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Cuton Theodorian s'a. Măscul la Il Mai 1872 în oraşul 

Craiora. ci a „absolrit cursul. primar şi gimne ul. Stau 

diile liceale şi le-a întrerupt pentruea, după dorința fami- 

_lici sale, să intreîn școala militavă. Dar cariera armelor 

nu se potricice” temperamentului său. Din geoalu. nuilitară 

pleacă — fuge — înainte de-a fi eşit'ofițer și «le po la 17 

ani. se delă scrisului. Se jceste prin paginile «Literatorului>, 

« Revistei. Literare: și „(Conrorbirilor Literare» cu poezii de 

cure azi mulţi au şi” uitate Serie schițe şi-nucele, şi in) 

1591 apare cu un prim rolum “de proză :: PETALE, în 

"frunte ru o serisoare-prefați « portului «dl. Mucedonsy. 

Ia 19 ani oferă «“Teatradui-- Naţional» din orașul său 

vetul o loenlizare: Manopere Flcetorale şi can la: aercas 

rârstii prezintă + Teatrului Naţisnale. din Bucureşti piesa 

originală Patimiă, ee cade în mdinile lui „Aseanio, care 

p “distinge ca pe o lucrare promițătoare de_ziitor, 

Pe armă cine la Pucureşti spre 4 se înscrie în şcoala 

dle ştiinţe. polilice şi curând după acecu pleacă la Paris 

nule sarmecazii- stuliile„ politice și diplomatice. La intoarcere - 

fece un stagiu de gaetărie. IL găsim pe la « Democrația» 

lui Delavrancea şi N. Xenupol. Ia « Aderăvuls lui Deldineans. 

secretar de vedacție le « Naţionalul»", lui ÎI. A. laneoeeseut, 

san. la :« Gazele Poporului». I'reo doi ani condure singur 

_adarele din Craiova î- < Oltenia» şi « Voința Craiureis. 

Pe urmii, până la 1906, ocupă funcțiuni. publice. In 1906 

apare iar cu 0 euleeție, de sehițe mai teihi, pe care « Semi 

vitorul> 70 distinge elogios. E pi 

 Adeciătrata. su carieră literară incepe la 1905. eu romanul 

SÂNGELE SOLOVENILOR, editut «de instilulul cAinerea: 

In anul "următor ui dă în acecaş editură, volumul de 

schițe și nurele CALEA SUFLETUL Ul; în 9 La MAS 

, 2



- OALIOULUI şi în 1911 POVESTEA UNEI OD, editată 
de «Flacăra». La 1915 îi: apare -zolumul OUA PLANGE 
ZINICA în «Biblioteca pentru toți», E 

In 1913 se manifestă în teatru cu ZIUA CEA DIN URMĂ, 
an act seuri, și Țulgerător. jucat de compania Marioara 
Voiculescu la « leatrul Modern=, piesă pusă muti iiriiu şi în repertoriul < Teatrului. Naţional», ! E | 

Peste doi ani, la 25 Martie 1915, « Teatrul Aaţional> îi joacă comedia în patru acte BUJOREȘTII, care obține un succes răsunător și lungeşte un sfârșit de stagiune până. în luna Tunie, | | 
In: Decematrie 1916 părăseşte lașul, unde era refugiat, şi “începe .o lungă pribegie : prin Rusia, Suedia şi Aorcegia, ingtia, Franţa, şi Elreţia, La Paris, în 1917-1918, conduce an. biurou sle presă Ia legația României sau colabortas ăi. zremelnie pe la ziare ca Le Petit Parisien . ș. a, Duci încolo e la Lausanne și Berna, formând în Fleeția întă iu comitet de propagandă culturală românească subit auspiciile faimoasei Young -men's -Christian association cu doctorii Harthe şi FHecher, Const. Banu, profesorul Irimia şi alții, La întoarcerea sa în țară în 1919, î se joacă la < Teatrul Naţional» din București COAEDIA INTUII, piesă psihologiei in «trei acele. lar anul acesta NEVESTELE DOMNULUI PLEȘU, comedie în trei acte care a obținut um succes re- marcabil pe scena «Teatrului Naţional»: Ra e A tradus din literatura. Paneeză '< Îloarta  înnumorală» și alle nuvele de 'Tiophile Greatier, publicate în < Biblio-- icca pentru toți», « Procesul . Clemenceau de JI. Dumas fiul în editatra <ltersohn», și pentra < Teatrul AXational piesele  < Trecu o feince> de Roomain Coolus şi <Amicul mea Teddy» de Andrt Dizoire, | e „Unul din fondatorii «Societiijei Scriitorilor Pomdni». şi „Zina măntchiul de scriitori care au fost purtătorii gra- iului românese în țările axt desrobite, prin şexălorile ținute “în Ardeal şi în Ducocina în anti 19i1—1913. - În comitetul de lectură al « Teatrului Xaţimul» din Du- - cureşti de la expirarea mandatului domnului Iacob Negrutzi alesul colegiului dramatic, - . ” E
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ÎN ULIȚA. UDBICASILOR 

Lumea din uliţa Udricanilor nu se mai 

"- putea odihni de. răul-lui Ivan, rândașul -din 
7 “curtea domnului Brăneseu, revizorul dela tu- 

“= “tunuri. Om cu nărav la-băutură și arţăgos 

“când se îmbătă, Ivan nu se potoliă : pânii ce. 
nu-şi mânca porţia de bătaie dela stăpân și 

nu se culea nesoreovit.. Tar când îl. băteă domnu. . - 
AA 

“ Brăneseu pe Ivan, se: ridică în-sus mahalaua. 

Căci: de vo-bă bună nu -vreă asculte: 
— Du-te de te culcă, Ivane. | 

„Aş! Se lua Ja harţă cu jupâneasa, se legă 

“de trecători, îmbrâneiă pe sergentul din post. 

„si nu” se răcoriă pânăce nu spărgeă ce-i eşiă 

înainte prin curtea și bucătăria revizorului. - 

_A Se făcuse obieeiu: Cum îl simţiă revizorul 

“că vine dela. cârciumă cu luleaua neamţului, 

fai multă vorbă, îl şi umflă: Tar după ce-l 

" “desnodă bine şi-i. muiă oasele frumos, Ivan se 

"duceă să se culce, îmblânzit.
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Unii ziceau că bine-i face vevizorul: dacăi-l 
mănâncă. pielea! Alții se mirau cum poate să - 
ducă la atâtea bătăi. Cei mai mulți îl „Învi- 

” novăţiau pe revizor: 
— Mai bine l-ar trimite cu Duninezeu! 
Căpitanul Spiroiu, care stătea, pe-aproăpe de: 

revizor şi nu-și. puteă dormi somnul când în- - 
cepeă, zarvura în curtea domnului” Brănescu, 
umblase '“o hârtie printre vecini, s'o' dea la 
secţie. Cerându-le s'o iseăleaseii le-a spus-o 
tuturora: | 

— O fi el de “vină, Ivan! Dar ce strică, 
mahalaua. ? | . 

Cuvântul. eră convingător si petiția ar fi 
iscălit-o cu toţii; dar mai întâiu să. se fi în 

"scris căpitanul, Şi căpitanul. nu vroiă, nici. 
„se strice cu domnul, Brănescu în a cărui : 

+ casă „se -duceă câteodată. „A purtat hârtia în 
* buzunar până ce i s'au ros dungile, și pe urmă a. 
pus-o pe foc. N”o puteă. trimete numai Co iscă= 
litură, a băcanului, căruia, revizorul îi: ridicase 
brevetul de debitant. fiindcă ţineă tutunul la 
igrasie şi-l vindea sfoegit. Ar Îi mirosit. cât 
de colo! 

Tot din pricina lui. Ivan, lumea a priviă 
chiondorâş pe revizor. În ochii tuturora, treceă . - 

„drept un om negru la suflet şi puţini îi căleau . 
pragul casei. Şi. toemai' de-aceca revizorul cătă, 
si se pună bine cu “mahalaua și când eșiă pe. 
poartă, dădea bună ziua cu toți vecinii ce-i
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eşiau în cale. Dar din răspunsurile lor reci, 
cetiă el limpede cât de aspru îl judecă ei, și . 
nu-i prea veniă bine. Mulţi îi răspundeau numai . 
ducând două degete: la păliuie, i iar prin, case “ 
nu mai stăteau gurile: 
— Cine-l. mai aduse și pe'ăsta în mabala!. 
"— Nu l-o muta Dumnezeu la sfântw Du- 

„mitru! îi - 
— Duce-s'ar? învârtindu- -se “ca: ciocâztiile... 

Şi așteptând soroacele de mutat, mahalagii tră- 
:geau cu ochii la colţul dela drum al casei, unde - 
se lipiau de obiceiu biletele de închiriat. Dar 
"pe locul acela 'nu se vedea decât o rămășiță: 
-de “hârtie, înegrită de vreme, cu câteva litere . 

- şterse. de: soare, pe care-o băteau vânturile ca 
pe-o. frunză îndărătnică. i 

De necaz, decâteori izbueniă” scandalul în 
cciartea vevizorului, vecinii ziceau cam dorindur-i- o: 
„— No so isprăvească “bine tutungiul!. 

Tar când îl mai vedeau şi pe Ivan în mij- 
“locul curţii, cu obrajii osoși, stricaţi de vărsat, 
cu buza răsfrântă pe bărbie, roş-vânăt, lat în 
„spete şi dând în dreapta și în stânga “cu nă- 

 dejde, se mirau toţi cum nu-l face prat pe. 
- stăpân'săn. Căci, altfel, pe “Ivan îl ştiă de frică, 
o lume, şi de cl nu :putea să sapropie om 
„când. îl apucau pandaliile, 

„+ Sergentul de uliţii mai bine o tuliă, sluj- 

nica se vâră în gârligiul pimniţei și cucoana 

evizorului își luă pe Viorel, „copilul şi se 

„zăvoriă în casă, - Sa
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"Numai când îl simţiă pe revizor, Ivan în 
gheță. . Clipiă repede din: ochii lui._verzi spă- 

"lăciţi, îşi făceă, braţul pavăză văzului şi aşteptă, 
îndobitocit, să-i care stăpânu-său după „ceafă, . 
pe subt fălci, în cap, câte vrea 'el.:Incet-încet 
se potoliă și, gemând închis, mergeă să se- 
culce pe patul de scânduri din. şopron. Acolo - 

„slugile. îl lăsau în pace pân'adoua zi, când se. - 
_ “sculă mahmur, pipăindu-şi: cucuiele şi privin= 

du-și vânătăile. Dacă "se treziă bine, se duce 
să-şi deă pe ochi cu două ciușe de apă dela 
fântână şi sapucă de lucru, de nici nu ți-âr 

„i venit a crede că tot acela era Ivan cel din. 
An 

Așa cum eră, pe Ivan nu-l urau mahalagii. - 
Avea lipici la vorbă, „portul curat, şi chica. 
lui rară, galbână, unsă .și retezată pe ccafa-i..! 
„pârlită, îi dădea o înfăţişare de copil îmbă- 
trânit fără vreme. Pe subt sprâncenele chele ; 
se băteau ploapele fără -gene şi-i licăriau oehii - 

„verzi apătoși, liniștiți şi supuși, în care nimeni 
„nu putea să cețească lămurit. Ochii aceia erau 

ca niște -cuiburi umplute cu apă strânsă din . 
„Picătura, ploii, ce dorin până le turbură alte: 
„vijelii. Aseiheni' ochi trebuiau -să ascundă un. . 
suflet în stare de mare putere - stiipânitoare; 
dar a cărui mânie pute să fie cumplită. Şi - 
cum pe. Ivan nu-l supără :nimeni, nici: nâveă, 
cine se teme de cl, „Doar pentru zilele revi-" + 
zorului: se îndoiau vecinii. “Şi de-aceca ar-fi
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: şi vrut să-l ştie mutat din uliţa Udricanilor,. 

până „nu so: întâmpla să răsufle, odată,. Ivan. 

„:. Imto zi căpitanul: Spiroiu văzându-l ca - 

pornit - iar spre cârciumă. și ştiind ce-l:a- 

“şteaptă pe urmă, Sa apropiat şi i-a spus în- 

debinele. lui: a : 

—— Nu te-ai săturat de bătaie, vane? 

Atunci apele somnoroase ale ochilorlui alburii. 

-- sau clătit ca de-o adiere, sprâncenale-i spâ- 

" noage au săltat încreţindu-i puţin fruntea, și, 

stând din-mers, Ivan i-a răspuns cu văgaz: 

„.. = Ce-o “să fac! domnule căpitane; îmi'sting 

“şi eu pojarul... : 

- —.Dar' de bătaie nu te-ai săturat? .. -. 

»— De! Și şi-a văzut - de drumul 'lui, spre . 

cârciumă. 
Sa 

“Seara ce-a ficut Ivan în curtea revizoru- 

“ui, numai mahalaua ştie! I-a repezit. peste ; 

“gard. ca pe-o otreapă, pe vistavoiti căpita- 

"nului care. sărise să “scape pe fata -din casă 

pe. care-i. cășunase lui mai. întâiu, a umplut 

de sânge pe olteanul câre venise, semeţ, să se 

amestece, și i-a: răsturnat tava bragagiului 

care se' apropiase, bleojdind . ochii şi râzând 

“ca un prost. lar când a: simţit. pasul iute al 

revizorului, .care .eșise din casă. cu pumnii. . 

încleştaţi, 's'wnfipt bine în picioare. si, neclin-, 

țit ca.o stâncă, a primit potopul. de palme 

"şi de ghionţi ce i-au curs pe unde sa nimerit, 

până când a ostenit braţul pedepsitor. Și după
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-aceea, cu mâna lingură 'subt nările „pline. de... sânge, s'a. dus de-a căzut: morman pe dușu- „ melele din sopron. Aa | Mai mult de-o săptămână “nu i Sa mai „auzit gura şi nimănuia, nu-i veniă a crede Ca = putut ţine Ivan atâtea zile nebătut. 
—0O fi fost mai: bună papara de săptă- mâna trecută, râdea vistavoiul: "căpitanului, - "după uluci, cu alte slugi. . - i „> Locuitorii uliței aşteptau, însă, .eu' frica în.» suflet: E A „_=—0O'să facă: moarte de 'om întro zi. Când „l-o păli pe revizor, îl miruie, Se Și dând din cap se despărţiau legând. cruci: | — Mai bine 'de. nu m'aş brodi pe-acasă,.. 

A 

E 
: + 

„ Înit”o duminecă de primăvară, călduță şi. cu ulițele tixite de lume, mahalaua; se umplă odată “de-un zgomot frământat. Veselia se trânse. și: poporul de slugi și de soldaţi, ce 'se sbeguiau. pe maidane, alergă întrun. îmbold . spre. casa revizorului. de “unde : scăpau țipete ascuţite și vaete grele, Valuri-valuri, lumea se adunase puhoiu şi sergentul de uliţă, cu. te- sacul scos, îşi ficeă loe “ghiontind şi tăind - drum viu subcomisarului care. înaintă, ini- mos.. Până şi vistavoiul - căpitanului, cel care, mâncase trânteală dela Ivan; alergase în-. tun suflet la glasul fetei: din casă ce-și 
t.



IN: ULIȚA UDRICANILOR 13 

smulgeă pirul de subt testemel lângă trupul | 

stăpâne-si, căzut la pământ, 

Talazuri turburi de, oameni se înghesuiau 

în uliţă și la poartă. Şi nimeni nu știă sigur 

ce sa întâmplat. Se şoptiă că. Ivan a ucis 

“pe revizor. Gloata se mișcă nehotărâtă când . 

înti?o pante, când întwalta, ca, nişte unde um- 

flate, gata să “rupă, zăgazl, cătând zăpăcită 

pe moldovean și necutezând să pășească. 

- Căpitănul Spiroiu,. cu .ochii cârpiţi de somn, 

_veniă, descins şi vrând să răzbeasci strigă: 

loc.. O cumătră se. bătei peste gură şi-L vită 

“pe revizor: 5 - 

— Şi-a făcut de cap! | | 

Intraceca epistatul eșise vijelios din. casă, 

cu ştire că, revizorul nu e pe hicăeri. ra 

o învălmăşeală_de glasuri, de murmure, de 

căeli.. | a ! 

Până când, deodată, ca din pământ, se ivi - 

pe gura puţului din curte căpățâna lăţoasă şi 

galbenă a lui Ivan care veniă. pe frânghia 

ciuturii, luptând să iasă la liman cu copilul 

revizorului - în. braţe. Şi lumea se uşură: 

". îmcându-se pe lângă -puţul: unde începuseră 

- să sleaiască niște puţări în ajun; Viorel șcă-. 

“pase în văgăună. Chipul nădușit al “lui Ivan: 

“se deschisese de-un zâmbet viteaz și buzele. 

ce-i tremurau diidură vestea: 

— Mişeă! i . ” | 

Slujnica urlase la urechea, nevestei revi- 

zorului: O O o. m |



S 
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> — La scos cueoană! Ma 
- Uliţa răsutlase și “prindeă inimă. Cei de- 

afară năvăliau îndrăsneţi în curte.şi lumea 
se împărţise. Unii de pârtea mumei, stropind-o” 
cu apă rece ca să se deştepte; alții întindeau 

„mâini voinice lui Ivan care se bălăbinia pe. Aia ia e „frânghie şi strigă răgușit: 
—— Daţi mâna ?nsoace. . a 
Pe copil, după aceea, îl seăldau într'o pu- 

» 

tină cu apă! dela streaşină Şi-ȘI veniă în «sim - 
„tări, otienind şi. vărsând 0 covăseală „neagră 

pe gura-i învineţită; Noroc că puţul nu fusese - 
adânc şi ghizdurile crau scoase. Viorel se pră- 
vălise de-a rostogolul,: cape. nişte sâni moi. 
“După ce trecuse primejdia, sentorecă și 

revizorul dela: cancelarie. De departe zărise 
strânsura dela. poartă . şi, sigur că iar şi-a 
dat în petec. Ivan; venii glonţ; cu pumnii 

- Sata să tabere. Ajunsese în curte şi se uită 
după moldovean, să-l apuce și să-l sturâscă. 
Iaumea. se feriă, înceată din cale-i şi-i făceă . 

când trecuse pe poartă. Văzându-şi copilul-leşi- 
„nat, pe nevastă suflându-i în: gură. și pe.- 

„. beţiv, în genunchi, seuturându-l de m 
picioare; să. învie, se clătină pe. picioare şi 
pumnii i se deseleștari, Riămase amuţit şi prinse ştirea din guri necunoscute, a 
„Viorel se dâșteptase, Trăia. “Revizorul se 

s 

„moleși pe pieptul lui Ivan și-și. simţi coa= 
4 . 

âini şi de. 

106  Domnw “Brăneseu. nu pricepuse decât -.
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stele trosnind în. strânsoarea” îmbrăţișerii lui. 

Capul i se aduse, umilit, pe umărul servito- 

"xului: şi buzele lui. sărutară, în. neștire; ceafa 

udă a lui. Ivan. Si: subt ochii mahalalei în-- 

tregi, care aştepta să vadă sfârşitul, revizorul - 

îşi deşertă'buzunarul în “palma lui Ivan:_. 

Sate 

“La trei zile copilul se făcă bine. Se jucă 

__ sburdalnie prin custe, subt ochii mamei. lui, 

şi se feriă ca de'mama, focului de. gura pu- 

“ţului unde încă nu. isprăviseră oamenii. lar 

“Ivan pusese şapea pe sprânceană şi se dusese - 

puşcă la cârciumă. Intro. noapte băuse tei 

din cinci poli câţi” căpătase “răsplată dela, 

Tevizor 
Domnului Brinescu asta, nu-i plăcea de fel și, 

oricât, să-l lase să-şi scoate din capete nu-l 

“ăbdau obiceiarile 0. 3 

-Dar vrusese să-i spună cu domolul: 

_— vane, te mănâncă pielea, vane! * 

* Ge.ştia Ivan! II luaseră ca din rusalii și- 

„_Diteă, o căzăcească pe vine, de dupăiă. ulița 

până în răseruci. Săltă, jucă, săriă, trântiă şi 

- Birâmă, subt talpa cismelor lui răsadele noi din 

grădiniţă, goniă, trecătorii şi fugăriă pe cine-l 

ţinea de rău. a 
_—= Să nu mă scoţi din văbdări, Ivane! — 

"îi asvâulise văzând aşa revizotul, stăpânindu-şi. 

braţul ce repezise din umăr, să deă, 

7
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Atunci, însă, Ivan stătuse .0 clipă 'din . | „. joacă și se uitase prins de mirare la el: 
_.— Ce? Nam şi en drept în casa asta? 

"Revizorul înghiţise un -Mod” sec şi-şi. muş- 
case limba. Inţelesese că și l-a suit în cap 
pe Ivan și că i-a murit orice putere. | 

Intrase în casă serâșnind printre dinţi: 
— Ba isprăvit! Acum îel mi-e stăpân. 
"Incerease,: după „aceea, cu' doctorii, „cu lea- 

- uri, cu buruieni, cu de toate. Ii turnase pi cături în basamacul câtciumarului. cumpărat, cinstise pe' comisar să vină să-l sperie “cu. “dormitul la secţie, De geaba. Otrava din ba- sama: 0 simţise la limbă și scuipase jos, iar de stăpânire. habar. maveă. Sugeă cât: şapte Subt ochii  revizorului, se . îmbită de huiau . văzduhurile, şi de: nimic nu: se mai temei. Iar dacă, luă revizorul cu asprime, să-l. în- frunte, el ridică priviri ostenite:.. i — Da,'ce? N'am Și cu atâta drept j în casa asta? - : o -i | „Revizorul făceă venin și se duceă de se - plângeă nevesti-si: Oe e i „—— Asta-i belea curată cu moldoveanu! | 
— Ci dă-l' la pustia dragă, ziceă ca, ce-ţi . mai baţi capul? Nu mai ai încotro de-acuma "încolo. Lasă-], că se trezește el până mâine. 
Se obisnuise revizotul, se deprinseseră -ve- | cinii, învăţaseră trecătorii Și acuma toți îl fericiau pe Ivan: - ia
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— — Şi-a stăsit şi el norocul, săracul. “Lasă i 
să mai bea și nebătut. 

Iar pe revizor îl -priviă.. altfel” mahalaua, 

dacă ştia si rabde pe Ivan de cândî î scă- 

pase copilul de la moarte.” _ ” 

Dar lui Ivan lummda nu-i dădeă mult de 

trăit : Ă 

— "O s să-şi. arză ficaţii, de. atâta spirt. 

Unii i-o spuneau în faţă: 
— “Tţi” scurtezi zilele, Ivane. 

EI le văspundeă râzând, cu: buzele ude de . 

rachiu: | 

— Beat să mor! Nam şi cu atâta drept 

în casa asta! | 

“Precând așa, se torecă, vremea, și “Ivan se. 

învechise nesupărat în curțea revizorului. Lo- 

cul i se făcuse drag şi se” gândiă că aci 'o să 

închidă și ochii. Acuma incepuse. să-l mun- 

* -ceaseă gândul de moarte. Ei, dar avea cine-l 

îngropa: revizorul. Atâta drept aveă şi el în 

casa aceea! : 

Şi'n uliţa Udricanilor nimeni nu mai i plecă 

urechea. spre cuitea domnului Brăneseu când 

„se îmbătă- Ivan, şi nici nu-i mai purtau soz" 

Q- cotelile mutatului. 

=> 
D= - 
Ph. 

- 

d “Aşa a mers bine până într'o zi i fierbinte - 

de Iunie. Slujnica: luase pe Viorel și se du- , 

_sese să-l plimbe prin grădina, bisericii, unde 

: Caten mlicodorian PS 

DE i MI UNIVERSITARĂ “ CAROL 1“) -
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se strângeau copiii. Acolo, jucându-se “prea 
“mult cu capul -gol prin ârşiţă, slujnica băgă 
„de seamă că lui Vicrel i se roșese obrajii şi se po- 
meni cu el că-și lasă fruntea grea în poala ei, 
plângându-se. de: durere în „creştet. Până. să-i 
pună pălăria și să-l “ia de mână ca să. plece, 
copilul a, și picaţ 'jos cu limba legată. 

- Servitoarea speriată, l-a prins: în brațe şi a 
dat fuga cu el ucasă, unde văzându-l mamă-sa, 

Și simțind că nu e bine de fel ce. e cu: 
copilul, a început a plânge şi sa gândit să 
trimeată numai decât dăpă doctor... 

Caută-l. pe Ivan, — Ivan la cârciumă. .. 
Iau :cos' dela. răcoare: buimae şi chiorând 

_ din ochi. de frica soarelui. Stăpână-sa i-a 
şoptit cun un oftat: ; 

— Le rău băiatului, —. dă fuga. = 
Ivan ntins ureehca, sa scuturat; pe pi- 

cioure ca .un câine căruia i-ai turnat o gă- 
„leată de apă în spinare, sa şters repede cu. 

„Vedeau "picioarele. 

dosul. palmei “po - gură și a rupt-o de fugă, 
desmeticit, pe drum drept, de nui se mui 

"Doctorul a spus că e nieningită și l-a lăsat 
pe Viorel cu pungi de ghiaţă pe mvalele capului, 
zicând că mai vine. A doua zi i-a fost şi mai. 
„rău. I-se lipiseră ochii şi nu auziă pe.ni- 
_„meni. IL frecau, îl stiigau, îl. desmierdau. Nu 
mai Simţiă, Apă la creeri! Şi doctorul n'a 

     
m aa Tiida 
TNA pat ara P 

    ie
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mai putut ascunde adevărul: o. minune a lui _ 

„Dumnezeu îl mai scapă. A-patra zi şi-a dat E 

sufletul, cu gura uscată de friguri și deschisă 

de. sete, frumos ca :0 cădră. - IO 

“La picioarele patului Ivan plângcă la rând 

“en părinții, zdrobiţi. Şi după tei zile l-au 

"scos să-l ducă la groapă. Toată mahalaua se 

strânsese “iară în curtea revizorului, să je- 

“lease pe copilul mort fără, de. veste. .., | 

„_-“Pe urma drieului Ivan era cel dintâiu. Apu- 

„cuse loc la căpătâiul cosciugului;/ pusese capul 

“pe scândură și: se agiţase . de arcurile dricu- 

lui, târându-și pasul, tărăgiinat, până la cimitir. - 

Acolo “a dat deoparte, plângând încet şi pri- 

vind cu' durere în apele ochilor lui umflaţi; 

până cea căzut cel: din urmă bulgăre de pă- 

- mânt peste capacul cosciugului. o 7 

=. Iar. după ce a tăcut cimitirul de plânset 

„și sa golit, de lume, “a luat-o sie — pâş- 

“pâş.— spre "oraş, cu..capul în piept. I-ar fi: 

plăcut să fie un drum lung, care să nu se nai 

ispriivească. Acasă a ajuns po când seaș- 

terneă întunericul nopții tăcute și adânei. - 

„ Rerestrele dâlă odaia unde se 'prăpiidise co- , -. 

„pilul stăteau. deschise. şi părinţii nu entezaseră .- i 

să intre acolo. Riămiăseseră lipiţi unul de altul, 

“pe-un colţ de bancă, în_geamlâc, şi -plângeau - 

„“tăcuţi, privind. afară, în' curtea neagră. La lu- -- 

“miniţa lăimpei . unsuroas:. ce atârnă din tavan, 

“în tnecere, Ivan le .vizuse Jaerimile picurând . 

7 a DDD 
1 7
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și-i privise lung. Toată curtea se cufundase 
într'o  muţenie nepătrunsă, aceea pe caro lasă moartea după ce a trecut, | "Ta bucătărie, în șopron, prin. bitătură, Ivan 
nu-și mai găsiă loc. Dăduse în lături talerul 
cu demâncare ce-i întinsese buciităreasa, și e- 
şise pe prispă. Nu-i era nici foame, nici sete, nici somn. Sa dus apoi de s'a pus jos,- pe-o „piatră de lângă fântână, cu mâinile incruei- șate po genunchi. o o e: ae 
„ „Revizorul desluşindu-i pașii s'a aplecat peste - parmaelâcul geamlâcului, afari:, AIE — Tu ești, Ivane? | - 
— Eu, conașule... 
— Nu te-ai culcat? a 
Nu a | 
— Nici noi | i 
Sufletul. lui Vio:et parcă trecuse: printre dânșii. Răsăriă luna.: Văzduhurile se înroșiau. Se făcuse târziu. a 
Revizorul simţiă..- că-l. prinde. cu frig. Ne-. vastă-sa i-apucase niâna și și-o -apăsa.. tare, :pe piept. a 

_. “van venise în dreptul “ geamlâcului: și-și „Scosese șapea din cap. Parcar fi vrut să mai zică ceva. . a a —— Du-te de te culcă, Ivane. e -— O fi şi vreme, conașule... Si mă duc, „Și dus a, fost. Din noaptea aceea nu i sa mai știut de urmă lui Ivan, | 
7 s 
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 Veştile cole bune - se 'răriau şi geanta lui . 
Bulucea, postașul, începuse să se ușureze. Ce--- 

lor ce năvăliau la primărie | de cum: îl vedeau 

că se opreşte. cu cărucioara —- mume şi ii 

femei și .fete supte de . plâns, , cărora dela. 

“vreme mai cii n'avea ce le aduce—bietul pos- 

taş le spuneă cu.să nu le strice inima: 

„-— Mâine; mâine yaduce Bulucea, la, toţi... 

„. «Mâinele» acesta ţinea, însă, cum de vreo 

trei săptămâni și în loc să sporească, veştile. 

dela mobilizați se împuţinau...În loc de seri- 

sori și cărţi: poștale fără. timbru și fără ștam= 

pilă, Bulucea lisă în ficeare zi pe masa pri- 

măriei câte. două-trei gazete “proaspete. Răz- 

boiul- se ispritvise, “bulgarii îngenunchiaseră la 

Bucureşti, românii rămâneau stăpâni. pe două, 

- judeţe. mari și frumoase, iar: oştirile aveau să.” 

treacă pe - picior de. pace. Donă-trei săptămâni - 

- încă, şi. fiecare aveâ să-și vadă pe al lui, dacă 

l-o “fi păzit. Dumnezeu şi de boale. Deocam- 
, 

Pi
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dată oștirile făceau carantină pe marginea Du- 
nării și gazetele tipăriau liste lungi de morţi. 
In-auzul obștii 'sțrânse la - primărie, notarul 
din Prisiceni, cetiă “pomelnicul! în ficeare searii. 
Iși începeă cetitul întrun „huet de glasuri 
neriibdătoare și isprăviă în mijlocul “MUurmu- -. 

„„relor scăzute şi al oftărilor lungi. Cei ce pri-... 
miau o veste rea, nu: mai aşteptau până la 
urmă ci dădeau: fuga în- jelete și smulgeri de 
păr, purtând svonul dealungul .uliţelor „pustii 
şi negre. Și'n nopţile! lungi 'nu inai adormiau - 

“plânsetele văduvelor, : părinților, - fraților și su- 
rorilor rămași. Sa dus -unul, sa dus altul,-— 
Sa: dus a Sroază de flăcăi! „i 
= Moş Niţă “Itifan veniă și el la primărie să 
asculte, . biigiitor de „seamă, - cetirea ; numelor: rostite de -notar,. caie se opriă câteodată să-și „desnece -glasul ori să şughită un <Dumne- 
7ou să-l ierte, săracu!>,-după ” vreun nume mai 
drag. ]Je:o săptămână ţinea canonul ăsta pentru „moș Niţă, care nu știă nici de mai trăeşte, nici „de i-a murit „băiatul. Pe babă însă o îmbăr- „bătă mereu și'n față ei nu-și descoperiă grija: - „— Ala e un voinic și jumătate: nici g&lon- țul nu-l -Bimereşte, nici boala nu-l molipseşte, 
Dar mulți mai sunt pe listele alea de morţi, "Jlingo : sute şi mii | N Ra SI 

— De ce nuescrie?. ee aa 
„n — Ce să mai scrie! Ri acuma -au pornit „ înapoi, viu, și -ori fi pe aproape! - - 

y
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Dar întwo Joi, moș Trifan, care., începuse: 
să prindă” puțină nădejde, zibovi cam mult la 
primărie şi baba, pierzându-și ' răbdările, se 
îmbrobodise să se ducă după el şi chiar tră- 

„sese 'drugul. portiței. “Când să iasă îl şi zări | 

pe moș că se 'ntoarce însoţit. de primarul cu 

care vorbiă:' aprins, Era în preajma casei lui. 
și "mo vedea; iar primarul pășiă aliiturea, în- 

cuv viinţându-i i 'vorbele:. 
— Fereşte că nu se poate, MOŞ. Trifano + 

„gradul e onorul soldatului și fala lui! 

Veniau încet, tărăgănat, și babei i .se. pără 

moşul: ei mai bătrân. co sută. de ani. Dintele : 

bănuelii -0 mușcă. rău. de inimă; alergă în 

calea lor ținându-și răsufletul : 

a Ce-ai aflat? E rău. de: a? Saune, 
odată. Dei 
— Nu se ştie încă. - 2 

„— Dar ce-ui “atunci ?- Ce. te-: ai întunecat? 

—'O vorbi; o vorbi proastă şi neadevă- 

rată. „Dar spun toţi că nu se poate; o: bro- 

deală! Şi lipindu-și coșul pieptului lui scobit - 

de umărul uscat-al. bătrânei, intrară amândoi: 

tăcuţi : în curte, iar: primarul mai strigi odați 

peste uluci;: ducându-se: : | 

— Culcă-te liniștit, moş 'Prifane, că -una 

ca asta nu 'se poate; altfel: se” serie în gazete 

despre. un sergent. - 

„n Dar vorbele. astea,: ncinţelese, 4 o împinserii 

“la plâns pe baba Ilinca și moș. „Niţă se văzi 

silit să se & gândească şi. ia ca; Ra 
- 4 2
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— Ci-nu mai trage rău, muiere, dacă-ţi. 
spun odată că nu: știu nimic. Iar daco fi 
dela Dumnezeu, să te gândeşti la câţi s'au dus,; 
Sute și mii sunt pe listele alea și ce-o fi 

“de alţi o fi şi de noi. Apoi întorcându-se 
la îndoiala din sufletul li 

— Lasă că ăflu eu; plec la noapte la Bu- 
curești și tot aflu. --.. a 

a . 

Moş Niţă 'hitan ajunse la Bucureşti prin 
„tarburișul” cenușiu al unei dimineți: umede. 

Iși lăsă carul și. boii la cârciuma de la barieră. 
unde trăgeă, de obicei, şi plecă la cazarmă, Era 
cale lungă pân'acolo, la celălalt capătal Bucu-. 
reștilor, Ajunse și întrebă de colonel, Nu-e. De 
ăjutor. Nici ajutorul. “Regimentul nu! se: în- 

_ torsese, ÎI primi un căpitan de rezervă căruia, 
„îşi spuse păsul.! a o a 

— Noi nu putem - şti, -moşule.  Dar,. dacă : "vrei, să-ți dau un bilet. la minister, : 2 — Unde e ministetul ? a 
» Ti spuseră încotro Sapuce şi “porni: cu bi- letul :în chimir. Aproape de prânz niimeri Şi la: minister, . Câd voi să intre arătând'ră așul dela regiment, îl opri plantonul: SE „Nu face parale taicule.... Să “ceri învo- ire dela “biroul de informaţii; uitte „colo, la “ stânga: Un. ofiţer tânăv. îl ascultă şi-i împlini : “mrile unui bilet tipărit. Spre a-l dumeri mai „- e îi 'spuse -ce să facă:. .: IE 

”
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| 
— Tatri prin igans, urci scările amândouă -- 

> 

şi sus, la stânga; întrebi unde e personalul: 

— La dompw ministru ? Ofiţerul își în- 

vinse a e ce: -i venise pe buze: -. 
du-te dumneata . unde- * spun eu 

ŞI ai să-atli despre! băiat. 

— Să trăiţi, domnule ofiţer, Și moșu tecă 

cu învoirea pe lângă planton şi începă să urce. 

    

  

Atâtea trepte! atât suiş! atâtea săli și a-- 

atâta, fierbere! Aşteptă până se mai rări 

gloata. şi începă să, privească în juru-i. I se. 

părea că. uitase: la dreapta, la stânga, ori - 

încotro i-au spus ? ? 
Un soldat în ţinută - „celiă biletele. şi în - 

dreptă pe cei cu treburi. Îşi scoase și MOȘ, 

“Niţă biletul lui. Soldatul, îşi aruncă ochii și-i 

arătă pe unde să intre. Odaia aceea -eră 

plină : ofițeri, civili, domni, cucoane, lume fel" 

de fel. Toemai „după ce isprăviră cu aceștia, 

îl. băgară de:seamă şi-pe el. Un ofiţer oacheş 

înălţă privirile-i întrebătoare -asupră-i: 

„tea fundul căciulii în podul! palmei: 

-—, Ta, năcazurile, domnule - căpitane... Am 

“ȘI eu un ficior mobilizat | și. nu mai știu ni- 

mica de el. a 

„— Din ce regiment, și ce contingent ? 

= Regimentul şase... A Mihaiu- V iteazu; con- 

tingentul nouă sute; de vezerv ăi 

„Na seris de fel? 

'— Ce te-aduce, moşule ? Bătrânul îşi bă-
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> — Ba da, a scris. la - început. Odată de- aici din București, pâna nu. porni; şi: "ne'0- „dată, nu șiiu -de . unde, “că navei, pecetie. şi. nici timbru. De-atunici sunt trei“ săptămâni și “mai bine, şi na niai dat niciun semn. Ne-am - luat de gânduri... a 
_— Cum Îl cheamă pe flăcău, întrebă un „ofițer cu galon lat, un maior, cărunt, cu oche-: lari şi cu vorbă dulceagă. : 

—— Vasile Niţă 'Lrifan îl. cheamă. 
— Alţi copii! mai'ai dumneata ? 
"— Asta, singur... EI 
Maiorul care ţinea în mână o condică, dete „unui împiegat civil. Să caute.. Căpitanul . care vorbise la început. își făcă mână pâlnie la „» urechea maiorului şi-i spuse ceva, încet;- maiorul clătină din cap și: se "ntoarze spre moş-'Trifan: — Aşteaptă puţin afară, "moșule; să 'cer- cetim și te chemăm noi. Moş 'Trifari se trase „Supus spre. eşire şi .se „prelinse - afară, După ce se 'nchise ușa, capetele . ofițerilor se adunară ăsupra anei file din condică, „pe „care 0 însemnase împiegatul; maiorul îngână. temiător, par'că să nu Saudă de-afară: | — Vasile Niţă Trifan; mort tifus; 'Partu-. caia ; douăzeci și nouă. Talie. e Ie - Incă un mort! . Numai Morți vestise în | -ziua accea. Și trist, „neștiind ce să hotiirască, rotiă o privire obositi pe. dimprejur: . „— Cine 'merge să spună moşului ?
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„Ofițerii se priviau lung, împiegaţii. nu se 

mişeară . depe scaune, furierii. îşi făceau de . 

lucru. prin registre. Respectul acesta pentru 

- părintele care își pierduse. pe singurul copil, 

era în simţimântul lui, și-i plăci maiorului. - 

„— Dar nu-i: putem ascunde. Iom .pre- -" 

găti; chemaţi-l înăuntru.” Ă E 

-“ Când întră iară po-ușă, moș 'Lrifan, maiorul 

se simți și mai - puţin - tare. Bătrânul 'căzuse 

„de-un zid, cu capul în piept şi parcă dormiă. 

din picioare, “Urechea însă : și-o „ascuţise şi . 

aşteptă pregătit: “Av fi fost prea mare norocul 

pa al lui să fi scăpat, când “sfertul de ceas . 

cât. stătuse până. să-i vină rândul, „buzele 

“maiorului, nu rostiseră decât. cuvântul:. «mort» 

si. nu văzuse decât ochi plânşi.. Maiorul își : 

“ căută. un loc mui bun pe. scaun și se sili să 

nu spună adevărul dintiodată. Bâtrâneţele lui -- 

- rm A a .- A [i . 

„moş, Trifan -îl înduioșaseră - ȘI înfăţişarea lui 

CA mii 

„—. Dumneata ştii carte, moşule? .. 
Ri . ev e d 

-— Știu” puţină, domnule. maior. 

— Cunoşti 'și gradele, văd i. 

„3 — Păt'cum, dacam fost. în oştire. și-um 

făcut războiul ; răzpoiul .ăl-. mare, cu păgânii. 
Na 7 ii ” | PE 

la războiul ..  - 

A lLveteran | E a 

„= Şi încă de-ăi 'de-au trecut . Dunărea; - 

prin ploaia de ghiulele! Şi-şi destăcu şuba 

spre a-și arăta pieptul. cămăși pe “care stră- . 

2



„28. . --  CATON THEODORIAN ..- 
Se 

luciau, cusute doui medalii. Am şi /vecerea și  Apâvătorii : dela: Smârdan... e 
Maiorul se ridică în sus și un scurt hu- 

vuit: de scaune împinse; glăsui ca semnalul: “drepţi!. Toţi ofiţerii îşi îndreptară: busturile pe locurile lor. - Ai | | — Frumos de dumneata, moșule ; şi. vreun * 
grad avutai i i e — '"Brigadier... în al treilea de ciilărași. -. — Dar prin gazete cetești ? o mai lungi u . maiorul, tot ca să-și depărteze ținta. „1— Ceteşte notarul și: pentru noi. . | — Aturiei, se legă de acest . răspuns, mag iorul, sor fi cetit. la primărie comunicatele mninisterului ce “tipărim în ziare ? De numele - băiatului dumitale nai dat cumva, ? Ă — Ba tocmai, își smulse vorba bătrânul ducând mâna la. cingătoare ȘI scoțând zia- „rul, tocmai; și de-aia am şi venit, că stă scris: Vasile N. Trifan. EL să ep 
»— Daeai cetit, așa trebue să fie, moșule ; Și Fă-ţi inimă-—încercă să încheie ofiţerul— că pentru ţara lui -a murit, | — Nu, nu! 'ridică glasul -moz: Tritan, man - Dregătit. eu de-asta şi nu sunt slab: Dar Vroi să-mi spuneţi dumneavoastrii; 2:dacii -se poate ? Băiatul meu avea grad, sergent !i.. Maiorul: îşi: aruncă ochii pe deschisă: . Ia | — Bergent, da ; sergentul Vasile Niţă Lei 

" matricola
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fan, şi a murit cu onoare pe noul pământ: 
al patriei, subt- cutele drapelului cuceritor.. 

— Atunci, zise moș Niţă, fără să se sizată, 
măgulit de vorbele ce. Gurgeau îmbărbătate din . 

gura maiorului, de ce nu i sa pus gradul Şi 
la; gazetă? . - 

- Maiorul, cure nu aştepta. la o. imputare, 

“ îngână încurcat : 
— O fi fost vreo :greșeală..,. - 

„__— Seumpă greșeală, “domnule maior; foarte 
scumpă pentru mine! Numele la gazetă! fără 

„grad! ca al fiteşcui:.., un sergent!... Să stea 
seris și să cetească. tot satul! Ocara asta nu - 

"i se cădea. '“Sergent !.... Măcar. atâta, ce păca- 
tele! Mi-e și rușine :să mai scot capul între 
oameni. 

Și. întorcându-se jesemnat: pe opinci, moş . 
Niţă "Trifan vroi să iasă strângându-și şubi*pe 
pieptul ce-i rămăsese desgolit. Dar atunci de- 
getele lui atinsesă medaliile reci, și aducându-și 

| aminte de galoanele cele făloase care il învățase, 
altădată, cum trebue să se poarte un brigadier, 

se mai .răsuci odată cu faţa la-maior şi, 
făcând front, rosti. a. doua oară, înnecai, din 

“adâncul sufletului. lui rănit: 
— Sosmpă greșe cală, să, trăiţi, domnule - 

7 maior! la ,
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“Conu: Tudorel - vi sir i- o _seturteze puşea- 
șului: 

- Ci mai “no, In03 lie, că mi-ai  împuiat, 
“urechile, N'ai vIcă să mă mâi de nas ca pe 

> 

copii, acum; Dă-mi pace. 
Boerul încăpățânat, puişeaşul întipt, —nu se 

înţelâgeau, deşi amândoi plecaseră voioşi să îm- 
puște iepuri. Tar moş Ilic, pe lângă că țanţoş din 
firea lui, se: eredeă, şi cu drepturi asupra tână- 
ului. Doar: nu de-a :surda îmbătrânise la 
curtea, din Sălcioara,- spunând basme şi eres- 

„când ţâncii boierești la gura sobij, când i se - 
odihniă puşea în cui. acum, că le-a: odrăslit . 
tuleiele pe subt nas, să 'nu-i mai. şiie nici 
Vo vorbă! Nu-i stă gura de fel: 

— De, boier - eşti, mare eşti, “stăpân 
_mi-ești, dar de sfat bătrânese. s să nu „te lepezi 
cucoane. 

Tudorel . date din: „umeri, strânse pușea sub- 

j
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suoară iar: spri âncenele-i -i fulguite de omit, 

„se. lăsară, în jos, pe pleoape. | 

„Tot se mai zăriă calea înainte. Dar prin- 

ese să se înteţoască - „ninsoarea, - Şun- vânt 

pizmaș îi bruftuiă  dindărăt. eu. coșgentitele. 

- sburături de zăpadă, sări dei, jos. -.. o 

-.-Păşiră 'ce .pășiră prin. troian, tăcuţi, până 

ce iar luă vorba bătri ânul: | 

— Nu, spuneam cu: mușcă crivățul pe la: 

ceafă, ne cuprind troienii, aci ni se mfundă, 

Hai ș Şom întoarce, coane Tuderel, că. de vân 

nat pi s'a şters. - - 
„Conu "Tudorel nu se dă: i 

„— Tacă-ţi fleoanca,. odată! 

. — Ne-apucă noaptea, . pierdem drumul. 

M aș mira de nu ne-ar amirosi Și lighioanele. 

 “ Rlăcăul trăgea din cărbunele stins la ca- 

pătul . lulelei; nu „vrea Saudi, şi-şi chema | 

„„Ogarii, şuerând: 
— Dulfa, Ciurez,. Dragul... Aici copii. . 

| -Ningei, ca dintrun ciur fără. văcălie, los- 

topanele cât palma și se cuseau căpă ătâie de 

-plapumă albă din poalele norilor, .suri, până de 

vale, jos... Câinii veniseră lângă stăpân și mergeau - 

alături, stând câteodată 'să:și scuture cojoacele 

„de zăpada ce le îngheţă, spinările.. 

Răsbiă. moş Ilie, luptă 'Padorel, și. după ei 

„opintiau câinii, sleiţi, cât' puteau. A Merseră ca - 

vreun Ceas încă, cu . traista goală, nu 'se- ivi 

„nici picior de iepure ŞI. se înnoptă, a zor: 
!
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 CATON THEODORIAN 

Moş Ilie se cam: apuse ş și-l mâneca pe limbă. 
Daci cu graiu - înţeles numai 'vorbiă,, nici să - 
tacă nu-i plăcea; bombăniă, „acolo, vrate- și 

nevrute și se ţincă după stăpân. Il docănii, 
îl sâciăia, dar se gândiă şi cocoașelo să. și le 

_înceree..Nu. pentru el doar, pielea lui bucuros 
„Par fi pus-o orișicând - zălog lupilor, dar. se 
sândiă. la stăpânul neminţos și la primejdie. 
Taman își pipăiă patrontașele când, scurt, 
cuconu Tudorel ciunti_ pasul, se întoarse şi 
se pomeni nas în nas cu bătrânul: In bătaia 
viforniței ce-i gonise până aci delu spate 

simți Gi-l “orbește spuzeala și se, clătină puţin: 
pe picioare. Prinse, totuş, a râde: 

—— Acuii acu, moşule; mai mergem, ori 
„nentoareem, cum ziceai? -. . : 
„Moş Ilie se uită la flăcău și se cruci : 

— Incotro să ”ntoareem? Acu- -5 mai a- 
_proape: Gălbinaşii... a 

— Ce Gălbinaşi, moş. Ilie? Nici în Po- 
toceni nam ajuns, cc 

— După socotința dumitale, o. fi. IE! he! 
unde-au rămas Potocenii! De când am lăsat 
drumul Potocenilor! Acuma tăiem şuşeaua 

„judeţeanii. Se văd bulamacii telegrafului. Om 
“avea noroe de-om dibui până n sat... acolo, 
„Sa ?nehâiat, acolo mânem, că alteum nu el. 

Lui Tudorel . i-se făcuse” foame. de câine 
lihnit” și-i chiortiiau maţele.. | 
o Da niscai mâncare so găsi pacolo? |
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— De, dacă prididim troianul până la 
câxciuma, „Vărzarului,-— poate! 

— Ia scapără „il amnar, MOȘ Ilie, să-mi 
stâmpiir foamea co pipă. | 
- Bătrânul. îşi” sumese pulpana, șubii și scoase 

- cele de trebuinții pentru. aprins, Apoi întinse - 
fitilal lui “Tudorel de-şi aţâţă sgura de tutun. 

Crivăţul tăiă ca brigiul, şi mai cu seamă Tu- 
dorel nu-i mai putea răbdă înţepăturile, stând 

„pe loc; O întinseră iar la drum, ar ând drept..' 
„ţintă sârma. telegrafului” și stâlpii ce se ară- 
tau pe jumătate mai scurți în zăpada înaltă. 

Pe locurile unde- erau grămezi de.pietriş se: 
ridicaseră vârfuri de  mușuroaie albe, iăr. 
întralte părți se vedeau insule de negreață. - 
"ot luptând, cu nămeţii obosiseră Şi mai în 

“glumă, mai adevărat, Tudorel veni la vorba 
moșului: 

— Așa mi-o fi! fost scris, , moşulică, să-mi. 
las. ciolanele p'aici. - _ 

- Dar moş Ilie nu înghiţiă asemenâa, glume, 
La ştrâmtoare simţiă și mai tare cât de drag 
îi. eră Tudorel, mai răsfăţatul dintre toţi CO-... 
piii purtaţi: pe genunchii lui. 

— Dacă naş fi și eu p'aci pe aproape, 
„de! Nu mă ştiu ele pe mine, dihăniile?! 

Tudorel cunoşteă credința bătrânului, îl 
știă că e neînfricat și “se bizuiă, cu toate că 
“nu se temea co să isi lupii chiar după întâia 
zăpadă. 

Caton Theodorian | | - 3 _
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TA cele din urmă îi împresuriă mantaua 
nopţii şi la o „depărtare începi: să licăre o 
luminiţă slabă. Până întwacolo mai aveau de 
furci însă și troianul. creștea repede, ca aluatul! 
la. dospeală. O ţintiau amândoi fără clipeală, 
măcar că viscolul îi plesniă peste gene.. 

— O fi hanul " Vărzatului? zisuflă Tu-,. 
dorel. | e Ma 

—— Nu-mi vine a “crede... Poate: cantonul 
_Șușelii. 

Indreptau înnotând din geeu, “tind _piepţii 
„de omăt, Spre lumină. Dela o vreme scânte- . 

„ ierea pieri, 
Atunci chiar că-l fripsese niţel la inimă pe 

“Padorel: 
— Sa stins, moş Ilie. | 
— Ba nu sa stins, am greşit noi din cale-i. 

“Cantonul ţine ferestrele spre răsărit; se vede - 
că-l luim pe din dos âcuma. . 

Așa și era, deodată: desluşiră ca o moviliţă; 
iar dacă ocoliră puţin, după: chibzuiala bătrâ- 
nului, începi să se prefire O dâră gălbuie pe. 
albelile așternute, și pe urmă iar le. zâmbi- 
lumina. Acuma numai aveau mult, o fașe de: 
câţi-va stânjeni, și ajunseră drept la ușe. 

lerestrele „erau căptușite şi astupate cu pa-. 
„dele de americă. Printre rosturile vătuite nu, 
se zăriă înăuntru. Traseră cu urechia: muțenie, 
„Bătură: nimic. Atunci mn0ș Ilie întoarse patul 
„puștii şi izbi cu nădejde în canat. Nu sauziă
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decât șușetul zăpezii ce. se! cerneă solzoasă, pe 
“troian, cum mai picase vântul. Sârma telo- 
“gratului prinse să trăsară şi să-și scuture ciu- 
curașii albi. Incepă să strige: 

-— Hei, jupâne. picher, ii fă bine de des 
chide; coani Mandoo... 

Până ce puse umărul și împinse să smin-, 
tească uşa din balamale: 

— N'auziţi ?... | 
-— Cine-i? DI 
„— Iacă. noi... 
„— Care voi? | 
— Boieru-meu, conu "Tudorel, din Salcioay a, 

și cu mine, Ilie Puşcașu. 
N'avâvd cum, femeea picherului trase ză- 

vorul și ușa, împinsă în afară, bătători' nor- 
manul «de zăpadă în "perete. 

In tindă, era cald bine, pe vatră focul se cam 
'stingea: și odaia părea curăţică. Tudorel, înainte 
de toate, ochi patul ce-i era venit pentru 
noapte: sarătă bun, moale, se vede unde nu, 
„dormiă: nimeni pe cl. e | 

— - Dar de mâncat, la dumiheata, e rost! 
gospodino”? rupse "Tudorel înfomătat, măsu- 
rând pe nevasta, picherului, ce surăta țâfnoasă, 
cu mânile încrucişate pe sân, | 

— Nam, domriule, n'am. nimica, că-s sin- 
gură; mi-aştept şi eu: omul cu: merinde „dela. 

„Oraș; mâine do veni. , a
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— Ce picatele! La o „casă de gospodari, | 
pentru nişte drumeţi  de' creştini |... 

— De, domnule, nu e!. 
Moş Ilie o știă pe Manda, calică vestită î în - 

şapte şate. Fiexbeă de ciudă: 
—'La un războiu, ţi-aş arăta , eu că ai. 
— Aşa să. am eu. parte. 
— Un puiu de găină. 
— De unde? . 
— O strachină de fiertură... 
— Neam! -- | . 
— Un codru de mălai, o 
— Neam, neam.. 
— Ceapă, brânză, turtă... 
— Neam, neam, neam! . 

Tudosel sâlnicit, se trântise îmbriicat pe pat 
“şi. suflă rotogoale de: fum, pe gură, în tavan. 
Lisase pe bătrân să se descurce el cu gazda. 
„Ogarii adulmecau după potaia. picherului, 

ce-i mârâia, de 'subt pat; o scuturariăi de ceafă şi 
Manda se văză nevoită să-și dea câinele afară, 
ca să se potolească ai. musafirilor, -! a 
—Da o căldare ai? o mai întreabă puș- 
caşul. | 

— Cildare? Ri. căldarea de mămăligă a - 
noastră. Este. 

- Se gândiă cor îi adus ceva, drumeţii să-și 
giăteascii o | SI - 
„— Ia dă-o "ncoace. e i 
Manda : “se sui, se nvâră, si eși „Pe ușiţa
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din dos, de-aduse “căldarea trântită p'un butoiu - 
afară și în care fiersese păsatul, de dimineaţă. 
Se 'vedeă spoită cu scoarță de mămăligă us- 
cată, pe dinăuntru. I-o luă din mână, mezse 
de-o frecă cu : zăpadă şi veni- cu ea curată, 
spilcă. 

—"Ţi-0 şi “ curățui... Dar un pietroi so fi - 
- găsind? 

Femeea se șterse cu - degetele pe buze. Tu- 
” dorel se ridicase într un şold, pe perină, ȘI se 
“uită, mulţumit, la moş: Ilie. 7 

—- Ei? Aj,ori nui un pietroiu? pi 
În: Manda, crăpă - fierea, de. batjocura . puș- 

cașului, umflă guşa şi zăboviă, cu: răspunsul. 
— Nu spui? Nici atâta nu dai? 
— Ba pietroiu este, la, fântână. sântără. | 

— Ta -fă-micte căte repezi de-mi adă unul; 

dar știi, frumos, mare, gogonat, — să ne-ajungă. | 
La omul abraş s se mpacă drumeţii şi cu boz 
lovani. 

Se codi, 'se mai suci, dar î îi făcu Manda pe 
„chef. A duse pietroiul, alb-gălbui, auriu ca 0 
“căpăţână de varză acră. 

Moș Ilie turnă apă din doniţa de dură uşe, 
umpli căldarea,, mai limpezi pietroiul într'o! 

“strachină, prinse ceaunul de cârlig pe vatră 
şi aţâţă focul cu vreascurile uscate după sobă. 

— Duun... Sare, zic căi avea. 
Manda se unită la el g gata să-l necinsteasci,
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Co râde, dar se! lipsi și scoase o hârțioară 
dintrun borcan "din firidă. | 

=—. A şaaa... Dă 'ncoace. Puşcașul presără un 
prul de sare în apa ce începu să aburească și 
Sașezi grecește: jos, lângă fiertura. lui. Manda 

“priviă, bleandă, şi inlemnise în. capul oaselor, 
Când: începă s să clocote apa, MOȘ Ilie. iar: 

aduse aminte de gazdă. 
— Da niscai urez, ne dai? 
„Așa 0 luase că numai era loc.-de tăgadă, 

Şapoi cam. vrea să vadă și'ea ce-o să ispră- 
vească moş Ilie cu pictroiul, fiert în murături 
Şi-n Orez. 

Avea o pungă plini, orez ca argintul. Dar 
se cam săturase și Sbucniă înăcrită,: 

—-  Dumneata * “Tăzim. Ce-o să. iasă: 
dintrun pietroiu ficat? | 

- Ai vedea...» | 
Tudorel, de pe pat, urmăriă, petrecania, își 

țincă, râsul și sorbiă fumuri adâni.- Câinii 
aţipiseră. - | | 

. După co fierse şi orezul, moși Tie iar 0 
luă pe nevastă. 
— Acu. 0 lingură de uit, 
— De unde să fie unt?.- 

N 

— Grăsime. | 
-— N'am, păcatele mele; nu e. 

-— Slănină, de, — o bueată:; 
—. Slănină! Pichereasu își aduce aminte că 

în pod, la CO, între șunci şi mușchiul eţi, aveă şi
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o sliininti mâncată pe jumătate. Dar nu se 
“îndură . | 

— Sliinină de.. la cată. 
S'o facă și pasta; Se indemnă și dupii ce 

“boscorodi prin pod, pe întuneric, veni ţinând-o 
de sforicică, ca po mortăciune înghețată, de. 

coadă. Aa 

—. Atâta-i toată... i 
Moș Ilie o spălă și p'aceca, tăit nodul! 

şi-o aruncă pe foc, în căldare. Fiertura începuse 
să forfote și să scudă şi. în toată casa plutiau 
aburi. plăcut mirositori, aţâţând - foamea cea 
mare a lui Tudorel. şi trezind câinii, ce -des-. 

chiseră ochii şi începură, să caște nările. 
-—, Acum să-mi dai cârpătorul de colo, 

că-l văd curat, încheit moş. Ilie; pune masa şi 
dă-ne. linguri. Avea pichereasa și tacâmuri. 
Tar bătr ânul cu . colţul șubii mănușe, apucă, 
căldarea de cârlig go deşartă, cu- sura în jos, 
pe tipsia de lemn. Pietroiul pocni pe scândură 
și” pilaful, ramen - şi bun,-cum nici turcii nu-l 

nimeresc, salese rotund şi gras. Scoase pietroiul 
cu lingura și-l. dete gazdei, . 

— “Asta să-l rozi dumneatale, - Cai dinţi 
mai sănătoşi; boierul meu mănâncă pilat. 

- Zăbăugă, se supuse, dar după ce-o arse pic- 
-troiul îl scăpă jos şi o-tuli din. casă, pufaind. 

Tar după ee conu Tadorel mâncă de se sătură, 
mai rămase și moşului şi se înfruptară- și câinii. 

“După ce se ospăiară, moșul chemă pe Manda, -
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șo puse să facă patul boierului. Era roşie ca 
sfecla şi tremură” vargi când veni: de afară, 

„Moş Ilie nu se uită la e ca. 
„_-— Acum să-mi. aşterni şi mie!-o cergii, 

ici, lângă vatră; iar dumneata, de ţi-o plăcea 
te-i întinde alăturea câinilor, că-s de neam. 

„Nava încotro: și împlini poftele moșului.: 
- Şi: dup'aceea;: începură să sforăie, fiecare în 
colțul lui. Numai Mandei nu-i se lipiă 
somnul de gene, în odăița rece de lângă vatră, 
unde se închisese Şi bombiiniă. 

Dimineaţă, când se seculară musafirii, picherul 
tot nu se întorsese. Mânda, vânătă de nesomn 
și opărită de. necaz, le. deschise uşa şi-i 
urmări până ce-i văză pierind în pânzele 
iernii. . Ă 

- Câinele casei se strecurase în tindă, rebegit; 
eu ochii urduroși şi de el dete cu ochii întâiu- 
Manda, dupăce trânti ușa pe care eşiseră 
musafirii. Pe el se sără acum. .. | 

— Tu-mi mai lipseai, potuie, lighioanii:, 
Na, îndoapă-te; janghinosule. i 

TI apucase de după cap și-l. dădea cu botul 
de - cârpătorul unsuros, rămas pe scânduri, 
Şi-i vâră pietroiul pe gură. - - a 

| „Apoi izbi ușa de. perete şi-l repezi “un 
picior în pântece, de se duse de-a berbeleacul, 
pe sus, căzând ameţit - pe salteaua albă. şi 
moale, din curte. 

  

-



NENEA” FANACHE. 

Parcă eră 6 lozinci. Nu întâlnea un cu- 
noscuț, la 'Purnu, unde mă numise guvernul 
întro Slujbă nouă, fără să-mi zică: 

— Du-te odatii şi pe la Meteleu, la nenea, 
“Fanache. Nu ştii ce -om do ispravă e, cum 
primește de bine și cum 0, să-ţi placă la el. 
Du-te. zău; să vezi... | 
„. De nenea Fanache dela Meteleu se vorbii, 

mereu în jurul meu. Auzeam că e un boier. 
“bogat; foarte bogat, bun, primitor şi darnic, 
=——. din cale afară de darnie. | 

Ajutorul de -primar îmi -arătase un ţigaret 
de chihlibar spunându-mi: 
„n —- Dela nenea Fanache..:. Și mi-l lăudă şi 

"el pe. boierul din Meteleu, de nu-i mai stă 
gura. Să nu-l ocoleşti. Când te duci prin ju- 
deţ dă- şi po la el odată. N'ai“ să te ?ntorei 
cu. mâna: goală... | 

— De-aia să mă duc? intrcbai eu. 
— Nu numai de-aia. Dar să vezi ce pri-
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mire o. să-ţi facă! Ce casă ține! “ce masă! Și 
"ce suflet de.o0om e! . ă 

Până şi cucoanele «mi-l ridicau în. slăvi pe 
nenea Fanache. Nenea Fanache era corbul alb 

“al judeţului -şi toţi "câţi treceau pe acolo tie- 
'buiau să-l cunoască. Era singura fală a bu- 

„nilor teleormăneni. | | i 
“Cu toate. acestea trecuseră, vreo patru luni 

de. când mă su:ghiunise stăpânirea la 'Leleor- 
man şi eu cunoştinţa faimosului. moșier tot 

n'o ficusem:  Așteptam să se. ivească” vreun 
- prilej, să găsesc “vreun pretext, să nu mă due 

așa, netam-nesam. Și tot pândeam' să-l gă- 
sese pe nenea F anache- cu vreo abatere, cât. 
de mică, la legea pe care o aplicam, ca să: 
mă duc -cu treabă. Nădejdea asta, însă, pu- 

„team să o las. Boierul dela Meteleu trăiă în 
frica legilor. ea _cel de pe urmă supus al sta-. 
tului, şi numai de pe moșia -lui nu-mi veniau 
plângeri. | . 

Into zi prefectul îmi „spuse şi el: 
— N'ai vrea să mergi odată pe Valea 

Vedei, la nenea. Fanache? 
"— Ba aş vrea. 

Şi pentru” că se ducea cu automobilul. în- 
tr “acolo, mă luă cu el: :: 0: e 

— Hai cu mine, atunci. Xe să te mai sa- 
turi. E un om tar! 

Mam dus şi spun drept că nu mi-a părut 
rău, După, trei „poştii de drum șes, „monoton și
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plicticos, începură, să ne împresoare livezile 
bogate, ţarinele crescute, se făcură niște lucer- 
nării catitelate şi coborârăm printr'o branişte 
de fagi, cade. vreo trei chilometri — un crâng 

» plantat, de nenea Fanache — din care nu mai 
eșirăm până la conac, Prinsă între salcâmii .: : 
tunși, se ivi, apoi, o casă românească, înaltă, 
măreaţă, cu. pridvoare arcuite; o grădină cu 
trandafiri fel de fel, cu pomi roditori,: tarlale- 
de fragi, “rânduri de smeuri şi de coacăzi; 
în sfârşit se deschiseră, odăile, îmbrăcate cu 
sofale turceşti, nenumărate, — 9 gospodărie * 
domnească. Şi un om! un om! — aveau drep- 
tate cunoseuţii mei dela 'Purnu Î— un om et 
nam mai văzut! Nişte ochi albaştri, buni, o 
barbă tunsă scurt şi: albă, 0. faţă senină, un 
glas liniștit, cald, și un vino'neoace necunoscut, 

„-ce se desprindeă din toatii. făptura lui blândă - 
și prietenoasă, . Pe | 

Prefectul, grăbit, wa stat, decât spre a lua: 
„o dulceaţă și după ce m'a dat în primirea, 
lui nenea Fanache, a ?ntins-o cu automobilul,. - 
în inspecții... Da 
„Si ma ţinut nenea Fanache la el, la Me-: 
teleu, trei zile ce au trecut ca o clipă. Am | 

"petrecut acolo ea întrun raiu, şi, mărturisesc 
mnă învăţasem cu binele de nici nu-mi. veniă 
să mai plec, a 
„Un om: singur, neînsurăt, fără copii, încoa- 
jurat de-o droaie de. slugi vechi, ca de nişte 

7
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„prieteni, ca de o familie, — o atmosferii de 
curăție și de încredere, cum: n'ai crede că se 
“poate gisi pe pământ. 'oate la el mergeau 
ca pe fotiţe şi rosturile: se învârtiau strună, 

parcar fi fost unse de-o mână dumnezeiască. 
Niciun sgomot nu turbură mișcarea, viaţa și 
sănătatea” în- care plutiă colțul acesta bine- 
cuvântat. Livezile, unde osteniau zeci de braţe, 
-păşunele păscute de” vite. tiupeşe, eleșteul. de 
subt, plopi, unde cădeau -năvoade asvârlite de 
mâini dibace, stupăriile cu zunzet învălmăşit, 
crescătoria de. gândaci de mătase, atelierul de 
țesut, înveselit de tinerețea țărincuţelor “haw- 
nice și de alergările suveicilor, toate își aveai 
rotirea lor bună. Și era: o plăcere marc să 

- mergi dus de braţ- de. nenea anache, să-i 
asculți Jămuririle spuse cu “voce “ domoalăi Şi 
să priveşti, înminunăt, cum se: întrec, acolo, 

toate, fără, vâlvă, fără cicală, dintr un îndemn 
tainic și fermecat, î Ă 

Mai aveam de. -văzat grajdurile cele vestite, 
şi economia de vite. Astea rămăseseră pe ziua 
de-a treia. 

În ziua aceea, care era și ziua mea de pl: 
care, nenea Fanache se sculase în ruptul zilei - 

“şi când ne luam - “ceaiul” în foişorul cu prive- 
lişte pe luncile -Vedei,. îl simţeam  neastâm-. 
părat şi nerăbdător să ajungă la ;obişnuitul | 
dar pe care îl făceă el oaspeţilor lui. Eu, pre- 
venit, nu-i: dădusem de loc prilejul dorii şi 

.
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“mă făceam. că nu văd sumedenia de lucru- 
şoare drăguţe — figurine, rame, vase — puse - 
în evidență. pe mese, pe etajere, spre a-ţi lua 
ochii și a. te ispiti. La Turnu aflasem că bă- . 
trânul își urmăreşte musafirul cu priviri în- 

- demnătoare până ce îi lunecă ochii; până atinge 
„un lucru, ori admiră ceva, şi i-l -oferă numai 
decât. Iar musafirul nu poate face altfel decât 
să primească lucrul. ales cu care-l dăruiă pă- 

trânul. , 

Tocmai pentrucă “stiam, mă ferisem cât 
putusem să mi uit mâi lungori cu jind la vreunul: 

- din lucrurile. frumoase, a căror menire o 

cunoșteam, Mă arătasem ca un om fără gust, 

nepăsător de toate, mă strecurasem prin ispită 

„vitejeşte şi eram mulţumit că nu m'um des- 

minţit mie însumi. Dar nenea Fanache făceă 

venin văzând că trece vremea și “că sapropie' 
ceasul plecării mele,” fă ca nimie din casa 

lui să mă fi ademenit, ca să-mi poată dă. 

După dejunul, cara fusese foarte gustos și 

forte vesel, propristarul mă duse în. biroul lui, 

ca “să-mi arate un. <Alfa separator». model 
nou, o: mașină de ales untul — mai ingenioasă 
și. mai practică de cât toate cele cunoscute, — 
pe care: o despachetase în ajun. 

Cufundat în“ desluşirile interesante ale lui 

nenea Fanache și. u'mărindu-i - experienţele, . 

“atinsesem vai!—- ce zic . atinsesem, chiar luasem 

în mână-— —tăietorul de hârtie, un „dinte de 

Va
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elefant șlefuit cu artă, şi mă jucam cu el. 
» Nenea Fanache, cu ochii lui jucăuși, îmi prinse . 
mișcarea și cum mă văză cu mâna pe fildeș, 

„își nită aparatul -și se repezi, peste masă, la 
mine: - Ă Ie | | 
„_— Îţi place cuțitul ăsta? Dacă-ţi place ia-l, 

să-ţi aduci aminte de mine... Cine ştie când 
mai vii p'aici, ori câte zile oiu mai avea de 
trăit. Să nu mă uiţi așa, repedel... 

Căzusem în laţ-şi mă dădusem prins. Cum 
să-l refuz și cum să nu-i primesc darul? Stam şi 
mă gândeam cum să es din încărcătură. Dar 
el, luând tăcerea mea drept :consimțimânt, 
înfăşură repede. obiectul într'o hârtie ŞI mi-l. 
băgă în buzunar până nici nu .prinsesem de 

„veste. Eu bâlbâii câteva cuvinte de scuză și, cu 
destulă, păre de rău, i-l. dădui înapoi. | 
„Nenea  Fanache, însă, nu se dete bătut. 

Prinsese. ocazie și nu vroiă so scape. Lăsâ 
capul pe un umăr, cum fac copiii răsfățaţi 
când vor să te. înduplece, și mi se rugă frumos: 

„— De ce nu vrei. să-l iei? De ce nu-mi 
faci plăcerea ? Ori să-ţi dau altceva? Stai! Şi 
trăgând „un saltar îmi puse . dinainte alte 

"lucruri, mai de preţ,:. scumpeturi: o ramă de - 
mozaic cum pam văzut nici la Murano, o. - 
tabacheră rusească, un. vas de Vezts, un Şir 
de mătănii de lemnu de trandafir, un ac: de | 

"eravată cu safir,—toate, spuncă, lucruri aduse - 
de prin călătoriile lui de: iarnă, numai pentru 

- . 2
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prieteni, Şi mângâindu- le cu priviri zâmbitoare, 
„eu dărnicia unui. sultan, „mă înibiă mnereu, 
“să aleg. | 

— Ja ce-ţi place. mai mult, Un suvenir... Cu 
atâta îmi mulţumesc şi eu sufletul! 
Uite, nu ştiu ce încăpățânare proastă ori. ce 

mândrie neroadă, mă făcă să rămân nesimţitor 
la rugăminţile înduioșătoare” ale lui nenea 

_ Fanache. Ca uh'om rău. crescut, ca un mojic,. 
“nu vrusei să primesc nimic, ba chiar îi dădui 

un răspuns necurviincios:. 
„— Cu plăcere. nene 'Fanache, erede- mă, aș 

“lua... Dar să'nu stărueşti, eu, cu slujba mea 
nu pot primi dela. proprietari... Sar putea 

“auzi, Sar. zice că primesc mită, Şi nu vroi, 
zău, numai din principiu... | 
:Nenea Fanache . mă privi “o “ităturăă 

miloasă, își adună miirunţișurile, le asvârli ci 

dispreţ în saltar, . încuit râbdător și-mi zise 
stăpânit: 

— Astfel de.om sunt eu! 
„Numai “atunci. înţelesei mai bine ce ăm 

făcut, văzui că qm rănit, sufletul acestui om 

de treabă, ȘI rând să-mi îndrept! greșeala, îl 

rugai să .nu - se supere şi să mă ierte. Dar: 

“nenea Fanache, mărinimos, mă bătă pe umăr 

fără necaz şi mai adăogă: " 

-— Aşa sunteţi dumneavoastră cei mai tineri! 

Apoi, vecăplitându-și înfățișarea lui. bună, 

se duse sprinten în sală, de- -mi aduse pălăria,
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mi-o puse în cap, își luă și el pe a luiși-mi 
apucă braţul: o: Sa E 
„— Hai să-ţi arăt- grajdurile. - Şi, bucuros: 
că, sa: isprăvit așa,'îl urmai pe unde vriă.: 
Cu aceeaș voie bună şi prietenie, mai bine 
de două ceasuri, mă purtă nenea Fanache, 
iute de picior, arătându-mi lucruri, şi: mai 
minunate încă. Armăsari “englezești, cai: de 
Rusia, cârlani tătăreşti, vaci olandeze, miei de - 
Merinos, berbeci de Anatolia, porei de Man- 

„gălița, — mă rog, herghelii, tamazlâcuri * şi. 
„ciurdini ca de prin "povești. Și grajdurile cu 
curţile lor despărțite. după soiul animalelor, și: 

> 0 rânduială, și curăţenie! Și îngrijitori harnici, - 
cu tragere de inimă, şi pricepuţi! Să tot stai 
și să tot priveşti! În lumea asta de vietăți 
necuvântătoare, nenea, Fanache se învârtiă cu- - 
drag, împărţiă „bucățele de zahiir, puneă cu 
mâna lui câte un braţ de lucernă vitelor favorite, - 
ziceă pe nume fiecăreia, iar animalele îl răs- 
plătiau eu uitături inteligente și recunoscătoare, 
Pe toate le iubii şi de toate îi eră milă. 

“ Întoreându-ne la conac, trebuiă să trecem 
pe la. fânării, de unde prinse să, latre 0 droaie - 
de câini care, "pesemne, mirosiseră picior de . 
străin: fox-terrieri, prepelicari, basseţi, pudeli, 
şi un terre-neuve de toată frumuseţea. Nenea 
Fanache șueră, rosti două nume: Dolly ! Auf ! 
şi de după clăi se iviră, somnoroşi, încă: doi 
terre-neuve,---căţeaua, și cățelul. Căteș trei -erau 

= | a N
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o minunăţie. Nenea Fanache le mângâit blă-. 

nile -şi' câinii, care” nici nu mai băgară în 

seamă. pe cine lătraseră, veniră să se gudure 

și să se' tolănească la picioarele stăpânului. 
—Ah! făcui cu admirând puiul de terre- 

-neuve. Pacă e pictat: ticălosul ăsta... N'am 

mai văzut câine așa.de frumos! 

— Da, e frumos lucru niare — zise- nenea, 

Fanache—e frumos și unic... Din trei prăsile 

ăsta, singur mai “trăiește şi nici nu mai cred: 

săi mai dea căţeaua, ci'e bătrână. Nu.ştiu. 

ce le-o fi fost de: nu: le-a priit ălorlalţi. La 

ăsta-mă uit ca la un prinţ. Nu l-aș... i 

Dar eu, răpit de frumuseţea “câinelui, n'aş- 

teptai -să-și isprăvească nenea Fanache vorba 

care mar fi împiedecat săi mai suflu, și mă, 

luă. gura pe dinainte: e Si 

„2 — Uite, cățelul, . dacă ini l-ai dă,— l-aş 

primi. Un terre-neuve ea, ăsta e visul meul... 

“Ri. bine," nenea Fanache “fu: la- înălţimea... 

faimei lui şi mi-l dete. Nu ştiu ce-l putuse - 

face să-şi calce pe inimă, dar mi-l. dete. Pro- 

băbil, plăcerea de a mă dărui și pe mine.cu 

ceva din casa lui. Căci ficuse o sforţare. su- 

praomeneasci spre a zice, aproape - sugrumat: . 

— Bal dumitale... cc a 

Vreun sfert de ceas' câinele rămase pe 

mâinile unui argat care-i făcu «toaleta» şi-l 

aduse în casă c'o seardă nonă-nouţă, cu-un lanţ 

de nichel tot așa de nou, şi gata de călătorie, 
Pe 4 

“ Caton Theodorian.
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"Cele din urmă ceasuri ce am mai petrecut 
în casa dela Meteleu, nenea „Fanache nu sa 
mai despărţit de Muff, Lângă el pe canapea, 

"cu botul în ceaşca lui cu cafea. cu lapte ce 
„ni s'a servit pe-la patru, împărtiișit din toate 
“și cu capul pe capul lui. Și nici despre alt- 
ceva n'a mai fost vorba. a 
„„—. Deoeamdată, mă învăţă; să nu-i dai 
decât lapte și mămăligă, că e abia înţăreat. 
Peste vreo două săptămâni supă, legume” și 
iar lapte. Mai încolo, poţi să-i dai de toate; 
dar la carne să nu-l prea înveţi şi ncfiartă 
să nu-i dai de 'fel.. i : 

Ovicât sar fi silit si-mi arate că mi-l dă 
bucuros, nenea Fanache nu-și puteă ascunde părerea de rău și eu, înainte de plecare, m'an „+ gândit că făc rău că-l despart de câine. - „2 — Ştii ce, nene Fanache, stârşii prin a-i spune, ţi-o: părea rău! Nu mai: iau câinele. 
— Se-poate! — se întoarse nenea Fana- che la mine mustriitor, Se poate una ca, asta ? De ce să-mi pară rău? Ce, la mine ar trăi el mai: bine ca la dumneata? Sa 
Ce era să: mai zic!- Am plecat. cu câinele și am lăsat pe nenea Fanache în capul scării privind cum ne ducen, cu melancolia omului care-și birue o durere mare, Sa 

„“Prăsura curţii: ma dus până la staţia cea mai apropiată, a drumului de fer, de unde am luat. trenul.: Mutt era un câine asculțător, |
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cuminte, ca orice câine de rasă: În trăsur ă a 

stat nemișcat. la picioarele mele, cu botul pe 

oenunchii mei și întrebându-mă, parcă, cu 

oc lui cuminţi, ce am de gând cu el. În 

agon însă, huruiturile și smiciturile drumului 

de: “tes, îl făceau “să-și arate mirarea plecând 

urechia la pământ, iar la pornirea trenului 

din staţii își pierdea, “cumpătul și se prăv sli 

de pe canapea în braţele mele, chelăliind 

„văpăcit. - Deştept însă, sa dedat” lesne, Sa 

lungit frumos, “a adotnit și am ajuns acasă 

buni prieteni. _ | 

Lam dat în grija celei- mai bune slugi zi 

în fiecare zi, înainte de-a eşi din casă, mă 

duceam $ să-l văd și să. mă îneredinţez cum îi 

merge cu regimul de singurătate din curtea, 

“mea. Mult nu 'păreă că . duce "dorul alor lui... 

Sa dat pe -brazdă, numai decât şi a început 

să se lipească. de. noi. care-l îngrijeam şi-l, 

hrăneam bine. : 
A patra zi, ce să. vezi ? Nenea E Fanache la 

mine; O vizită pe cât de. plăcută, pe atât de.- 

neașteptată. Ziceă că vine să-mi întoarcă vi- 

zita dela ţară, si mă poftească și „pe altădată 

la el; dar. adevărul .e că numai câinele îl. 

„făcuse să iă. drumul. Căci întâia lui vorbă de - 

el a. fost şi ardea: de. dor - să-l vadă numai 

decât. I l-am adus... 

Câinele, - tânăr, ăstițat, tispunzând Gri= 

cui îl mângâia, sa gudurat dela întâia bucă-.
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țică de zahăr ce i-a dat fostul. lui stăpân, 
cum Sar fi bucurati la oricine ; dar bătrânul a 

„rămas încredințat că Muff l-a “recunoscut; 
și asta i-a făcut o .bucurie nespusă. L-a luat 
lângă el: și nu l-a :mai slăbit cât a stat, 
alintându-l şi stricându-l : cu provizia de co- 
“feturi. din buzunar. Iar la plecare “mi-a. zis 
cu bunătatea lui știută : | Si 
„*— Vezi. cum mpa - cunoscut ? a „ Deatunci nenea Fanache și-a îndesit vizi- 

"tele și veniă ia mine de câte ori îl aduceau 
treburile la oraș, adică de câteori i se fiicei 
dor de' câine: -cam la o săptămână regulat. În capul uliții: punea caii la pas și 'ajungeă 
nesimţit până. la poartă; lăsa trăsura în uliţă şi-l vedeam. de pe fereastră cum intră. tiptil, „ocolind intrarea principală şi dând prin dos, 
pe la curtea slugilor. de-și vedeă . mai: întâiu „Câinele. Apoi îmi jertfiă, zece-cincisprezece. minute și mie. Vreo câteva săptămâni aşa a mers, Dragostea lui de câine mi-l aducea | „mereu... Dar ! şi părerea mea de rău că i-am răpit pe Muff creşteă, ceeace. m'a făcut să. încerce înco dată a i-l da înapoi. A fost de- . „Seaba. Și atunci iar ma privit „Pieziş, câm „dojenindu-mă: a 
„Se poate! 'Ori, vrei; pesemne, să nu-ți. . mai cale prin Casă d se In toiul werii nenea  Fanache' dăduse la. _Moșie o petrecere mare, : de-alea vestite, la
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care alergase toată, lumea şi 'poftise mai tot 

oraşul. Iu, care cam fug de adunările sgo- 

motoase, mă scuzâsem, dar. îi. făgiiduisem co 

“să-l despăgubese co vizită ' de alte trei zile, 

“mai pe toamnă; Primise învoiala, punându-mi 

“o condiţie: » Ca 

-—_Dar, atunci 'să-ţi aduci și cucoana. 

Eram înţeleși. Da 

- A doua zi după petrecerea din urmă, mer. 

sând la club, toată lumea „dare se ospătuse 

la Meteicu se strânse în jurul meu, care mai 

de care cu o imputare. - - 

„— Bine, dar cum ai: putut să iei câinele 

- lui nenca Fanache? Cum te-a lăsat inima? 

Ştii că i-ai stricat toată bucuria bătrânului ? 

„1 — Cum? sa plâns nenea Fanache? zisei 

cu mirat.: a a 

— Nanu, Doamne fereşte! Cum săseplângă? -- 

Ne-a, și jurat să nu-ţi spunem. Dar, fie, că 

știi. ce e pe el acum? O. jale. «Câinele, câi-. 

nele şi iar câinele». Si nu că ţi l-a" dat; dar 

i se pare că-i lipseşte îngrijirea dela, țară. ice 

“că are 0 presimţire că la dumneata o să se 

'piiipădească; că e câine. de. soiu care nu tră-- 

eşte ori pe unde, ciie singura prăsilă scoasă 

din nevoi.şi dacă 'la el în curte nau putut . 

tăi odraslele celelalte de asemenea câini, cum 

“o să trăiască la oraș, în. aerul stricat de aici, 

„la bucătărie, în- eurticiea - păsărilor, . nevăzând 

“alţi. câini... Vezi, de inimă rea,. nici nu maic, 

el cel de-'altădată! ÎN 
7
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Vorbele astea mă mâhniră și gata să-l împae pe nenea  Fanache, le spusei că-l dau „bucuros înapoi şi propusei controlorului fiscal, care-și avea drumul spre valea Vedei, să i-l ducă el, “numai. decât. Căci oricât de scump mi se fiicuse Muff, şi mie, - tot mai drag îmi eră să-l știu mulţumit pe nenea Fanache. Dar nimeni n'a vrut să-și ia, astfel de înstireînare, i Toţi mi-au declarat că nenea. Fanache nu Sar învoi nici mort să: primească un lucru. „odată dăruit,: și că sar supăra foc dacă, ar şti că ei mi-au -spus ceva.. 
„— Ce e de făcut atunci? 
muncindu-nii mintea, e -— Știm noi! zise unul, Să-l îngrijești bine pe Muff, să-l ţii în viaţă și să i-l arăţi “sănătos: de câte ori o. veni la oraș. Aşa o să se mai 

A. 

i întrebaiu cu, 

- mângâie. . 
Cu alte -cuvinte să mă “pun chezaş de zilele . câinelui. și nici Dumnezeu si n'aibă dreptul asupra, vieţii lui. Cam greu luau! “Toată noaptea n'am făcut decât să mă tru= desc cum a-și: seoate-o mai bine la. căpătâiu. Ni vedeam: decât o eşire; singura cu putinţă. Prin un omal meu, să momese, logofiitul dela Meteleu să. ia câinele. Şi aşă am şi “făcut. La vreo cinci zile câinele eră, dus, cu îngrijiri mawi, “ domnește, în fânăria lui dela Meteleu,. lângii ceilalți. câini și aproape de nenea Fanache. Când am ficuţ socoteala că nenea Fanache .
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si-a văzut odorul, a am luat telefonul şi-am cerut 

Meteleul. Dela distanţă puteam minţi mai fără 

de ruşine. Mi-am dres un glas întristat şi am 

început să mă vaet că mi-a - pierit câinele din 

curte, că mi l-o fi: fuvat cineva, că'l-o fi ucis. 

vreun hengher și-l rugam fierbinte pe nenea - 

Fanache, să mă ierte, și iar să mă ierte, că 

nam fost vrednice să-l îngrijesc şi! “să-l piistrez 

ca el... - 

Glasul lui nenea: Fanache î îmi răsună atunci, 

dela patruzeci de kilometri, de. parc-ar fi fost 

dincolo, în odaie. Voios, în. culmea fericirii, 

 căută să mă .liniștească. 
— Nu, nene, nu -s'a rătăcit, nici nu l-a ucis 

nimeni. Sa întors acasă... / 
— Vezi. dumneata! — mă făcui + eu. mirat. i 

Atunci nici .n'aş mai putea să-l țiu în curte. 

Ar fugi iară... Loemai când mă învăţasem cuel! 

— De! — zise “nenea Fanache dela Meteleu 

— n'a putut trăi departe de noi. Dacă a făcut 

cl, săracul, trei  poştii : mirosind  I6curile!. 

"Bine că nu i sa întâmplat ceva pe drum. 

-  — Daș spusei cu repede, e semn că trebue 

să rămână unde sa născut. 

— Dacă s'a întors! mai spuse nenea Fa- 

nache, de! ce-o să-i facem acum. 

Trei luni incheiate, nenea Fanache istorisiă ” 

cu naivitate. prietenilor - lui cum “sa întors 

câinele, cum “a ţinut de bine minte drumul și 

cum îi i prieşte lui acuma la Meteleu, aa
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“În timpul acesta, venii, toamna și se apropii, 
și făgăduiala ce-i dădusem lui nenea Fanache, că o să mă due odată şi cu nevasta la Me- „ teleu, — făgăduială de care îmi amintise în - vreo două rânduri și. la telefon. “Înti'o. bună dimineaţă ne-am suit în trăsură și l-ai călcat | - la moșie,. toemai când avea musafiri pe niște “vecini de prin Zimnicea și din împrejurimi. ” Cueonet, doamne, domnişoare, domni, erochet, ' tennis, lăutari, masă, chiulhan... "Poemai de ce fug cu. Mam căit că nu-l vestisem, şi lui îi „părea. rău că mă vedeă fără, chef. Chiar şi el părea stânjenit între atâţia oameni gureși și. sgomotoşi și se ţineă după mine prin. colțuri „să mă roaga să-l iârt și să se plângă că de "ce nu -l-am înștiințat, să-l fi găsit. singur. Cu "Ocazia, aceeu am Văzut și pe Muff, care cred că nu m'a cunoscut, deși mi-a ars o limbă pe .. obraz de-o ţin minte Şi acum. Am Găutat să nu-l prea mângâi și nici pe ceilâlți câini nu i-am băgat în seamă, de frică să nu mă „bănu- - iască stăpânul. . DE IE De prisos să mai spun că și de data aceasta neriea Fanache a făcut împărţeală de daruri. „ Mătăniile de lemn de trandafir Au trecuti la „gâtul unei doamne tinere, care ţopăise două |. „zile ca o diavoliţii la tennis și “la crochet şi care săriă de gâtul: biirbaţilor cum greşiă la un. păhărel de Şampanie; zice că Mătăniile o să le pună la icoană, că ea e o sfântă... “Poţi 

Si
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Sau- ales cu câte ceva. La -mine nenea Fa- 
nache s'a înfățișat cu mâinile goale, şi și-a 
deschis braţele întrun: gest de părere de rău: 
-— Dumitale nu-ţi” ofer nimic, că știu că nu 

primeşti mită... Iar nevestei i-a oferit un tran-. 

„dafire făcându- -mi cu sic, și peciijindu- -mă că 
„florile nu se pot refuza. Ş cita 

Până la anul, guvernul care poarti bună uta 
grijă -slujbaşilor ce se ?nvechese, na pus în + 
disponibilitate. şi rămânând. fără treabă, amS i caBg 
venit la Bucureşti, la - procopseali. Int:”o seară a 
căpătând o lojă gratuită, aşteptam să se gă-. a 
teascăi. nevastă- mea, ca. să ne ducem la teatru, 7 

“Cam, „pierz zând răbdarea că: nu mai isprăveşte, 
-mă dusei în odaia ei să văd ce tot zăbovește. 

O găsii potrivindu-şi . Ja “mână o brățară în 
zorzonatii şi mă supărai: . 

— Te. rog, dragă, să-mi faci i plicerea s să nu 
pui pietre falşe.. ... Î- 

— Ea se umflă de tâs,. „mă ai la lumină 

“SA W 

și” făcă să strălucească nestomatele: scumpe: 
aur, smaragd “şi briliante!... - | 

— Ce e asta? — o întrebai cu mii at: De. 
unde? - 

Ea, necăjindu- mă, și cutâad s să fie miste- 
rioasă, îmi răspunse “cu mlădieri de glas: 
„— Dela un domn... 
Mi se piruse că n'aud bine și rimă ese, 

„guri i-cască, privind-o. Dar ca nu mă list mai 
mult în nedumerire şi mă „lămuri repede: 

* pa
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—.Dela moşu Fanache, frate. Atunri.. la 
petrecerea, aiu. N?ai. înţeles?,.. Cum crezi cam: * 
putut refuză! Mă rugă aproape plângând; mi-a 
dat-o întwascuns- de tine și m'a jurat — dacă | 
te iubese — să n'o pun pânii n'o. muri cl. Iar 
în faţa ta mi-a dat trandafirul. Acum * că... 

„. Adevărat. De curând cetisem -în ziare că 
„nenca Fanache şi-a dat sfârşitul. 'Poată averea 
și-o lăsase obștei sătești, iar casele din Me- 
teleu, statului, — să facă-un spital. | 

— Bietul nenea Fanache! Nici mort nu s'a: 
lăsat de dărueli. Si cum o fi râzând el acum, 
de-acolo de sus, de lângă Dumnezeu, unde îi 

„e locul, de: slujbașul care nu „primeşte mită, 
şi de păcăleala mea?!;;; |
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„E o întâmplare” dope + vremea holerii dela, o 
mie opt sute. patruzeci şi ont. a 

: În anul acela sencinsese o molimă deșpre 
cate „vorbesc şi: astăzi bătrânii care mai tră- N 
iese şi pot să-şi aducă aminte. Şi  îngrozin- 

„du-se de ca le-au văzut ochii. atunci, ci 

laudă . vremurile de'. astăzi, cu' doctori, cu 
„laboratoare, cu bacterologi și lazarete, Căci 
pe vremurile acelea habar vwavei nimeni. 
de toate acestea şi lumea se prăpădiă pe 
eapete.:de holeră, mai eu zile, „mai fără zile, 

“cum dă Dumnezeu.. 5 
Adusă dela. nemți, prin  "Puraul Roşu, ho- - 

leru aceoa vârâse în sperieţi pe locuitori SIR 
oamenii își luau lumean cap fugind, care cuin 
nimeriă, în creierul munţilor. la țară i, ori se 

nchideau în casă. Ca toate acestea, afurisita de 

boală pătiundeă peste tot locul odată cu pâinea 
dela brntari, cu. zarzavatul dela sârbi, ori eu 
poamele dela precupeţi. Puțin ştiau cum să se 

o
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„apere și ce să facă sp:ea se-feri de plaga care 
învineţiă pe 'om dintrodată - şi-l răpuneă în 
câteva, ceasuri de chinuri cumplite, dându-l pe 
mâna cioclilor încă cu sufletul pe 'buze. - 

„ Venise -holeiu şi în Râmnicu-Vâlcea, iar 
orășenii o primiseră înfioraţi de spaimă și cu 
hohot de groază. Daci putuse răzbate, :până.. 
şi ?nteiin os aş de- munte, adăpostit şi destul 
de: curat, nici vorbă că venise să secere dela. 
opincă și până la Vlădică. „Şi nimic nu i se 
mai puteăs împotrivi i, Prin. curţile "caselor=fu- 

=. megau” muşuroaie de gunoiu 'aprins; boierii 
puneau să li se facă pâinea în casă; priete- 

"niile și: cumetriile se scurtaseră; fiecare» 
începeă, să trăiască pentru sine şi ai lui, la vatră, - . 

“printre clondirele de oţet, de: rachiu și lângă ” 
samovoarele cu ceaiu, ce clocotiau de: dimineata 
până seara. 

Pe când, aşa, în Râmnicul: Vâlcii, lumea. nu 
mai știa, co să mai facă spre a se. păzi de mo- 
limă, 0 cucoani bătrână şi bogată din partea, 
locului, cucoana Asica - Şarbeasca, văduvă, de 

“mult și femee căreia, îi “plăceau adunările. Şi 
sindrofiile, nu. se văită decât că nu-i mai! 
calcă nimenea pragul casei, iar molimă 0” pri- 
mise mai mult în- slumă, liniştită. și zâmbind. 
Căci cucoana Asica, dsși. bătrână, era femee 
sănătoasă. Dădeă şi-acuma cu pușca. ca un 
pundur, fumă ca un sultan și nu se prea spăi- 
mântă de boli și molime, ca orice teme slabă - 

* 
x
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și fricoasă. Făcuse ce trebuii să facă, — sen- 

ţelege. Strânsese pe robi' și le spusese cum să 

„se poarte, îndoise paza și curăţenia şi, în isihie, ” 

aşteptă: în catul de sus al caselor ei cu foișor 

larg, deschis pe valea Oltului, să poftească 

holera. Şi, pe gânduri, trăgeă fumurile adânci 

de tutun, privind, cum norușorul: subţire dela 

ţigara, ei se contopiă, albastru; în caierul . de 

fum negru ce'se 'urcă, des, din mijlocul curţii 

„unde slugile și robii hrăniau focul cu putregăiu, 

paie și gunoiu, de când se crăpă de ziuă şi până - 

„ce se înoptă. Cucoana Asica așteptând să treacă . 

molima așa cum venise, eră furată mai mult de alt - 

gând ce 'de mult: nu-i dă “pace. Si anume 

cucoana - Asica. pliinuiă cum so miirite pe 

 Bălăşica, ţiganca cea mai- frumoasă din toată. 

laia ei de robi, cea mai veselă și mai preţuită: 

roabă a curţii, cu Neaţă, un rob de ispravă, 

harnic, strângător şi toarte credincios pe 

deasupra. e 
" Bălăşica, o astfel de frumuseţe şi fată cu 

atâtea însușiri, sprintenă și numai de șapte- 

sprezeco ani, învioră curtea cu. cântecele ei şi. 

_desereţiă frunţile întunecate ale sălaşului boie- 

resc, covârşit” de angarale; de porunci şi de 

treburi neisprăvite, Ba chiar și pe boieri îi 

vescliă cu firea ei sburdalnică,- cu jocurile și . 

neburiile ei de fată cu hatâr la stăpână, cu 

răspunsurile ci isteţe, care înmărmuriau pe cei 

proşti şi „făceau să râdă pe cei deştepţi. Şi nu 

,
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„Tar se întâmplă ea, pe la siridrofiile cucoanei 
- Asicăi, să alunece ochii vreunui. cocon mai 
copticel la, trandafirul roşu ce și-l purtă, pe 
sân Bălăşica, care învățase să slujească după 
toate rânduelile boierești, fără să dea greş 
vreodată. Câteodată se-mai: întâmpla ca unii 
boieri "să-şi facă de lucru pe-afară, toemai când. 
Bălăşica eșiă: cu tăvile golite și cucoana Asica, 
trează, trăgând. cu urechea, .prindeă,” râsetele 
înfundate ale fetei şi strănuturile înguturănate 
ale boierilor păcăliţi. Poate tocmai că, pentru * 
ca, so apere 'mai bine, se şi hotărâse cucoana 
Asica so mărite, dând-o de nevastă lui Neaţă, 
căruia de mult i se frigeă, inima după fată, „ueru ce nu: scăpase din vedere cucoanei celei bătrâne. Numai după roșața ce învăpiiiase obrajii " Neştezi ai lui Neaţă, care răspunsese tigăduind la întrebarea, neașteptată. ce-i pusese stăpâna, se încredinţase cucoana Asica cum că nu s'a înșelat şi, frecându-și mâinile grele de juvue- „ricale, se hotărâse. Aşa o să fie. | Neaţă însă se şti pe el. Ştia că e flăcău.. 
unguresc, ofilit, că, e cârn ca un. zăvod Şi că o albeaţă. liptoasă îi păteazi -vedenea ochiului stâng; că la el nu Sa uitat nicio femee vre- odată și: că, nu toemai o mândreţe ruptă parcă din raiu, ca Bălăşica, 0 să-l vrea, pe el de bărbat. <Nu, cucoană Asico, nu e de mine aşa fată!» Se Ia Şapoi se mui zvoniă că. Bălăşicăi îi arde:
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de Ion dela: stână, flăcăul. cu sânge tânăr în 

obrajii rumeni, cu ochii albaștri ca turehezele, 

cu buzele roşii ca rodia și trupul o sănătate. 

Şi se. şoptiă că toate 'sbengurile, jocurile și 

cântecele fără rost ale Bălășiciii,. tot neastâm- 

părul ei, porniau : dintmaceea că. lon, flăcăul 

cel subţirel și mlădios, frânsese de mai multe . 

ori cu braţul lui voinic mijlocul crud. al Bă- 

liişicăi, care. numai. la el se gândiă și nici că 

puteă, să-l mai uite. A lui, ori moartă. 

Dar cucoana Asica nici de.zvonuri, nici de. 

ce se soptiă nu vroise s'audă. Iar când plă-. 

nuizile i Sau dat pe faţă, și Băliișica sa în-- 

tistat si a prins să tremure zguduită ca de 

fiorul morţii, nemai ştiirid să cânte și nemai 

stând din plâns, — cucoana 'Asica, nici nu s'a 
îmblânzit, nici nu sa învierșunat. Nu-i place 

bărbatul? Lasă, Com. vorbi noi mai încolo, 

după nuntă. Parcă cu dânsa altfel. se întâm-: 

plase! Nu fusese ea, Asica, fata -cea mai nos- 

timă, cea mai bogată şi cea mai pețită din 

vremea ci, după care'se scurgeau ochii Ja o . 

„lume și despre cae mersese vorba şi în ju- 

dețele vecine, -de ajunsese să se zică printre. 

tineri: 
7 

Cine n'a vtizul. pe Sica | 

i "Na văzut nimica | - Die 

Şi unde se uitase părinţii ei încotro i-ar fi bă- 

tut ei inima şi pe cine-ar fi.ales dânsa dintre toţi 

4 
1 

, 
Dă 

. 
4
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boierii care îi dădeau. târcoale? O întrebase 
oare, citeva când îi. pusese alături pe cuconul 
Băluţă, u râtul urâţilor, şi dela care şi chiorii. 
întorcea capetele? Se gândise careva la anii 
ci tineri. împinși în braţele bătrâne ale cuco- 

„nului Băluţă? Lacrimile ei “cine le -văzuse? 
„Oftinile; cine i le auzise? Şi cu toate astea, 
cum fusese apoi cuconul Bluţi pentru dânsa? 
Cum l-a privit ea, nici la săptămâna după 
nuntă? Ce fel a, fost și s'a purtatel din ziua. 

„dintâiu până'n cea, depe urmă? Cu ce ochi l-a 
văzut ea mai pe urmă? Cum l-ar putea uita 

„chiar acum și cu ce evlavie îi pomenește nu- 
mele şi-i poartă chipul în medalion?- Și doar: 
ea era fată de. boier mare, una la părinţi, cu 
zestruri să se' mărite zece și răsfăţul, neamului 

po
 

întreg.. Și gauri'n cer tot nu s'a făcut; Necum . 
pentru o ţig gancă, o biată roabă, acolo. Ba mi 

:se pare că șe arătase prea slabă cucoana Asica | 
» ŞI roaba, simțind, îşi Inase nașul. - 

“În vreme ce cucoana, Aşica se gândiă așa, 
ori vorbiă .celor cari. încereaseră - să pună o 
Yorbă pentru Bălașa, holera îndrăznise să se 
propie. Din colibele ărăneşti se strecură, în 

„
7
 

prăvăliile negustorilor, ba până și-prin casele | 
bogate î începuse să se furişoze ucigătoarea. Până 
când, într'o zi, îi veni veste cucoanei Asicăi | 
cumcă chiar pe cumnatul ei, cuconul Tosofache 

| Șerbescu, 1 -a adus mai amulţ mort dela nioșie 
„ȘI că se prăpădește în “chinurile iadului, cu 
cioclii. la poartă și „fără. căutare,
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Aş holeră! spusese 'cucoanii Asica, punân- 
“du-și, totuş, pălăria cu mare grabă să meargă 
nezăbovit spre a-l vedea pe cumnat. Cine ştie - 
ce stricăciune a stomahului! Acuma să nu se 
mai îmbolnăvească omul de nimic că: holeră ! 

„Da de unde s să fie holeră! Şi se dusese ne- 
temătoare, să dea o mână de ajutor . bătrâ-. 
nului “frate al bărbatului ei răposat, care trăiă. . 
becher şi pe care-l .știă cam prăpăstios, Pe 
ciocli, cu care a dat ochii mai întâiu, i-a pus . 
pe goană dela poartă și în casă a intrat fără 
'codeală, e ca un doctor vestit - dinaintea căruia 
Doalele intră subt pat,— încărcată de doctorii, 
de pacheţele și sticluţe, gata să-și îngrijească 

„cumnatul la care se deprinsese să țină ca. la 
un frate. Dar oricât de semeaţăi şi de băr- 
bată ar fi fost cucoana. bătr ână, când'a, vă- 
zut ce e cu cuconul losofache, în ce hal îl 

găsește, cum îl schimonosise boâla şi: cum se 
zvâreoliă, cu genunchii la. gură, tă scânduri, 

“unde căzuse răpus de chinuri, nici. n'a ştiut | 
pe unde-i cad turtiţele de ismiă şi sticlele cu 
doctorii, şi a eşit îngrozită, cu lacrimile în- 
chegate între gene. lar pe urma ci au și dat.” 
năvală eioclii de l-au ridicat cu „ângi, pe 

- boier, mort gata. - - 
Ajungând acasă văduva cucoruului Biluţă, 

care. simţise -primejdia şi acum nu se mai în- 
doiă despre. holeră, -pe dată și-a strigat slu- 
gile dela poartii, s'a deshriteat dupii uluci, şi 

Caton Tcodarian, Ma NE - 5:
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„după ce sa : curățat în curte cu apă îndoită 
eu, oțet, şi-a schimbat toate rochiile și a pus 

„să'se stingă var în apa de unde se spălase. 
„lar îmbrăcămintea, gătelile, pălăria; le-a lăsat 
„pe, toate acolo unde le lepiidase, zicând să se. 
aprinză un foc și sii le:ardă pe toate. 

Oamenii. eurţii-și începuseră să aţâţe în bă- 
tătură un foc mare -de vreascuri, de paie și 

: de suredle, iar rochiile cucoanei Asicăi aș- 
teptau, mnorman, pe locul unde le desbrăcase 

„ dânsa, sii fie trase cu cleşte şi cârlige. și date 
„pradă flacărilor. - Intreaga. curte se frământă 
întricată, dar supusă; ţiganii se îndemnau unii 
pe alţii și-și făceau inimă fără să cuteze. 
Singură Bălășica nu se urniă, străină parcă 
de ce se petrece în juru-i; stă și-și plângea 
nenorocul cu gândurile furate. o 

De dimineaţă, înainte de-a, afla despre boala 
cumnatului, cucoana; deșteptându-se” în ape 
bune, încercase cu vorbă blândă, aproape. cu - 

„mângâieri, so facă pe Bălăşica a înțelege că 
pentrn „binele ei.a hotărât să-i dea pe Neaţă; 
dar ca şi mai rău începuse să se văicăre, că- 
zuse în genunchi şi se rugase duios să nu mai 
stărue. Roabele spuneau că are să-şi facă seamă. 

„Dar euedana Asica, amărâtă și de stirea ce i: se 
„ aducea despre euconul Iosofache, isprăvise cu ca 
„scurt şi plecuse la bolnav zicând mâniată slugilor 
de prinprejur: <Să' facă bine să. nu mă ne- 
căjească mai mult șerpoaica, pentruc'âpoi schimb 

-
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" cazaca». Și când, rar, se întâmpla să rostească. 
cucoana Asica, astfel de vorbă, se. ştiă că și-a 
eșit din -ţâţâni şi nu era bine de supusul 
care a supărat-o. | 

Cu astfel: de inimă o găsise pe: Bilăşica 
întoarcerea cucoanei Asicăi dela mort, teva- 
tura și larmătul: ţigănesc, spaima. ce intrase 
în oasele . slujitorilor, că sa încuibat holera... 

"și la curte. Căpiaţi,. oamenii pișiau, se opriav, 
tremurau şi nu mai: înaintau; se duceau. şi 

se întorceau, fără cu vreunul să îndriizneaseli 

să, se apropie. | 

În locul Tor, hainele cele molipsite parcă - 
-se mișeau, parcă se ridicau, parcă” se înăl-. 
ţau, desgolind un schelot de oase hâde care 

„li se.părea că prinde a se plimbă prin curte, 
în mâini cu secera morţii şi clănţănind făl- 

„ecile cu rânjet fioros. Pe, când slugile amorţi- 
seră cu ochii la borfele cucoanci Asicii şi 
„cuibul de rochii rămâneă tot pe locul unde 
le lăsase ca, Biălășiea, cuprinsă de un gând 
năpraznie și făcându-se mititică, se folosi de 
uluiala lor și, deodată,. pieri din locul unde 
îneremenise.: Nevăzută de nimeni se. furișă 

după trunchiul unui copac uscat ce-și întin- 
“dea braţele negre în gol, -se desbrăcă repede -. 
şi se îmbrăcă fuga cu. lucruvile boiereşti. 

" Astiel gătită, în fustă şi. cămașe de olandă, 
în. rochie neagră : de otoman, cu talie largă: 
ât'un sâc pe. trupul €i subțire, pe cap cu:
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pălăria de horbote și flori de liliac, cu briduri 
de catifea, înnodate pe subt birbia-i grăsuţă, 
se ivi, despletită și” învârtindu-se întrun joc 
sălbatec,  Rochiile prea lungi -şi-le sumesese 
mai sus de glezna piciorului, horbotele Şi 
liliacul pălăriei îi săltau pe creștet la fiecare. . 
pas, talia de mătase își bătea mărgelele negre 
pe sânul ei tare în învârtiturile „smintite, 
care o ameţiau.: Căci, voioasă să moară, - Bă- , 

„lășica învășmântase holera și vroiă,. să pri- 
„mească moartea: numai: decât. Cântând, ţo- 

- păind, râzând 'cu hohote şi jucând din şol- 
duri, prinsă de o' bucurie nespusă, Bălăşica 
strigă cât o ţinea gura: a i 
„_— Pungţi-mă, puneţi-mă şi “pe mine cu 
rochii cu tot'pe tocul ăsta, arde-mar limbile 
iadului, că până mâine tot mă priipădese eu- 
de holeră. | i 

Slugile dăduseră salerge ca so împiedice. 
-Dar în clipa. aceea pe dinaintea lor nu mai 
trecea Bălăşica cea” frumoasă; nu mai 've-. 
deau pe. fata cu gură ispititoare," cu ochii - 

„migdălaţi şi făcută: să te 'bage în păcat; în 
faţă-le - se arăta însăș blestemata de holeră, 
are îmbrăcând. formele . unei fete frumoase, 

„Venise vicleană, să-i răpuie pe toţi. Țigani, 
țigiinci, robi, slugi, se "nvălmășiau înghesuin- . 
du-se, dădeau înapoi. şi tremurau vargă uitân- -* 
du-se cum joacă, .cum' cântă şi cum se ră- 
suceşște arătarea cea, neagră ce parcă. riisăi-
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rise din. pământ. - într un joc îndrăcit, Bala | 
şica  dădeă roate focului ce începe să do- 
gore, să 'pâlpâie şi să trosnească, - sărută 
vălvătăile cu pulpanele fustelor. ce-i fluturau 
întunecate. ca' un zăbranic, trecuse cu coada 

rochiei: prin “limbile aurii; ţăsăturile scumpe. 
începură să fumege, jar curtea : întreagă se 
umpleă de un niiros iute, de pârleală şi de 
tăciuni. În faţa - faptului. strâniu mâinile se 

uniau reci și inimile ingheţau, iar privirile 
tuturor ţintiau pe -Bălăşica care, acum, se .- 

avântă “prin mijlocul focului şi picioarele. ei 
mici, goale. şi năbădăioase, începuse. să se 
biișice. Stăpâna. casei, care eșise cum pe gân- 
duri în foișor, să vadă cum i se îndeplineşte 
“porunca, zărind ce se petrece și neputând să 

: înţeleagă din capul locului, avusese şi dânsa 
o clipă de slăbire, „mai cu seamă că din pri- 
cina fumului gros, ce-o“ înnecă, nu desluşiă 
bine, şi nu găsiă nici pe Neaţă, care, nur fi: 
stat, cu mâinile încrucișate. Glasul ei straşnie 
amuţise, ochii o usturau, ţigara i se lipise 

-pe gura uscată ca iasca și graiul i se opriă: 
în gâtlej. Dar toemai pe când făceă o silinţă 
nai mare; văzând și pe Neaţă că intră pe 
poartă, începcă -să strige'și slugile, deșteptate 
din amorţeala lor, alergară cu căldări de apă 
„de stinseră: pe” nebuna care începuse să se. 
aprindă de-a. binele și stă: să cadă pe foc, 

nemai. ţinând-o picioarele. Hainele depe tru- -
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pul Bălăşicăi căzură sfâşiate de furei ; limbile 
galbene şi. albastre miatuiră  mătăsurile și 

„olăndurile ce cădeau depe trupul ei desgolit 
fără milă, ars _pe-alocurea de focul ce-o săru- 
tis6 de moarte. Iar fata, în cămașu ci de 

_pânză pe care - și-o . trecuse repede peste cup, 
„cu umerii eșiţi, cu sânii afară, o. rupse “de 
„fugă şi pieri pe maidanul vecin între bălăriile 
înalte, eu brațele în şus,: cu. degstele. răşchi- 
rate, cu părul scurtat. de foarfeca unei vălvă- 

„tăi și gonind pe Neaţii care alergase so ţină 
rugându-se și plângând. DE 
„A doua zi o'culeseră cioelii şi stropind-o 

cu var, 0 asvârliră moartă într'o groapă 'stin- 
gheară, acolo unde nici Neaţă navu voie s'0 

urmeze, nici Ion, întorcându-se” dela stână 
So mai găsească, o 
„În curtea ceucoanei Asicăi,. sta; lăsat, după 

aceea, o tăcere adâncă şi mai “multe zile oa- | 
menii ei nau făcut decât să stropească, să 
ardă și să răzuiască locurile atinsă de Bălă- 
Șica; iar maidanului i-au pus foc de-a rămas! 
o pată neagră, fumegiitoure, pe lângă care 
multă vreme n'a mai trecut nimeni, Altcineva. 
nu Sa mai îmbolnăvit de holeră în curteă 
cucoanei Asicăi. şi cu încetul și molima Sa 
stins din locurile: acelea. i 
- Vestea despre moartea ţigăncii s'a, lăţit 
însă ca fulgerul şi-o lume înjreagă se cruciă, de fapta ei, Stăpână-sa, care se bucurase până . 

N
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aci de-o viaţă pașnică -şi -tihnită, şi-a trăit 
zilele rămase 'cu greutatea morţii Bălășicăi 
_pe “suflet, și s'a lăsat de cununat fetele fără 
voia lor. - | , - 

Boierii, cari cunoşteau pe Bilic depe - 
la. sindrofiile cucoanei Asicăi,: arătau o mare 
părere de“ rău şi stând de vorbă, tineri. și 
bătrâni. laolaltă, îşi lingeau "buzele şi ziceau 
cu ochii umeziţi de închipuiri pătimașşe:. 
— Fi,-să H fost eucoană Asica un bărbat, 
nu Sar fi pomenit nici de Neaţă, nici de 
Ion “dela stână, — şi nu mai smuriă biata, 
Pălăşiea de holeră! .. . : , i 

»
.
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“În casa vărului meu Lambru, “domnu Guţă i. 
Neicu, căruia -îi mai zicea și Muiercea, era - 
ca un copil răsfăţat. Veniă când îi  trăzniă, ; 

— cerea ce-i plăceă, șave ă credit până. la un. 
“pol; ori de câte ori îi trebui. Fără el nu era 
sirhătoare în: casa lui. Lambru și cu poftă 

. văru-meu nu râdea: decât de braşoavele lui 
“Guţă Neicu. | 

Guţă Neicu era un biihbat nostim, de neam 
"bun, cu știință pestriță, dar fără meserie “și. 

de douăzeci șatâţia de ani se. 'nvârtise astfel - 
-că. „mânca, se "mbrăcă; jucă poker, mergea la 
băi şi petrecea cu femeile ca un fecior de bani 
gata, — fără nicio lăseaie venit. Îi zicea Mu- 
dorcea pentru două cuvinte. Întâiu findcă toată 

„Viaţa nu se ţinuse decât de femei; apoi fiindcă 
se gătiă, sta. la oglindă, își făceă unghiile! şi 
'se parfumă mai rău ca 0 cucoână. De riul 

„femeilor și pentrucă se gisiau :oameni cari 
să-l strice cu bunătatea, Guţă Neicu nu pu- 
tuse păstră. niciuna din “slujbele în. care, „de
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“ multeori, izbutiseră să-l “pună prieteni ca 
Lambru şi alţii cu trecere pe la guverne. - 

Ce-i mai trebuii lui! Prost să fi fost să-şi 
mai bată capul, când firea îi lărizise daru- 
rile cu care să se“ strecoare în viații fără să, 
-mişte un deget. Pe de:supra se ţineă bine şi 
“arătă mult mai tânăr decât era. Mulţi îi in- 
vidiau statura năltuţă, mijlocul subţirel,. faţa 
fără creţuri, ochiul viu și părul negsi, bogat 
și cutat. Modest de felul lui, nu se'prea făliă . 

“cu însușirile multe ce-l înzestrau; se simţiă 
peste fire “ de “mândru; însă, că stă și arată 

tânăr. Asta întreccă puterea lui de stăpâriire. 
“Aşă n'apucă să. cunoască pe cintva că-şi și 

spunea vârsta. Uimire,! apoi, pe ceice aflau că 
e cu atâţia ani mai bătrân decât sar fi putut - 
crede. Şi după plăcerea asta şe prăpădiă, Neicu. 
Când voiă el,.ştia să prindă prilejul minunat 
de bine, mai cu seamă: la: cafeneaua noastră, 

„unde catadiesia să se abată când se sătură de 
"Capşa şi Riegler-ul lui obișnuiți. Auziă,: de 
pildă, pe vreun tânăr că se văita, că-i obosit, 

că l-a dovedit, munca, Guţă Neicu, p Dândind, 
pune mâna pe împrejurare : 

— "Pe vaiţi dumneata? Ce să mai “zic eu 
„atunci! La vârsta mea să.te văd... 

Cunoscutul căscă ochii, se mira, — se "1i- 
ţelege: e 
— La vâssta “dumitale? Dar de câţi ani 

ești, domnule Neicu? 
i. 

1
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— Ghicește,.. . . o e 
" Provestit, cunoscutul îl măsură bine şi-i 

dădeă câţi mai mulţi ani judecă el: E 
— De... treizeci şi: cinci, treizeci și opt. 
Guţă Neicu umflă gușa-i rasă ca-o burtă 

de somn, pudrată proaspăt şi -zâmbiă fudul, 
„.— "Treizeci şi nouă, patruzeci, “euteza cu- 
noscutul.. 0. Me e 
"Altul dela masă, cam cu gura moale: 
— Patruzeci și doi... N e 

„. Guţă Neicu se tivăliă, muriă, făcând: haz, 
Apoi bătând cu palmă-i grăsuţă peste mânu | 

- vecinului de masă și răsucindu-și.. mustaţa 
corb miărturisiă +: - DR e 
1— Cincizeci şi: trei „nu ziceți ? Si senfoiă, - 

ca un păun, râdeă cu toată gurii, de i se ve- 
deau . frunzele de aur printre dinţi şi “roşul - 
cauciucului din cerul gurii, și-și lustruiă, un- 
Shiile. trandafirii pe. postavul „canapelăi. .- | 

ntradevăr că se minunau toţi. câţi auziau. 
„Tar de-l întrebă caieva: o o 
„— Dar cum de te ţii aşa bine? 

El surâzând şi din picioare, gata de ducă: 
—— Asta-i secretul. meu. - a 
"Și, încrezut, plecă .p'aţi încolo, „după cuce- 

„iri. Pentru o femee Neicu era în stare să - 
„facă adevărate “nebunii. Aci se purtă numai 
cu mustață, aci îşi lăsă cioc, aci favoriţi, — 
după cum i se părea că-l plac mai bine iu hițele lui. O vară întreagă Sa purtat ras şi. | e Imireaj  ] as $
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de barbă şi de mustăţi, numai, ca să fie pe . 

gustul Finetei, o cântăreaţă. franceză, nemân-. | 

gâiată după actorașul ei mort de curând, cu 

“care așa, ras, Muiercea semăna  leit-poleit. 

Noroc că sa dus franţuzoaica în alte ţări, și 

Muiereea şi-a lăsat să-i . crească iar mustață 

ceă frumoasă; învoaltă şi neagră corb. - 

Dela: o vreme, însă, Guţă Neicu n'o mai 

ducea bine. Brașoavele lui nu mai-aveau cău- - * 

tare, culegerea ui de“ vorbe de: duh părea 

searbădă, pe lângă crepertoriul> nou şi bogat 

al “altor pierdevară tineri, eșiţi . de curând la. 

iveală şi mult” mai gustaţi în” cercurile unde. 

până aci, Neicu domniă, stăpân. Nu-i. mai... 

mergeă de- fel, şi adesea îl vedeai .apucând 

- drumul birturiloy» mici, eu cartelă, pe el care: 

“nu mânca, decât la Iordache, lu Enescu şi la 

"Continental. A juinsese la ananghie, purtă rândul. - 

- de. haine cu anul,:se mutase într”'o odaie să-. 

- vacă şi polul vărului Lambzu îi riiumiăsese 

_singurul credincios. În sfârșit se hrăniă cu ca- 

puţinere, împușcă francul şi-şi lăsase o barbă 

de arhereu,-pe care nimeni nu-i mai cerea să 

“și-o dea jos. N a 

- Într”o zi aflai că s'a mutat în casa vărului” 

meu Lambru. Odaia de musafiri pe seama lui, 

fără gvijea zilei de. mâine, îmbrăcat, spălat, 

frezat şi polul de buzunar la săptămână 

Mai bink ca în sânul lui Avram, Și așa cum 

îi cşa sorţit lui Neicu să trăiască.



vii , -  CA'PON THEODORIAN 

Dar am mers să văd cu ochii. Vărwmeu . 
Lambru credeă că nu știu și mi-a împărtăşit 
vestea cu o mulțumire Creştinească : x 

— Ştii pe Guţă - Neieu? Și unde mă fă- 
ceam niz-nai: Muiercea, de. " Ajunsese la aman, 
„mo “mai pute duec.. Prieteni vechi, ce vrei; 
l-am „luat. la mine. 'Tot stătea goală odaia de 
musafiri. Să vezi; s'a săturat de viaţa lui de 
pâmacum, e până/n gât. Sa potolit. şi stă ca 
un copil î în odaie, unde. 'răsucește țicări și cetește 
cât e ziua de. mare. Nu-l auzi, nu-l: simţi; se 
dă Jos numai la masă și: aproape că nici nu 
mai ese. Nu mi-aduce nici o supărare, şi sunt 
bucuros că l-am putut. culege după drumuri, 
Atâta i-am cerut: seara să vină de. vreme, 

ă, ştii, noi ne culcăm de Limpuriu şi la zece 
se stinge toată casa. Ce crezi? Mi-a şi mul- 
fumit. Ai. a zis: «Dragi, îmi faci și un bine 
cu asta. . o vreme până merg toate; Vacum 
în colo!..» Iar după masă ne punem la sfat. 
Și spune, și spune, și spune: nici nu știu de 
unde le mai scoaţe. ȘI are un haz: e o grii- 
dină. Mie-mi' şi trebuiă aşa ceva. Mai de 
mult să mă fi gândit, să-l iau. | 

— De, iam zis eu lui Lambru, “mai stai - 
să. se învecheaseii sita. Ia 

El s'a: cam supărat: 
— Aș, frate, cete gândeşti > La vară mârge 

cu noi şi la ţară. Când i-am spuș, mă, în- 
„doiam, De, la deprinderile i, i-aş fi. dat
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“dreptate. Ei, ce zici? Mi-a sărit de gât 
«Bravo, Lambrule dragă, acolo - e de mine.» 

Şi după aceea m'am. dus. | o 

Vreo câteva săptămâni: nu. l-am mai văzut - 
pe_ Lambru. Dar pe Muiercea, să jur că l-am 
zărit într'o noapte, strecurându-se prin gan- 

gul dela Bossel, co, fetiţă, de! na tocmai de 
ep: iat, - 
„Curios, am mers a doua zi pe la Lambru 

să miros cum o mai duce cu musafirul. După 
ce am stăt câtva de. vorbă, despre alele, când 
si plec m'am făcut că “mi-adue aminte. 

— = Dar de Neieu nu-mi spuseși! Cum vă - 
mai împlieaţi? : 

— Cum să nemp: căi ? Nu ți am - spus? ” 

Nâicu sa făcut altul. | ” 
Mi-am văzut de-ale - mele, dojenindu:mă, 

oarecum, că în. cugetul meu îl năpuştisem pe. 

om și nici- nu m'am mai gândit. 
Dar întro zi, o treabă mă împinse iară pe 

la văruwmeu Lambiu. Ma zărit din casă ŞI 

mi-a  eșit "nainte, cu. mâinile întinse, ca la 

“omul de mult așteptat și tăindu-mi vorba de 

treburile ce aveam “de descurcat împreună 
mi-a zis: 

—-Lasă asta, lasă. 'Oni vorbi pe urmă. Nu 
mă întrebi. de” Muiercea? 

— Nu, zie eu, nu te 'ntreb, știu: sa Ricut 

alt om. - - 

bi ctul văru "meu înghiţi în sec, “dadea din
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“mâini, nu nimeriă- cum să. nceapă vorba 
“orăpă, fierea întinsul, 

— Ei, ce-i cu. Muiereea?. luai cu atunci, - 
ca să-l ajut. 
„Nici nu-ţi trece prin- minte, risufl cl 

în sfâișit, roşu ca ardeiul și făcându-și vânt cu: 
batista. Nu ştii cum-ma dat de rușine? As- 
cultă şi tu. Alaltăeri seară când eşeam dela 
consiliul . de administraţie al «Băncii Dâm- 
boviţii», începuse să pice. Iau o trăsură din 
piața Amzei, să viu “acasă. Spun birjarului :: 
—Ia Silvestru, lângă Sinagogă, pela Pâinea 
zilnică. Ştii 2— Cum să, nu știu, îini răspunde: 
muscalul..De câte ori riu vam dus eu şi Pam ajutat 
să săriți grilajul!» Apoi, râzând, pe sub mus- 

„aţă: Ca să nu vă afle cucoana». 
Îşi pace, domnule? -Petrece, beă, naiba știe 

ce mai face, îmi sare. gardurile de-l: sămuese 
birjarii cu mine și mă face să trece drept unul . 
care-și petrece nopţile afară din casă. ȘI vine 
hoţeşte să nu-l simtă! movasta. Toată maha- 
laua o fi știind! a 

Eu, ca să-l mai domoleee, vase so iau pe - 
glumii: | a 

— Nu e tocmai vinovat, Cura „Vă purtaţi 
voi Dărhile... e 0 iara asemănare. o 

Dar lui Lambru nu-i ardeă de glumă.- Își frângeă mâinile, săltă pe scaun și-și dă palme | “peste obraz. |
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Atunci, fiindcă n "aveam de „ce să mă mir, 
i-am spus sec: Pa 

— De, trebuia să te “aştepţi. Maiereca şi 
„om! N'a îmbătrânit el de geaba frate de 
cruce. cu năravul. Capu face, . „capu! trage. 

Lambru amuţise pe scaun şi mi-a fost milă: 
de el cum rămăsese, șuerând -a pagubă, ne- 
găsind ce să mai'zică şi neînstare să iă hotărârea 
care să desmintă vecheaci slăbiciune . pentru 
„Muiereea.. „De treburi n'a fost chip să punem 
vorbă în ziua aceea, şi l-um lăsat. | 
„Dar când să es pe portiţă, sa. luat după 
mine și m'a strigat înapoi: 

— Pleci aşă şi nu-mi spui nimic? Ce să 
fac? ” 
— De, știu eu, si zic. Esti om cu trecere: 

giisoşte- -i o slujbă și fă-i vânt din casă. 
Lambru: clătină din cap şi mai. fără nă- 

" dejde încă: 
— Slujba! Cine-l mai. “pune în slujbă: ? Îmi 

plesnește obrazw. Pe unde a fost, n'a făcut 

decât boroboaţe şi cu toţi s'a-puş rău. 

„— Atunei, îi spun eu, spre: a-l împinge la 

o. hotărâre, înghite şi taci. Singur ţi-ai făcut-o. 

EL a rămas -opărit în. grădini, și din colţul 

ulii, trăgând, cu ochiul, |. am văzut cum intră 

“în casă, încovoiat, cu. braţele încrucişate pe 

„piept, ca omul. neputincios s să iasă dintro în- 

-curcătară grea. | 

Altă bucaţi de vreme nam mai auzit iară
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nimic, -nici de unul, nici de altul. Totuş știam “că de -belea n'ă scăpat Lambru: şi de: aia şi treburile mele cu e] le amânasem. “Iar câteodată, când. întârziam. și eu seara, mi. se părea că-l zărese. pe Neicu- înhăitat cu femei, „pe uliţă, ori trecând cu trăsura. Nimeni nu știă, însă, cum 0 -mai due cei doi prieteni. 
"Deunăzi în cabinetul ajutorului de primar, la care mă dusesem pentru o expropiere silită, mă întâlnese cu Lambru, Aveau: de vorbă și „eu m'am dat lu.o parte, să âștept pân ce-or isprăvi: Dar el, cam: stingherit când am intrat, când m'a zăriţ Para . văzut pe Moessia, s'a, înviorat și su repezit; de ma: tras Tângă biu- roul” ajutorului de primar: ae N 
— De tine nam secrete. E vorba de bietul . „Neicu. Știi ce băiat de ispravă e, cât de harnic, dar fără. protecţie și fără noroc; să-i dăm. o Slujbă,—și-ni făcea semn să zie ca el. 

“— Guţă “Neicu? 'mă vir eu, -O! harnic, „deștept, modest, supus, Mai nimeritii alegere: ca, aceasta nici că se, e 
— Care? sare ajutorul. de: primar, scormo- nind în privirile noastre şi cam. aspru chiar, Care Neicu? Muiercea ăla cu „nnustăţile ţe- poasc, trase din alifie ungurească și parfumat cu. mose de te trăsnește. pe calea Victoriei ? „Bine, non cher, dar ăla e un... A — Nu, nu, în repede de tot Lambru; lu- minat“ca de pogorârea duhului sfânt asupră-i, 

* , .
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nu ăla; frate-său, cel cu barbă... Un “băiat... 
Şi-şi săruta vârfurile degetelor făcute mă- 
nunchiu. | - a 

» — A!-bun, zise. liniștindu-se ajutorul de 
primar; deşi nu-l cunose, dacă spui dumneata, . - 

îl numesc. “Toemai căutam un om de treabă 
pentru un post de controlor. 'Trimete-l la 

mine, i o | 

Şi apăsând năstuxelul elopoţelului electric : 

adause ; E | Da pr 

— Spun acum să i se facă ordinul. Aș fi 

fost dezolat să nu pot îndatoră pe domnu'- 

Lambru, singurul dintre amicii noștri politici - 

care n'a cerut, niciodată, niinic. 

Scara Neicu a lipsit dela masă-și lui Lam- 

bru i-au tihnit bucatele ca m zilele lui cele 

bune. - Îi spuneă nevestei cum a scăpat cu 

minciuna şi chibzuiau' amândoi: chiar: de-a . 

doua zi Neicu să. se mute, și din odaia de, 

musafiri să facă o odaie de baie, că tot le 

lipsiă lor. Să mai pofitească- dumnealui să-şi 

piardă slujba, că-l pune la. duşe numai decât. 

Tar a doua zi dimineața sa sculat vesel şi 

Sa dus să-i ducă singur vestea neașteptată. 

Dar 'când a trecut pragul odăiei, şi a “dat 

cu ochii de prietenul lui, bietul Lambru: a 

crezut. că-i vine amețeală. Barba și mustăţile. 

Ii Neicu căzuseră subt. briciul bărbierului, - 

şi pe el l-a găsit ras pepene, stând întro rână 

Caton 'Theodorian 
6,
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în aşternut şi bându-și cafeaua cu sorbituri 
tacticoase. i , 

Cum l-a văzut, Neicu a. sărit din pat şi l-a 
„dus în fața oglinzii: O 

-— Na fost ideea mea. Dar nu e așa că-mi 
șade mai bine astfel? Stii de ce m'am ras? 
Mam întâlnit cu Fineta care Sa. 'ntors tot 
neconsolată de acturul ei: ȘI mi-a cerut să-mi | 
dau jos podoabele, numai, decât. Ce era să-i 
fac? Nu puteam să-i stric hatârul! Dar spune - tu drept: așa e că mă prinde? = 

Lambru care-l aseultase cu gura căscată 
Şi-a pus mâinile în cap..şi a plecat ca.vai de 
el, să spună nevesti-si care-l aștepta veselă „Că scapă de pacoste: ' | 

— Nu-ţi mai face “inimă bună degeaba, 
draga mea. Sntors Fineta! Muiercea Sa, ras 
iară şi bunele noastre nădejdi au sburat. De- 
acum adio odaie de baie şi odihnă la noi în 
casă |! 

În oa a II
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Cine a cunoscut casa şi curtea lui Nicula, 

cum.era până mai an, se ercește de cea 

ajuns să fie acum. Unde mai e grădina cea cu toate 

neamurile de lori; lalelele, verbinele și por- 

tulacul, merişorul şi” liliacul? Unde-s roadele 

cele zimoase, scorușele şi zarzările, merele. şi: 

vişinele? Biata curte cese pustieşte, iar casa din 

albă ce era, văruitii la Paşte şi la Vinerea 

mare, nici no mai cunoşti! Pe moş. Nicula, 

bătrân, nu-l mai - vezi plivind prin răzoare, 

„ori curăţind scorușii de omizi. În juru-i acum 

toate Sau uscat, sau vestejit şi sau părăginit. 

Că sa, săturat. L-a prins urâtul. Stă mai 

mult în casă. Florile se: ofilese nestropite, 

pomii „nu mai rodese și-l apucă toamna cu 

scurteica .pe umeri, stând pe prispă, cu mâna la 

gură şi cătând în juru-i fără să aibă pe ce-şi mai. 

anina un: zâmbet. Singur cuc, i sa făcut viaţa 

povară și de multe ori, oftând, se gândește că 

i-o fi venit veleatul., Faţa i se tiibăceşte, ousele 

il dor şi-i e silă de toate pe piimânt. | 

,
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A început să şi uite, Portiţa, cu drugul 
tras pe dinăuntru, când giădina era numai o 
floare şi pomii numai o roadă, vămâne câte- 
odată la perete, iar lighioanele tabără în 
curte, de-l fac să îi vătraiul și să le gonească 
dând guri. Me ă Mă 

Intro zi însă pe portiță sa furişat un pâr- 
„dalnie de'pureel. Nu ştiu. cum, că pe Nicula, 

l-a veselit vederea lui, guițţatul cel ascuţit, şi în 
loe să pună, mâna pe ce-o sgtisi ca să asvârle 
după el, a împins portiţa, l-a lăsat să s'apro- 

“pie și i-a întins . blidul, co "coaje -de pâine 
muiată în lături. Mascurul lungiă râtul. și ar 
fi vrut să îmbuce, dar simțind mâna lui Ni-. 
cula pe la urechi, cum dă să-l apuce, sa lip- 
sit și a luat-o razna, înfricoșat, spre poartă. 
Poarta împinsă de mâna lui moș Nicula, stă 
închisă și neclintită în balamale. Sa silit e] puree-. 
lușul să se împuţineze din trup şi să-și facă loc. 

„pe subt zăplaz, dar ulucile ședeau bătute până 
la două degete de pământ şi. n'a .avut cun să 
se strecoare pe subt ele. A dat târcoale. porţii 
de-a surda. De bine, de 'rău, s'a pomenit în. 
braţele. moșului, care-l momiă. cu mângâieri, 
jar seara, "nemânecat, a adormit subt patul 
bătrânului, | a ! 
“În zorii zilei l-a deșteptat pe Nicula tră- -- âud cu dinţii de colțul plapomii ce atârna 
in pat jos pe scânduri. I se făcuse foame şi - se asvârliă pântecul frământat, Dă din cvlţ în colț și grohăiă, - .: LR | 

oâ 
5 

= 
a
,
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Nicula a sărit, din aşternut şi i-a pus di- 

nainte altă demâncare, iar purcelul mai gui- 

țând, 'mai- tremurând, s'a deduleit. Tar lui Ni- 

cula i-a fost drag și-a început să-l iubească. 

Paweii-i stăteă mai bine casei cu dobitocul în 

“bătătură și pureelul : par'/o înveselise. Nicula 

unu'se mai simțiă așa de. gârbov. şi eu un 

picior în groapă. Ne 
. A . A * 

Nu-l mai luau gândurile ca pânaci. 

Așa-i ciişună omului la o vreme, toemai când 

evede ca isprăvit cu ale vieţii. - - 

- Mascurul se: făcea, purcel, se făceâ -pore,. 

puneă osânză, plezniă în piele, stingcă cu râ- 

tul riidăcinile florilor iubite altă dată, săpă 

gropi în bătătură. Slăbiciunea moșului: ca pe. 

ua copil îl lăsa să facă ce-i place şi, de ca- 

-pul lui, râmătorul se întinde la caşcaval. 

4 

Intro Sâmbătă alt.noroc pe moş Nicula. Ve- 

nind dela brutar cu lipia la subsuoară, parcă-l . 

aduceă, Duninezeu.. Între încheieturile-ulucilor se, 

zbătea. spânzurată şi gata să moară o găină 

moţati ce vrusese să sară ulucile și nemerise 

cum e mai rău. Fuga a pus mâna Nicula și 

a scipat-o. Puică, eşti, puică „să-mi fii. | 

Când apoi sa pomenit. cu. cârciumăreasa 

Ciherghina, în. curte, ca 0 turburată, “cătân- 

du-și pasărea: . | - 

— Nu știu, nâm văzut, Su 

Dar dacă a, văzut că n'o scoate la capăt cu
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„vecina, că ea bine-și văzuse pasărea dând să 
sboare peste gard, moșul sa hotărât: 

— Cât îţi face odorul' jupâneasă ? Şi i-a 
plătit-o cu trei lei, cât ceruse ea. 

Un porc şi o puică puţin lucru eră acum 
la o curte ca a lui Nicula, pe care începuse 
so bată fericea! Omului i se deschisese inima. 
De dimineaţă. sa înfiinţat - la poartă şi: când 
au trecut femâile dela sate cu! târlele pline, 
spre piaţă, unde şi-a ales un cocoş tureose 
să se minuneze : o" lume. Coada zvârlicată, 
creasta ciucure. de catifea, gușa fundă' de 
ibrişim, pinteni de călăraş și trupeş- ca un 
craiu. .: | n o 

Atâta aştepta şi puica. Și pune-te pe ouat 
şi pe clocit de sa umplut casa. La tot pasul - 
se împiedecă” Nicula. de cuibare. Cuibar pe 
vatră, cuibar șubt pat, cuibar după -uşe, cui-' 
bar în tindă. În primăvară, când a dat dru- 

: mul păsărilor afară, în curte, mândrețea pă- 
„mântului. "Țiceră mai mare dragul să priveşti. 
Nieula numai zăccă de urât şi se certă sin-. 
-gur că nu-l tăiase capul ce să facă mai de mult.: 
Trumoase florile, cine zice, dulce mireazma 
lor; dar dacă: mau. glas! Pe când. păsările 
cârăie, coteodăţează și înviorenză locul, - 

Acum pe “unde fuseseră flori, ca râia se 
întindea loboda, graşiţa, troscotul; dinţii babii 
și, cucuta; iar sub corcoduș so lăfăiă porcul. 

Immea asta piăisărească, sa mai gândit Ni- 
S . 

N



GURTEA LUI NICULA ! 87 

cula, n'o:să steă, nepăzită. Că la atâtea oră- 

tenii râmniau găinurii și uneori chiar şi di- 

horul îşi făceă de lueru, pe din dosuri, la 

coteţe. “Curţii îi trebuia un paznic, limbut. 

Cine nn găseşte.câine când vreă? ăi 

Uite, colo, o potaie sfrejită, mirosind, jin- 

tuită. pe lângă garduri. « Cuţu-cuţu»,'şi câinele 

se uită lung, prepuelnie: Prinse să-l şuere şi 

dett: din coadă. [i asvârli un ciolan, şi se 

inereză. Îi întinse bucătura, şi-l momi. 

„Pe. Ursei căruia îi numărai cdastele şi după 

care cădeau şomoioagele de păr împâslit, iar 

coada i-o încâlciă,. bâtă, mărăeinii,—iacătă-l 

în curtea lui Nicula, schimbând văşmântul 

cel prost și. făcându-se un “câine frumos. Nu -. 

mai tăecă. curtea de gura lui. în 

“Acum dragostea cea -mare a stăpânului el 

o simţiă. Cașa aveă de ohiceiu: cel de pe 

urmă. venit, era şi cel mai răstățat. Ca şi un 

părinte: cu mezinul lui. Tar Urseiw răsplătiă pe 

Nicula, eu. credinţa lui, cu pază noaptea, şi cu. 

“linsul mâinilor toată ziua. Până i-a găsit și-o" 

căţea. Apoi să bobească culeuș bun, căţeilor 

și si-i crească. în culcuşuri moi și curate. 

„Din câţi căţei Sau prăsit pici unul n'a dă- 

“uit. -Ferit-a sfântul ! Mai lesne și-ar fi scos un 

ochiu. Până la anul sa tăcut leută de * câini 

în curte, şi binuţii lui Nicula, strânși la cio- 

rap ca să aibă cu că-i îngriji de-ale sufletului 

Marghioala Cimitirgioaica, se duceau pe gârlă,
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. Cu'vremea i se părură puţine și astea. Ce mai gâște lăţoase, rațe late-n cioc, bibilici țăreate, curcani cu mărgele roșii, călifari gal- beni, nau venit pe urmă să se desfete în „curtea jupânului Nicula! O împărăție - în- treagă. e ii a „Fericit, moşul S'aşeză pe scăunelul cu trei „picioare, ţinând desaga cu Srăunţe alături, ciurul cu boabe în poală si: gâri-gâri-gâri, la gâște, turlu-turlu-turlu, la găini, figănei- igănei-țigănei,- la curcani, ulili-utili-autili, la rațe, clu-clu-clu, la eloțe, diri-biri-biri, la. „câţe, până 'ce auziau toate de prin buruieni, de pe cuibare, din coteţe, -și tăbărau bătând “aripile, îritrecându-se sburdalnice, să mănânce, fără” temere de mâna lui Nicula, care se în- tindea printre ele -Şi „apucă vreo moțată frumoasă” de o săruta subt aripi, ori prindeă. câte un puișor și ȘI-L: vâră în sân, la căldură * pieptului, Da ÎN a Ce-i mai trebuii! I se scurgeau: ochii de Mag. a LT "Dar, așă e omul.: De. ce are, de-aia tot mai vrea. Mai eră, loc, se vede, de-o dragoste nouă în curticica lui Nicula. a e Pe vară într” după prânză fierbinte, cum se prigoriă subt umbra râră ă părului mălăeţ, | lângă râtul porcului și-n civgulitul- pasărilor, „cu “mâna la boboci, i-sâ arătară pe zidul vecin „doi ochi de -aur și-o blană “neagră; 
>
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— "ii! ce mai motan! Al cui să. fie? 

“Motanul, tânăr haihui, umblă după bleste- 
măţii și: miorliiă de ţi se făcea părul măciucă. 

Dar lui Nicula i-a plăcut chiar şi glasul lui. 

Pe cine să pună să i-l aducă? Bragagiul din 

uliţă era știut că-i un drac gol.- Dacă și şeo- 

lavilor le eră frică de el câţ şi de dascălul 

lor, iar la tablaua” lii nimeni "nu cuteză! Așa 

sârb sprinten și dibaci, parcă nici n'ar fi fost 

«sârb». o d | 

— Mă, Dai turcule, să-mi prinzi motanul 

de colo, că pupi firfirica. 
— Prindi, bai.tureu; prindi. | 

| Cu sacul plin și-n sac motanul, sbătându-se, 

Sa şi înfățişat.a doua zi bragagiul: + | 

— Să ti firești; jupân Nicula, bre, câ 

mMușcâ. | IN 

"Tia pus sacul “în mână, a înfășcat argintul 

şi-o gură largă până la, urechi, rupând cu 

dinţii lui galbeni dintrun măr pădureţ, bra- 

Sagiul -a plecat râzând. - 
Lui moş Nicula nu-i prea veniă la soco- 

teală să deslege sacul; Îl ţineă co mână: de 

departe, se uită cum se sbate dobitocul * înă- | 

untru, sentrebă să nu-i fi pus «tureul> altă 

dihanie în loe de pisic, până și-a, luat inima 

în dinţi. lar motanul, năsdrăvan să fi fost, cum 

a scăpat, pe gura sacului, toemai în fundul patului 

Sa. cocoțat. Moș Nicula sgâise ochii şi se uită 

uimit, răpit de frumuseţea pisoiului,- ce nu
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era sălbatie. Din pat, motanul, pui sprinten. 
şi alintat se .vede pe unde fusese, ca un copil 
şiret, țop, pe genunchii băt:ânului. 

Muriă,. și înviă Nicula, înnebuniă și iar. se 
încuminţiă : 

— Uite-te colo, proeletul.. Piu! _drăcu- 
şoru tatii, zăpărste. Şi-i puse numele Murzuc. 

De-aici încolo dragoste la cataramă cu mo- 
tanul și zavistie. „pe toată curtea. 

„Mai cu seamă dulăii nu se împăcau de fel. 
cu musafirlâcul lui Murzue. Cum îl mirosiau, 
şo pe. el, :să-l facă „praf; iar lui Nicula îi 
săriă” inima, din loc. Nu știă pe ce pune mâna 

“mai întâiu, să-i croiască. | 
Murzuc hâbar n n'aveă. Sprinter şi ugurel, 

țâșt,. sus, pe ciubucul uşii și începea să se 
spele pe bot, nepăsător. Apoi stă şi se uită - 

„la stăpân; iar pe câini îi drămuiă cu priviri 
înțelepte Ai fi zis că-i spune moşului: «Nu-ţi 
prinde mintea cu ei, lasă-i». Iar lor: « Proşti- 
lor, eu. mine vă puneţi voi?>. | 

Coada, lui Murzue nu se: înfoiă și gura lui 
“nu” ştia să scui pe. Mârâitul câinilor nu-l. băgă 
în seamă ; iar de se îngroșă, gluma vreodată, 

_săriă ca o veveriţă unde nemeriă şi de sus 
se uita caraghios la ei, de să zici că zâm- 
beşte.! | 

Și câinii pleşniau de. năcăz.: Când Obosiau 
gonind pe AMurzue se lungiau jos, toată haita, .
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şi pândiau să scoboare motanul ca să pună 

gura pe el. Murzuc, hoţoman, 'se culcă şi el 

sus, pe înălțime, se încovrigă, șerpuiă, coada 

şi-i priviă- până ce adormiau. ar dacă aţipiau, 

se dă jos, binişior de nu-l simţiă nici naiba. 

_și nu'se feriă să treacă -printre ci, ba îi şi 

deşteptă cu torsul, ori cu. coada. Câinii se tre- 

zinu  somnoroși, se uitau la el prostiţi şi dau 

înapoi, uluiţi. Până ce, cu. încetul, ajunsese 

de-i miiase cu pe nişte cârpe. | 

Nicula leșină de râs și de ce-l vedeă îm- 

peliţat, de-aia încă “şi mai drag îi eră tici- 

losul. . Pa 

Ajunsezse comtdie curată.. Murzue” mergeă 

fudul în fruntea câinilor şi ci toţi se țineau 

după el, ca după vodă. Dacă se cățără pe: 

vreo -cracă, veniau la vădăcina copacului, che: 

lălăiau scormonind cu'labele, urlau, hămăiau 

și se rugau din ochi să se dea jos. 

„EI îi lăsă să se tăvălească mult, și bine, 

“şi după ce-i necăjiă cât îi plăceă lui, săriă la 

“joacă. Şi ce joacă! Câinii erau cei dedesubt 

totdeauna; iar motanul îi birujă. mereu. Din 

sumele astea se mai alegeau şi cu câte-o sgârie- 

tură pe bot, ce riintâneă neplătită. , N 

Greu i-a fost lui Murzue până a pus stă- 

pânire pe câini. Curtea gealaltă, pasările, porcul, 

a îngenuchiat-o dintrodată. - | 

Poată vietatea curţii lui Nicula simţiă că.
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Ă _ | 
Murzuc e mare şi tare şi toţi se dădeau în-. 
lături dinainte.i. o 

Câinii barim, nici nu mai erâeniau, Se dedaşeră 
„cu-jugul motanului; iar alintările_cu care îl 
împărtășiă Nicula li se păreâu câștigate cu drept. - 

Nimeni nu: fusese vrednic ca el. E 
La împlinirea anului Nicula a dat praznic, 

Hrană îndoită găinilor, rațelor, curcilor, puilor 
— la toate. Papară bună; de: urzici bobocilor, 
boabe fierte curcanilor, orz - opărit celoilalte, 
dovleci graşi “porcului, rasoale câinilor şi lui 
Marzuc. lapte cu pitușei.. Rae 

La . locul ospăţului a venit și Nicula cu 
rogojina sul, de și-a întins-o' între <copii>, și 
sa pus jos să se desfete,: e a 

Pe Murzuc îl. gătise cu. şirag de boabe. de 
măceş la gât, îi pusese cerceluși de lână în 
urechi și cordele la picioare. Așa motanul pășia fudul, se. mlădiă, glumiă cu câte un, curcan, „zbură câte-o . lipie - râțelor. leșești,  gâdilă. - câinii pe la boturi: și. se feriă . să nu-și atingă blana de şoricul porcului. Ridică gin- gaș picioarele, călcă de sus, săltă, arcuia.. șira spinării şi-l vedeai: aci lângă o găină moţată, aci în spinarea lui Urseiu, aci jos, pe rogojină, torcând a lene.  -: ae 

Și toţi: înmărmuriau în faţă-i. 
Când fă să şe isprăveaseă ospăţul, odată . se avântă sus pe streaşina, casei, cobori! iute 

>
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cu burlanul nl braţe, se căţără .pe canatul-ușii, 
de unde apoi, ca din: sbor, veni jos, tumba. 

Pe urmă, se puse pe genuchii moșşului, fre- 
cându-și ceafa de barba lui căruntă. Nicula 
îl apucă cu palmele și-l sărută pe bot. Apoi, 
singur, “și-l așeză pe umăr. 

- Murzue își: înțepenise'. „coada ca pe-o lumâ- 
nare, băț în sus şi aşa, linguşind, se dete pe 
subt nasul bătrânului. Apoi, moţ, i îi sări drept 
în creștetul capului. Își încovoit spinarea ca 

“pe-o diplă;. iar de .acolo semeţ, grozav, cu 
musteţile ţepușe, chiorând dintrun ochiu, prinse 
să-și „privească împărăţia.
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Trebue să-l mai fi văzut undeva, vreodati, 
„pentrucă fizionomia, lui. nu-răi eră străină de 

tot şi zâmbetul unsuros, din colţul gurii lui 
cleioase, îmi eră cunoscut; Dar cum îl cheamă 
și de mai trăeşte, îmi uitasem de tot. | 

Mi-a răsărit în cale la o ușe de cafenea 
cu' surâsul omului cu! care ai mai stat de 

„vorbă cândva: E 
— Nu cumperi chipuri de-ale mele? Un 

Mi se pare că n'am cumpirat. Îmi: lipsiă, - 
ceva: banii sau pofta de vorbă.. L-am lăsat 
cu mâna întinsă şi s'a tras în colţul lui um- 
bros, scăpărându-mă cu priviri grele. 

Bietul vânzător de chipuri! Mi-l 'făcusem | 
dușhan. A ţinut minte, multă vreme ŞI mica 
purtat pică. Până când i-a trecut şi, altădată, 

„a venit tot el la mine. Îl jignisem fără să 
vreau; am înțeles aceasta din felul cum sa. 
băgat în vorbă: |
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— M'am perfecționat. Acum să "vezi chi- 

purile mele. Dacă nu vrei, nu cumperi. Dar 

să le priveşti: sunt prinse din viaţă și au ns ci ja u 
suflet... | Ei LT 

I-am zis să stea jos, l-am cinstit cu o 

„cafea, și și-a . deschis prăvălia. O cutie de 

mucavă, căptuşită cu vată dintro mânecă de 

palton vechiu, şi înăuntru cu o lume de oameni, 

sfinţi, faraoni, -dobitoace, păsări, Îngeraşi,— 

"toate de lut și aproape crude. Am vrut să le 

pipăi. A sărit în sus spăimântat și și-a, aco- 

perit cutia” cu mâinile: - o | 

—Nu pune mâna; nu, că se frâng. Uite- 

te așa, de. departe; ţi-le arăt eu. 

Scoteă figurile: din cutie și le. aşeză în Şir, | 

pe masă, cu bucuria unui copil care-și arată 
oz . ,_.. .. . .- 

astea de jucării. Le desveliă pe fie-care din. 

_ hârtioarele subţiri, le puneă jos 'cu milă şi le 

priviă nesăturat. Pe una 0 strânsese temător 

și o pusese de-oparte Aa | 

— Dar acolo ce aie? îl întrebai cu din în- 

întâmplare. - Sa 

_— Acolo? Lasă... 6 un rănit: papagalul! 

— Dă-l încoace. Și. schiţai o mişcare le- 

neşe spre cutia lui de mucavă. Dar nu vroiă 

să mi lase sto ating și-și feriă pacheţelul subt. 

un şomoiog de vată. Aceasta mi-a aţâţat 

:. curiozitatea. Am întins mâna, mai cu nadinsul:. 

— Fi, dă să văd, ce dracu, ştiu şi eu să 

umblu... Dar e] tot nu se ?neredeă şi degetele îi
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dârdăiau peste mâna mea îndrăsneaţă, ca niște 
aripi retezate, de cloșcă neînstare să-şi apere 
„puiul amenințat.  Înșficasem. pachetul și-l 
desfăceam din foiţa slinoasă. Si 

EI se dăduse înapoi, pe spatele scaunului, 
tremurând: la, fiece mişcare a papagalului în 
mâinile mele” destul de milostive pentru pa- 

„> Sărea lui, șubredă, | pă 
„= Vezi să nu-l frângi, îmi spuse cu frică 
în glas și alb de groază. . „ 
„— Ce să-l mai frâng; că e frânt gata! 
— Ciocul, da, —e rupt; dar încolo ce are? 

Mi-a scăpat, jos pe un măidan. 'Toemai vroiă să mi-l cumpere un cunoscător. E lucru de mare preţ. Nici nu se mai “pomenește, 
Când Sa văzut cu el în cutie, i-a venit inima la loc și se bucură râzând cu gura căscată până în fălei, o: oală spartă, din care „nu mai eșiă nici un sunet, - 
Atunci întâia, oară, am început să-l pri-- vese mai cu luare amânte pe omul acesta, de care mă împiedecasem de-atâtea ori fără, să-l bag de seamă. Era "slab, cu faţa fartă ca o moșmoană, snptă și cu ochii storși. Mustaţa-i cotoroasă, tunsă și pământie, căpătase culoa- „Tea obrajilor lui tăbăciţi și-i sta cusută ea o coaje de plagă uscată de-alungul buzei umflate, Mâinile lui, nodoroase, îmbrăcâte cu Păr, eșiau, uscate, pe mânecile fără benţi și largi ca două pâlnii. Cu două “degete învârtiă o; sârmă: 

e
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-— Uitte sârma asta, îmi zise arătându- 
mi-0. O vezi! Pe.ea lucrez eu; pe ea ori pun 
surcel. Sigur dai priceput de ce. | 
— Nu, zisei eu încurcat. - 
— Vezi, dacă nu te-ai gândit. Dar i ia gân- 

dește-te puţin... Păi şira spinării? Nu trebue? 
Cunoşti vreo vieţuitoare fără vertebră! Vreo 
făptură demnă . de. interesul artistului, se' în- 

- ţelege; fiindeă nu-ţi vorbese - de unele târâ- 
“toare, de moluște, de protozoari... p- 

— Da-da, ai dreptate, începui' să-l asigur - 
din ce în ce mai doritor să-l ascult, 

— Dar “cum lucrez! Nu ești curios?! . 
"Vorbind începuse să, se înfierbânte, se fă-. 

cuse leoarcă de: nădușeală şi-și scoase pălăria: 
Acum .îi vedeam și - capul ce-i. stătuse” ascuns 
subt mărginile ciupercii: de pâslă roasă. Dea- 
supra sprânceneloi îmbâesite de mătreaţă, o 

-şuviţă de piele lată de.două degete arăta. că. 

are o frunte şi pe tot capul, în sus, ca peo'- 
nucă de cocos, se încâlciă un .păr roșcat, ca | 

blana de nevăstuică. Mai mult îi priveam ca- 
pul decât mâinile care “pregătiau cele trebu- 
incioase pentru lucru. Scosese un colcovan de 

- pământ gras și începuse să frământe cu de- 
gctele -nervoase, ce semănau cu nişte coropis- 

„niţe scăpate: dintrun. muşuroiu. Întindeă,. 

“- suciă coca -pe tipsia de marmoră a cec 
subţiă, modelă: trup, cap,. mâini, picioare Şi 

cu o frântură de chibrit înţepă ochii, gura, 

Caton Theodoriun,  - “ A i 1



58 " - CATON THEODONLIAN 

nasul. “Mâinile lui zămâsliseră o formă moale 
pe care 0 înţepenișe împungând-o dealungul 
cu țepuşea de sârmă. Mi-o întinse+ ţinând-o 
pe deget, de sus, într'o verigă: - 

— Priveşte, 
— Ce e? îndrăznii cu cu gura, moale de tot. 
— Satirul cântând din: flauţ, 

— Prostul de mine! Că bine zici, făcui eu 
 bătându-mi o. palmă poste frunte. Cova cam 
din arta. lui Praxitel... 
— Ce Praxitel! - Ce Praxitel Unde vezi * 

dumneata pe Praxitel ?. E arta mea proprie. 
Să poftească: şi cioplitorii noștri, dacă le dă 
mâna! - - . 

— “Te cred, îngăimai eu. 
— Să crezi, apăsă el odată, dacă ești omul 

care. înţelegi ce se: pogoară din veșnicia lui 
Dumnezeu, în opera adevăraţilor” artişti, Cri- 

„tică! Presă! Îmi bat Joc. Pe: mine mare voie 
să mă laude nimeni! . - 

Pe când spunei, faţa, i se înnoură deodată 
duse mâna la falcă și din chibritul cu care 

 înțepase ochii satirului, îşi făcu o scobitoare: 
— Ma lovit durerea de măsea, "spuse muş- 

cându-şi buza .şi cu degetele-i grase. de. no- 
roiu își scoase din: buzunarul vestei o sticluță, 
și un gheimuşor de vată.. -Răsuci pe chibrit, 
întinse în doctorie, își vâri între. gingii Și cu 
"gura băloasă, pe când scuipă: 
— Alină de. par că îi cu mâna... -.
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Măseaua, și trecerea unei fuste:pe lângă noi, 

îl smulseră pentru: o-elipă din preocupările lui 

de astă. O femee tânără, cu “ochii traşi, în 

care licăriau dorinţi neîndestulate, fluturase cu 

horbotele ei parfumate genunchii meşterului 

de lângă mine: a 
Se cunoșteau + și sa, cred că întPadins; se 

- dăduse pe: lângă dânsul, mai mult ca să-l 

ațâţe. O salută ca; pe-o regină i, ea merse de 

se așeză între „câţiva tineri, la o masă veselă 

de pahare” pline. Ploapele ochilor lui mustiră | 

gălbui, pe colţul gurii i se ivi.o broboană: 

“udă, de jint, i-l văzui că ridică băţul de chi- 

brit, cu .care își picase- în măseaua stricati, 

trimiţându-i. o sărutare lipicioasă de pe buze. 

— Mă “iubeşte, râse. desgolindu-și gingiile“ 

şi ducând piimiătutul de vată pe subt, nări. “An | 

făcut-o și pe ea. A! de minune am prins: 0. 

Şi-mi înfăţisă din cutie un - chip 'golaş, negru 

şi mie cât o păpușe: din cele ce se vând pe 

“un ban: . | o 

— Aşa e că seamănă? a 

— Leită-poleiti. | _ 

-— Când e talent! i [ _ 

— Cum să nu fie?: o 

— Dar du-te de-o. spune, de- o. scrie, strigă 

Saudi duşmanii mei; fă-0o. dacă îndrăsneşti și: 

:nu ţi-e milă de zilele. dumitale. Apoi bine- 

voitor și blând:. | 
— Să nu, faci una, ca asta că te încarci. 

7 

Z
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de doamne-ajută, și naș vrea, tocmai: pentru 
mine. i a 
„După aceea își strânse'. păpușile. în cutie, . aşternă un strat de vată pe deasupra lor şi se - - sculă să plece. Din fundul cafenelei îl strigase . . “niște voci: o | | —— Maestre! Maestre! Ce ai mai lucrat? Arată-ne şi nouă... Da 
„EI păreă că nu le aude si mă crezui dator să-l fac atent: e. A — „Mi se pare că-te chedmă nişte domni. deacolo, îi zisei arătându-i de unde porniseră glasmrile a 
— Da-da, îmi răspunse fără să arunce nici o privire întracolo; i-am auzit.. Dumnealor sunt sculp-to-rii vremilor de- astăzi, meşterii care șlefuesc cu dalta și “fac statui _pe pieţele publice. Bieţi întârziați, domnule dragă. I-aş compătimi, dacă n'ar trebui să râd de ei. — Răzi, că ai talent. a 
Sa dus de.lângi mine beat de plăcere și mândru ca un împărat, la masa celor ce-l poftiseră şi-i făceau o primire zgomotoasi. 

PE 

Deatunci "şi-a făcut obiceiu. Cum mă ocheşte . undeva, deadreptul la: masa mea, vine. Iși lasă prăvălia de carton pe un. scaun și se piine la vorbă. Sa hotărît. O să. deschidă o expo- ziţie, o să. trimeată la Miinchen, n'o să mai
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fie prostul de până acuma. Adică de: ce' ar. 
cultiva floarea. modestiei şi. nu şi-ar pune pu- 
terile, când ştie că dintr odată numele o săi 

se scrie cu litere de aur. ÎI ascult, fără să-l 
supăr, cum îndrugă: 
„= Vechile teorii ? Ehe! sau trezit Şi, nu 

mai fac două parale. Adevărata artă.o dă 

“iluzia, sunt impresiile, sunt formele reflectate 
pe faţetele diamantului ascuns subt retină. E . 
puterea. de sintetizare a ochiului sufletesc care 
pândește viaţa, și-o prinde -ca pun şoarece, 
între două degete, fixând-o dintr'o frângere de 
unghie. „Şi: arta: aceasta, dacă vrei să, ştii, 
nu-şi măsoară proporțiile cu centimetrul. E" 
un adevăr etern că nu tot ce.e mare poate 
să fie și măreț. Pune chipurile mele: într'o 

„vitrină, subt clopote de sticlă, gătește cu ele 
un interior, aşează-le în muzee. Acolo le e 
locul. Şi dacă au suflet şi dacă trăiesc şi dacă . 
sunt calde, puţin îmi pasă de tot ce se poate 

-spune de unul și de-altul. Nu vreau, nici 
nu-mi trebue nimic 'dela ei. Ziua de mâine, 
viitorul, au să vorbească. 

— Foarte frumos faci. Te felicit, spusei eu 
ca; să-i fac pe plac, 

— Nu e așa? Și degetele lui tnhtiţarii un 
chibrit. o | 

Mi-era, frică să nu-l fi apucat iară frigurile 
„de modelat. Noroc că mă înşelasem. Chibritul 
îi trebuia ca: să gesticuleze, să taie linii ŞI
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NERA o. . , 
circonferințe. în aer, ca să poată desemna mai 
bine” cuvintele. E i 

i = 

Mă aflam deunăzi într'o expoziţie... de 
primăvară, In secţia sculpturilor erau artiști, erau 
amatori, erau diletanţi. Era și el.-Trăsese de mâ- 
necă pe un critice politicos care primise să-i vadă” 

„prăvălia. deschisă pe brâul unei terestre. Lumea 
acea de dobitoace, .de -pasări, de sfinţi -şi de 
oameni de-lut îi luase ochii şi se. miră cum: 
le face. de repede cu degetele lui “epileptice, .. 
Distrat scăpuse o observaţie spusă într'o doară: 

"—— Foarte bine, domnule; „dar de ce-nu-le-: 
coci? : Uite: «madona» asta a dumitale, îmi 
amintește .pe dedeparte o teracotă dela, Louvre, . 
a lui Luca, dela Robia: fecioara eu copilul în -- 

„braţe. Ar fi şi a. dumitale:. - numai -că așa, 
mălăiaţă, parcă e de aluat! Astea -trehuese - 
dospite, coapte, 'dacă “le lucrezi din pământ!... 

Și-a aprins omul paie în cap: 
„— Să l6_coe! Unde se mai aude, domnule? 

Cine. ţi-a spus dumitale? Să. le coc! Ca: pe 
cozonaci, ca pe covrigi, ca pe 'nişte gogoşi! 
Dar face eu una -ca asta? Si 'batjocorese arta, 
so profanez! A! te iei şi dumneata după cei 
care vor să mă micşoreze. Să le coc, auzi!. Păi 
alte mijloace, nu mai sunt: Ce nu m'am gândit 
eu? Și nam să giisesc? Stii dumneata, pe ce. cale umblu eu acuma? Urmărese o descoperire . uriașă. Înlocuese focul cu apa! Să 

7 -
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— A! făcă bietul critic uitându-se înminunat 

la el. Cum? a a 

— Așteaptiă să-ţi spun; ascultă. Cauto apă, 

domnule, o baie, cu proprietăţi himice necu- 

noscute. Le scald câteva minute şi: le scot 

tari, mai tari decât oţelul. Și atunci, să fii bun 

să-mi spui: care-o să reziste mai bine: vre- 

marilor? Cevă trainic ca secolile? Pe-ale lor din 

pieţe, din. grădini, o să le crape gerul, o să le 

giurească. ploaia, — adio. Ale mele, în- dulă- : 

pioare de. sticlă, subt clopote de cleștar, pe 

mese de mahon, în sălile tronurilor, în temple,— 

să mai vezi! | De 

— Bine, spun” eu atunci -spre a scoate "pe 

veritie din încurcătură, dar o. să găsești apa. 

aceea? i Se N 

— Ba bine că nu! E ca și gata. Mă due 

să lucrez; nai am să combin un singur praf. 

Şi 'apucându-și cutia cu amândouă mâinile, 

dete fuga pe uşe, fără să se mai uite înapoi. 

Deunăzi treceam în trăsură pe strada Aca- 

demiei. Meşteral eșiă dintro, drogherie cu un 

“ elondir mare, în mână și ținându:și cutia subt - 

braţ. M'a zărit și a început să-mi facă semne 

nebune, să oprese. lira o încurcătură, de tră- 

suri şi tramwaiul electric ne zoriă, dela spate. 

Sa repezit înaintea cailor, de era, să-l calce un 

"vagon de-al societăţii celei noui şi-l încolţise un
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camion. M'am pomenit cu el pe treapta tră- 
„Surii mele, strigând și: făcând ' gesturi largi: | 

„— Am găsit -ceva și mai bun! Gata... | 
— Ce? am zis eu, cum nu-mi aduceam 

"aminte despre-ce putea să fie vorba... - 
— Baia, lichidul: acela... Le seald în apă de 

Karlsbad: știi, care împietrește pe loc. 
Și sătind jos -pe trotuar, îşi scoase o figu- 

-rină, și-o puse în podul palmei, își ridică 
"brațul în sus, la depărtarea de unde putea, 
So vadă mai bine şi, strângând . pleoapele, 
începi să privească cu admiraţia unui estetic. 

_ Trâmbiţele unui automobil. năbiădăios spe-. 
iară caii.dela trăsura mea, care cotiră smintiţi, 
„pe bulevard în jos. Din goana lor am întors . „capul să mai privesc odată pe meşterul de . „chipuri. Rămăsese fericit pe colţul trotuarului, 
cu. gura, deschisă, înălțat pe vârfurile picioa- | relor, cu pletele bătute de vânt, cătând setos | o rază de lumină în soarele orbitor ce se ascun- 

"„sese repede întrun nor, picurând'o umbră ne- | miloasă pe roșul părului lui încâleit, ce-i în- tunecă fruntea. . | 5 De 
Păreă, astfel, o adevărată statue, crescută, din pământ prin puterea unui farmec ciudat, fan- -tazie de-o clipă a unui mare artist, 

„Dar când soarele, sătul de glumă, își lepădă broboadele de nori depe faţă, înfăptuirea îi:-: șelitoare se topi prin aceeaș: vrajă, și pe tro- , tuar nu mai văzui nimic, *-- 
A 

PP EDEA
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Odaie de lueru cu o eşire în fund ce dă într'o sală largă 

» Uşi la dreapta și la stânga. La dreapta, în planul întâiu,; 
- fereastră. La stânga în planul întâiu, birou, scaune de piele; 

în planul al doilea la per etele din fund, bibliotecă. În. 

- spațiile dintre uși, “Stânga, o panoplie. La dreapta, în fund 

_elajeră eu cărți și vase. eu flori de toamnă; în - planul 

- întâia măsuță de stejar, fotoliuri de picle și scaune la fa. 

Între masă şi fercasira din „lreapla o. sofu. “Pe măsură un 

vas cu trandafiri, Ferestrele. deschise, luminale de soare. 

-“Dreapla și stânga spectatorului, 

SCENA T 

ELENA, BREZEANU, NINA. 

ELENA, intâmpinând be Rezeanu, care intră prin fund. . 

„ | i a 2 a 
Bine că. -veniși. Alecule. “Mă luasem de gân- 

duri. Ce ai mai mișcat? Ai fost. la tribunal ? 
Ai isprăvit? ai
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o REZE: ANU, 

Fi fireşte că am fost, Şi. eri, şi acum... dacolo 
viu. Dar până să se “adune judecătorii ! Apoi 

-- precedente! puţine, legea, hm! limuvită: dacă 
pârâtul nu senfățișează, s6 dă hotărârea în 
lipsă. Sa luat act: de certificatul - medicul . 
ce-ai ticluit, -fiindei na: vrut să se prezinte 
la întâia chemare; 

ELENA. . 

Și hotărârea? | e 

" REZEANU, 

Atârnii> de dovezile puse” pe masa tibu- 
nalului, subt ochii judecătorilor, 

. | ELENA, pe cânăuz. N 

Subt, ochii judecătorilor! - (Cu alt ton) Sunt 
„destule ca să i se pună în conșiliu judiciar 

+ 

a REZEANU. 

Aşă crezi tu, dat la tribunal... nu se prea 
știe, Nu se potrivește socoteala de-acaşă cu. 
cea i din târg. 

O. - 4 o 

ELENA, 

As de gren? Ia
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 REZEANU. 

Judecătorii vor să se îneredințeze cu ochii - 

că e risipitor, că di polițen alb, că iscăleşie 

-zeci de mii de lei pentru una, că... - 

ELENA. 

“Iscăleşte, ştii bine. 

REZEANU.. 

Stiu; da. Dar po să-l judec,-eu. Tu ai- 

vreă să-i scapi averea ce-o să-i rămână dela, 

tine, odată, fără să-l descoperi, Ei vor să 

pipăie. Pf | i 

i “NINA, pentru sine. 

Biata mama! 

ELENA. IE 

Nu pot spune... că e, că a. 

„o REZEANU, + 

Că e plastograf, că te-a iscălit pe la bănci, 

da ridicat 'sume de bani, mii de lei, prin 
. N Pi . Bi - . 

falşuni, LI 

"ELENA, cu hotiirâre, 

Nu, asta niciodată.: Mai bine... 

7 : , Î.
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„REZIEANU. 

Vezi, de-aia nu-mi prea place mie să mă 
amestec,. - 3 = i 

ELENA, 

i Oh! 

a NINA, 

„Dar procurorul, nu spuseși, vine? 

o REZEANE, 

După destule codeli, citări de paragrafe din legi, — dup'o lungă consfătuire cu președintele, 
văzând. cerţifieatul medical, și. după ce-am spuş: că pentiu încredințarea lor, ai să arăţi toate - dovezile, toate, “toate, toate. hotărârile, . see- / festrele, somaţiile, protestele, —to, 

| ELENA, | 
Da... seefestiele, somațiile, hotărârile; — arăt: 

REZEANU, 

| NISA. 

Ce?.. 

ŞI ce încă? N'ajunge? a
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| ae REZEANU. - Ă 

Or şti ei. „Dej sunt datori să purice cu dea- 
minuntul. | | 

ELENA. 

Dar dacă dau “totul în: vileag, merge (Cu . 
silinţă „ la pușcărie, 

NINA. 

„Şi se. răstrânze asupra familiei întregi. 

ii REZEANU, 

Nu purtă erije, Eleno. “APam. înţeles. eu cu 
„dânşii. Dovezile astea nau să fie înregistrate; 
Numai, le văd. “ 

sia 

Cine 'ei? Procurorul doar i 

|  REZEANU. Ri 

Şi cu judecătorul” de şedinţă. Membrul 
" tribunalului vine însoţit de. șeful. parchetului. 

Au să se înăţişeze după douiisprezece, cum 
“ai dorit. - 

 BLEN A. 
. N: o . 

Sunt eu siăgură, Alecule, că alte urmări 
mare să aibi descinderea asta a magistraţilor? 

7 
“ . 

Caton Theodorian 4 , Mi „o , s.
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Că nau să se lege de falşurile lui și să. 
să mi-l închidă, să-l nimicească ? 

REZEANU. . | | o 
“Îţi mai spun: odată şi înţelege; judecătorii 
ştiu de. ce e vorba, pricep durerea ta și n'au 
să ia, nici! un -act de ceeace l-ar putea pierde, 
Afară de asta ar trebui să. fi îndreptat tu o 
“plângere întradins ca să se seziseze, cum se 
zice. Lasă,. căi -nu'e vorba de - puşcărie acum... “ 

N | ELENA, 
Ă . a . _ , N . - ă ! 

„La puşcărie! Cât oiu” trăi eu, asta nu se 
întâmplă. » a 

REZEANU. 

Atunci -linişteste-te. Acum să-mi spui: ești 
sigură Cau să-l găsească aici când vor veni? 
Să nu punem oamenii pe drumuri de geaba! 

ELENA. 

Da... sunt siguri co să. vină. (Luâna depe masi o scrisoareşi intinzându-i-o.) Mi-a, cerut, iară, bani. 
„Pe tonul lui obișnuit, -necuviincios, somativ: treizeci .de mii de lei. La băncii Sa tăiat “apa. Am spus să nu se mai libereze nimănui, 

O para. 

" REZEANU, 
Ştie 'de asta?
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BLENA: . 

“Tocmai de-aia, zice Go să _sină, I-am trimis 

| orb Cam oprit pe bancheri să mai facă plăţi 

pe chitanţe, căi dacă sar mai încercă o să fie 

- înhățate Așa că văzându-se , constrâns o să 

alerge încoace... 
- | . . ” | . 7 . 

, REZEANU. n. 

“Deocamdată, bine ai chibzuit. Şi zici că 

ţi-a cerut treizeci -de mii de lei ? 

N INA, ironic. 

„Spre a “face faţă unei datorii de onoare. 

E LENA. 

Da. (Cu amiirăciune.) De. o- -noazxe ! I-am - dat 

întâlnire. la ora pe care am hotărât-o și jude- 

7 

A REZEANU. 

Să fie-de faţă şi Luca. 
. 

NINA. 

Cum ar lăsa-o pe mama în clipe aşă- de 

grele? E 

REZEANU, 

Dar el pe unde e? Nu-l văd.
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| a NINA, | 
„E dincolo, lucrează la planurile ministerului 

de justiţie. Să-l. chem? e 

; 

! 

REZEANU. 

_- Cheamă-l, da. Să văd'-el în ce ape se-adapă? 

NINA. | 
„El... zice ca dumneata şi ca mama. Mă 

duc să ţi-l aduc, unchiule;. - > Ese stânga, 

PO SCENA IL 
„ELENA, REZEANU. 

ELENA. , 
_ Mi sa ridicat o piatră după inimă, Alecule. 

„Ce mă. făceam cu fără tine, Lumea, în ruptul * capului, nu primește, și: Petre (Clătinând din cap.) „Petre nu e în stare... .. ă 

| -  REZEANU, | 
Da, ştiu, cela „Nu “se amestecă, celălalţ bolnav; scoate el castanele din . foc, urchiu “Alecu! . - o 

| ELENA. i 
Tu altă autoritate di, “alt rol. "Ca fraţii * Și-ar fi jucat mendrele, . ca şi cu mine, mai :
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la urmă... Parcă eu nu văd cât de. neînstare 
„sunt... Nu ştiu cum să mai mă împart. Inainte 

de toate” trebue să văd de Petre. 

REZEANU. 

Dar ce 'mai e cu Petre? Ii merge bine. 
La €l acum e numai frica; zău, un fel dei ipo- 
hondrie. Plămânul îi e vindecat. De nervi ce 
mai sufere, crede-mă. 

La ELENA tristă. 

Binele lui! i 
REZEANU. .. 

L-au ptirăsit gandurile negre? Mai umblă 
să-şi facă samă? - i 

„ELENA, 

Oh! de mila, înea, ca să nu mă omoare... 
mi-a făgăduit, De-acum trei ani, dela Menton, 
nici nu. Sa. mai întâmplat. Ada pândit Şi 

pândesc. Nu, grija. asta n'o mai am. - | 
i Nina eu Luca, din stânga. "Luca e îmbrăcat de oraș. 

SOENA III | 
ELENA, REZEANU,, „NINA, LUCA. 

NIN A, tinând de „mână pe Luca, veselă. 

„Uite-l. Isprăvise și se mbriică, Oh! să vezi 
ce e pe mesele lui, unchiule: creioane, com- . 

i
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„Pasuri, vopseli, tuş, miisurtitori, —'0 librărie. 
Eu nu cutez să. pun: mâna, de: teamă să nu 
stric ceva.. 
Luca și Iorgu își dau mâna. Luca sărută mâna Elenei, 

a „ LUCA.. 
Li . 

Bună dimineaţa, mamă. 

ELENA. 

„Nu toemai dimineaţa, Luca. 

CA, 

Nici nu m'am uitat la ceasornie. 

N - Da „SINA. 

Şi cafentari stă nobiată, pe “plangeti 
2 

LU CA. 

Câte . ceasuri sunt? . (Priveste pendula.) A! cam 
târziu, - 

N 

- REZE BAN U.! 

“Toate cu socoteală, nepoate, și munca cu „măsură. Ars longa... | 

LUCA. 

 Lerând, mă uit. câteodată,
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„NINA, 

Nu faci bine. 

LUCA, mângiind- -o. pe obraji. 
y 

Ei, viaţa cere, fetiţo. 'rebue să ne "bizuim 

pe puterile noastre. Nu e așa, mamă? - Dum- 

neata altele ai, nu trebue să he lăsăm pe 
urechea, aia... 

| ELENA. 

E ca o imputare asta? Re 

| oa: 

| Nu, mamă, e... (După o gândire) „Nu e nimic. 

BREZEANU, 
A: aa aa 
Ziu dacă 'nu te resfeţi tu cu maică-ta. In- 

ţeleg eu. ce vrei să spui; te oropseşt. vrei să 

„zici. (Schimbând vorba.) Să. - vorbim de . cele -se- 

rioase Luca: consiliul judiciar al lui Paul. 
Bă 

/ SI ÎS LUCA, nepiisiitor. 

Consiliul. judiciar!... Da... aud. 

a REZEANU. 

„Ce te-ai mai i gândit? E 

LOGA. : - 

“Der unchiule.. așa, zic avocaţii, dumneata aşa 
+ 

7



120 „ VCATON THEODORIAN. ia 

" povăţueşti, crede și mama... Eu nu văd zorul. O să 
facem noi om de treabă dintrun stricat ? Asta 
e întrebarea, - 4 

a 7 

ELENĂ, 

Duca! Fratele tău mai mare! 

TUCA. 
Marele nostru eser... 

ELENA, tăindu-i vorba, | 

„Nu vroi să mai aud vorba aceea din gura „ta şi nici nu e adevărat. Își are și el vaza lui prin "lume, e primit, îmbrățișat ȘI. căutat. Cine ce are să zică? Numâi pe mine mă supără. Un copil poate... | ai 

DUO 

Poate să... 

ELENA, întrerupându-l. N “ 

“Ce e între un fiu și 0 mamă nu priveşte. pe alţii. (Căutând să imbuneze pe Luca cu o mângâiere, „Luca se fereşte.) Noi, dragul meu, avem să-l apă- răm, să-l: ţinem, să-l ocrotim din puteri. 

REZEANU. 
„> Mai mult slăbiciunea ta ș “pierde,
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LUCA. 
« 

ajunge că se duce de râpii, dar și i numele, 
ni-l mânjeşte: Eu o singură datorie cunosc: să ne 
ferim de noroiul ce. stropese Pașii 1 lui „prin 
mocirlă. 

_ ELENA. Ei | 

Luăm măsurile ce -ne sunt în putinţă. 

LUCA. 

Nimic nai să faci. cu asta, 

ELENA, 

Cu un consilier judiciar ca , Alecu i se în 
fund. 

LUCA, 

“ţi închipuești. (Lui Rezeanu.) Dumneata, un- 
chiule, știu, ai să pui mână de fier, n'ai să mai 
încuviinţezi cheltueli de prisos și bunul lui even- 
tual n'o să se risipească de tot. Numai că 
mama, șovăelnică ori constrânsă, înduplecată 
ori amenințată, o:să prepete, o să se moaie.. 

REZEANU, cu aprindere, 

Daco face așa, mă lapăd și cu. 

„ELE NA, rugâdu-e -se, 

“Nu, Alecule, mă legtituiese, îţi jur să nu ies 
din. vorba ta. |
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LUCA. - 

Tare nai să poţi fi, mamă. Slăbiciunile 
dumitale nu cunose margini. "Ai să-i dai, Și 
ai să-i dai în n paguba noastr, a celorlalţi doi. 

> 

ELENA, cn conțingere. 

Nam să ştirbese un ban. din ce vi sar 
„cuveni vouă. Să fur pe'Petre! Să-l las bolnav şi - 
fără stare, .strâmtorat, să nu. se poată căuta, 

- sărac, Aş fi o mizerabil! . 
Alceu priveşte lung pe Luca, care a plecat privirile î în jos ! întristat, Nina se dă de-o parte, 

LUCA, cu glas stins, 

“ Poate pentru Petre, Da, pe Petre nu l-ai 
lăsa. „Cât despre mine... 

| ELENA, 

iei pe tine. Nu zice aşa. Mă gândii/ “la 
Petre întâiu, ca la cel ameninţat, Tu... tu ai 
o situație, lucrezi, câștigi, . eşti sdravăn, pe 
când el!... i - 

LUCA. 

| "Unul te, „despoaie . și “altul se “ghemueşte 
Într un colţ, ros mai mult de o închipuire, 

ELENA. 

Cer pentru fratele tău cel mie mai “multă 
milă, niţică dragoste.
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“LUCA, lui „Alecu, 

Uite. cum îmi înțelege vorbele. Că n'aş 
iubi pe Petre! Pentru că spun adețărul fără. 
ocoluri.” - 

REZEANU, 

N'o. învinovă pi Luca. Nu mai ştie, sărmana!. - 
Intre 0 ușe de puşcărie (Arktând scaunul de lângă: 

fereastră). un pat de zăcere, te vede pe tine 
voinic, întreg cuminte. Se'ncrede și se pune .: 
subt umbra, puteri i tale. e. Susţinero.. 

LUCA, cu amirâciună, , 

Mai bine nepatincios. și bolnav, sau un - 
paria! „Astea dau “mai bune drepturi la 
viăţă, la dragoste, Ă 

FLEXA. 

„Nu vorbă așa,” “Luca, 

i | LUCA, trist. 

Ti, mamă, astă, se simte, 

ELENA, după o pauză, 

De ce: nu-ini dai un sfat și tu, Te-ai gân- 
dit la altceva mai bun? Ai vreun plan? 

7 

"LU CA. 
4 

Nici nam, nici nu-mi Dat capul. Eu nu mă 
„I a , , 7 

,
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ţin decât 'de planurile mele tehnice. Ce nu: 
mă lasă să dorn, ce'mi turbură odihna nu 
e,. însă, decât grija “că până și numele o să 

ni-l. terfelească.. - 

REZEANC, pe gânduri. 

"Nu ne-om fi gândit destul de bine! Ce zici 
de toate astea, Eleno? 

ELENA. 

„Noi plecăm şi „nare să ştie unde, | 

NINA, 

De ce pe ascuns, mamă? si prea ştie. Numai, | dumneata, să nu te îndupleci. Să-l trimiţi consiliului; să se descurce, 
7. 

LUCA, mame-si. 

Am mai văzut noi d'astea. Ca, anul trecut. | Aici nu plecaseși bine.: "Le-a urinărit; te-a prins la Viena și cum i-ai căzut în mână te-a și ușurat de douăzeci de miişoare, "[i- aduci aminte ce hotărâre bărbiitească luaseși la plecare? 
7 

REZEANU, 

Atunci de-asurda tot consiliul!
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ELENA. 

„ N'o să se mai. întâmple, n'o să mai dau, 
sunt. destul de pedepsită, pentru ce-am făcut. 
O so vedeţi chiar astăzi.” Nu mai dau. (Dugii 
puțină gândire.) Afară numai de ce i-o trebui 
la drum... A. spus că pleacă... 

“LUCA, lui Rezeanu. 

Poftim! ... - DI 

Pi 

“ELENA. 

“Ca să se ducă,-să-și piardă urma, să nu” 
mai știm... Si aa 

LUCA, “i 

Ehe, mamă! De-alde Paul nu pier .așa cum 
îți închipueşti, de bună voie, ori de rușine, 
Astora le închide gura o șentinţă, și de mi- 
şelii numa puşcăria îi despate.. - 

a o BLBNA 

Luca! Luca! pentru Dumnezeu, ţi-e frate 
mai... - 

Luca își astupă urechile cu- palmele. Se aude tuşind 
din dreapta și se ivește Petre, în baine de casă. E slab, 
umbli încet. Salută zâmbind şi sendreaptă. spre. divan, 

"Jângă fercaștra deschisă. Rezeanu şi Luca merg de-i dau 
mâna. Elena îl sărută pe frunte şi el o sărută pe obraz.. 

„Nina îl ajută să se lunpeascii. 
Go - . ! Ă 

3,
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| SCENA IV. 

ELENA, LUCA, REZEANU; NINA, PETRE. . 

BREZEANU. 

Dar tu, Petre, ce zici? 

/ e | PETRE. i 

Despre ce? | | 

LUCA: 
- 

„De interdicţia lui Paul. 

PETRE. 
' 

s 

A! pam nici un fel de părere. Na mă 
pricep, într astea. 

REZEANU. 

Din consiliu faci parte, însă. 

PETRE. 

Care consiliu ? 

ELENA, 

Consiliul judiciar, “consiliul de "familie, — 
ştiu eu?
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* PETRE, ». 

| Micaţi- spus că nu,se poate altoum, că sunt, 
dator, ca , rate. 

LDA 

De ochii lumii, ca să nu punem străini. 

PETRE. 

“Mai bine mi- ați da pace, mie. 

: LUCA. 

Nu l-am scornit eu faimosul consiliu, toc- 
“mai le-o spuneam. Mama crede că cu asta 
o să pună frâu. Eu unul n'am nici o părere. 
Știu că Paul no să se potolească nici așa. 

tăi PETRE, privind afară. 

Ce zi luminoasă astăzi Ip 
„or , 

REZ EANU, 

stii cât 'de bine: arăţi, Petre! Ce vamen!. 
(Semne de neincredere la Petre). Ce, iar gărgăuni de-i 

de-ţi năcăjese mintea? Priveşte-te puţin, pipăe-te. 

Dă NINA. e 

Ce-i spunem “și noi  -toati ziua! 
- . i, , Ă
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* 

ELENA. 

Și doctorii. Ce-l mai necăjiau nişte doamne 
frumoase lă Cannes pentru pozele astea, ale lui 
“de bolnav! 

— NINA, mecăjindir. 

Să suferi e să fii mai interesant, mai în- 
conjurat, mai iubit!, Câte hatâruri nu se tree 
unui bolnav!: Ce de capriţii nu i-se "mplinese! 
La câte toane n'are dreptul! 

PETRE. să 

_Da, tocmai. aşa, şi eu, de dragul mângăierilori 

Rezi: AN U. 

Cam, cam ; crede- mă, Potre, "Ar. fi vreme 
să te mai îmbărbătezi. ia 

| „ELENA, miângăindu-) 

„Aşa o Să și facă, așa şi face. Stie el că 
altmintrelea; nu mai am eu pace şi odihnă 

_Ppe lumea - asta, cât m'o mai răbdă. Dumnezeu 
să trăiesc, 

N 

PETRE, inv ilnind- -o cu duioşie, - 

Dar mă plâng eu mamă î ? Mă. fac. „eu mai 
bolnav de cât sânt?
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- „LUCA, „destul de blând. DE 

“De to nu mai și bolnav . Potro, “Asta 
trebue so vezi. Tu: lași închipuirilor, 
„“crede-mii pi . | j 

. „sa Ă îi o. . . | 

ELENA, încet ni mea. a Io 

Nud « supără, Luca, nu-l contiiazied, Cu pi- 
nișorul,- dulea, —, e frăţiorul, tău | mai mic. p 

- - B , . - 
N . -- 

p- vos, încet, lorci. 
7 

Ca biişoral ? Dar! ce-: am - spus a? E 

o  BLENA, acola joc. -, o 

„Ne date. „ta. a. î-se pare. Se turbură. | 
” „Se întoarce spre Petre; | 

5 Rai PETRE. | 

, “Bine bine, ispriiviţi. Sunt sănătos, na, și 

am de” gând. să mă înham, la carul vieţii, 4 să. - 

vă arăt. cât pot... ar 

Di si: se scoale,:îi e greu: şi se Piaigeşte la loc, pe scauh 

Elena și Nina, se. die de-i ajută, îi potrivesc pâpătăiul. 

NINA 

"Stai bine așa? ae 
| pr _ - PETRE. “ - .. „o 

"Da, mulţumesc. i, 
Catan Teodora
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ae e ELENA: - i 
a Tei. masa cu .noi?-: 

| | E | “REZEANU, a 
 Ba.o să mănânc! la: vreun birt âstăzi, să-mi! 

- prăznuese singur. cea de pe urmă zi de liber- 
„tate: Şi--mă. întorc eu la; vreme, "Nai: griji. 

Îţi pare rău de sceeace-ai făcu” Alecule?. 

| NINA, mângăindu-i barba. a 

* Cum o*să-i 'pară răul 
x * 

„ REZEANU. 
2 Aş,"de unde! Ba-mă şi. mândrese : SO3gO- ! „= geamite- 'eonsilier judiciar al domnului Paul Boldur! .. e - 

| A TAIGA, 
. . Mi . i: ÎN - a PR SE N 555a aa . i . - Esi cu eu dumneața, -unchiule, că sunt 4. amețit dela lucru. “Numai „țifre verzi, ' linii | „Yoșii și curbe galbene văd pe dinaintea ochilor. aa 

Pi 

ELENA. o: | 
| „Nu cumva, să zăboveșşii, Luca; și tu Alecule. |. unt douăsprezece! firă un: sfert; la două- 

'.
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. sprezece, si jumătate vin. “Cai ne) Dejunin 

“mai târziu astăzi. ia i 

CONINA 

"EI nici: cafeaua “nu șia | băut-o. 

LUCA. 

“Lasă, că : ține. la: mine: “Şi masa de seara, 
- câte odată. “Lucrând : -mai uiţi de foâme. (Elenci.) 
„-Vre-un stert de oră numai.: E atâta soare pe 

afară. e e 

REZEANU.. Sea 

să nu , biţi, Tleno. Astăzi. e ziua cea, de. pe 
urmă,. ziua cea mare... Să-mi fii tare, să nu 

„e mai i lași iar cârpă, că. vine“ vorba lui. Luca, 

i ELENA. pre 

- = Mam împietrit, să vedeţi voi; o stâncă am 
„8 să . fiu. (Pentru sine). Ori cât de mult mar durea: 

i vb 
i REZEANU. j si E . sati 

Bi, aşa, “îmi placi. Așa ro să-mi pară rău ” 
nici mie, “Incheierile : ţi- -l&" las. Mai. e de iscălit 

„Petre 1 i “olionild Joc n Luta. 
Na vasobuiudoii îi I- Ba o. 
SCENA V. - 

ELENA, SIRUL PETRE. a 
După ce a însoțit pe Rezăgnus si peur He a „Pins: ao : 

Petre, « care priveste afani, priu ferestrele ia Sau mi- 
DE Ia â0Y 4 Bi BET. dr 

A
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Toase trandafirii din “vas. Din - vreme 'n vreme, „Petre îşi năbuseşte cu batista, scurte accese de tuse. -Elena'se apleacă pe spătarul scaunului și-l îmbrățișează, duios, după gât. Nina .. îşi face de lucru, rânduind pe biurou, sau tutănelele în vase. 

O BLENA pi 
__: Ca, îngerii ai "dormit Și: azi noapte, - Pe la „ douăsprezece “m'am : dus “și -eu: de am, pus: „capul. De  dimineaţă,. când “am intrat, te 
odihneai' încă. Şi'n somn zâmbeai ca mie Copil, .. în leagăn. .. Nae Sia aa 

a NINA, , 

Aa chemat, şi! pe: mine de. te-am: 'văzut. "Dormeâi. dus, Sigur 'că ai avut niște - vise „"tumoase, . .. SI e SE .. Ia | PETRE; a Şi 

Da, n'am 'dormit.. prost. “usea mă Supără. mai rar în somn. Aerul nopţii face bine plă- mânilor, când stai înfășat. ca o: mumie într”o duzină de. plapume, numai cu . nasul, și gura; „„“atâră și cu ferestrele deschise, 

„Am să scot blănurile dela păstrare astăzi, . „0. să-ţi fi trebuincioase când -sor _răci - nopţile. 
Pa, 
Când pomenești de blănurile acelea, parcă „mă văd la :Davos -și mă iau fiori... 

|. 
N <.. 

—, Ă
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DL RINA. 
- i 

“De ce? Acolo ai prins, întâiele puteri. ui 

a îi Ia “PETRE: 

„AP apucă groaza... zi și noapte, iarna, cu. 
terestre deschise, în. mijlocul troenilor, iei. 
“ani -de-arândul,. la' o margine. de. groapă sc0-.- 

bită-în” zăpezi! şi gheţuri ! Totuş, “o groapă e— 

mai frumoasă: par că, așa, - de herrină, albă, * „ 
pepătată. AR : 

i 
a rc 

ză 

„BLEXA, punânda-i i mână pe gură, uşor, “ . 

- Pesst! Ce mi-ai Figăduit ? Ce gânduri i iată? 
„Cum - “ne-a. fost vorba? Ai uitat? 

u PETRE: aa 
o t 

Ba nana uitat şimi țin vorba. O să trăese 

până. 'm'o goni viăţa. Dar nu știu cum, groapa 

„aceea, albă, feciorelnică, în îmi răsări iară. Nu pot 
” so it 

N a NINA. a. 

Să uiţi A Xu- te- -ai. făcut bine ? Ș. Y ai i scăpat? 
a . , ! 

7 

ELEN Ă. 

Nimic. „nu te mai amenință, Petre. Ai să 

 trăeşti, pentruciă, tinereţea ta a biruit, pentrucă y 

„eşti bun și frumos, 2 și viaţa, ea. celor tineri.- 
„Viitorul îi surâde” Vesel.
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| PETRB, eu tristețe, 
Dal da! - i A - 

ELENA. 
Te-âș lăsa puţin 'cu: Nina, să.mai văd .pe 

dincolo. Sunt atâtea pregătiri de plecare... 

“PETRE. Dna e 

= Nezi-ţi de treabă, mamă, Nina a început să se 
obișnuiască cu bolnavii. Te înlocuiește aproape. 

NINA 
„1 aș izbuti, „Nu-i nimeni! în stare de ce e. 

„0 .mamă: Euz. eu încerc, silesc, şi sunt; bucu- 
roasă când nu fac stângăcii, când nu mi se aud 
pașii, sau nu 'vărs ceașea „cu: ceaiu,  aducân- 
du-ţi-o. - . a e 
a - PETRE, - | 
Zu, mamă, ce bună e Nina!. .. a , „ ÎI ai NP aa 

ELENA, | 
, Așa e ci e bine să ai o soră?. 

Da, Eu nu: mai speram: | iai 

, i NINA, Ei IN a a 
„De-aceea nu „trebue să disperi de “nimic, 

A 

7
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ELE NA, eşind i în dreapia, după cea privit mult pe Petre. 

Me ntore: îndată. 

“scr ur: Pa 
„PETRE, NISA. Da 

Nu3; A 
Ei . -. +, 

“Așa dar, g ânduri. de. ducă iară, și încă mai: 
„timpurii ca: St dată. Nu i-ar fi. drag - ză .. 
-_petreci. și: cu „noi 'o-iarnă ? Uite ce toamnă 
* bună avem,. ce -dă soare! Și în casă numai 
“suflete ! 'Fe-ar încălzi, poate, mai bine decât 

II razele Sudului. i Na 
4 Dei , E ” Î. 

“PETRE, cu avânt. Pa 

Ce strălicire, au razele Sudului ! 
N 

NISA: Lo > 

Ge. atâta grabă? Ce- ţi lipseşte? Poţi 'să ră- 
” mâi cu: noi, ai: aici un frate şi o soră mai 
“mult, gata 4 -să- ţi veselească viața. o 

3 . . = , 

o PE TR E, care a: privit- o prelung.. , Pi „SI 

O soră. și un tate! (Tigăduind.) Nam fraţi | 
„Nina, Tue „poate. că "mi poți fi soră. Atât, 

a. pa 

x INA, anlecată pe spiitarul scaunului, 

„Asta. ţi-a, rămas. de. pe când” erai bolnăv,
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0 ideie fixă Nu mai puteai să vezi pe nimeni. 

136 _ „» CALOX THEODORIAN Deta 

1 

„Bi cu Încetul... Si . a Pa 

| -BTRE, ia Ș. 
= 

Viei să zici. de: tine: "Cu tine : a , fost altceva.- 
“înni erai -0. străină, ie: cunoșteam “puţin. Pe 
“urmă te-am “prețuit. Pe ei îi cunose: de mult. * 
Nu ştiu cum! ar. scăpa, mai curând. de mine. 
Îmi “numară - “ceasurile, ţintese - "mizerabila. de. 

mai. „ mare în: „moștenirea mamei. 
NR 

Ta, nu cred. Tu pai 0, floare delicată ce se 
o păleşte -fără soare și 'se usucă, fără noimăi, ca 

„Nu "vorbi. așa. - Sunt turburări _ trecătoare. 

„trandafir ul acesta, de; N oemyri ie. a 

. : 7 : _ - 
- Da ia NINA: DI Te 

N 

a ! li ENE pr DE Ni: 

Si -. - îi ua, 
anii SR 

"avere ce le-ar rămâne pe urmă-mi, O parte 

. 

Cine, Lea? on împntitor:) Petre! .. : 
. - ” . IE - Di IN , Pa 

pe PETRE Ia : 
| Fi, ei — da; Paul. „(Cu inta) Tuca. Cu mine. 
„sunt amândoi /la. el 

a Ia NINA ii 
Şi eu, atunci! - o 

II PETRE: Da 

4



mi? E şi vârsta.” pi i 

Şi pentru Luca mă jicnești “Petre: (După o vreme :. 

a N 
. -. a 

- > 
- 

i - 

„2 mai lungă.) “Mai. bine-.să schimbăm. vorba. Te- -ai 

hotărât: iar. Cannes sau. la  Raguza. Po 

N SR 
De „PETRE, cu tristeţe. : N 

„N? 

: “aliie -e. "tot “una: şi o. șir fae pe placul namei.- 
„E sătulă de atâta „corvoadă, îi-'e grea sarcina. - 

de ingrijitoare, i sa prât „poate, Și o. înţeleg. 
” , us ; Pa 

Ea nu se tânguie i “face „numai - din dra: 
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“STA a or 

goste. Dar drumurile, poate co: obosese,-Ce. - 

(E 

i - “i 

ar plăcea: + mai, -pe-aproape; -şi eu “tot: Tai 

“departe”o port -—'tot «mai. departe! „Cât. de 

7 

departe am, fost şi tot m'am întors! Aa 
; na „ Nae 

a Sa NINA 
pp 

“Tar. Petre? :: i : 
a a | . Si - i 

„ PETRE, a 

Nei că, dacă mi-e! “tot una Jocul, nu mi-e. 

tot. ună unde. La capătul. unui drum: lung și 

“ ăr i întoarcere... . Ea are nostalgia ţării - şi, o. 

apucă. dorari biruitoare,. Ii Dai a 

PE TRI. Da Eu



„18830 GATox THEODORIAX., 

" Aceasta-i o fericire: -Tu nai: nici. un dor. 
„de departe? : .. ÎN ar | 

„PETRE, ROI 
Nu mi-e permis 'să am. /Cu alt ton.) Mergem, 

poate, la Raguza de astă dată.- Aud că sunt 
“Și acolo grădini 'de  chiparoși, de :magnolii şi  ciclamene ” violete. (Cu insufleţire;) Simțitu-ţi-ai | 
frântea răcoritiă de: adierile strecurate prin.“ - crengile portocalilor ?; Gustata-i umbra crân- "gurilor de dafini? Na 

NINA, 

„Tu ştii că-eu n'am. călătorit, . aa 
, Pi . i 

- i - . AN | 

O O PRTRE 
Aşa "e (Privind afară pe fereastră.) Au dreptate - „ei. Ce sunt eu?. Buturuga -de care 'se împie-. dică toți! x. e 

NINA 
“Pe tine suferinţele, privaţiile, te fac aşa.. "Tu nici pe Luca nu-l cunoşti,. măcar. că. ţi-e frate. Incearcă şi. deschide-i inima, să vezi. cât „de voios o sii alerge. Asta ți-ar face bine, ți-ar risipi gândurile... Dar aşa cuna vă vedeţi _xoi, cum. îl priveşti tu, S'aşează: o “punte de. = " ghiaţă ce şi pe mine mă "figurează. ? 

x -



IE i 
ZIVA CEA DIN URMA 2189 

Pi aa “PETRE. 

„Nu încerc, îi cunosc... 

NINA. 

“Atunci sartii-mi, dar. tu-l urigti pe, Lea! 
SR Aşa sună Yorbele tale. 

Ea) 

-PBIRE, eu mită tristeţă, - 
A, 

| Na, In mine n'au înmugurit puterile: astea: 
:ce se numesc ură şi: iubire. Dacă :aş:fi în 

'- stare de o” iubire „mare, .. Sau de. 0 ură,. m'aş 
_dispreţui mai puţin. Aşa cum sunt, abia de.“ 
“pot scârbi! deajuns: trupul! acesta ne în stare 

„- să lupte, cuib 'de putreziciune, pradă vermilor 
şi'n care unul -roade după acum. “ÎN: simt în - 

“carne, în sânge, - cum se mișcă,” cum se urcă 
ȘI cât. e de. zece! | - Dc 

“Oh! Petie,, alungiă-ţi din. minte. Taci cu 
“astfel: de vor be. ă | Intri Helena din dreapta. 

i E 

„a SOBNA II 

5 E ! . PETRE; NINA, ELENA. ME să 

ELESA. e 

5 cum y aţi împăcat. amândoi ? 

pt i . a PIE .. 

a
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ae „PETRE, Da a , 
7 N 7: 

- Ca. totdeauna, bind. - 

e NINA. SR d 
. 

7 

Nu prea, ne cam certi, “(incat lui” Petre), Cai 
Sar întrista dacă .i-aşi. spune. (Ameniţându-l prie- - 

ÎN „teneşte cu degetul.) Altă dată” s să știi: “că te e pârăse,; 

| Ş | Aa EA Da 4 IRA . i 
e 

,? 

„n Ce? | | 
- a e PETRE. 0 ă 

Gninrte/ mană. Astăzi, am. fost mai: vesel 
a? ca ori- când. i “Intră Luca din fund. ; 

SCENA. Vu. 

E ELENA PETRE, NINA, Luca. Sa 
NR LUCA, intrând, Ea i i i 

Am . fost. exact? i a „= . 
ă EN PLAI MI . 

„PETRE, ridicându-s -se de; je: Scaun,. | 

- “Eu trec: diricolo. De- -acuni vă vin  musafiii, .  “Preburile. aia DN e 
E. _ i LUGA, ate a 

Mai stai. "Suntem așa de: rar” înipreună și. 
IE aşa, de puţin! Din pricina mea. pleci? a
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i PETRE, . 

"Nu, nu... Dar au să vie,să nu mă găsească  . 

Pe Ra LUCA: 

Aiai e. până să vină. Sau. trec cu ln mine. o 

. PETRE. Da - i 

De ce? Când vă i stingherese. eu mai anult 
| „de- cât până ce. mi - se: deretică, odaia? - 

“Luca. ae - 

„Stiu aşa foci. ai fogireșt într" una. : 
' 

. pi - PETRE: -. i i 

“Nu. fagiiresc pe nimeni. Mă duc când sunt. 
de. prisos. Semne de protestare, la Luca, - 

E N , „A . 

po N ELENA, „încet. ui Luca. 

"Lasă precum | i-e voia. “(ai Petre.) Ri cuim - 
“îţi place | Petre; tu ești împesionabil, cruțite. 

"Petre ese încet, can  ehătinându- -se. Lueari -i întinde. mâna. 

pa PETRE. i A 

” Mulţumesc, mai am.0+ rimă fă de: putere. 

a , Ese în: dreapta. 
: 7 g- . a « Pi
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Pa SCENA IX 
„ELENA, NINA, LUCA, apoi TINCA 

7 
.. 

“ELENA. ; 
Când mă gândese co să-l văd'iară, mă cutre- 

„mar. Cu “toate astea nu era născut să fie un rău. “Crescut la căldura sânului meu și la. soarele 
„iubirii tatsău, până încoace era bun"și țesearh - 0 pânză de iluzii. Cum sau: spulberat “apoi - bunele nădejdii, visele! Parcă nici nu mai-e. 
acela! Ce-au scos școlile dintwînsul!. Ce sa. Ș 

făcut Paul de care nu se mâi sătură tată-său? 

Ă > 

„_ “Poate că de trăiă dânsul... A 

e „LUCA. | 

OI Să fi trio 
| ELENĂ, e 

EI era bun, dar știa să Yreă, și eră tare. Nu ca “mine, :femee și; gata să se "nduplece. numai decât, : Tu Sa 

, . NINA. Aaa o. 
-.* Acum'să te: oţelești. și dumneata. Destule . ai trecut. Cumpăneşte bine ori te-ai face de-aci 

S 

bai 
4 

v LEI ! : IN E)
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| încolo, Să-ţi piară de pe gene ori-ce! urmă de ăi 
„ blândeţe: Să pari, cum zicea unchiul, cumplită. . 
“Să nu te, mai cunoască, să se sperie. A 

ELENA. E aaa 
“z 

Aşa trebuie, da... văd eu.. Dar. mi-se topeşte : | 
inima, îmi seacă sufletul, Pe uimă: ce o să, 
mai i fie, nu su O să! mă doară. 

j - , 4 E , pi 

| | TUCA. 

„Deprinde-te mamă, ca: si.nu ţi se. pară 
mai greu, când l-ai vedea în temniţă. . 

ELENA, tresărind, 
2 

- Cuni Luca ? 0! Poţi i aspru; fără “săi fi 

| 

rău. De, mic, tată-tău. te: dojeniă când.nu erai . . - 
destul de bun cu „dânsul. Laica |. ţi-e frate mai 
mare |. Ă | 

a Duca. a 

| An! mamă, mamii. Cântecul. sta, slibi- | 
„ciunile tale, nedreptatea, nu fac'de cât mă lovesc. 
Mai. mare, măcar că e un. ticălos, iar cel'mie... 

șubrezit- de „boală. "Lu, Tuca, nici - bolnav și 

+ nici... nu mai -xostese cuvântul — plăteşte cu 
o ticăloasă de sănătate lipsa de dragoste a. - 
mamei tale. Până când 'aşa, mamă? Pentrucă 

mă întreb: stau . eu. nepăsător. la” suferinţele . 

| Mntia, 1 nu iubeșc: deajuns po Petre? Mă bucur de 

. “ ', -
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| nenorocirea, “celuilalt, doresc. eu  xăul Tai Paul? 
Inima-mi răspunde întro, sbucenire: nu. Dar.: Aa 
tu, v vezi, cu felul de a-mi spune, cu impotările 
fără rost; tu mâămă, crede-mă,. mă, răcești, mă 

. înstrăinezi” de „unul și: mă înăcrești pentru ce-:- 
“ Vălalt, Mă. priveşti, aproape ea. pe. un vrăjmaș . 
„gelos al lor, când „eu. nu mă simt. de loc așa.. 
Mă. bănuești, mă chinui, mă O sângeri. “Tresari. 

: în faţa ori-cărui adevăr spus. de mine. şi orice 
observare a” mea „dreaptă, îţi încruntă fruntea. . 
Grijii» ce 'am ca . Paul să nu ne tăvălească 

numele tu pui -stavilă; și încercărilor mele de” 
“a: pune-un echilibru î în actele tale nu te "*ncrezi. 

iai Sufă, dite, și. mi-aș da “bucuros ȘI sănătate 
“şi cinste, numai să. nu „te. văd. așa, 
m Ea a 

1 

- „ELENĂ, oarecum "tutburată. - 
7 

Nu e așa: “Luca, “În faţa lor. mam zis: 

ţele: lui mica că, deși... ești -mai “mic decât. 
el, şi-am tăcut chiar și când mi sa părut, 

„î. că treci unele: mârgini. Simt eu bine că „tu îmi - 
eşti” un scut, SI-L “uiulţamese. că mă. ajuţi. Si 
bine faci că-mi împr umuţi tăria, puterea ta; când, . 

„a mea şovăe. "Daraş mai-vreă,. așireă, e ca de'câte 
” ori ești aspru, să suferi: câ 'min6.. Să te văd. 

E „sleit, zdrobit, dapă i tic- -ce e datorie împlinită, Ap 

- nimie niciodată. Am înţeles. să .pov ițuești pe RE 
„ Petre, când îl. copleşese. gândurile, am încu- 
“viinţat. să dojenești “pe. “Paul. pentru nesibuin- -. 

ii 

/



  

   

„ZIUA CBA DIN URĂ ap 

înţeleg eu.. şi dacă mintea mea! " greșeşte, să 
nu'mii ii în nume de rău. Intinde braţul tău 
Wuternie şi lașă-ină să mă agăţ de el cum.pot 
6 neîndemânaticăi, întigând' și unghiile, chiar, 
e a a mă ține mai bine. Aaa 

NINA. pcntru-s sine, e - Pi e o 

„În unghiile! Dar zănile! ee. 

REA „ELENA, cu prindere. a i i, N 

“"Pinette. “ârept. ŞI. ține-mă; „plăngerină: și a 
te, plânge a - 

| (a „IUGA. 
ă 7. 

Îmi ceri multi mamă, îmi _ceri „ca o > alianţă 

şi (Intristat.) mie îmi. trebue... 6u. „căutam dra-. . 

Le ai zostea ta celni-1 mai vine. '. aa 

AO A ELENA, | DE 
- Dragoste! Ai “două. “Ai pe a. “soţiei : tale, 

„093 mai frumoăsă, şi -a mea ce, îți lipsește? : 
. Ce dragoste au'ei?. Nici una întreagă! 

Si lângă : mine. Nu mă lăsa să mă 'ndoi, ros- 

'teşte:mi . cuvintele “ce am” de spus,.. „vorbeşte, 

hotăriiște, mă supun. În faţa lui Paul, peste . 

“:o clipă, o“să 'vorbese și-o să mă: mişe cum! 

mai. învăţat tu, ca 0-păpușă. Dai: când _ră-- 

.mân “singură, Jasă-mă să fiu “slabă şi. când 

“nu mă vâzi de câttu,. rabdăi-mi laerimile. / 

se aude “lovoţlul. „Blena' tresare. So. iveste Tinca sorvi-”.. ” 

- toarea, vestind. . E 

„Catan baoria,. i = i o i 10 i
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> TINCA, - 

Domnul Paul 
E o e - o ELENA, 

Sint 

î EX i a “LUoA, încet Elenei, | Si 

„Adună-ţi puterile, aa 
După ce s'a desbrăcat de pardesiu în sală, Paul intră semeţ,+ " Privind de sus. E îmbrăcat după uitimul jurnal, Se înclină -. | cerembnios şi ironie. Tinca ese. 

_ Di ELENA, LUCA, NINA, PAUL. 

a PAUD, Elenei 
ă -G 7. s - PN a 3 Ş - o Ă „+ Sper că: de astă dată întrevederea, o să fie 

“scurtă. Nam timp de pierdut. şi mai am tre- - . .. , A pi Tag - buri dezregulat înaintea plecării. - : 

BUENA 
- Aşa dar pleci!. Departe? - | 

! _ . . o -. N - a ? N 

PAUL, ă 
ş Cu toată “părerea dă -rău de a vă face 

„pe plac, foarte departe şi pentru. tatdeauna. 
„- Te poţi felicită că m'ai gonit din' ţară după „ce în casa tată-meu' n'am. mai: găsit loc, 

IE E A Ă pe 

IE



ar. 

„ZIUA CEA DIN'URMĂ. 
s 

DUCA. i Ea    
Casa « ea romei și nu i a închis-o nimeni. | 

ELENA. 

Q: stie “destul - de bine, dar î îi trebuiă o frază, 
. sforiițoare, pentru debut. | i 

a, 

PAUL. i 
   - Casa. în. care a trăit. tata, unde 'a “tnchis 

ochii, pe tare. a îmbuntităţit-o din munca lui. 
„n'am socotit-o şi no. socotese decât. ca a, ui, 

E LEN A 

„Vorbe: de paradă. 

pe. Ra LUCA. pi îi i E Ă | 

Dela tata nu. ne-au rămas averi. Dar ne-a 
lăsat, Scump - „lucru, 'un nume. nepiitat, Decât - 
i-ai „pomeni . numele. în - deşert, mai bine nu. 

- te- -ai osteni atâta, să-i - pângăreşti amintirea. 
. _— 

. PAUL, plini îndu-e -se ncastf vampir și “obraznic, Elenei. 

- Credeam “o să te giisese singuri. “Mijlocirea, 
dumnealui î învenineazii din cei locului. De-ar 

fi trăit tata! -. SE a 

| i = ELENA 
Nu te-ai fi înfățişat “asttel, poate nici nai 

fi. trecut, pragul.. EI nu slumiă, știi 
7 Ia Ri fo i - , - . i ,
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„"ONINA, căutând să îndulceascăi luerurile. - . 

Și unde te duci. Paul?, j 

AL Şi dumitală trebue să-ţi săspund acum? 
„Din consiliile „de. familie fac parte.-și femeile? 

Se -0 ! Paul ă Nu-te etinoşteara “pânăntratât! 

PAUL 
N 

„Să mă ienţi “doamnă, dar „găsesc nepotrivită. 
„5 „mijlocirea dumitale... e Do 

„: | ji Ia E gi 

po „2 LUCA, contenindu-se. .. | -. i] 

“Liber: ești să-ţi “dai drumul cât pofteşti pe „ „ziua de azi. E ultima cară! când _ne- calei casa. „» Poţi să ne dai o probă de limbajul saloanelor. ” pe unde mergi, o. a i a RR 
a . m . ; . a . Pe . E . 

De ce nu te pocăieşti Pâul, de ce nu rupi i. seu trecutul? Hotărându-te, ai pute, să rămâi * între noi. Am uită, aș fi gata... 

„NINA, pentru sine: NE „- Tacătso -muindu-se! .: - DI E 
| 

4 x . ! 
_ _ 

| 
ÎN



î DR PAUL, i 

i RENAL Sai 

7. « . 

= i a 

IE e ZIUA CEA DIS-URAĂ 7 2 = 149 
a e i e a e | : i - . Ii 

Nici. atâta lucru“ nu înţelegi? Mai pot ca: 
să rămân 0. clipă măcar „printre cunoseuţii ŞI. 
prietenii mei, o. lume. cate: mă Stimează,: după .- 
procedarea dumitale? Eu cu :un consiliu judi- 

: „ciar, „PE umeri ! o 

iN - : ELENA? . _. 

A cui 6 vina? Cine, -m'a împins Faptele 
tale. “Ce ară făcut să te păstrez, în, rându- 

i rile. oameriilor? ai a 

[ RN o Sia PAUL, nina. 5 E | 

“Are az! Ce-ai Hreută . i De 
. i pi ă NE „7 ; i, - _ E NE | 

i „ ELESA. a 

| Guma, nam făcut. nimic. „pentru tine?, 
e, [. 

| DAL, . Aaa 
E Nimic, absolut, himie. i E E 

- ELENA. ci 

- Vrei să sfoita puţin “tmecutul ? ; 
J- 

| N | “PiuL.: e Da 

_" Potteşte, i p x 

Se E, cam: ung porieieil. te prevestese.. În 
, , 7. 

7 N 
„a
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"şcoli 6 ce isprăvi mi-ai i facut? Repetent, fugar. Si 
Te-am pus în pensioane, e 

Di pp PAUL i 
N 

E Mare, jertfă, « ce e drept! Care arendaş n nu-ș 
ţine copii în: „pensioane în ziua de azi d, 

ELENA. 
N 

A 

“Te-au dat afară. M am: dus, m mara | rugat, | 
" Abia-te-au mai primit. Lipseai nopţile, băteai 

tunelurile, jucai,. văzvrăteai droaia. Te-au alnn- : : 
sat iară, | - a a 

a PAUL, - i 
- Sburdălnieiile vă îrstei. In sângele ineu cur geau 
nerăbdările nobile de care nu vaţi dat seama, 
Na școlile fac pe « oameni. : 

4 , 

„E LESA- 

Nu ie mai primiau nicăeri, . Te-am - trimis 
într'o școală. de agricultură,. Ți-aduci-aminte? 

„Mi-ai veniţ: peșcheş” de Crăciun, dela Grignon. - 
„Nu erai bun. de nimic. 

a PAUL. 
Alta mi-eră Chemarea, 

. . iN N Ă N - o i “ELENA. | 
Chemarea! Dar ce. „mi-ai. făcut, „pe urmă, 

e. 

N 

a



N e: o aa a 
“ZIUA. CEA Dx URMĂ. e Lol 

- 

:- în liceu la Louis le Grad. Înteta un an am. 
făcut drumul la. Paris. de „trei. ori îndoind 
taxele, ca să te fină. _ 

o BâD 
Am tnluri acadenice. o ai 

EENA, - a 

Data Gand? Mai. pomânești de. ele? Le-ai. 
dobindit. ori de- -am „Plătit? Visai de diplo- 
maţie.. 

E a Luca. i 

Eă sa, Eicuţ un  1deşor: 

a PAUL i 

Nu m'am “aărecat dumitale, 

* LUCA: 

, Dar ai: primit “locul dala 1ezaţia din Viena, 
„dat în hatâral, meu., | 

„Mare scofală! - - 

“ELBA. N - [a e, 2 4 

si de aude. mi-ai venit plin de. dati, dese ă 
Brat, 80. Pe se
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! Pa Ei : a 

i Pe Li = -BAULI a n = 

II De bine, ce. pian! Ce-mi trimetdai? | 

„ BLESA. or _ : | aia . Ii 

Cinci sute: de lei peste: 1eată, Âltul : ar mai . 
a pus și deoparte. (După 20 -vreme.) Ce-am umblat: 
de ti-am găsit altă. Slujbă!: 

“PAUL, e 
De pomojnic la o „judecătorie, rura ali! Foarte : 3 
mulțumese, i aa e 

- „i A - ă ELENA: | - a Să i 
7 . BI: > . - 

Fii de miniştri încep! așă.. Ai fi înaintat; 
| pe-a. pus frate-meu lă regie, inspector. Te-ai - 

“ încăerat cu şefii, cu Aumea, "luai: Mită, ta 
. e - „. Mi ., 
Ni . N * pă pe Ei n E ae 

Pa PAUL, încurcat. NT Da . : . E N E 

“Asta. asta sa văzuţi « ca fost caloninie. * 
N US 

| zi LUCA. 
| Fiindcă. directorul general, prieteni: Sa ndu- o , olecat la rugările . mele și „te-a scos, „Basma . 
„urâtă... a „i . Ra 

> 

i 

o. Jegiturile, tvecăzile “dumitale! a
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Mi-a -ai “cerut. “moșia din olt. “Pica -am dat-o. 
“Pe cei mai. pașnici, - supuși ŞI "cuminţi: ţărani. 

“i-ai - scos „din răbdări.. Îi schingiuiai, le ne-. 
- cinsteai vetrele, le luai: rusfeturi. și- i “dijmuiai 
„nedrept. Şi-au luat lumea „cap, Sau, ridicat 

în. "patrivăzţi şi “ai: scăpat de, „mâna „or. ca. 

„i „printro minune. iau - cu Da 

PAUL: pi 

| 'Paaniil, Răscoalele! Ah! Bazele! “Deehuiau 
pi . măturaţi până. ha unul; şi tunurile n'au bubuit - 

* destul.. Îţi pare” rău că nu le-am căzut pradă: 
-apărându- -ți moşia? ” Ardeazi onacuri,. pătule, 
“tot, de nu le ţineam--piept'cu oștirea. Paşnici, 
- „auzi, sălbaticii “ăia ! Le lauzi faptă canaliilor! DS 

7: N 

- Vitejia ta, dela spatele, oștirii, ori. „îmijl6- 

 cirea mea i-a potolit? . De ce le-a căzut brâţul - 

“şi, Lisa potolit mânia, văzându-mă pe mine? 

“ Fiindcă! fusesem. omenoasă, . că le . crezusem 

„„ nevoile, că: îi „privisem_ ca, pe.oameni. "Făpturi _ 

ca tine ridică satele Şi. „stârnesc răseostle, , Di 
INI . ! 

m : . , N pi 
a aa PAUL. 7. DR 

+ Apologia: “răsvrătirilor, O socialistă + Un de 

„rădere) Ia steagul rosu. A îrichin! DRE 
. = Cr 

SN “ o ” _ : - “ - 
- : As. Li PE Ei AR pi 

“eoSA. DE i 

Pa
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a ELENA 
Ce: bun mi-âi "făcut pe tinea asta? - E 

Ea | PAUL. 
"Te-ai pus de- -acurmezişul niered. Nai lat 

“liberă desvoltarea idealurilor mele.-: 
a - N 

ELENA ; a n 

„Tdeaturile tale? Plăceri josnico şi mârșaye, 

a | „aur. RR 
“La Grignon eram un copil: doream de-acas, 

E Luci. Soaă | 
o aniosul de: el! 

a “PAUL, 

“La “Paris nu-nii. imeteai bani. „nu mi' se: îi împliniă 0 . plăcere,: o dorinţă. : A vânturile 
„mele treceau peste . zidurile înalte ale şcolii. 

- Între ţărani, judecător, nu mă, puteam îngropă. 
Cu. asta, țe lauzi? Daia tea 

sia ELENA. 
„„Bieti inconștient, cu văzul i întuneeai biot orb! | 

N 

PAUL, 

În cunose vocabularul. Dar - nu „sunt aici 
ca. să-l mai aud. 0 să'te judece lumea. pentru



N _ - _ 
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ceeace, e faci, Consiliu judiciat mie? Binevoește 
de-mi numără, cincizeci / de mii de lei şi asi-: 
gură-mi câte, „două. „mii. de Iei. "pe. „lună, la 

„Paris. a „2 Pia 

NINA, pentr sine, - 

Parcă « erau „treizeci „de dimineaţie, a 

“LUGA. 

Ti: -a i pierdut minţile? Dar. de unde cari? 
Ca ce. drepturi? “Te-ai -gândit?. Ai tocat, 

: pân! acum. două sute. de mii de lei, iar partea 
' mo, să-ţi fie toată - decât vreo trei sute de mii. 
N Cat ceri e venitul la, jumătate de - milion. De 
„unde? E 

pr 
- 

„PAV L 

 Bocotelile + vă i privese pe.: dumneavoastră. şi 
îne odată o mai spun: nu dumitale ți- am vorbit, 

a CEEENA, Sai 

“Dar face parte din” consiliul. de tamnilie. şi 
Ă ți-ar puteă fi tutor. 

“Luca. a -. Ra 

“Dacă: nu oști: cuviincios am să “şi „primesc 
însărcinarea, pe . care; . din. alte. cuvinte, an 
refuzat-o. a 

a
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“ E PAUL: IE N 
“Gine?. Duianeata! (Rizină cu i) As vreă. 

"so văd Şi pasta! d AR 
E - ELENA. 

“Totuş e tocinăi precum îi spune; n'a primit. 
Dar. lucrul se poate . înță; Și aici - “vorbeşte 

„ pentru mine, dea e ÎN 
" EI EN 

= Ma „PAUL, N 

“Îmi trebuese. bani; nu 1 dau - “socoteală. suni 
si 'acte „Pe. cari, nici nu le-aţi p pricepe... Si 

po 
E i i LUCA, - pu a, 

i Datoria de. onoare de care. ai seris, poate?: 

Si Săi a PAUL Da : 

- Ei, da. să dumineăta * cs. o dațărie de | 
Sc onoare? ÎN 7 

Vezi bine”, că nu. Nate aceeaş concepție i 
asupra cinstei, Ira , 

PAUL, Blenci. a i 

a ieizeci aa mii sunt; pentru a: face faţă: 
cuvântului meu Cu douăzeci de mii .și ce-mi 
vei. numără lunar, pot. porni. o. afacere : bă-.- 

„ nească, cu un câștig mare, în 1 doirtrei ani. 

4 7 .. - - 
e ă 7: 

zi Pa A
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pl 

Ei 

a 

„mele! Sei 
“4 

N 

o 
z - 

i LUCA. 

4 

„ELEN a, 

„PAUL. 

z. 

7 

“Ha! ha! hat Foarte. multumi 

. 
N 

— 

? 

„ară nebunegte râsul - “dumitale isteț: 

t 

E A 

“Ai. să “Ti cuviincios odată? 
- „eu. condiţie să respecţi casa şi pe cei dintr'însa 
Btiipânește-ţi neobrăzarea, De 

7 
i 1, 
a. 

4 

“înfumurarea. 

m 

Di Ai. puteă- vorbi: mai de jos, Ți- -ar sta mai ,. 
"bine, Ja încearcă. Nu vezi: că nu te prind: 
„erele! 2, Ni 

“PAUL, paijocoritor. 

SA 

„ELEN A. 

"PAUL. 

, 

|. 

“LUCA; “dispretiitor, 

7 / Făptară netrebiicăi!. l. 

PAUL N 

"Te-am primit 

i) 

di 

RR 

- “2104 CEA Da URMA. 

7 

în “două trei ceasuri te- -ar "curăţă la: “cărţi 
“ cumetrii de « cari te. freci zi și noapte... 

- 

' 

i 

+ 

157. 

2 

  

Mitcar dezaţi avea duraneavoastră Iegăturile 
: 7 

x 

Întâia. alţii, să-și stiipâncască ifosele . şi... -, 

7
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Sa „LU0A.. N 

„ Scurteazzo că Bam chef. de lungit: Vorba: 
te. vrei nu se. poate. Sa 

-. a î PAUL, Sa D= - 

"De-a. treiă oară si mai Spun. că nu te 
__ întreb pe dlunineata, Eu am. (Cu oarecare sfială.):. 
omamă,, SR aa 

„ELENA, miscatii. 

Nu-mi mai :zice asttel. De mult f-ai pierdut 
mama, Ai în: “faţă-ţi o judecătoare . împietrită, 
„care stă “să-și. rostească hotărârea (Cu greu.) * 

. hotărîre ce poate să, fie . osândă, ce-ţi „poate: - 
deschide 'o gură neagră, la poarta căreia, neso- 

- cotitule, ai bătut Și baţi fără știre. Gura aceea 
se chitimă (Abia poate rosti.) - puşcăria. 

N 

PAUL, peste. r măsură de cinic. | NA 

Puşeăria? Eu? As Yrea,. să ştiu pentru-ce? 
A 

. 
S 

îs NE LUCA. 

Nu-ţi simţi conştiinţa: încărcată? Nu roșeşti? 
Dar e poliţile. £ falșiticate? 

“Du 

- Înainte de a, spulberă clovotitile astea, cer, 
să i Hm Singuri,



  

——
 
|.
..

 

x 

pa ZIUa'CEA DIN bhsia 7 i 

ELE ENA, Sai 

| “Nu văd pe nimeni. străin. 

7 PAUL, privind pe Nina, 
i, N fo , a 

Doamna... Nu crede, « că zi e indiseret?. Să 
a. 7 . 

,- 

d ELENA, pentru sine. 

Si mai ii rămas un: strop de vagi! 
r 

- INA, “rând să plece. 

“Sunt” gata. 'Te- -ai făcut un gentleman. desti- - 
Vârșit Paule. a. a 

Ia ae | . „LtoA. 3 

'Tieălosule, ficat. ribdat destul. Soţiă mea. 
e în casa. ei, pe când: tu. 

Îi î învinge. un gest amenințător. | 

a NIXA, „pi iinântată, Dtitind pe Luca. 

Nu te iuți Luca, nu te potrivi lui. i ate 
“coritoare).. Domnul "aduce. frumoasele apucături Ru 

” dintro lume necunoscuti + “nouă. 
„i Nea sii iasă 

BE LENA, oprind- 0, . E n ” 
, 

„Nu, nu, ăi să “stai, Eşti fata mea și nave ” 

“nimie. să ți ascundein, a i



fr 
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A 

| cercetezi sufletul * care niă deosebește de: fin: 

] 
“i 

d po . Ta 

„160: Ia i | CATON mipoboRtAtt . 
- Di ” În „ | Pi Ei 

| LUCA. - o 
Rămâi, Nina, n mar. înţelege lecţia ce i-ai dă 

eşind., e Da - AT 

NINA, (N aa 
- 

“Cu, toate astea; lasă-mă să mă- duc, Luca. : | 
“Urechile. mele pot .să maudă lucruri de cari E 

voi nu vă: puteţi scuti. :Bine: spune: n'am la: 
- ce vedeă cât de. jos poate să cadă un om. Rr 
“mâneţi voi care maveţi încotro altfel. 

Ma Sa - LUCA: 

Ai poate, trata a Ie 
„Nina ese, 

> SCENA RI ai 
ELENA, PAUL; Tuca. | 

| i PAUL, “după ce a „așteptat s să iasi Nina, Elenei. 

- Ascultă-imit” odată. Mai crescut fără să, pri- pri- 
-cepi Gine sunt. Odată | nu” te-ai 'ostenit; să-mi 

țele -ce te Înconjoară.. . : 

i aa Luca. * ÎN a 
i Sau. deschis. toate, porțile unui druni- 

frumos, Da . 

PAUL, 
as 

! 

Unui traiu mediocru, obscur, de. rând... ca: 
acela pe: care-l. duci” dumneata. IE 

4 , , 
, - . - - 

7 Ă , 
î. N i . = : Lama
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a 
N 

“au DL prosocător. 

“ Înnă place: atmosfera: asta, încărcată, război. 

- nică. Mă înnebunese serâşnirile, furiile și ocăz 

7 AI 

rile. dumneavoastră; Dar nu vaţi găsit omul. 

„(Elenei,). Până ce mai răspund de mine, bine - 

„voeşte, de numiri dă x i 

î - o - _ LUCA. 4 i -- 

? 

ZIvA CEA PIX UML 

i “Ca pe o Brmă ţi. se ceteşte. pe frunte „ahi- 

- selia. Taci, . Îă 

pi 

pândeşte, de. la spate? cc LL 

a îi „ELENA. Na i 
pi 

“Copil nestibuit des chide. ochii Îşi pierzi cumă= 

pătul, “Şi. povârnișăl pă care aluneci te duce i 

„între pri ipastie ir fund, Te sfarmi... 

= 

7 

4 d E 

PAUL ai 7 

“Mai “lesne yoi,... 

Eaaă 2 LUCA, 
„7 ” . 

„Papă ce-ai i fifa ameninţi? 

, “PAI. Ea N p. 

Ce. am “falgificat? Să deseuri. odată po- 

 caton “Tincodorian , Da ) „7 i a au Si 

4. , E Ea ” E FT 
dci 

Si nu te îngvozeşti de vorbele! tale, neno- 

“ocitule?, Pe unde: apuci? Nu vezi cete,
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„Vestea asta,!, (Arătând pe:Elena.) C'am isciălit-o pe “ea? Pentru Câte-va mii de lei! Ei şi ?. Nam = iscălit: pe un străin. Şi „Pentru ce ?. (Lui Luca, , apiisat.) Un suflet secătuit, ca al dumitale, nu. ” înţelege aiurările, frigurile, aprinderile ce mă tură pe mine şi mă sorb. Ceeace voi nu pricepeţi, “sunt vârtejuri, înălțări de. unde, (Lui Luca.) pe dumneata te văd înic ca pe o furnică. E viaţa În toață mireţia ei! Sunt setos s'o beau, (Elenei.)- . Nu mă condanina să. tâbjese în umbra şi besnele ce vă învăluie aici. M-ai chemat sămi dai... N Sa - [LUCA 
„+ “Cine te-a. chemat? 

ELENA... IN 

„„_ Ai scris: să te: primesc. Nu ţi-am "răspuns. -: „i AI scris iară: Am stat la îndoială, mam: gândit... mult... Credeam că, în casă părintească; amin- „tirile, locurile. pe unde ai crescut, au -să te __ Techeme. Speram că. ai 'să- te. regiăseşti căl de '- „odinioară, că:-ai -să te scuturi ȘI Să-ţi pară - rău. Şi, nădăjduind, am trecut peste toate, te-am primit. Tar acuma? “Mă îngrozese de tine. 
PAUL A 

. Blăbeşte-mă, en frazele, Ştiu. cum: vorbeşte în. | dumneata lăcomia, Cgoismul, sgârcenia. Îmi sunt*. - pline urechile: Na; Venit “să-ţi: aud scâncelile 
| î : ISI 

N 1
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Şi să te vid jelind pe nişte mizerăbile de bilete Şi 
„de. bancă. Să plângi după ce te vei: despărţi 

„_“de ele și după ce-oi pleca, eu să-ţi topeşti ne- 
„mângâiere - într'aceluia, - care-ţi aţâţă -viţiul.. A 
După cezoiu eşi din mijlocul ' acesta desgus- - 
:tător în care vă scăldaţi. > 

„ ru. ă 

i Tuca. . a Ma 7 

Ia seama, te pot costa, scump e cuvintele astea. 
E o margine... i . 

a 
„a: ae o 
Pe mine? 

Ea “BLENA, . 
ra _ i : . 

Pe cine nu mai știe e ce - spune, Bine. faci de. Ă 
„mi te arăţi: așa: vorbă bună n'âi să mai auzi 

“dela mine. dă 

pa, "LUCA, N 

: Ştiu e eu ce. ţi-ar. “trebui. dumitale. Avem 
„măsuri mai drastice atunci. Ea | 

e "PAUL. 
, 

- “Nu” mă jigneşte, ce vihe “dela, dumneata. 
“(Vâră mâinele în . buzunare. şi, într'o ţinută destrăbălată, 

miăsoară- pe Luca.) ” Ai putea să-mi! spui ce mi- ar -!: 

“trebui? Eu ţi-aş putea, ărătă, pe loc. Sunt gata.
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7 a Di - , ii | , 7 E 

. 

: “ELENA; după ce Î a privit „o “clipă, intoreână capul cu sil 

= mana? „Un apaș ? Pe -cine am în. faţă?, 

Ra “PAUL. Că 
„Aşa Îmi zici d Am să fiu atunci, 

, 1 

_ LU Ca. Pi asi 
' 

. 7 

"De ţi-ai găsi o “Fărâmă, “de “mândrie,” te-ai: pi 
„face apasul tău însuţi. (Arii îndu- -i panoplia cu arme.)-, 

PAUL, "scoțând. revorverul din buzunar: 
7 

"Ce ţinută. desmotieă! Un: derbedeu; ? O hai- 

. „Alege. Sa So - 

ELENA, i a 
- „A: . . ) - i Pi a e „De cât. mâine-poimâne „denaş, — mai „bine. Acum Şi. eu ră zic. o 

„, Pistraţi-vă ruginile acelea: din perete. “Dee : 'acumă. ori îmi rânduiţi viaţa, cum mi se câde, Ori. 
Invârtește revole erul în mâini, e peste măsurii de dări. 
e a | _ 7 ” | a MR E ELEN A; spiiimântată,, IE A , LA 

! . A ENE . ” . 

“ își ŞI. i face samă ! ! e Dă să mijloaceuseăi.. 

| 

Ea AGA. 
” | Ă ea . . E .. Na: te. teme munmii;. e prea  boltron pen=. - IN tru asta. LI a i e IEN
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po N i | _ i | 

e AU ne 

- Poltron eu? pă 
. ! N A i m ai 

pa TUCĂ 

Sa a BLBN Â, “ărebită. E IN 

„Din crestei pinten tălpi. îi A 

ie E. Dă Pati pe psi 
. > ii 

E “Faci din gură. j nghiţiţi- vă otrava. "prăviţi! i 
St nu fie vina mea... SD ae Ra 

  

_ „. E - . LUCA. RE - Sue i Pr 

. „Başă fieru-n buna, au? So _ 

Rai pi pe pr | , Da | ; 

"Sau chem!!! 2 3E PE 

„N
 

N bau 
pa 

„Asa? Sa aaa _ i 

„Minuește „arma cu- inţealăt:- “Peava “e un: moment, în , 

dreptiil: E leii. = 

o uuca. a E 

pe. mama ? Nelegiuitule. Stai! (Se: repede 3 să-i > 

smulgă recolserul.) + Fe. cine ținteşti? a 

i . Pi 

pu
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PAUL 

: „Pe cine-o - [i „sorţit. Nu mai “aleg. a 
Luptă piept la piept, între Paul și Luca! care caută si-i ră-- " ” pească arma. Elena vine între ei. Sei iveste din dreapta Petre, . | Mai „„ “adus de zgomot. . 

“SOBNA x e 
“ELENA, LUCA, “PAUL, PETRE, . St 

. - PETRE, din prag, „eu batista la griră. 

- Ce e asta? Nu se mai isprăveşte? “De. ce-i. Ri „mai primiţi în casă? E 

ELENA, fără să se despartă de erapul din sta înga care - întoarce spatele lui Petre, pe "când lupta continui. . 
Petre! 'Tu- n'ai - ce "căuta, . Du- te dincolo, Nu. te “turbura. N'ai grijă. An pe: Luca... Sunt în ” siguranță. E.-. nebun... 

PETRE, dând înapoi, din, prez uşii din” dreapta. Ă o 
Să. plecim odatii din iadul ăsta: „Îmi; scot; sufletul... 'vor -să mă omoare... E ziua cea din... urmă... Diseară Chiar, plecina, plecăm. 
NA, Rieânăuti semne desnătdijăuite să insă, -- 

Bine... da. . negreșit, plecim. Tiniştegte-te.. “Preci dincolo. : .. 
Luptând spre « a desurma! pe Paul, arma se. deseara Glonţul: . - „lovește pe. Pe re. Ia n A
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PETRE, duce mâna la piept, îl podideste sângele pe gură” 
Se învârteşte pe loc, s se împleticeşte, geme stins, cade, 

„Ah Hmmm... a a 

E LENA, desprinzân îndu-se din. rup, vede pe , Petre căzut, . 
” aleargă nebună. > fo 

“on Peire! Petre! Cade fără euimostință. 

ip SCENA XIII, 
Să E LUCA, “ELEN NA, PAUL, PETRE, NI 

  

NINA, alergând din stânga. | | 

"0e Sa. "atâmplat? Petre! Mamă! Sa 
pe 

„vea. „in? înd pe “Paul încolțit întrun ioţ; ără a vedea ce. a 
“sa întâmplat. Me d 7 ” 

: Mamă, ști loviti? mamă? Nina, „fuga. 
"ajut-o,. -. * | 

„Nina aleargă, nu stie, cum să se împart ă între Petre si E lena.. 
bă Vede clăbuci. de sânge pe gura lui Petre. - Pipă. 

a NINA. | - - 

“Luca !: Petre mort! Doamre! - , 
' Luca, a dezarmat, pe "Paul care rămâne . în jet, - into m: are 

prăipidenie, cu: weapul in-mâini, , DN 

îi Ia LUGA. Di 

An Fiară sălbatică Ucig aş! Ce-ai făcut? 

Mamă! (Alenigăi sro ridies, “Elena î încope să + se deştepte, nu 

S
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- înţelege; vede pă Petre, î îşi dă scania, geme - grozar). a fost. 
an! blestem, mamă, Pătaţi!. Mânjiţi... Sânge! 
A Noroiu le 

- n. zi ? . : - ” ” - . 

- = Ridică pe Elena si ajutat de Nina o 'aşoazii pe un scaun. 
| N , 7. 4 a 

„| Dză - E LEN A, 4 plângind din dâncul inimii, 

Copilul: meu! "Petre! Petre! m. ae 
E i „Pierde i iartă cupostința: i 

“LUGA, inspirat, merge la” birou, scoate -un, “pachet cu bilete 
de bancă, se duce şi. ridică cu „Scârbă - „pe Paul de. gealer, 

| îi pune banii î în mână: i - 

“in, uzi. Şi - fugi, bitul 'de Dumnezeu, i 
N monstrule,..: reci oceanul, piei... să'.nu. ţi /se 

mai simtă urma. Qilena deschide ochii, vrea să” FOr- 
“beascăă, nu, poate, “încuviințează cu ua gest dispera). Cât 
„mai e vreme... fugi! 1 e MA e gi 

Ii NEI E 7 - , 

SI | Sa 
| “SOBSA- XIV 

-_ N - JU DE CĂTORUL, RE ZE ANU” 

| Când. se. ivese magistraţii, Luca asvârle revolverul din : mână, pe scânduri lângă trupul lui Petre. Paul a dat să iasă. Zărind pe: magistrați, se Piperniceşte în „eoltul din stânga. Jângă bibliotecă. 

“ 

"RE EA UE, arătând ndoctoritr. 
Ei , E a. 

p aici. 

a 

Se îveae mi agistraţii i în fund. încoțiţi de Iercaiia. - 

| | j Sei . 

EL E SNA, L UCA, PAUL, PETRE. NINA; PR Ocun IORUL, 

A
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, . . ; . „ 

| PROCURORUL, intrând. dis tund, fără să vadă pe Petre 

“căzut pe sofauu din dreapta, lui usa. ce stă rezemat, de 

4 -.- DiTON, abia ţinându-se. Na - — 

"Am. fost chemaţi Pentru! cauză: de boală, . a 

= tribunalul 2 încuviințat ascultarea, da domi- 

7 

pp 

5 ciliu [PI e a ae II 
DN N e a Aaa RE pi 

_ A „i . po Pie „ i . 

REZA ANU, dând du ochii de cadzivrul tui ; Pare și rărând 

De, Elena Li pe Nina mute „le: durere. „. a 
“ . 

Eleho! “ateat Pentru “Dumnezeu! . Petre 

mort? n Ca E = a 

Do A a DEC; ont [ inioreâad se să “vadă.” 

Ce este? i De IP - E aa 
= 

  

în. acest timp. Lonea: a priit lung pe E lena a eumpănit și. 

„ase hotă iregte. | 

- pu Li : a 

| L U ca, cu glas stins, ea un “baluginat: . 
A 

Iei 

Nut o lenă deschide: ochii, aude și plânge) O. ne- | 

norocire | ce: de niult ne. amebinţă.:.- Fratele = 

„Î TeN, Petre... neurastenic, a. Mai încercase. “Acum... ME 

Su o criză, sufletească mai tare... (Dupiăi o “mare stortare.) 

Sa sinucis !-(Pinându- se do: scaune, năucit, se duce: şi 

îngenunehe, lângă Flena. o ja în brate și-i ariiieste duios_ 

7 

ai e ca , Ra
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piângănd,) -Mângâe- te. mâmă, nu- mai plângă: 
Mai. ai 0: iubire. a Primeşte- o! a a 

  

„ELE NA, “se aruncă. în braţele: lui Luca și. isnuencște în 
7 plâns amar. _ , 

| “Luca... 1 Luca... | “Luca. ! - aa i 
: i . ” aa - 

. Nina, Rezeanu și magistraţii vin Mângă-. dânşii. Pitiridu-s -ge: 
și treraurând, Paul uge pe-ușa din, ună, i 

. 7 - . - | : | o : N 

N CORTINA, 

Dr IE IE 

- E a 

. i Ă . | N 

. : E . - -. 

. . A | „ “ 

a A Di 

i | : ” = „N 

rece N
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