tot-d'a-" 
una. Pentru ce vom regreta o viaţă atât de 

„scurtă, plăpândă şi supusă, la suferinți 2 Cine 
pote dice că este ferice?... 

La 20 aprilie o trăsură întră în curte. Zra 
Alexandru. Dar 'în acea Qi Elena era mai răii 
de cât tot-d'a-una. Ea audi sgomotul de afară. 
Inima, -îi spuse că era Alexandru. "Toaleta ei 
de-bolnavă era curată şi elegantă; era fru- 
m6să, de o frumuseţe divină, poetică. 

Alexandru intră în camera ei,.. fără să se 
“anunţe. EI îngălbeni, şi vorbele îngheţară pe 
buzele lui, vădând-o. Elena. se 'înecă de la- 

crimi, o lungă tăcere urmă; în fine Alexan- 

dru se apropie de pat şi o sărută pe frunte.
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— Eşti bolnavă! — dise el. 
— Bolnavă, — răspunse Elena, — o bâlă 

„ trecătâre,.. | Ii 

— Trecătâre! — - dise Alexandru întrun 

lung suspin. | 

Șequ lângă căpătâiul patului. | 

—. Mulţumesc că ai venit,— dise Elena.— 

Eram singură... Inima, mea nică o dată nu m'a, 

încelat... Nu este. aşa, că mă afli schimbată, 

slabă, palidă? ... Sufer de friguri... Dar acum, 

mă voili face bine... tu ai venit... Simţ că 

sînt mai bine!... Dar tu taci. -. 

— "Te găsesc schimbată, — 'qise. Alexan- 
dru, — adică d'o mie de ori „mai frumâsă, 

mai poetică !... Vreaii să te facă bine! Diua - 

nunţei se apropiă...  - --7 

— să mă fac bine? Dar mă simţ bine.. -. 
Elena cercă să. se ridice, şi cadu obosită. 

Cele doă dame veniră atunci. Ele căutară, 

să convingă pe Elescu că bâla Elenei: este 
- uș6ră, Alexandru eși și se duse a vorbi cu 

| medicul. | | | 
— mo stare este peptul, doctore ? 

— Atacat, — răspunse 2) 

„— Atunci nu mai este nică o speranţă... -
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— Nică una.: | | 

Elescu se ascunse şi lăsă să “i curgă la- 

crimile. a 

Sera Elena chemă pe Alexandru. 

Nişce friguri ușore rumeniseră obrajii ei, - 

toaleta îi era îngrijită. 

— Şegi aici lângă mine, — îi dise Ele- 

na. — Este timp a scutura vălul minciunei... 

Alexandre, ei mă simţ prea slabă,.. nunta nu 

se va “putea face la timpul hotărit. 

— Am înţeles, — răspunse Elescu cu sân- 

ge rece. Se Di 

— 'Tâte!... nu tâte! — „dise Elena. — 0 

să vă părăsesc... Ă 

— Nu vorbi ast- fel, Elena mea... 

— Nu voiii vorbi către aceste. dame, — 

urmă ea, — dar către tine o să vorbesc, As- 

cultă, Alexanăre, şi fii bărbat, nu femee. Pep- 

tul ineii este atacat și vindecarea nu mai este... 

„Woiti muri... Dar vreaii să trăieşcă tu, cel pu- 

ţin... “Imi rămâne o fetiță fără nici un pro- 

tector pe pământ, o las îngrijirei tâle, 

— Eleno, — dise Alexandru, — vorbeşce 

„despre alte lucruri !... Lasă mârtea să umble
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“sin gură... "pi-am comandat multe şi frum6se 
lucruri pentru nuntă... în gustul tăi | 

„ Elescu îi înşiră numele acelor obiecte des-. 
_tinate a. satisface simțurile iubitei sâle, | 

Elena, ascultă, şi un ling suspin eși din 
peptul ei. Mâna sa mică, palidă, slabă acum, 
răsfățţa părul amantul săi. | 
— Ai gândit la mine? — întrebă ea. 

„==. Daca am gândit ?... mă întrebi încă! 
— Nu credeai să mă afli atât de. slabă, 

de urâtă d | 

— Urâtă tu, “Elena mea 29. Admir frumu= 
- seţea ta! Suferinţa “i a; dat un parfum „de 
„_poesie şi suavitate... corpul şi sufletul tăi ai. 
„luat o față mai 'cerâscă,.,. o 

— ME iubeşei? —. şopti. Blena. se 
— Te ai îndoit? - 
— Lasă-mă& să'mi oăiimese” capul pe sâ- 

nul tău e | Da 
Ea înclină fruntea pe sînul lui Elescu. 
— Așa, tu nu credi că o să mor? — în- 

trebă Elena..— Ptisia s'a mai vindecat vre o 
dată 2: 

— - Ftisia d, Dar nu, este bâla ta, Eleno! 
— Ba este ..., şi încă se dice conta-
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gi6să... On cât sînt de egoistă... am pus ca- 

pul pe.sînul tăi... 

Ea îşi retrase capul. 

— Ce dică şi ce faci ?—qise Alexandru.— 

Iţi spun că te amăgeşci,.; Lasă capul tăi cel 

grațios să se odihnâscă pe sînul meii!... lasă, 

gura mea să bea suflarea sînuluă tăi... 

Alexandru vorbină ast-fel, lipi buzele de 

buzele amantei sâle- și aspiră suflarea, ei cu 

voluptate. E 

„— I6că, — dise el. | | - 

— Casă mă convingă că nu cred în na- 

„tura, bolei mele, te espui a- peri cu mine, Fii 

nu voii să moră... 

Ea, dise, şi buzele ei aăgânde : arseră frun- 

tea lui Alexandru. Corpul că tresări de -vo- 

luptate, rămase riemișcată, mai multe minute, | 

— Nu, — răspunse Elescu. po 

— Alexandre, — îi qise ea, — simţ o beţie 

volnptâsă ce mă coprinde ! lee. frigurile, negre- 

sit, Aşi voi să cânt, pe. buzele tâle, cele din 

urmă suspinuri ale inimei... . “Vocea, mea, nu 

“sa stins încă... . | 

— Un cântec te va osteni... 

— Voi să cânt, sufletul mei; pune-te la. 

d
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pian şi mă însoţeşce!... Voiii să "ţi cânt, şi 

dacă cântecul mei va atinge inima ta, plângi 

atunci. | 

Elescu se puse la pian. Elena cântă cân- 

tecul. lebedei de care vorbesc poeţii: 

| Sârele de dimincță 

_ „__»  Pâte nu mă va afla! 

Pe acâstă dulce față 

Mortea vălul va lăsa! 

- “Tu vei plânge după mine, 

O amantul meă plăcut; 

Dar ardândele'ți suspine 

, Nwmi vor da ce am perdut! 

Elena se înecă de plâns și nu mai putu 

urma. î | 

— Destul!... destul!— strigă Alexandru. — | 

Suspinile “tele îmi sfâşie inima! | 

— Am” trebuinţă de lacrimi, — qise Ele- 

na, — șiamă: a 

-- Astăqi sîut frumâsă, jună, 

! Cine nu m'a lăudat ?;.. 

Mâne o să fiu ţărînă, 

| | Numele'ml va fi uitat... . 

_— Destul! — strigă Alexandru, care acum 

plângea ca, un copil ascundându'şi fața în mâni. 

— Ai dreptate, — qise Elena, — acest cân- 

tec este trist... Voii cânta altul. --
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„Ea cânta doă strofe ce semănaii a fi cea 

din urmă visare de fericire şi amor: 

Când din viață to. vei duce, 

Cind vei fi tu întrebat, 

Ce-ar făcut parfumul dulce 

Anilor ce an sburat ? 

Caută a face scire 

Cast parfum desfătător 

L'a băut cu fericire 

Gură dulceluy amor, 

—Dar, — qise Elena întrerupând cântecul, — 
eii pot dice acâsta, — şi cădu întrun leşin.. 

- Caterina veni urmată de mama Elenei. Ă 

_— Ce faci? o întrebă ea. 

— Visez la fericire, — răspunse Elena deș- 

teptându-se. — Biată copilă,.. tu mai iubit... 

Erai pentru mine mai mult de cât o soră... No- 

_xocul nu a fost cu tine... Dar tu vei fi ferice, 

vei avea o zestre asupra moşiei mele de dece 

mii de galbeni... | a 

— Voința ta este voința 1 mea, — dise B- 

escu, “plecându-se spre Elena. — Caterina va. 

avea qece mii de: galbeni zestre din r&masu- 

rile . mele-:. EI 

— Mulţumesc, — dise Blena, — dar ce 

înţelegi din râmasurile mele ? | 

4
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— Nu voii întârdia după tine... _ 

— Iară poesii... romanțuri !.. Mamă, Cate- 

_Tino, lăsaţi-ne singuri... voiii să vorbesc, 

Cele două dame eşiră. - , 

— Ei voii să trăesci,. — îi qise Ele- 

na. — Ascultă, amantul meii, frăţiorul meii...- 

“legile naturei ali voit ca cei ce mor să fie 

uitaţi. Fără acesta, Jumea nu ar fi putut e- 

sista, «.. Tu mă vei uita, Alexandre, ei voi... 

nu numai. atâta... doresc să nu. fii singur pe 

. pământ, să te însori, să trăiesci în copii tăi... 

să, fii fexice. Doresc să iei pe Caterina: de 

soție a vieţei tele. Ea te va iubi, te va, stima, 

te va face ferice, E frumâsă de corp și de 

suflet... - - 

— Acesta nu se pote, - — dise Elescu, — 

ursita a decis altfel. “ 

— Aşa, nu mă asculț! 

-— Intru acâsta nul. 

— Elena plecă ochii, O bucurie naturală o- 
mului curse - din fundul inimei sâle şi se re- 
servă în ochi. RR ua 

— Alexandre! — dise ea. 'Tu mai iu- 
«.. Nu mă căiese de sacrificiul ce. ți am 

mi „.. Vei face cum vei Voi... |
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Elena, părea încinsă de o-noă putere. A- 
cestă putere era, cea, din urmă lumină a can= 
delei ce se .stinge. _ 

„— Simţ că sângele se .grămădesce în ini- 

mă, — Qise ea, — şi un somn dulce mă 

dob6ră... Nu este acâsta mârtea 2. Nu m&- 

vărăsi, iubitul mei... Lasă să depun capul pe 

sînul 8... Mortea, va, fi dulce ast-fel,.. --. 

Și ea. depuse capul pe sînul lui Alexandru. i 

— Acum... -pot muri, — urmă “Elena... 

Tu vei. închide ochii mei,.. Incălqesce mâna. 

mea rece în mâna ta... Oh! cât sînt de fe- 

ice |... te inbesc!... O sămtare!... . : - 

Alexandru îi sărută gura ei rece. Adună 

după buzele ci cea din urmă suflare. 

Elena murise. 

Ea, părea că dârme. Faţa ci era plină de- 

- blândeţe şi 'de fericire. Elescu îi închise ochii 

şi îi depuse capul pe perine. Nu putea nică: 

Să plângă, nică să . g6mă. Cădqu în genuche 

lângă patul ei, scâse în fine un gemăt și. cădu - 

leșinat, Caterina alergă cu bătrâ na 

7
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„ejeremenentele se înveliră „în negru şi 

întristarea cu ochii plină. de lacrimă 

„veni și se aşedă. în “acest locaș pentru tot 

dauna. . | 

Alexandru reveni din leşinul să. 

„Cele donă dame plângea pe patul mârtei, 

“Ele rechemaii din viața Elenei, scene plă- . 

„cute, cu vorbe dulci, cari răpeai inimile as- 

cultătorilor, Servii toţi plângeaii şi curtea, ră- 

suna de gemete. - | | 

Corpul fu luat de femei, scăldat, îmbrăcat, 

“ea în ile de sărbători şi depus pe masă, în 

*
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“salon. Elena păstrase frumuseţea formelor ei 

cu. espresia de fericire. Cine o vedea, credea 

că d6rme. Pe cap îi pusese o cunună de ca- 

_melii albe, pe piept o cruce mare de brili- 

ante. Imprejurul mesei aşedară florile cele 

mai rari. „Doui preoţi citeai lângă dânsa. 

Era miezul nopţei: Tâtă lumea, chiar pre- 

ţii, se duseră. Mârta era singură. Atunci 

Alexandru se duse să o vedă pentru cea din 

urmă oră. O mulţime de făclii de câră erail 

| aprinse. El merse arept; la masă, alătură cas 

pul săi de al ei, faţa “lui de fața ei şi o 

sărută. | | 

— Bă te am ueis, Eleno... Tu ai dis: 

„să mor pentru ca „Alexandru să fie ferice !“ 

“si "i ai ţinut vorba. Fii sigură că .te voi 
“urma, curând... Te am ucis, suflet nobil... şi- 

de” acum viaţa pentru mine este o greutate... 

O singură, fericire. îmă mai r&mâne, ca, ţărâ- 

nele nâstre să se odihnâscă în acelaşi mormânt. 

Piua nunţei este mâne, şi mireasa, -dârme pe 

patul morţei 1. Sc6lă amorul mei, gătesce-te 

pentru serbarea cununiei nâstre..+ Ospeţii aş- 

„46ptă... Tu eşti îmbrăcată în costumul de 

„imiresă.... Pentru ce dormi încă, Elena mea?
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Eşti Gre supărată pe sclavul tăi, o regina 

vieței mele? Am făcut ceva care nu'ţi place : 2 

Iţi cer iertare... Altă dată, când tu erai su- 

părată şi amantul tăi se ruga să/l ierți, tu- 
ax 

îi întindeai mâna, îi surideai cu fericire!.,.. - 

Acum mâna ta nu se întinde, buzele tele 

stai nemișcate 1... Ce crimă ai făcut tu, ca 

acela ce te iubea mai mult de cât viața, să 

te omâre, dulcea, şi graţidsa mea! Tu erai 

tânără și frumâsă, dar mâne nu vei mai fi 

nimic !... Pentru ce sa născut atâta frumu- 

sețe, atâtea graţii, dacă a doa di sunt w-. 

site să se scuture ?... Unde este acea suflare 

dulce ce anima, corpul ei grațios 2... Viaţa... 

viaţa nu a “fost re de cât resultatul unei or- 

ganisaţii materiale ?... Avuncaţi “cărţile, închi- 

deţi scâlele, şi voi, doctori în bugeturi, spen- 

zuraţi-vă, e căci -sunteţi nişce şariatani lu. Fe-. 

vice încă -acela ce mai pote crede! ” 

Alexandru ani afară un sgomot. EI tăcu 

_şi sărută gura Ellen. . 

— I&că : cea, din. urmă săxutare ! - — gise el. 

Casa se învârtea cu dânsul. EL căqu în. 

genunchi. 

„ Intr'acest tiiop o femee apăru în sală. i
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Când Alexandru o vădu, strigă: 

— Este un vis... nu pâte fiZoe!.. 

— Te înceli, ei sînt, — răspunse Zoe... 

Vii să'mi cer iertare de la acest corp... 

o — Tu aici?... Fugi... fagi... nu te atinge 

de acest loc sacru !... Presenţa ta aică insultă 

| acest corp nobil... Fugi!... 

„--— Alexandre | — (lise Zoe. — “Dumnegeăi 

primeșce pe cel ce s'a căit... Chiar crimele 

se iartă.:. "Mu ești mai sever de cât provi- 

denţa... Ochii mei sunt înecaţi de lacrimi şi 

„inima, mea, de durere... Lasă-mă să cer iertare 

acestui corp ce am ucis... Cât. pentru tine, 

șciii cât ai iubito, şeiii cât suferi.. Dar -ceea 

ce s'a dus, nu se mai. pâte întârce... Plângi,. 
dar nu uita.că trebuie să trăieşci. Ast-fel a 
voit 'uasita,|.. Viaţa încă pâte să "ţi suridă... 
Lumea e tot aceea.. Elena e mârtă.. dar. 

sorele n'a. perdut nici o radă ds lumină, ce- 
rul „nică o stea, pământul nici o flore... Plă- 
cerile sunt încă pe ghirlanda vieţei. +. Amorul 
rămâne t6t-d'a-una tânăr, tot-d'a-una, fraged 
Nu te abate!... 

Alexandru o privi cu nişce ochi mană. 
Fugi, fugi ! — strigă- el. — Simţ că.
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mânia mă turbură!... Pot să te omor lângă 

acest corp. 

Ombră-m&... dar lasă-mă mâi întâi să cer . 

- iertare păcatelor mele. 

— Fugi, fagi ! — qise Alexandru, nu în- 

sulta, acest corp!... - / 

Zoe stăruind încă, Alexandru o împinse cu 

După o oră Zoe se înturma Ja Bucurescă. 

Ea era palidă şi abătută. Căinţa, senduise” 

adând conşciința. ei. Aa | 

Elena se înmormântă în diua de maiii în-. 

t6iu, qiua destinată pentru nunta ei. Mamă- 

sa, şi Caterina fură. cu grei smulse după si- 

criul mârtei când o 'puseră în pământ. Elescu 

nu se  vâdu în diua aceea,.. Caterina tremură 

"pentru dânsul. Ea 'credu că se ucisese, 

A' doua qila revărsatul iorilor un om plân- 

sese îngenuchiat Ja mormântul Elena. 

O femee: tânără cu trandafiri în mână, veni 

la, cea-altă parte -a- mormântului, "depuse flo- 

zile și începu a plânge. Alexandru o vede; 9) 

recun6şce, Ia | 

— Maria! — gice el. — Fata de la Brebu... 

26
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— Bă sînţ! răspunse ea cu ochii plini de 
lacrămi. a 

— Recunoşeinţa. n'a pet î încă - din lume !— 
esclamă - Alexandru. — Fi bine cuventată, Co-" 
pila mea, |! . Sa 

EI îi dăte o pungă plină cu aur, giconăuri 
's'o împarţă la săraci, apoi plecă. 

„In toate diminețele u un noii mănuchiti de tran- - 
dafiă se găsea pe mormântul Elenei. Nimeni 

“nui: şcia cine 1 „depune. 

  

'Trecuse o lună de la .mârtea Elenei, | 
Alexandru era neconsolat, Amicii luă cău- | 

“tară săl distreze, dar nu: isbutiră, E deve- 
nea din ce în cemai trist. 

Intr'o qi Caterina, trimise sar! cheme. 

EI se duse. 

— Ta acest pachet, — îi dise ea. le. 
“na mi “l-a încr edinţat când trăia, ca, să ţi] dau. 
„= Alexandru primi. pachetul şi mulţumi, apoi 
„dise, Caterinei : | 
— Amo misie de împlinit... Drevue să
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îmă spui ca nui părinte, “Este vre-un june 

care îți place ?. Da Ia 
Caterina se TOŞi.. | 
— 'Trebue să'mi- spui ca unui părinte ! — 

repetă Alexandru. 

— Da, — răspunse Caterina. - 

— Nu te întreb cine este ; sînt sigur că. 

Caterina nu: pâte iubi de cât un om ce me- 

„Tită.... I&că dar un âct: este zestrea d-tale 
de qece mii de galbeni... actul. este_ întărit de 

„tribunal... banii depuși Ia, tribunal... Când va 
fi trebuinţă, îi vei lua... Acâstae voinţa Elenei... 

Alexandru lăsă actul şi plecă. i: ia 
A dona qi trimise Caterinei trusoul- cunipătat. 

Tom 7 , 

pentru Elena, cu un bilet : 

„Pentru domnișâra Caterina de la sora ci. 

Elena.“ | Sa A 

„ Elescu se închise acasă şi desfăcu pache- | 

tul de Ia Elena.: Era o buclă de păr, lacri- - 

„mile îl înecară. | | Si 

După ce împărți 6 “mare parte din averea, 

luă : pentru bine-faceri, Elescu se decise să. 

- plece din eră. A plecat de doi ani. De do 

ani nu. scie nimeni cea devenit. Un Qiar de la. 

Martinica anunţa în acea parte a lamei pre- :
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sința unui român. Este un an de atunci. EI 
nu a scris la nimeni, nu a tras nică 0 po- 
Îiţă... ceea ce lasă să se credă că-a perit 

prada frigurilor. galbene saii în resboiul din 
urmă între statele Americei, - 

7 
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