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O NUNTĂ LA VEFOUR 

— Madame Chebe! 
— Fiul mei... 
— Sînt mulţumit... 
Pentru a doua-gecea 6ră în diua aceea, bunul 

Risler dicea că e mulțumit, şi tot merei cu 
aceeași mină emoționată şi pacinică, cu aceeași 
voce încâtă, surdă, adincă, voce pe care o înăbușe 
emoțiunea și care nu cuteză a se înălța prea sus 
de temă de a nu se sfărăma deodată în lacrimi. 

Pentru nimic în lume, Risler n'ar fi voit să 
plângă în acea di, — vă închipuiţi pe acest gi- 
nere  înduioşându-se în mijlocul ospăţului de nuntă! — Cu tâte acestea el avea mare poftă de 

3 

„
h
 

. 
N
 

ş 
î
n
.
 

pi
.



4 FROMONT & RISLER 

a plânge. Fericirea îl înăbușea, îl sugruma, îi 

opria cuvintele în gât. Nu-i rămânea alt ceva de 

făcut decât să murmure din când în când cu o 

mică tremurătură din buze: «Sint mulţumit... 

Sint mulţumit...» 
Avea întradevăr de ce să fie mulţumit, 

De cu dimin&ţa, bietul om se credea transpor- 

tat de unul din acele visuri măreţe din cari “ţi e 

frică să te deştepţi de o dată, cu ochii uimiţi; 

dar visul lui părea că nu mai sfărșesce nici odată. 

Incepuse la ora cinci dimin€ţa şi ia dece ore 

sera, dece ore fix după ceasornicul de la Vefour, 

el încă nu se isprăvise.... 

Câte lucruri petrecute într'acâstă qi. şi cât de 

bine își reamintea cele mai mică amănunte! 

Se vedea pe la crăpatul dilei, măsurându-și cu 

paşii camera-i de becher cu o bucurie ameste- 

cată cu nerăbdare, cu barba deja făcută, cu haina 

pe dînsul, cu două perechi de mănuși albe în bu- 

zunar.... lată acum şi trăsurile de gala, şi colo în 

cea d'intăiti — cea cu caii albi, cu hăţurile albe 

şi cu căptuşela de damase galben — gătela mi- 

resei care se zărea asemenea unui nor... Apoi 

intrarea în biserică, doi câte doi, tot cu nourașul 

alb în frunte, plutitor, uşor, selipitor.... Orga. pa- 

raclisierul, predica popei, luminările cari fac să 

strălucescă bijuteriile, toaletele de primăvară... și 

acea îmbulzelă de lume la sacristie, nouraşul alb, 

pierdut, înecat, înconjurat, îmbrățișat, pe când 
mirele împarte stringeri de mâini întregului co- 

merţ aristocratic din Paris, ce venise ca să-l ono- 

reze.... Şi bătaia cea mare a orgei la sfărșit, mai 

solemnă din causa porţei bisericei larg deschisă, 

care face ca întrega uliţă să iea parte la ceremonia
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de familie, sunetele răsbind prin tindă deodată 
cu cortegiul, exclamările mahalalei, o poleitâre 
cu un şorț mare de lustrin dicând în gura mare: 
«Mirele nu e frumos, dar miresa e tare drăguță... 
Și asta te [ace să fii mândru când esci ginere...» 

Pe urmă dejunul la fabrică, întrun atelier îm- 
podobit cu tapete şi cu flori, plimbarea la pă- 
dure, o concesie făcută s6crei, madame Chebe, 
care, în calitatea ei de mică burgesă parisiană, 
n'ar fi crequt pe fata ei măritată fără o plimbare 
pe lac şi o visită la cascadă... Apoi întârcerea 
pentru masă, pe când becurile se aprind pe bu- 
levard, unde Gmenii își întore capul ca să vadă 
trecând nunta, o nuntă adevărat bogată, dusă în 
trapătul cailor de birjari până la scara restauran- 
tului Vefour. 

Se opri aci cu visul sei. 
În acest minut, prăpădit de obosâlă și de bu- 

curie sufletâscă, bunul Risler privea distras la 
acea masă nesfărşită de opt-deci de tacămuri, ter- 
minată la ambele capete cu câte o potebvă şi 
împânată cu feţe zimbitore şi cunoscute, unde îi 
se părea că 'şi vede fericirea oglindită în ochii 
tuturor, Ospăţul era pe isprăvite. Valul conver- 
saţiunilor particulare plutea înprejurul mesei. Se 
vedeai profiluri întrse unul câtre altul, mâ- 
nece de haine negre îndărătul coșulețelor cu as- 
clepiade, o mină ridătâre de copil deasupra unei 
îngheţate de fructe, iar desertul la nivelul fețelor 
înconjura tâtă faţa de masă cu veselie, cu culori 
și cu lumini. 

Oh! da, Risler era mulțumit. 
Afară de fratele seti' Frantz, toţi acela pe cari 

ÎI iubia erai acolo. Mai întâiii, în fața lui, Sidonia,
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ieri mica Sidonie, astă-di femeea sa. La masă ea 
îşi scosese vălul; eşise din norul ei. Acum. din 
rochea de mătase cu totul albă şi simplă, eșia o 
față drăguță de o albeţă mai închisă și mai dulce, 
şi corâna de păr — de desubtul celei /alte cu- 
nune așu de bine împletită — părea că tresare 
plină de viaţă, că are sclipiri de pene cari aş- 
teptă ca să sbâre. Dar bărbaţii nu prea văd ase- 
menea lucruri. 

După Sidonia și Frantz, fiinţa pe o care iubea 
mai mult Risler, era madame George Fromonţ, 
pe care el o numea «madame Șorș», femeea to- 
varășului sei, fiica r&posatului Fromont, fostul 
seii patron şi dumnedei. O pusese să ș€dă lângă 
dînsul, şi în chipul cum îi vorbea se simţea dra- 
gostea şi respectul ce-l avea pentru dinsa. Era o 
femee f6rte tinără, mai de aceeași vîrstă cu Si- 
donia, dar de o frumuseţe mai corectă şi mai li- 
niștită. Ea vorbea puţin, simțindu-se străină în 
acestă mulțime amestecată, dar se silia totuşi să 
se ar&te amabilă. 

La stînga lui Risler şedea madame Chetbe, 
mama miresei, care de bucurie abia. se ţinea în 
rochia-i de atlas verde lustruită ca un scut. De 
dimineță și până acum tâte găndirile bunei femei 
fuseseră tot atât de sirălucitâre ca şi culdrea em- 
blematică a rochei ce purta. In tot minutul, ea 
își dicea: «Fata mea se mărită cu Fromont şi 
Risler din strada Vieilles-Haudriettes 1...» Căci, 
în mintea ei, fata nu se mărita numai cu Risler 
ci cu întrega firmă a casei, acea firmă vestită 
în comerțul parisian; și ori de câte ori madame 
Ch&be constata acest eveniment glorios, se umfla
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şi mai tare, făcând să trosnescă mătasa scu- 
tului ei. E 

Ce contrast cu atitudinea D-lui Châbe, aşedat 
câte-va scaune mai departe! In căsnicie, aceleaşi 
cause produc de obiceiii efecte cu totul diferite. 
Acest omuleţ cu fruntea mare de utopist, netedă, 
cam cocoșată și g6lă ca un glob de grădină, avea 
un aer pre atât de furios pre cât era de radi6să 
femeea sa. Acesta nu-l schimba de alminteri pe 
D. Chebe, căci el turba întruna tot anul. Astă 
seră totuşi, el nu avea acea mină vrednică de 
milă și veştedă ca de obicei. nici nu purta acel 
palton larg şi fălfăitor, ale cărui buzunări eşiati 
atară umflate de eșantiânele de unt-de-lemn, de 
vin, de trufe, de oţet, după cum punea una sati 
alta din aceste mărfuri. Fracui negru, măreț, şi 
noi, se potrivea tocmai cu rochea verde a soţiei 
sale; din nenorocire, gândurile îi erati de aceeaşi 
culore cu haina... De ce nu-l puseseră lângă mi- 
resă, cum era dreptul lui? De ce s'a datlui Fro- 
mont locul ce îi se cuvenia lui?... Dar bătrâ- 
nul Gardinois, bunicul lui Fromont, ce câta el 
lingă Sidonia ?.. Ah! am înţeles! Totul fami- 
liei Fromont şi nimic familiei Châbe... Şi aceşti 
6meni se miră că se fac revoluţii!... 

Spre fericirea sa, omuleţul cel mâniat, pentru 
a'și vărsa necazul, avea lingă dînsul pe amicul De- 
lobelle, vechiii comic în retragere, care îl asculta 
cu fisiononia sa liniştită şi maiest6să din dilele 
mari. In zadar trăesci cinci-spre-dece ani departe 
de teatru din râua voință a directorilor, la nevoie 
găsesci încă atitudini scenice potrivite cu eve- 
nimentele. Astfel în acea seră Delobelle îşi făcuse
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o figură de nuntă, o mină jumătate seri6să, ju- 
mătate zîmbitâre, bine-voitâre față de cei mici, 
comodă și solemnă tot deodată. Sar fi qis că 
asista, dinaintea unei săli întregi de teatru, la un 
ospăț din actul întâiă în fața unor fripturi de 
carton, şi acest om ciudat părea cu atât mai mult 
că jocă un rol, cu cât socotind dinainte că se 
va ulilisa talentul sei în acea seră, repeta în min- 
tea-i, încă de când se pusese la masă, bucăţile 
cele mai frumâse din repertoriul sei, ceea ce da 
figurii sale o expresie vagă, nefirescă, nepăsâtâre, 
acel aer ce-ţi pare atent al actorului pe scenă, 
care se preface că ascultă la cele ce-i se vorbesc, 
dar care nu se gândesce tot timpul decât la re- 
plica sa. 

Lucru ciudat, mirâsa avea și ea ceva din ace- 
stă expresiune. Pe faţa-i tînără și frumâsă, pe 
care o însufleţea fericirea fără a o înveseli, se 
vedea o preocupare secretă; şi, din când în când 
ca și cum “și-ar fi vorbit ei însăși, gudurătura 
unui zîmbet se ivea în colţul buzelor ei. 

Cu acest mic zîmbet respundea ea la glumele 
cam sglobii ale bunicului Gardinois, care ședea 
la drepta ei: 
— Sidonia asta, bato norocul !... dicea bătrânul 

ridând... Când mă gândesc că nu sînt nici două 
luni de când spunea că vrea să intre într'o mă- 
năstire... Cun6scem noi mănăstirile acestor fetiş- 
cane... ! 

Și t6tă lumea în jurul mesei ridea cu încre- 
dere la glumele țărănesci ale acestui bătrân să. 
ten din Berry, în ochii căruia o avere colosală 

. ținea loc de inimă, de învățătură, de bunătate, 
nu însă de minte; căci avea bani șiretul, mai
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mult decât toţi acești hurgesi la o laltă. Printre 
fiinţele forte rare cari îi inspirai 6re-care sim- 
patie, era și mica Ch&be, pe care o cunoscuse ca 
ștrengărițţă şi pentru care avea o deosebită dra- 
goste; şi ea iarăși, prea de curând bogată pentru 
a nu venera averea, vorbea cu vecinul din drepta 
cu o nuanţă fârte vădită de respect şi de coche- 
tărie. 

Cât pentru vecinul ei din stinga, pentru George 
Fromont, tovarăşul bărbatului ei, ea se ar&ta din 
potrivă plină de reservă. Conversaţiunea lor se 
mărginea la politeţe de masă, și era chiar între 
ei un fel de nepăsare prefăcută. 

Se făcu de o dată printre 6speţi acel sgomot 
care vestesce scularea de la masă, un sgomot de 
mătase, de scaune, ultimul cuvint al conversa- 
ţiilor, isprăvitul risetelor, şi în acea sermi-tăcere, 
madame Chehe, care devenise comunicativă, di 
cea în gura mare unui văr din provincie, rămas 
în extas față de ţinuta reservată și așa de liniș- 
tită a miresei, care sta acum în picidre la braţul 
lui Gardinois: 

— Vedi, vere, copila asta... Nimeni n'a putut 
ghici vreodată găndurile ei. 

Atunci (6tă lumea se sculă și trecu în salonul 
cel mare. 

Pe când învitaţii balului soseaii cu grămada şi 
se amesteca cu învitaţii la masă, pe când or- 
chestra își acorda instrumentele, și pe când val- 
satorii cu ochelari pe nas făceau râtă pe dinain- 
tea toaletelor albe ale micilor domnişre nerăbaă- 
tre, mirele, intimidat de acâstă mulțime se retră- 
sese cu amicul seii Planus — Sigismund Planus, 
casierul casei Fromont de trei-deci de ant — în-
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tr'o mică galerie împodobită cu flori, tapiţată cu 
o hărtie care înfăţişa frundișul cățărător al unei 
pădurice, şi care da imaginea unui fund de ver- 
deță sal6nelor daurite ale lui Vetour. Acolo cel 

- puţin ei erai singuri şi puteai vorbi. 
„... — Sigismund, dragul mei, sînt mulțumit... 

Și Sigismund era mulţumit şi el: dar Risler 
nu-i da răgaz să vorbescă. Acum când nu-i mai 
era frică să plângă dinaintea lumii, tâtă bucuria 
inimei sale debordâ. 

— Cugetă, amicul mâui... E așa de necredut 
că o fată ca dinsa să fi consimţit să mă iea. Căci 
la urma urmelor, frumos nu sînt. Nu era de tre- 
buinţă ca obraznica de adi diminâţă să mi-o 
spună ca să o scii. Și apol sînt de patru-deci și 
doi de ani... Ea care e aşa de drăguță!,.. Eraii 
atăţia alţii pe cari îi putea alege, mai tineri, mai 
bogaţi, fără a mai vorbi de bietul metă Frantz, 
care o iubea atât de mult... Ei bine! nu, pe bă- trânul el Risler Pa voit ea.. Și asta s'a făcut în- 
trun mod așa de coranic... De cât-va timp o ve- 
deam tristă, cu totul schimbată, Credeam să fie vre-o măhnire de dragoste la mijloc... Eă şi cu 
mama e€i căutam, ne spărgeam capul ca să ghi- 
cim ce putea să fie... lată că întro bună dimi- 
neaţă madame Chebe intră în camera mea și 'mi Qice cu lacrimi în ochi: «Pe tine te iubesce, bu- nul mei prieten !...» Şi ei eram acela... ei... Hei? 
cine ar fi credut vre o dată așa ceva? Și când te gândesci că în acelaşi an ai dat două fericiră mari peste mine... Tovarășul casei Fromont şi căsătorit cu Sidonia... Ohl,.. 

In acest minut, la tactul unui vals ameţitor şi legănat, o pereche de valsatori intră ca un vir-
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tej în micul salon. Era miresa și tovarășul lui 
Risler, George Fromont Amîndoi tineri, amindoi 
eleganţi, ei vorbiaii cu jumătate glas, închidând 

„cuvintele lor în cercurile strimte ale valsului. 
_— Minţi... dicea Sidonia cam palidă, dar tot cu 

micul ei zîmbet, ” 
Și el, mai palid de cât dînsa, răspundea: 
— Nu mint. Unchiul mei a vrut acâstă căsă- 

torie. Era pe mârte.. D-ta plecaseşi... Nam indrăs- 
nit să die nu... 

De departe, Risler îi admira: 
— Cât e de frumâsă! şi ce bine danseză ei... 
Dar valsatorii zărindu.-l, se despărţiră, şi Sido- 

nia veni repede la dinsul: 
— Ce el! d-ta aici? Ce faci?... 'Te căutam pre- 

tutindenea De ce nu stai cu noi?.. 
Pe când vorbea, cu o mică mișcare de femee 

nerăbdătâre, ea îi aranja nodul de la cravată. 
Asta îl fermeca pe Risler, care surîdea lui Sigis- 
mund cu c6da ochiului, prea fericit de a simţi 
pe gălul sei făşăitul acelei mănuţe mănușate, 
fără a mai băga de s6mă cum tremurat tote de- 
getele ei subțiri. 

— la-mi braţul, îi dise ea. şi amîndoi intrară în 
sal6ne. Lunga roche cu trenă albă făcea să refâsă 
încă şi mai strîmb fracul ră croit, r&ă purtat; 
dar o haină nu se aranjâză ca un nod de cra- 
vată: trebuia să-l lași așa cum era... Pe cind sa- 
lutaii în drumul lor, pe t:ţi acei Gmeni ce se 
întreceaii a le suride, Sidonia avu un moment de 
mândrie, de vanitate satislăcută. Din nenorocire, 
el nu ținu mult. Intrun colț al salonului erao fe- 
mee tînără şi frumâsă pe care nimeni n'o învita 
şi care privea la dans cu un ochit liniştit, ilu-
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minat de tâtă bucuria primei maternităţi. Cum o 
zări, Risler merse drept la ea și rugâ pe mirâsa 
sa să ședă lângă dinsa. Nu trebue să vă mai spun 
că femeea acâsta era madame «Șorş». Cărei alta 
ar fi vorbit el cu atita dragoste respectudsă? In 
ce altă mână ar fi putut pune mâna micei Si- 
donie şi să-i dică: «Ai s'o iubesci mult, nu e așa? 
Esci aşa de bună... Ea are aşa mare nevoe de 
sfaturile d-tale, de experienţa ceo ai despre lume...» 

— Dar, bunul mei Risler, respundea madame 
Georg6, ei şi cu Sidonia sîntem vechi prietene... 
Avem destule cuvinte pentru a .ne iubi încă... 

Şi căutătura-i liniştită şi sinceră se silea în za- 
dar să întălnescă pe a vechei sale prietene... 
“Cu ignoranţa sa desăvărșită în ce privesce fe- 

meile și obiceiul ce avea de a trata pe Sidonia 
ca pe o copilă, Risler urmâ pe acelaşi ton : 

— la-o de model pe dinsa, fetiţa mea... Căci 
nu sînt pe lume două femei ca madame Şorș... 
Ea are o inimă aidoma cu a bietului ei tată... 
E o adevărată Fromont!... 

Sidonia, cu ochii în jos, se înclina, fără a dice 
o vorbă, cu un fior nevădut, care alerga de la 
vărful pantofului ei de atlas până la ultimul fir 
de lămăiţă din cununa ef. Dar bunul Risler nu 
vedea nimic. Emoţiunea, balul, musica, tâte acele 
flori, tâte acele lumini... Era beat, era nebun. At- 
mosfera de fericire neas&muită care îl înconjura, 
îi se părea că toţi o respiră ca dînsul. El nu sim- 
țea rivalităţile, duşmăniile cele mici cari se în- 
crucişaii deasupra tutor acelor frunți gătite. 

El nu vedea pe Delobelle răzimat de sobă, obo- 
sit de atitudinea-i eternă, o mînă în giletcă, pă- 
lăria-i pe şold, în timp ce orele treceat fără ca
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cineva să se găndâscă a utilisa talentele sale. Nu 
vedea pe D. Chebe, care posomorit aștepta în za- 
dar între două uși, mai furios ea nicio dată îm- 
potriva familiei Fromont,.. Oh! aceşti Fromont!... 
Cât loc ocupa ei la acestă nuntă... Erai toți cu 
femeile, cu copii, cu prietenii și cu prietenii pri- 
etenilor lor... Ai fi dis că era căsătoria vre unuia 
din ei.. Cine vorbea de fraţii Risler sai de fa- 
milia Chebe?.. Dar nici că fusese presentat, el ta- 
tăl |... Și ceea ce înfuria şi mai mult pe omule- 
țul nostru, era atitudinea d6mnei Châbe, care 
suridea ca o mamă la tâtă lumea în rochea-i cu 
reflexe de âcărăbuș. 

De alminteri, la nunta acesta, ca mai la tâte 
nunțile, se găseai două curente cu totul deose: 
bite, cari se atingeau fără a se amesteca. Unul 
din cele două făcu repede loc celui V'alt. Acești 
Fromont cari irita într'atâta pe D. Chebe şi cart 
formau aristocrația balului, preşedintele camerei 
de comerţ, sindicul advocaţilor, un faimos fabri- 
cant de şocolată, deputat în corpul legislativ, bă. 
trânul milionar Gardinois, toţi se retraseră cam 
după miequl nopţii. După ei, George Fromont şi 
femeea sa se urcară în cupeul lor. Numa! rămă- 
sese de cât învitaţii lui Risler și ai familiei Ch&be, 

- şi îndată s&rbarea, schimbându-și faţa, deveni mai 
sgomot6să. 

lustrul Delobelle, obosit de a vedea că nu-i 
se cere nimic, se hotărise să 'și ceră singur ceva, 
şi începu cu o voce răsunătâre, ca un gong, mo- 
nologul din Ruy-Blas : «Poftă bună, Domnilor!..» 
pe când lumea se îmbulzea la bufet dinaintea șo- 
coladelor şi a paharelor cu ponş. Nisce toalete 
mici economice se resfățaii pe bănci, fericite în
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fine de a 'şi face efectul lor, și ici şi colo băieţi de prăvălie, mistuiţi de o eleganţă exagerată, că- uiaii să risce un cadril. De demult voia mir€sa să plece. In sfărșit ea dispăru cu Risler şi cu madame Chebe. Cât despre D. Chăbe, care Își recăpătase întrega-i importanţă, cu neputinţă de luat. Trebuia cineva care să facă onorurile, ce dracu!... Şi omulețul nostru se însărcină cu acesta! EI era roşii, aprins, forte vioiti, sgomotos și aprope turburător. De jos îl audiai vorbind politică cu intendentul casei Vâfour şi spun€nd la unele cu- vinte de o libertate... 
Prin stradele deşerte, trăsura de nuntă, al că- rui vizitiii greoi ţinea cam slobod hăţurile cele albe, înainta cu grei spre mahalaua Marais. Madame Chebe vorbea mult, enumera tte splen- dorile din acea di memorabilă. se extasia maj ales asupra ospăţului, a cărui listă banală fusese pentru dinsa cea mai înaltă cxpresiune a luxului. Sidonia visa în umbra trăsurei, şi Risler, aședat în faţa ei, dacă nu mai dicea: <Sint mulțumit!. .» 0 cugeta în el însuși din tâta inima, O dată el în-. cercâ să apuce mănușița albă care se răzima de „oglinda de deasupra, dar ea se retrăgea repede şi el rămânea nemișcat, pierdut într'o adoraţiune mută. 

“Trecură Halele, strada Rambuteau plină de că- ruţele cu zarzavaturi; apoi, la capătul stradei Francs-Bourgeois, ocoliră colțul Archivelor și in- trară în strada Braque. Aci opriră trăsura și ma- dame Ch&be se dădu jos dinaintea porții sale, prea strimtă pentru splendida roche de mătase „Verde care se pierdu în alee cu foşnete de revoltă și cu un murmur din tâte volanele... Câte-va mi-
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nute după aceea un portal mare masiv din strada 
Vieilles-Haudriettes, care purta pe placa lui de casă 
vechiă, de asupra armăriilor pe jumătate şterse, o 
firmă cu litere albastre: «Tapete», se deschise cu 
ambele canaturi spre a lăsa să trâcă trăsura de 
gală. 

De astă dată mirâsa, nemişcată şi aprâpe ador- 
mită, păru că se deșteptă subit, şi dacă tâte lu- 
miriile n'ar fi fost stinse în imensele clădiri, ate- 
liere sati magasinuri, aliniate spre curte, Risler 
ar fi putut vedea un zîmbet de triumf iluminând 
de o dată acea frumuşică figură enigmatică, Ro- 
țile își alina sgomotul lor pe nisipul fin al unei 
grădini, și puţin după aceea se opriră dinaintea 
peronului unei case cu două etaje. Acolo locuia 
tânăra pereche Fromont, și Risler cu femeea sa 
avea să se instaleze în etajul de asupra lor. Lo- 
cuința avea aer în deajuns. Comerţul bogat se 
r&sbuna aci de strada n&gră, de mahalaua înfun- 
dată, Pe scară era un covor până sus, flori în 
anticamera lor, şi pretutindenea albeţe de mar- 
more, reflexe de oglindi şi de arămuri luci&se. 

Pe când Risler își plimba bucuria prin tâte 
odăile noului apartament, Sidonia sta singură în 
odaia ei. La lumina unei lămpiţe albastre atâr- 
nată de tavan, ea aruncâ mai întâiu o ochire în 
oglinda, care o reflecta din cap până în picidre 
la tot acel lux tânăr, atât de noă pentru ea; 
apoi, în loc de a se culca, ea deschise ferestra și 
rămase nemișcată răzimată de balcon. 

N6ptea era senină și căldicică. Ea vedea des- 
lușit fabrica întregă, nenumăratele-i ferestre fără 
persiene, geamurile ei' lucitâre şi înalte, coşul ei 
cel lung, care se pierdea în adîncul cerului, şi
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ceva mai aprâpe acea grădiniță lux6să, alipită de 
zidul cel vechii al vechei case. Jur împrejur, aco- 
perişuri posomorite şi sărace, strade negre, negre... 
De o dată tresări. Colo, în cea mai întunecâsă, 
în cea mai urită din acele mansarde, cari se strîn. 
geau, se sprijineau unele de altele ca prea împo- 
vărate de miserie, o ferâstră în etajul al cincelea 
se deschise tâtă, plină de întunerec. Ea o recu- 
noscu la minut. Era fereastra coridorului usde 
locuiaii părinţii ei, 

Ferestra coridorului!... 
Câte lucruri nu-i reamintea acest nume. Câte 

ceasuri, câte dile petrecuse ea acolo, aplecată pe 
acea margine umedă fără răzimătâre şi fără bal- 
con, privind în spre fabrică. In acest minut încă 
îi se părea că vede mîna drăguță a micuţei Chebe 
și în pervazul acelei ferestre de sărac, t6tă viaţa 
ei de copilă, tâtă tinereţea-i tristă de fată parisiană 
se desfășurai dinaintea ochilor săi.
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ISTORIA MICEI CHEBE 
TRE FAMILII PE UK CORIDOR 

La Paris pentru familiile sărace strimtorate în 
apartamentele lor prea mici, coridorul comun e 
ca o udae mai mult, o mărire a locuinţei. Prin 
coridor pătrunde vara puţin aer din afară, acolo 
stau femeile de vorbă, iar copiii se jâcă 

Când mica Chebe făcea gălăgie prea mare în 
odac, mama ei îi dicea: «Ascultă! tu mă plicti- 
sesci... Du-te de te jâcă în coridor.» Şi copila 
alerga iute într'acolo. 

Coridorul acesta, în ultimul etaj al unei case 
vechi, unde spaţiul nu fusese cruțat, avea forma 
unui gang mare, cu tavanul înalt, susținut din 
spre scară cu o rampă de fer făurit, luminat de 
o ferestră largă prin care se vedeati acoperișuri, 
curți. alte ferestre, şi mai la vale grădina usinei 
Fromont. care se arăta ca un colţ verde în in- 
tervalul vechilor ziduri uriaşe, . 

Tote acestea nu ofereaă nimic vesel, copila însă 
sf 2 
Da 

rI— 
— 

£
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ținea mai mult la ele de cât la casa ei de acuma. 
Interiorul lor era aşa de trist, mai ales când ploua 
și Ferdinand nu eșea. 

Creer vecinic aprins de idei not, cari din ne- 
nerocire nu isbuteai nici o dată, Ferdinand Ch&be 
era unul din acei burgezi, leneși și cu planuri, 
cura sînt atâţia la Paris. Femeea sa, la început 
uimită de dinsul, se încredinţase repede de nu- 
litatea lui, și îndurâ în cele din urmă cu răbdare 
și cu aceeași mină visurile sale nesfârşite de îm- 
bogăţire şi neisbutirile cari le urmati îndată. 

Din cele opt-deci de mii de franci ce ea îl adu- 
sese ca zestre și pe cari el îi risipise în între- 
prinderi ridicule, nu le mai rămăsese de cât o 
rentă mică, care le dedea 6re-care vază în ochii 
vecinilor, precum şi cașmirul dâmnei Chebe, scă- 
pat din tote naufragiile, dantelele ei de nuntă, şi 
doi butoni în briliante, fârte mici, forte modeşti, 
pe cari Sidonia ruga adesea pe mamă ei să-i le 
arăte în fundul cutiei comodei, într'un scrin ve- 
chit de catifea albă, pe cari se afla numele biju- 
tierului în litere de aur aprâpe şterse de trei- 
deci de ani. Era singurul lux al acestei sărmane 
familii de rentieri. 

Vreme îndelungată, forte îndelungată, D, Chăbe 
căutase un post care să-i permită a mai mări în- 
tru cât-va micile lor rente. Dar acest post, el nu-l 
căuta de cât în ceea ce numea el comerțul am- 
bulan, sănătatea lui împotrivindu-se la ori-ce ocu- 
paţiune sedentară. 

Intr'adevăr, în primele timpuri ale căsătoriei 
sale, pe când era în afacerile cele mari şi avea 
un ca! și untilbury pentru trebuinţele casei, omu- 
leţul căquse într'o di fârte r&ă afară din trăsură.
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Căderea acesta, despre care vorbea la ori-ce mi- 
nut, îi slujea de scusă la lenevia sa. 

Nu rămăneai nici cinci minute cu D. Chebe, 
fără să nu-ți spună pe un ton confidenţial: 
— AI audit de accidentul întâmplat ducelui de 

Orlâans ?...» 
Și adăoga ducând mâna pe tigva sa pleșuvă: 
«Un accident la fel mi sa întâmplat și mie în 

tinereţe.» 
De când cu acâstă faimosă cădere, ori-ce lucru 

de biuroi îi producea amețeli, așa că se vădu 
fatalmente aruncat în comerțul ambulant. In aşa 
chip a fost rînd pe rînd samsar de vinuri, de li- 
brărie, de trufe, de ceas6rnice, şi de multe alte 
încă. Din nenorocire, se plictisea, nu 'și găsea nici 
o dată posiţiunea suficientă pentru un vechii co- 
merciant cu tilbury ca dînsul, şi, puțin câte pu- 
țin, tot judecând întrunactâte ocupaţiunile ne- 
vrednice de sine, se făcuse bătrân, neputincios, 
un adevrat pierde-vară care se obicinuise cu le- 
nevia, o haimana. 

Sa imputat mult artiştilor bizareriile, caprițiile 
firei. lor, grâza lor pentru tot ce este de conven- 
țiune, şi care îi aruncă pe cărări lăturalnice ; dar 
cine-va descrie vre o dață tâte fantesiile ridicule, 
tote excentricitățile ner6de cu cari un burges trăn- 
dav pote împlini golul vieţei sale? D. Chebe îşi 
făcuse anume reguli de eşire, de plimbare. Tot timpul cât a ţinut construcția bulevardului Se- 
bastopol, el mergea de două ori pe qi să vadă dacă «lucrul înainta.> 
Nimenea nu cunoscea mai bine de cât dînsul 

magasinurile renumite, specialităţile; şi forţe ade- 
sea madame Ch&be, pe când cărpea harnică ru-
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fele casei, plictisită de a vedea la ferestră mutra 
ner6dă a bărbatului ei. se scăpa de dinsul trimi- 
țându-l unde va... «Scii colo, în colţul stradei 
cutare, unde se vind gogâșe așa de bune... Cum- 
pără-ne câte va pentru la masă.» 

Și bărbatul pleca, apuca pe bulevard, se oprea 
pe la prăvălii, aştepta omnibusul, petrecea o ju- 
mătate de qi pe drumuri pentru două gogoşe de 
trei gologani, pe cari le aducea în triumf, şter- 
gându şi fruntea de sudâre. 

D. Che&be adora vara. dumineeile, lungile plim- 
bări pe jos în prăfăria de la Clamart sai de la 
Romainville, sgomotul sărbătorilor, al mulțimii. 
Era dintre aceia cari merg să privâscă o săptă- 
mână întregă înainte de 15 August, lampiânele 
negre, triunghiurile de iluminaţie, podișurile. Şi 
femeea lui nu se plângea Cel puţin ea numai avea 
acuma pe vecinicul văetător învirtindu se dile în- 
tregi în jurul scaunului cu planuri de întreprin- 
deri uriaşe, cu combinaţiuni zădărnicite de dina- 
inte, cu reamintiri din trecut, cu turbarea de a 
nu căştiga bani. 

Nici ea, biata femee, nu căștiga nimic ; dar scia 
să facă atâta economie. şi acestă economie mi- nunată folosea la atâtea lucruri, că nici odată mi- seria, vecina lipsei celei mari, nu isbutise a intra în acele trei odăi vecinie curate, a prăpădi rufele cărpite cu mare îngrijire, sati vechile mobile as- cunse sub îmbrăcămintea lor. | 

In faţa ușei familiei Châbe, al cărui buton de aramă lucia curâţel pe coridor, erai alte două mai mici. 
Pe cea d'întăiti: o cartă de visită bătută cu pa- tru cuie, după obiceiul artiştilor industrial, purta
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numele «Risler, desenator de fabrică.» Cealaltă 
ușă avea o placă mică de piele tăbăcită cu acestă 
inscripţie în litere de aur: 

D-nele DELOBELLE 

Păsări şi Muşte pentru Moâe 

Uşa damelor Delobelle era une ori deschisă şi 
lăsa să se vadă o odae mare cam pătrată, unde 
două femei, muma şi fata, aprâpe un copil, amîn- 
două palide. amindouă istovite. lucraă la una din 
acele mii de meserii fantesiste din care se com- 
pune ceea ce numim noi articole de Paris. 

Era pe atunci moda de a se găti pălăriile, ro- 
chiile de bal cu acele mici lighi6ne din America 
de Sud, de cul6rea bijuteriilor, cu reflexe de pie- 
tre preţise. Damele Delobelle aveai specialita- 
tea acâsta, 

O casă mare, la care sosea direct din Anţile 
acestă marfă, fără a o seâte leo trimetea lor, în 
lădi lungi și uş6re, cărora ridicându li-se capa- 
cele, eşea un miros greţos, un prat de arsenic, în 
care străluceaii muşte puse grămadă, străpunse 
dinainte, păsărele înghesuite laolaltă. cu aripele 
reţinute de o făşie de hărtie fină. T6te acestea 
aveai să fie montate, muştele trebuiaă să tre- 
mure pe nisce fire de alamă, penele de colibri 
să se ciululescă, să capete lustru, sfărămătura unei 
labe de mărgean drâsă cu un fir de mătase, ochii 
stinşi înlocuiți cu două mărgăritare strălucitore, 
at tudinea insectei sai a păsăricei redată cu gra- 
ţie şi cu viaţă. 
Muma pregătea lucrul sub direcţia fiicei sele; 

căci de şi forte tăntră, Desirea avea un gust ales,
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născociri de dină, și nimeni nu scia ca dînsa să pună doi ochi de mărgăritare în acele căpuleţe de păsărice, saii să destindă aripile lor amorţite. Schi6pă din copilărie, în urma unui accident, care n'a vătămat de loc graţia figurei sale regu- late și fine, Desirea Delobelle datora imobilităţiy sale silite, șederi! aprope continuu în casă, un ten adevărat aristrocratie şi nisce mâini forte albe. Pieptănată întotdeauna cu cochetărie, ea îşi pe- trecea dilele în. fundul unui fotoliti mare, în faţa mesei încărcată cu gravuri de mode, de păsări de. tâte culorile, găsind în eleganța capriți6să şi mondenă a meseriei sale uitarea propriei ei r&s- trişti și un fel de răsbunare a vieței ei ticălse. Ea se găndea la tâte acele aripi6re cari aveau să sbâre de pe masai nemișcată spre a între- prinde adevărate călătorii. în jurul lumei parisiene, scănteind la s&rbări sub lumina candelabrelor; și numai după chipul cum înțepenea muștele și păsărelele, ai fi putut ghici felul găndurilor ei. In dilele de descurajare, de întristare, ciocurile subțiate se întindeaă, aripele se deschideati de tot, ca şi cum ar fi voit să 'și iea un avînt fu- rios departe, forte departe de locuinţele etajului al cincelea, de sobele de tuciii, de lipsurile, de miserie. Alte dăţi, când era mulţumită, lighinele ei păreai a avea un aer fericit de a trăi, acel aer hotărit şi îndărătnic al unui mie caprițiu de modă... 
Fericită sau nenorocită, Desirea lucra mere cu aceeași rivnă. Din revărsatul zorilor și până tărdiă n6ptea, masa era încărcată cu lucru. La ultima radă de lumină, când clopotul fabricilor suna prin t6te curţile vecine, madame Delobelle
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aprindea lampa, și după ce îmbucati ceva se pu- 
neaii din noi pe lucru. 

Aceste două femei neobosite. aveati un scop, o 
idee fixă care le oprea să simţă povara nopților 
muncite. Și anume gloria dramatică a ilustrului 
Delobelie. 

De când părăsise teatrele din provincie, şi ve- 
nise să jâce comedia la Paris, Delobelle aștepta 
ca un director inteligent, acel director ideal şi 
providenţial care descoperă geniile, să vie să-l 
caute spre a-i încredința un rol după meritul sei. 
Pote ar fi putut. mai ales la început, să găsescă 
o funcţie mediocră în vre-un teatru de a treia, 
mână, dar Delobelle nu voia să se înjosscă. 

Ținea mai bine să aștepte, să lupte, cum dicea 
el !... Și iată în ce chip înţelegea el lupta. Ă 

Dimineaţa în odaie, de multe ori chiar în pat, 
își repeta rolurile vechiului săi repertoriii, iar 
damele Delobelle : tremurat de emoţiune când, 
dincolo de perete, audeaii răsunând tiradele din 
Antony sai din Medicul copiilor, declamate cu 
un glas sforăitor care se amesteca cu miile de 
sgomote profesionale din marele roi parisian. 
Apoi. după dejun, artistul eşea până sâra, mergea 
să-și facă «preumblarea sa» cu paşi mărunți în- . 
tre Château-d'Eau şi Madeleine, cu scobitârea în 
colţul gurei, cu pălăria cam într'o parte, vecini 
mănușat, periat, spilcuit. 

Chestiunea ţinutei era pentru dinsul de mare im- 
portanță. Era una; din șansele cele mai mari de 
reușită, era o momelă pentru un director—acel 
faimos director inteligent—căruia nu l-ar fi venit 
nici odată ideea de a anganja un om sdrenţeros 
și lăbărțat.
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De aceea şi damele Delobelle aveati mare grijă ca nimic să nu i lipsească; şi vă închipuiţi câte păsări şi muște le trebuea pentru a putea în- țoli un golan ca dânsul! Artistul găsea acesta fOrte natural. 
In mintea sa, sforțările şi privaţiunile femeei și fiicei sale nu se adresati toemai lui, ci geniului misterios şi necunoscut pe care credea 6reşi-cum că-l are. 
Intre familia Ch&be şi familia Delobelle era o Gre-care asemănare de posițiune. Numai atâta că a familiei Ch&be era ceva mai tristă. Ei își sim- țeaii viaţa lor de mici rentieri mărginită în jurul lor, fără orizont, totdeauna aceeaşi ; de vreme ce În familia artistului, speranţa și ilusiunea își des- chideai neîncetat perspective superbe. 
Odăile familiei Châbe dedeaii întro înfundătură, ale familiei Delobelle respundeai într'o stradă mică murdară și negră, fără lumină şi fără aer. dar pe unde avea să trâcă în curând un bulevard mare. Apoi madame Chhe nu mai punea temeiii pe tărbatul ei, de vreme ce, prin puterea acestui cuvînt magic «arta!», vecina ei nu perduse nici 0 dată: speranţa în al ei. 

„Şi totuşi, de ani îndelungaţi, D. Delobelle îşi lua zadarnic vermutul cu agenţii dramatici. absintul cu şefii de clacă, bitterul cu vodeviliştii, cu dra- maturgi!, cu faimosul cutare, autor al mai mul- tor mașinării mari. Angajamentele totuşi nu ve- ncaii. Plictisit, fără a fi jucat o singură dată co- media, bietul om alunecase de la rolurile de juni premieri, la cele de bătrâni premieri, apoi la cele de financiari, apoi la cele de tată nobil, apoi la cele de gogomani...
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Aci se oprise! 
In mai multe rînduri, îi se procurase mijl6cele 

de a'și căștiga existenţa de ar voi să intre ca gi- 
rant al unui cerc sati al unei cafenele, ca supra- 
veghetor întrun magasin mare, cum e Forurile 
Bastiliei, Colosul de la Rhodos. Pentru acesta 
ajungea ca cine-va să aibă maniere frumâse, şi 
Delobeile, slavă Domnului, le avea!... Asta nu 
împedică totuși pe marele om de a respunde, la 
tote propunerile ce-i se făcea, cu un refus eroic. 

— N'am dreptul să renunța teatru !... icea el. 
In gura acestui nenorocit, care nu mai pusese 

de ani pici6rele pe scenă, cuvintele acestea erai 
de un comic iresistibil. Dar îţi perea pofia de ris, 
vădend pe femeea şi pe fiică-sa cum înghiţeai 
diua şi n6ptea praful de arsenic şi audindu-le 
cum repetaui cu energie frângându-şi acele pe 
alama păsăricelor: 

— Nu! nu! D. Delobelle n'are dreptul de a 
xenunţa la teatru. 

Fericit om, ai cărui ochi la acelaşi nivel cu ca- 
pul, vecinic suridători cu un aer de condescen- 
denţă, şi al cărui obicei de a domni în drame, 
i ai făcut pentru totă viața posiţiunea excepţio- 
nală a unui rege-copil resfăţat şi admirat! Când 
pleca de acasă, prăvăliaşii din strada Franes-Bour- 
geois, cu acea predilecţiune a Parisienilor pentru 
tot ce privesce teatrul, îl salutaii respectuos. Era 
tot-deauna aşa de bine îmbrăcat! Şi apoi așa de 
bun, aşa de amabil... Când te gândesci că în fie- 
care Sâmbătă sâra, el, Ruy-Blas, Antony, Ra- 
phael din Fetele de marmoră, Andrăs din Piraţii 
Savanei, mergea, sub braţ cu un carton de mo-
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distă, să ducă lucrul femeelor sale la o prăvălie de flori din strada Saint-Denis... 
Ei bine! chiar făcend acest comision, acest drac de om avea atâta nobleţă și demnitate fi- Tescă, că domnișâra însărcinată cu verificarea socotelii, era fârte nedumerită de trebuia să re- miță unui gentlmen atât de ireproşabil sumulița 's&ptămânală căștigaţă cu anevoinţă. 
In acele seri, de pildă, artistul nu venea acasă să mănânce. Damele o sciaii bine. El întălnea tot-deauna pe bulevard câte un vechii camarad, tot fără noroc ca şi dînsul.—și sînţ atâţia în me- seria asta îndrăcită— căruia îi, plătea restaurantul, cafeaua... Apoi fârte fidel, lucru pentru. care îi se păstra recunosciinţă, ducea acasă restul banilor, une-ori un buchet femeej sale, un mic cadot pen- tru Desirea, un nimic. un fleac. Ce vreţi? Sînt deprinderi de ale teatrului! In melodrame se aruncă cu atâta ușurință pumni cu napoleoni prin fe- restră alară: 
«Hei! secătură, ține punga asta și mergi de spune stăpâni-ti c'o aștept.» 
Din pricina acesta, cu toţ curagiul lor şi cu i6te că meseria lor era destul de lucrativă, da- mele Delobelle se găseau adesea ori strimtorate, mai cu semă pe vremile de necăutare a mărfilor. Din fericire, bunul Risler era acolo, tot-deauna gata ași îndatora prietenii. 

(ăuillaume Risler, cel d'al treilea chiriaș de pe coridor, locuia cu fratele săi Frantz, mai tânăr de cât dînsul cu vre-o cinci-spre-dece ani. Acești doi Elveţieni, înalți, blonqi, voinici, roşii, aduceau în ” aerul înăbușitor al posomoritei case de muncitori,
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feţe de la țară pline de sănătate. Cel mai în vir- 
stă era desenator la fabrica Fromont şi plătea lu- 
nile de şcolă ale fratelui săi, care urma la liceul 
Chaptal, pentru a intra apoi în şcâla centrală. 

Venind la Paris, forte nedumerit în privinţa in- 
stalării micului său menagii, Guillaume găsise 
în familiile Chebe şi Delobelle sfaturi, lămuriri și 
un ajutor de care avea mare nevoie acest băiat 
naiv, timid, cam greoi, jenat de accentul şi de 
înfăţișareaă străină. După cât-va timp de veri- 
nătate și de servicii mutuale, fraţii Risler făceau 
parte din ambele familii. 

In dilele de s&rbătâre, tacămurile lor erai puse 
într'o casă sati cealaltă, și mare era mulțumirea 
acestor doi străini de a găsi în aceste familii săr- 
mane, cu t6tă modestia și strimtorarea în care 
se afla, un colţ de dragoste şi de viață fami- 
liară. Lâta desenatorului, iârte dibacii în meseria 
lui, servea câte o dată familiei Delobelle a'și plăti 
termenul chiriei, şi tot ea îi permitea să se pre- 
sinte în familia Chebe ca un unchi, tot-deauna în- 
cărcat cu surprinderi, cu cadouri. în așa chip că 
copila, de îndată ce-l zărea, alerga la buzunările 
sale, se cățăra de genunchii săi, 

Duminica, el ducea pe toţi la teatru; și mai 
în tote serile mergea cu D. Ch&be şi Delobelle 
în vre-o berărie din strada Blondel, unde îi cin- 
stea cu bere și cu cornuri sărate. Berea şi cor- 
nul sărat erai slăbiciunea lui. 

Pentru el nu era fericire mai mare decât dea. 
şedea dinaintea unei halbe între cei doi prieteni 
ai săi, a-i asculta vorbind, şi a nu se amesteca 
decât cu un hohot de ris sai cu o dătătură de 
cap la conversaţiunea lor, care era totdeauna o
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revârsare nesfărșită de plingeri împotriva socie- tăţii. 
O timiditate de copil, germanisme de limbă ce nu se puteati șterge în acea viaţă de muncă ab. sorbitâre, îl stînjeneai mult În exprimarea idei- lor sale. Afară de acâsta. amicii sei îi impuneaă. Avea înaintea-i imensa superioritate a omului care nu face nimic asupra aceluia care lucreză; şi D, Ch&be, mai puţin generos decât Delobelle nu se jena să-l facă so simţă. D. Ch&be mergea prea departe! In ochii lui, un om ca Risler care mun- cesce dece ore pe di, e incapabil, după acestă muncă, a exprima o părere inteligentă. Une orj desenatorul, întorcându-se istovit de la fabrică. se pregătea să lucreze tâtă n6ptea la nisce comande grabnice Trebuia să vedi atunci mutra scanda- lisată a D-lui Chebe. 

— «Numai pe mine unul nu miar sili nimeni să fac așa ceva!» dicea el. umflându-se în pene; şi adăoga privind pe Risler drept în față cu o- chiul inchisitor al unui medic la visită: «D-ta, numai după ce te va lovi un atac sdravăn...» Delobelle nu era atât de fioros, dar el mergea şi mai departe: 

Cedrul nu vede trandafirul de la rădăcina sa. 
Delobelle nu vedea pe Risler la picidrele sale. Când din întâmplare el binevoia une ori săi arunce 0 privire, marele om avea un anume chip de a se apleca spre dinsul spre a-l asculta, de a zimbi la vorbele sale ca la ale unui copil; saă încă îi plăcea a-l uimi cu istorii de actriţe, îi da lecţiuni de ținută, adrese de furnisori, căci nu pricepea cum un om care câştigă atâţia bani pâte
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fi vecinie îmbrăcat ca un supraveghetor de şcâlă 
primară. Bunul Risler, convins de inferioritatea 
sa, se silea să se scuse prin o mulţime de aten- 
țiuni, de servicii, el, care era îndatorat la tâte 
delicatețele, — nu e așa? — el vecinicul bine- 
făcător. 

Intre cele trei familii, cari locuia pe acelaşi 
coridor, mica Chebe punea o trăsură de unire 
prin necontenitele ei alergături dintr'o casă într'alta.. 

La ori-ce oră din di, ea se strecura în atelierul 
damelor Delobelle, se amusa la lucrul lor, pri- 
vea tâte acele lighi6ne, și deja mai mult cochetă 
decât jucătâre, dacă în timpul călătoriei vre-o 
muscă își pierduse o aripă, vre-un colibri colanul 
lui de puf, ea cerca să'și facă o gătelă din acele 
rămăşiţe, înfigend acea notă vie în creţurile p&- 
rului ei fin. Desirea şi mama ei rideaă când o 
vedeaii înălțându-se pe viriul pici6relor până la 
oglinda cea vechiă şi fără lustru, cu marafeturi 
și cu gudurături de femee. Apoi când era sătulă 
de propria sa admiraţiune. cu tâtă puterea dege- 
telor ei celor mici, ea deschidea ușa şi, gravă 
de tot, cu capul ţâpăn de temă să nuși strice 
pieptănătura, mergea să bată la ușa celor doi 
Risler. 

Peste dinu se găsea acasă decât şcolarul Frantz, 
care, aplecat deasupra cărţilor, își făcea frumos 
temele sale. Intra Sidonia ; adio studiul! Trebuia 
să părăsesci totul pentru a primi pe acea frumosă 
damă cu un colibri în coafura ei, al dice o prin- 
țesă care ar veni săi facă visită la liceul Chap- 
tal pentru a-l cere în căsătorie de la director, 

Era îndr'adevăr ciudat să vedi pe acest băiat 
înalt, crescut prea repede, jucându-se cu acea fe-



30 | FROMONT & RISLER | 

tiţă de opt ani, umilindu-se la capriţiile ei, ado- rând-o cu supunere, în așa chip că mai: târdiii, când se va fi înamorat cu totul de dinsa, nimeni n'ar fi fost în stare să spună la ce epocă sa în- timplat acesta. 
Ori cât de reslăţată era ea în ambele case, ve: nea totuşi un moment când mica Chebe fugea de acolo la ferestra coridorului. Şi aici mai ales își găsea ea distracţia cea mai mare. un orisont tot-deauna deschis, un fel de visiune a viitorului câtre care ea se apleca curiâsă şi fără spaimă, căci copiii n'aă încă simţul ameţelii, Printre acoperișurile de ardesie, înclinate unul spre altul, zidul cel mare al fabricei, virfurile paltinilor din grădină, atelierele cu geamuri peste tot îi apăreai ca un, pământ al făgăduinţei, ca țara visurilor ei, | Acestă casă a lui Fromont era în ochii ei ul- tima expresiune a bogăției. 

Locul pe care îl ocupa în acel colţ întreg al mahalalei, învăluit la unele ceasuri în fumul și în sgomotul usinei, entusiasmul luj Hisler, istorisi- rile sale fabulâse asupra averii, bunătății şi dibă- ciei patronului seă, deşteptaseră curiositatea co- pilei; şi ce se putea vedea din clădirile locuite, storurile cele fine în lemn tăiaţ artistic, peronul rotundit dinaintea căruia se aliniai mobilele din grădină, o colivie mare de alamă albă care stră- lucea la s6re. petrecută cu sirme aurite, cupeul albastru înhămat în curte, eraii atătea obiecte ce le admira într'una. 
Ea cunoscea tâte obiceiurile casei: ora când se suna clopotul, eșirea lucrătorilor, sâmbetele de plată cari ţinea lămpiţa casieruluy aprinsă până
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târdiă n6ptea, și lungile după-prânduri de dumi- 
necă, atelierele cele închise, coșul cel-stins, acea 
tăcere adâncă care aducea până la ea ecoul jo- 
curilor domnișsrei Clara, care alerga prin gră- 
dină cu vărul ei George. Prin Risler, ea căpăta 
amenunte. 

«Arată-mi ferestrele salonului, îi dicea ea... şi 
camera Clarei?...» | * 

Risler, încântat de simpatia asta extra-ordinară 
pentru scumpa sa fabrică, explica de colo sus 
disposiţiunea clădirilor, îi arăta atelierele de im- 
primare, de aurire, de încărcare cu culori, sala 
de desen unde el lucra, cea a mașinelor cu aburi 
de unde pornea acel coş imens care înegrea tote 
zidurile de prin prejur cu fumul lui puternic, şi 
care nu se gândea de loc că o mică viaţă, ascunsă 
sub un acoperiș vecin, amesteca găndurile-i cele 
mai intime cu găfăiala ei cea mare de lucrătâre 
neobosită, 

Intro di Sidonia pătrunse în acel paradis în- 
trevădut. 

Madame Fromont, căreia Risler vorbea adesea- 
ori de gingășşia și de inteligenţa micei sale ve- 
cine, îl rugă s'o aducă la balul de copii ce pre- 

-gătea de Crăciun. Mai întâiu D. Ch&be respunse 
printr'un refus categoric. Pe vremea aceea deja 
acești Fromont, al căror nume Risler le avea ve- 
cinic pe buze, îl plictiseau, îl umileaii cu averea 
lor. Şi apoi era vorba de un bal mascat, și D-nu 
Chebe — care nu vindea tapete! —nu avea mij- 
locele să, 'şi îmbrace fata în paiață. Dar Risler 
insistă, declară că 'și ea t6tă sarcina asupră și, 
și imediat se puse să deseneze un costum. 

S6ra aceea fu o seră memorabilă.
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In camera dâmnei Chebe, plină cu stofe, cu 
ace cu gămălie, cu mărunţişuri de toaletă, Desi- 
rea Delobelle presida la gătâla Sidoniei. 

Imbrăcată cu o fustă scurtă de flanelă roşiă cu 
vărgi negre, care o tăcea să pară mai mare, ea 
stetea dinaintea oglingqei dreptă, nemişeată, în tâtă 
strălucirea podâbei sale. Era încântătâre. Corsa- 
giul cu dungi de catifea, strîns cu şiret pe plas- 
tronul alb, pletele cele lungi şi admirabile ale 
părului ei castani furişându-se de sub pălăria 
de paie împletită tâte amănuntele cam vulgare 
ale costumului ei de Elvețiană erai scâse la ivâlă 
prin fisionomia cea inteligentă a copilei şi graţia-i 
afectată f6rte la locul ei printre culorile bătă- 
târe la cchi ale acestei străvestiri de teatru. 

Toţi vecinii, veniți s'o vadă, scâseră țipete de 
„admiraţiune. Pe când se trimisese după Delobelle 
ca să-l caute, mica șchi6pă aranja falturile rochei, 
panglicele ghetelor, arunca o ultimă privire asu- 
pra operei sale, fără a lăsa acul din mână, însu- 
fleţită şi ea. s&rmana copilă, de beţia ameţitâre a 
acelei serbări, la care ea nu se ducea. Marele om 
sosi. El puse pe Sidonia să-i repele cele două trei 
reverenţe frumâse ce o învățase, modul de a 
merge, de a şedea, de a zimbi cu gura deschisă 
şi rotundă, locul potrivit al degetului celui mic. 

- Era întradevăr un ce comic a vedea cu ce pre- 
cisiune manevra fetiţa. 

— Are sânge de artist în vinele ei!.. dicea 
„ bătrânul actor entusiasmat. și fără a sci de ce 
găgăuţa de Frantz avea poftă de a plânge... 

Un an după acea fericită serată. Sidunia maj putea spune, de ar fi întrebat-o cineva, ce floră 
decoraii anticamerele, culârea mobilelor, ce dans
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se juca în momentul intrării ei în bal, atât de 
adâncă fusese impresia plăcerii ce simţise. Ea nu 
uită nimic, nici costumele cari se învirteati îm- 
prejurul ei, nici risetele copiilor, nici pașii cei 
mititei cari alergai de colo până colo pe parche- 
turiie alunecătâre. Pe când şedea .pe marginea 
unei canapele de mătase roşiă și lua de pe o tavă 
de dinaintea ei cel d'întâiă şerbet în viaţa ei, o 
clipă gândul îi sburâ la scara cea nâgră, la apar- 
tamentul cel mic şi fără aer al părinţilor ef, 
care îi făcea efectul unei ţări depărtate, părăsită 
pentru tot-deauna. 

De alminteri, toţi o găsiră răpitâre, ea fu. 
admirată şi alintată. Clara Fromont, o normandă 
în miniatură pierdută în dantele, o present vă- 
rului ei George, un mîndru hussar care se uita 
la fie-care pas înapoi cu să vaqă efectul produs 
de teca sa. - 

— MB înţelegi, George, ea e amica mea... Va 
veni să se jâce cu noi duminecile... Mama ne a 
dat voie. 

Și în expresiunea ei naivă de copilă fericită, o 
îmbrăţisa pe mica Chebe din tâtă inima. 

In cele din urmă, ea trebui să plece... In strada 
n6gră unde zăpada începea să se topâscă, pe 
scara cea întunecâsă, în camera adormită unde o - 
aștepta mama ei, lumina orbitâre a sal6nelor 
strălucea mult timp încă dinaintea ochilor et 
uimiţi. | 

Ei, a fost frumos ?... ai petrecut bine? o întreb 
încet madame Chăbe pe când îi descheia una 
câte una copcele costumului ei strălucit. 

Şi Sidonia, prapădită de obosâlă, adormea pe pi- 
cire fără a respunde, începea să viseze un vis 

3



. 34 FROMONY & RISLER 

frumos, care avea să dureze tâtă tinerețea ei şi 
so coste multe lacrimi. 

Clara Fromont se ţinu de vorbă. Sidonia venea 
de multe ori să se jâce cu ea în frumâsa gră- 
dină așternută cu nisip, şi putea să vadă de 
aprope storurile tăiate cu artă, colivia cu sîrmele 
aurite. Ea cunoscea deja tâte colţurile şi răscol- 
ţurile imensei fabrice, lua parte la jocurile nesfîr- 
şite d'a vatascunsele în dosul meselor de impri- 
mare, în singurătatea după-prândurilor de dumi- 
necă. In qilele de sărbătâre, ea își avea tacâmul 
ei la masa copiilor. “ 

Toţi o iubeaii, deşi ea nu arăta nici odată multă 
dragoste nimănui. Câtă vreme se vedea în mij- 
locul acelui lux, ea se simţea veselă, fericită, . şi 
chiar mai frumâsă; dar odată întârsă la părinţii 
ei, când vedea fabrica prin geamurile întunecate 
ale ferestrei din coridor, ea simţea în inima ei o 
părere de răi și o mânie neînţelesă. 

Şi cu t6te acestea, Clara Fromont o trata ca 
pe o prietenă. 

Uneori o lua cu dînsa la pădure, la Tuileries, 
în faimosul cupei albastru sai încă la ţară unde 
petrecea câte o săptămână întregă în castelul bu- 
nicului Gardinois, la Savigny-sur-Orge. Mulțumită 
cadourilor lui Risler, care era mindru de suoce- 
sele fetiţei sale, ea era tot-deauna drăguță, bine 
îmbrăcată... Madame Ch&be se simţea onorată cu 
acâsta, lar frumuşica schi6pă era vecini gata de 
a pune la serviciul micei prietene comorile ei de 
cochetărie ascunsă. 

D. Chebe, iarăşi, vecinie duşman al familiei 
Fromont, vedea cu ochi răi intimitatea acestă cres-
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cândă. Motivul adevărat era fiind-că pe el nu-l 
învita; el însă dedea altele femeei sale: 
— Tu nu vedi 6re cu ce inimă întristată se 

întârce fiica-ta de acolo, şi cum pierde ceasuri 
întregi visând la ferâstră ? 

Dar biata madame Chebe, așa de nenorocită de 
la căsătoria ef, părea că nu mai vede. Ea pretin- 
dea că trebue să te bucuri acum de tâma viito- 
rului, să profiți de fericirea care e trecătâre, 
fiind-că de cele mai multe ori în tâtă viaţa n'al 
alt sprijin şi altă măngălere de cât amintirea 
unei copilării fericite. 

Data asta numai s'a întâmplat ca D. Chăbe să 
aibă dreptate.



HI. 

ISTORIA MICEI CHEBE 

MĂRGĂRITARELE CELE FALSE. 

După doi sati trei ani de intimitate, de jocuri 
la olaltă, ani în timpul cărora Sidonia luase obi- 
ceiul luxului și apucăturile graţiâse ale copiilor 
bogați, prietenia se rupse deodată. 

De mai mult timp deja vărul George, care era 
sub tutela unchiului săi Fromont, fusese internat 
întrun licei. Clara, la rîndul ei, plecâ la mănăs- 
fire cu un trusoi de prințesă ; și tocmai pe vre- 
mea aceea familia Ch&be se pregătea să trimâţă 
pe Sidonia să înveţe o meserie. Copiii îşi făgă- 
duiră de a se iubi tot-deauna, de a se vedea de 
două ori pe lună, duminecele de eșire. 

Intr'adevăr, mica Chăbe se mai duse de câte-va 
ori să se jâce cu amicii ei; dar cu cât se făcea 
mai mare, ea înţelegea mai bine distanţa care o 
separa, şi rochile începea să-i se pară prea sim- 

„ple pentru salonul dâmnei Fromont. 
Cât timp nu erai decât ei trei, prietenia din 

copilărie care îl făcea egali, nu lăsa între el nici
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o jenă; dar mai venea şi lume, prietene de pen- 
sion, între altele o fată mare tot-deauna bogat îm- 
brăcată, pe care fata în casă a mamei sale, o 
aducea în fie-care duminecă ca să se jâce cu 
micii Fromont, 
Numai cât o vedea urcând peronul, împopoţo- 

nată și dispreţuitâre, Sidonia avea poftă să plece 
imediat. Cealaltă o zăpăcea cu întrebări stăngace... 
Unde ş6de? Ce fac părinţii ei? Aveai 6re tră-. 
sură?.... 

Audindu-le cum vorbea de mănăstire, de prie- 
tenele lor, Sidonia simţea că ele trăia într'o 
lume deosebită, la o mie de poștii de a ef; șio 
întristare adâncă o coprindea, mai ales la întâr- 
cere când mama ei o sfătuia să intre ca lucră- 
tore ia domnișâra Le Mire, o prietenă a familiei 
Delobelle, care ţinea în strada Roi-Dor6 un ma- 
gasin mare de mărgăritare false. 

Risler ținea fârte mult ca fetița să înveţe o 
meserie. —- «Să înveţe o meserie, dicea acest 
suflet bun... Ei mă însăreinez să-i deschid mai 
târdiă un atelier...» 

Domniș6ra Le Mire voia tocmai să se retragă 
peste câţi-va ani. Era prin urmare o ocasie. 

Intr'o dimineţă, dimineţă tristă de Noemvrie, 
tatăl ei o conduse în strada Roi-Dore, în al pa- 
trulea etagiii al unei case vechi, încă şi mai ve- 
chiă, încă şi mai negră de cât a ei. 

Jos, în colţul alei, se vedeaii atărnând o mul- 
țime de plăci cu litere de aur: Fabrică de să- 
culețe, lanturi suflate în aur, jucării de copii, 
însirumenie optice, buchete pentru mirese şi dom- 
nişdre de ondre. specialități de flori de câmp şi 
sus de tot un geam mic prăfuit în care nisce salbe
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de mărgăritare îngălbenite, de struguri şi de ci- 
reși de sticlă înconjuraii numele pretenţios de 
Angelina Le Mire. 

Groznică casă! 
Nu mai era acel larg coridor al familiei Châbe 

întunecos de vechime, dar înveselit de ferestra . 
și de frumosul orisont ce-l oferea fabrica....... O 
scară strîmtă, o ușă îngustă, un şir de camere 
pătrate, tote mici şi umede și în cea din urmă 
o domnișâră bătrână cu un rînd de bucle, cu 
mitenuri de mătase negră, pe cale de a citi o 
fascicolă murdară din Jurnalul pentru toți, şi 
care părea supărată că o deranja din citire. 

Domnișora Le Mire (în două cuvinte) primi pe 
tatăl şi pe fiica, fără a se scula, vorbi mult de 
posiţia-i pierdută, de talăl ei, vechii nobil din 
Rouergue,—e de necredut câți vechi nobili a pro- 
dus acestă provincie! — şi de un intendent ne- 
credincios care fugise cu tâta averea lor. Ea se 
arătă imediat forte simpatică d-lui Châbe, în ochii 

„căruia desmoșteniţi! aveai un farmece iresistibil, 
şi bietul om plecă încântat, promițând fetei că 
va veni so iea sera, la ora ștpte, după înţele- 
gerea avută. 

Numai decât lucrătârea fu introdusă în atelie- 
rul încă gol. Domnişra Le Mire o instală din- 
naintea unei cutii mari plină cu mărgăritare, cu 
ace, cu sule, de a valma cu fascicolele de romane 
a două-deci de bani. 

Sidonia avea să algă mărgăritarele, să le înșire 
în salbe de aceeași lungime, ce se în6dă lao 
laltă spre a se vinde negustorilor de mărunţişuri. 
De alminteri, domnișrele cari trebuiat deja să 
se întrcă, îi vor arăta cu deamânuntul cele ce
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avea de făcut, căci domnișra Le Mire (în două 
cuvinte) nu se amesteca de loc și 'şi supraveghea 
negoțul din depărtare, din fundul acelei odăi ne- 
gre unde își petrecea viaţa citind la foiletâne. 

La ora nouă, veneaii şi lucrătârele, cinci fete 
mari palide, ofilite, prost îmbrăcate, dar frumos 
pieptănate, cu acea măndrie de lucrătore s&race 
cari umblă cu capul gol pe ulițele Parisului. 

Vre-o două sati trei căscati, își freca ochii, gi- 
când că pică de somn. Cine scie ce făcuseră n6p- 
tea, acele fete?... 

In fine se aşedară l& lucru lângă o masă lungă 
unde fie-care își avea cutia şi uneltele ei. Se 
primise tocmai o comandă de bijuterii de dolii, 
și trebuiaă să se prăbescă. Sidonia, care fusese 
pusă de câtre premiera, cu un ton de superio- 
ritate nemărginită, în curent cu cele ce avea să 
facă, începu să alegă melancolic prin grămada de 
mărgăritare negre, de b6be de porumbe, de spice 
de crep. 

Celelalte, fără a se ocupa de ştrengărița, vor- 
beaii între ele lucrând. Ele povesteau despre o 
nuntă miîndră care avea să se facă chiar în diua 
aceea, la Saint-Gervais. 

— Ce ar fi să mergem şi noi, qiseo fată grasă 
şi roşcovană, pe care o chema Malvina... E toc- 
mai la două-spre-dece... Am putea să mergem și 
să ne întrcem curând. 

Intradevăr, la ora dejunului, t6tă banda sco- 
bori scara în fuga mare. 

Sidonia își avea mâncarea întrun coșuleţ ca o 
şcolăriţă; cu inima întristată, la un colţ de masă, 
mâncâ singură pentru prima ră... Dâmne! cit | 
îi părea viața de ticăl6să şi de tristă, şi cum se
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va resbuna ea de grâznic mai târditi pentru aceste necazuri |... 
La ora unu, lucrătârele se întârseră sgomot6se şi forte insufleţite. 

„_ «Vădut-ai rochea ata de gros grain alb?... Dar vălul de dantelă de Englitera?... Iată una care 
are noroc!» 

Atunci reîncepură în atelier observările pe cari le făcuseră încă în biserică, răzimate cu cotul de balustradă cât ţinu ceremonia. Chestia de nuntă bogată, de găteli frumâse, durâ tâtă Qiua, dar asta nu le împiedică de la lucru, din potrivă. Negustoriile aceste mici parisiene, cari ţin la toaletă prin amănuntele cele mai mici, pun pe lu- crătore în curent cu moda și le dai preocupări vecinice de lux şi de eleganţă. Pentru s&rmanele fete, cari lucra în etajul cel mic al domnișărei Le Mire, zidurile cele negre, strada cea îngustă nu existau. Tot timpul ele se gândeau la alţ- ceva, şi 'şi petreceaă viaţa întrebându-se : —«la spune, Malvino, ce af face tu, dacă ai fi bogată?... Eu, mi-ași lua casă pe Champs-Ely- s€es...» Şi arborii cei mari aj rondului, şi trăsu- rile cari se învârteati pe acolo, cochete și ușsre, le da părerea unui minut delicios, răcoritor. Inteun colţ, mica Ch&be asculta, fără să dică nimic, montând cu îngrijire ciorchinele-i de stru- guri negrii cu acea dibăcie timpurie şi cu acel gust pe care "| căpătase în vecinătatea Desireei. Aşa că sera, când d. Ch&be veni să-şi lea fata, îi se făcu complimente pentru sirguința ei. Din acea di, tâte dilele fură la fel. A doua di, în loc de mărgăritare negre, îi se dete să mon- teze mărgăritare albe, bâbe roşii de mărgân fals;
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căci la domnișâra Le Mire nu se lucra decât cu! 
obiecte false, cu fluturaşi de metal, și în acest 
mediii va trebui mica Ch&be să'și facă ucenicia 
vieții. 

Cât-va timp, ucenioa cea nouă — mai tînără 
şi mai bine crescută de cât celelalte — se gâsi 
isolată în mijlocul lor Mai tărdiă, făcându-se mai 
mare, îu admisă în prietenia şi în confidenţele 
lor, fără să împărtășescă vre o dată plăcerile lor. 
Era prea mândră să mergă la amiadi casă vadă 
nunţi; și când le audea vorbind de un bal de 
n6pte la Waua-Hall sau la Petrecerile din Ma- 
rais, de un supei fin la Bonvalet sau la Ce 
patru sergenți din Rochelle, o făcea tot-deauna 
cu un dispreț mare. 

Ținteam la ceva mai pre sus de acesta, nu e 
așa, mică Ch&be? 

Tatăl ei venea dealminteri în tâte serile s'o iea 
acasă. Uneori cu t6te acestea, înspre anul noi, 
se vedea siltă să r&ămâie n6ptea târdiu cu cele- 
lalte pentru a isprăvi comandele grabnice. La 
lumina gazului aceste Parisiene palide, alegând 
la mărgăritare albe ca și .dinsele, de un alb bol- 
năvieios şi fără lustru, îţi insuflai milă. Avea 
aceeași strălucire măestrită, aceeași fragilitate de 
bijuterii false. Ele nu vorbeaii decât de baluri 
mascate, de teatre. | 
— Ai vădut-o pe Adela Page în cei Tre Mus- 

chetari?... Dar pe Mâlingue? Dar pe Maria Lau- 
rent ?.. Oh! Maria Laurent!... 

Pieptarele actorilor, rochile brodate ale regi- 
nelor de melodramă le apăreaii în reflexul alb 
al salbelor la cari lucraiă. 

Vara, lucrul nu mergea tocmai bine. Era un
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anotimp mort. In acele dile de căldură prea mare, când din dărâtul persienelor închise se audeaii pe stradă strigându-se la corcoduși și prune verdi, lucrătârele adormeaii grei cu capul pe masă. Sai încă Malvina mergea în fund la domnişâra Le Mire să-i câră o fascicolă din Jurnalul pentru toți. pe care o citea cu voce tare celorlalte. 
Dar micei Chebe nui plăceaii romanele. Purta în capul ei un roman mult mai interesant decât tote acele. 
Nimic n'a putut so facă să'şi uite fabrica. Când pleca diminţa la braţul tatălui ei, ea arunca tot- deauna o ochire în partea aceea. Tocmai atunci usina se deștepta, Coşul arunca sus de tot pri- mul nor de fum negru. Sidonia, trecând pe acolo, audea strigătele trăgătorilor, loviturile cele mari şi surde ale drugilor de imprimat, suflarea pu- ternică şi ritmată a mașinelor, și tâte acele sgo- mote de muncă confundate în memoria ei cu amintirile de sărbători, cu cupeurile albastre, o urmăreaii cu încăpăţănare. 

„Aceste sgomote erai mai tari decât uruitul omnibusurilor, decât gălăgia din uliţă şi decât cascadele păraielor ; și chiar în atelier, când ale- gea mărgăritarele false, sati sera la părinții ei, când după masă se ducea la ferestra coridorului să respire aer curat şi să privească în întunerec fa- brica stinsă şi deșertă, acel murmur puternic sbiîrnăia continuu în urechile ei, ţinând într'una tovărăşie gândirei sale. 
— Micuța se plictisesce, madame Chăbe... Tre- bue so distrăm... Dumineca viitâre vă ai cu mine la ţară. 
Plimbările de duminecă, pe cari bunul Risler
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le organisa pentru a distra pe Sidonia, o intris- 
tai şi mai r&ii. 

În acele dile trebuiaii să se scâle la patru di- 
minâţa; căci săracii îşi cumpără tâte plăcerile lor, 
şi tot-deauna era vre-o bulândră de cărpit în ul- 
timul minut, o garnitură de cusut care să mai 
întiner6scă vecinica' rochia lila cu vărgi albe pe 
care madame Ch&be o prelungea consciinţios în 
fie-care an. 

Plecaii cu toţii, familia Chebe, fraţii Risler şi 
ilustrul Delobelle. Numai Desirea cu mama ei 
rămânea acasă. S&rmana schi6pă scărbită de in- 
firmitatea ei, nu voia nici odată să se misce din 
fotoliul ei, iar mama Delobelle rămânea să-l ţină 
de urit. Şi apoi, nici una nici'alta n'avea o haină 
destul de convenabilă pentru a se arătă în lume 
alături de omul lor cel mare; presenţa lor ar fi 
nimicit tot efectul ţinutei sale. 

La plecare, Sidonia părea cam veselă. Parisul 
cu bruma sa trandafirie din dimineţile de lulie, 
gările pline de toalete deschise, câmpul desfășurat 
prin geamurile vagonului, apoi exerciţiul, acea 
baie mare de aier curat muiat cu apă din Sena 
şi însuflețit de un col de pădure, partumat de 
livedi de flori, de grâu in spic, tâte acestea o 
zăpăceau un moment. Dar măhnirea nu întărdia 
să vie la trivialitatea duminecei sale. 

Era vecinic acelaşi lucru, 
Se opreaă la câte o cărcimă, în apropierea 

unei serbări ţărănesci, sgomotâsă și cu lume 
multă, căci lui Delobelle îi trebuia un public, 
când se ducea legănat de himerele sale, îmbră- 
cat în haine cenușii, cu ghete de aceeași culdre, 
cu o pălări6ră pe ureche, cu un pardesiit deschis
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pe braţ, şi 'şi Închipuia că teatrul represintă un câmp din împrejurimile Parisului și că el j6că pe Parisianul în vilegiatură. 
Cât despre d. Ch&be, care se lăuda că iubesce natura ca și răposatul Jean Jacques, el n'o înţe- legea decât cu tiruri de macarone, cu cai de lemn, cu alergări în sac, cu prat: mult şi cu fluere, ceea-ce şi pentru madame Châbe era idealul vie- ţei câmpenesci. 
Sidonia avea alt ideal; și acele dumineci pari- siene, cu plimbări sgomotose pe ulițele satelor, îi pricinuiau o întristare imensă. Singura ei plă- cere în acea mulțime era de a se simţi privită: Ori ce admiraţiune de mojic, exprimată ceva mai lare, cu naivitate, alături de ea, o făcea zimbi. târe pentru tâtă diua; căci ea era dintr'acelea cari nu dispreţuese complimentele. Câte odată Risler, lăsând pe familia Châbe și. pe Delobelle la sărbare, mergea prin câmpii cu fratele săă și cu «mititica» în căutarea de flori, de modele pentru tapetele sale. Frantz, cu capătul braţelor celor mari cobora crăcile înalte de gheor- &hin, sai se acăța de zidurile unui pare pentru a culege nisce frundiș ușor ce se zărea de cea parte. Cele mai bogate secerișuri însă ei le fă- ceaii pe marginea apei. 

Acolo găseati plante mlădi6se cu cotâre lungi "încovoiate, cari ati un efect așa de frumos asu- pra tapetelor, trestii mari şi drepte şi volbure a căror [l6re, — deschidându-se de odată în capriţiile unui desen,—pare o figură vie care te privesce în mijlocul nehotăririi încântătâre a frundișului. : Risler își grupa buchetele, le dispunea artistic, - inspirându-se din chiar natura plantelor, silindu-
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se de a pătrunde bine felul lor de viaţă, neînțe- 
les după ce a trecut peste ele o qi de obosslă. 

Apoi buchetul odată gata, înodat cu o buru- 
fană largă, asemenea unei panglice, era încărcat 
pe spinarea lui Frantz și pe aci ţi-e drumul! Veci- 
nic preocupat de arta sa, Risler tot căuta în dru- 
mul său subiecte şi combinaţiuni, 

— Ia te uită, micuţo... la acest fir de mărgă- 
ritărel cu clopoțeii săi cei albi printre florile aces- . 
tea de măceși... Hei! ce dici?... pe un fund verde 
de apă sati cenuşiă de lână nu i-ar sta tocmai răă. 

Dar Sidoniei nu-i plăceau nici mărgăritarele 
nici florile de măceși. Florile de câmp îi făceau 
efectul unor flori sărace, erai cam în gustul ro- 
chiei sale lilă. 
„Ea îşi aducea aminte a fi vădut al!ele la d. 
Gardinois, la castelul Savigny, in sere, pe baluș- 
trii, jur împrejurul curţii nisipâse înconjurată cu 
ghiveciuri mari. 

lată florile cari îi plăceaii ei; iată cum înţele- 
gea ea traiul la ţară! 

Amintirea castelului Savigny îi revenea la tot 
pasul. Când treceau dinaintea grilajului unui pare, 
ea se oprea, se uita la aleea cea lungă şi netedă, 
care de sigur ducea la peron..... Pajiştile pe cari 
le umbreaii regulat copacii cei mari, terasele liniș- 
tite pe marginea apei îi reaminteau alte terase, 
alte pajiști. Visiunile acestea de lux, amestecate 
cu amintirile, îi întristaii încă şi mai mult qiua 
ci de duminecă. Intrcerea mai ales o mâhnea a- 
dâne. - 

Ce grâznic de pline şi de înăbuşitore sînt în 
serile de duminecă gările cele mici de prin pre- 
jurul Parisului! Ce de bucurii tiecătâre, ce de ri-
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sete stupide, ce de cântece de glasuri istovite ne mai putând de cât urla!... De astă dată D. Chebe se simțea în elementul săi. 
EI putea să-i imbrâncescă dinaintea ghișetului, să se indigneze de întârdierea trenurilor, să în- vinovăţâscă pe şeful de gară, pe Directorul că- ilor ferate, pe guvern, şi să dică lui Delobelle cu voce tare asa în cât să-l audă toţi: 
— «Hel?... dacă aşa ceva sar întâmpla în Ame- rica!...» Ceea ce, grație mimicei expresive a ilus- trului artist, cu aerul măreț cu care răspundea: «Te cred!...» făcea să se presupue împrejurul lor că ei sciă exact ce sar întâmpla în America în- trun asemenea cas. Ce-i drept, nici ei singuri n'o sciai; dar, în mulţimea de Gmeni, asta le dedea vaqă. 

- 
Aședată lângă Frantz, cu jumătatea buchetului pe genunchi, Sidonia sta ca pierdută în mijlocul sgomotului, în așteptarea cea lungă a trenurilor de sâră. Din gara, luminată cu o mică lampă, ea vedea stufişurile de afară pline de umtză, găurite ică şi colo prin cele din urmă luminaţii ale săr- bării, o uliţă de saţ n6gră, lume care sosea, un telinar întins pe un cheiă deșert. 
Din când în când, dindărătul ușilor cu gea- muri trecea un tren fără a se opri, într'o împroş- care de cărbuni aprinşi, într'o revărsare de aburi. Atunci isbuenea în gară o vijelie de strigăte, de bătăi din picicre peste care plana sopranul su- pra-ascuţital d-lui Châbe, care sbiera cu vocea-j de goeland: «Spargeţi uşile! Spargeţi uşile !...» Ceea ce omuleţul sar fi ferit s'0 facă el însuși, căcă avea o spaimă nebună de jandarmi. După un timp 6re-care vijelia se liniştea. Femeile obosite,
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dufulite de vânt, adormeai pe bănci. Se vedeai 
rochii mototolite, haine rupte, toalete albe decol- 
tate pline de praf. 

Și tocmai praf se respira mai mult acolo! 
E] cădea din tâte hainele, se urca din toți pașii, 

întuncea lampa, turbura ochil. făcea un fel de nor. 
pe feţele prăpădite. Vagânele în cari te urcai în 
sfărșit după ore de așteptare, eraii şi ele înţe- 
sate... Sidonia deschidea geamurile, privea în de- 
părtare câmpiile negre, o linie de umbră fără sfâr- 
şit. Apoi ca nisce stele nenumărate, primele feli- 
nare de pe bulevardurile exteri6re apăreaii aprope 
de fortificaţii. | 

Din acel moment, teribila qi de repaos a aces- 
tor s&rmani era sfărşită. Vederea Parisului adu- 
cea fie-căruia aminte lucrul de a doua di. Cât de 
tristă îi se păruse Sidoniei dumineca ei, ea în- 
cepea s'o regrete. Se gândea la cei bogaţi pentru 
cari tâte dilele vieţii sînt dile de repaos; și în- 
trun mod vag, ca întrun vis, aleele cele lungi 
ale parcurilor întrevădute peste qi îi apăreau pline 
cu acei fericiţi al lumii, plimbându-se pe nisipul 
cel fin, pe când colo la grilaj, în praful uliței, 
trecea cu paşi mari Dumineca săracilor, având 
abia vremea de a se opri un minut pentru a privi 
şi invidia. | 

De la trei-spre-qece până la ș&pte-spre-qece ani, 
asta tu viaţa micei Ch&be. 

Anii se urmai fără a aduce cu ei cea mat mică 
schimbare. Cașmirul dâmnei Ch&he se mai u- 
sase, mica roche lilă mai suferise câte-va căr- 
peli și atâta tot. Numai, cu cât Sidonia se făcea 
mai mare, Frantz, devenit şi el bărbat, avea pen- 
tru dinsa ochiade tăcute, duiâse, atenţiuni de dra-
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goste vădite tuturor și pe cari singur fata nu le băga de semă. | 
Nimic n'o interesa, de alminteri, pe acestă mică Chebe. . 
La atelier ea își îndeplinea lucrul ei cu regu- laritate, în tăcere, fără cea mai mică găndire de viitor sai de avuţie. Tot ce făcea, avea aerul că e în așteptare. 
Frantz din potrivă de cât-va timp, lucra cu o vîvnă ciudată, cu avintul acelora cari ai în ve- dere o idee după tâte opintirile lor, aşa că la două-deci şi patru de ani eși al doilea din Şc6la centrală cu gradul de inginer. 
In sera aceea Risler dusese pe familia Chăbe la teatru și, t61ă sâra, madame Chebe şi dînsul îşi făcea o mulțime de semne, de clipiri din ochi la spntele copiilor. Apoi, la eşire, madame Chebe pusese solemn braţul Sidoniei sub al lui Frantz, cu un aer ce părea a dice amorezatului. «Acum deslușiți-vă... E trâba vâstră...» 
Atunci bietul amorezaţ cercâ să se deslușescă. Drumul, era lung, de la teatru la Marais. Abia ai făcut câţi-va pași și splendârea bulevardului dispare, trotrele devin din ce în ce mai întune- c6se, trecătorii din ce în ce maj rari. Frantz în- cepu a vorbi de piesă... [i plăceai mult comedi- ile cu sentiment, 
— Dar d-tale, Sidonia ? 
— Oh! mie, scii Frantz, numai să fie toalete. Adevărul era că la teatru ea nu se ocupa de alt-ceva. Ea nu era una din acele sentimentale ă la Bovary cari se întorc de la teatru cu frase de amor de a gata, cu un ideal de convenţiune. Nu! Teatrul îi dedea numai pofte nebune de lux,
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de eleganiă; nu se întorcea de cât cu modele de 
coatori şi tiparuri de rochi... Toaletele cele noi, 
exagerate. ale actriţelor. umbletul lor, pănă şi in- 
tonaţiunile lor de o mondenilate falsă care îi 
păreau a fi distincţia supremă, afară de acesta 
strălucirea banală a poleielilor, a luminilor, afişul 
sclipitor de la portă, trăsurile oprite, tot acel sgo- 
mot cam nesănătos care se face în jurul unei 
piese cu succes: iată cei plăcea ei, ce o captiva. 

Amorezatul continuâ: 
— Ce bine aă jucat ei scena de amor! 
Şi dicând acest cuvînt de amor. el se apleca 

melancolic spre un căpuşor drăguţ îmbrobodit 
cu un capișon de lână albă de sub care se fu- 
rișa părul sei încreţit. 
„_Sidonia suspină: 
— Oh! da, scena de amor.,, Actriţa avea nisce 

diamante prea frumâse | 
Fu un moment de tăcere. Bietul Frantz avea 

mare greutate să se explice. Cuvintele pe cari le 
căula nu veneau, apoi frica îl apuca. Şi el tot 
amâna declaraţia. 
— Când vom fi trecut pârta Saint. Denis... Când 

vom [i eşit din bulevard. 
Dar Sidonia începea să vorbescă de alte lucrurf 

atât de indiferente, că declaraţia îi îngheţa pe 
buze, sati erai opriţi de o trăsură, ceea ce da 
timp părinţilor să i ajungă. 

In fine, la intrarea în Marais, se decise de o 
dată. 
— Ascultă-mă, Sidonia... Te iubesc... 

in n6ptea aceea, la familia Delobelle se veghea 
încă, 

4
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Era în obiceiul acelor curagi6se femei de a 'și face diua de lucru cât se pote de mare, de ao prelungi aşa de adânc în n6pte, că lampa lor era printre cele din urmă cari se stingeaii în liniştita stradă Braque. Pentru a se culca, cle aşteptat întârcerea marelui om, căruia îi păstra la căl- dură, prin cenușea vetrei, o mică cină întăritâre. Pe vremea când juca, acesta își avea motivul s6ă: artiştii, siliți să mănânce de vreme și fârte puţin, ies din scenă cu o fâme de lup şi merg acasă să mănânce. Delobelle, e adevărat, nu mai juca de mult; dar ne având dreptul, cum dicea, de a renunța la teatru, își întreținea mania prin o mulțime de deprinderi de actor, şi cina la în- torcere era una din ele, ca și revenirea sa dil- nică după ce ultima din tâte rampele de teatru de pe bulevard îşi stinsese gazul. A se culca fără să cineze, la ora obicinuită, ar fi fost să abdice, să renunţe la luptă. Şi el nu vrea să renunțe, al naibii ! 
N6ptea de care vorbim, artistul nu se întorsese încă, și cele dou& femei îl așteptau vorbind şi lucrând, fârte însuflețite cu tâtă ora înaintată. Sera întregă nu se vorbise de cât de Frantz, de reușita sa şi de viitorul care îi se deschidea. — Acum, dicea mama Delobelle, nu-i mai re- mâne de cât să 'şi găsâscă o femeușcă de tr&bă, Era și părerea Desireci. Numai asta mai lip- sea fericirii lui Franiz, o femeușcă harnică, cura- giosă, deprinsă cu munca și care să se uite pe sine pentru dinsul. Și dacă Desirea vorbea cu atâ- ta siguranță, e că cunoscea forte de aprâpe pe acâstă femee, care convenea atât de bine lui Frantz Risler... Nu era de cât cu un an maf tinără decât
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dinsul, tocmai cu cât trebue să fii mai tînără de 
cât bărbatul și să-I poți servi în același timp de 
mamă. 

... Frumuşică ?,,, | 
Nu, nu tocmai, dar mai mult drăguță decât 

urită, cu tâtă infirmitatea ei, căci schiopăta, biata 
micuță !... Şi apoi, fină, deșteptă și aşa de iubi- 
tore! Nimeni alta nu scia mai bine ca Desirea până 
la ce grad îi iubea acea femeușcă pe Frantz şi cât 
se gândea la dinsul diva și nâptea de ani întregi. 
El însuși nu băgase nimic de s&mă şi părea că 
nare ochi decât pentru Sidonia, o ștrengăriţă. 
Dar de gâba ! Iubirea tăcută este așa de eloc- 
ventă, o putere aşa de mare se ascunde în sen- 
timentele înfrânate... Cine scie? Pâte adi, pâte 
mâine... 

Și mica schi6pă, aplecată pe lucrul ei, pleca 
întruna din acele călătorii mari în lumea hime- 
relor, precum făcuse atâtea în fotoliul ei de ne- 
putinci6să, cu picidrele răzimate de un scăunaş 
înțepenit: una din acele minunate călătorii din 
cari se întorcea tot-deauna, fericită şi zîmbitâre, 
sprijinindu-se de braţul lui Frantz cu tâtă încre- 
derea unei soții iubite. Degetele urmând şi ele 

„ visul inimei sale, păsărica pe care o ţinea în acel 
minut şi ale cărei aripi foșnite le îndrepta, avea 
şi ea aerul de a călători, de a sbura întracolo, 
îorte departe, veselă şi sprintenă ca dinsa. 

Uşa se deschise de o dată. 
— Nu vă deranjez? qise o voce triumfâtore. 
Mama, care aţipise puţin, ridicâ capul de o dată. 
— Ahle domnul Frantz... Intră domnule Frantz... 

Vei; așteptăm pe tatăl... Tălharii ăștia de artişti
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vin tot-deauna acasă aşa de tărgii.... Şedi aici... Vei cina cu dînsul... | 
— Oh! nu, mulţumese, respunse Frantz ale cărui buze eraă încă palide de emoțiunea ce avu- 

sese; mulțumesc, nu rămân... Am vădut lumină 
la ușă și am venit numai să vă spun.... să vă co- munic o veste mare, care vă va lace mare plă- cere, fiind-că scii că mă iubiți. 

— Şi ce anume, Dumnedeule? 
— E promisiune de căsătorie între D. Frantz Risler şi Domnişora Sidonia !... 
— lacă! nu vă diceam eti că nu-i mai lipsesce de cât o femeușcă bună, dise mama Delobelle sculându-se pentru a-I sări de gât. 
Desirea nu avu putere să rostâscă o vorbă. Ea se aplecă încă și mai mult peste lucru, şi fiind- că Frantz avea ochii exclusiv țintiţi asupra feri- cirii sale, iar mama Delobelle se uita mereu la ceasornic pentru a vedea dacă marele ei om avea să se întârcă în curând, nimeni nu băgâ de semă emoţiunea șchi6pei, paldrea ei, nici tremurătura convulsivă a păsărelei nemișcate în mâinile sale. cu capul răsturnat, ca o pasăre rănită de mârte,



IV 

ISTORIA MICEI CHEBE 

LICURICII DE LA SAVIGNY 

Savigny-sur-Orge. - 

«Scumpa mea Sidonie, 

«leri ne aflam la masă în sofrageria cea mare 
“pe care o scii, cu uşa larg deschisă spre pero- 
nurile înflorite peste tot. M8 cam plictiseam. Tata 
mare fusese indispus tâtă dimineţa, și biata mea 
mamă nu îndrăsnea să spună un cuvint, îngro- 
zită de acele sprâncene încruntate cari i-ai im- 
pus întotdeauna. M& gîndeam că e păcat în ade- 
văr să stati aşa de singură, în toiul verei, într'un 
loc așa de frumos, şi că aș fi forte fericită, acum 
când am eșit din mănăstire şi trebue să petrec 
anotimpuri întregi la ţară, să am, ca altă-dată, pe 
cine-va care să alerge cu mine prin păduri și 
prin aleele de carpini. 

«ueorge vine adevărat din când în când; dar 
sosesce totdeauna fârte târdiu, numai pentru
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cină, și plâcă înapoi diua următâre cu tata îna- intea sculării mele. Căci e un om serios, acuma, D. George. EI lucrâză la fabrică, şi grija afaceri- lor îi sbărcesce adesea fruntea și lui. 
«.... Ajunsesem aci cu reflexiunile mele, când de-odată iată pe tata mare care se întârce brusc spre mine: 
— «Ce s'a făcut Sidonia ta ?... Mi ar părea bine să 0 avem aci cât-va timp. 
«Inchipuiesce-ți cât am fost de fericit. Ce bu- curie de a ne regăsi, de a înoda din noi acea prietenie întreruptă prin greșala vieţei mat mult decât prin a nâstră! Câte lucruri am avea să ne spunem! 
Tu, care singură aveai darul de a înveseli pe acest bunic teribil, tu ai să ne aduci veselia, şi te asigur că avem nevoie de dinsa... 
E aşa de pusti frumosul Savieny! Inchipuesce-ţi că dimineaţa mă apucă câte-odată idei de coche- tărie. Mă 'mbrac, mă face frumâsă, pieptănată cu frese și cu o roche drăguță pe mine mă plimb prin tote aleele, şi de-odată bag de sâmă că m'am gătit pentru lebede, pentru rațe, pentru câinele mei Kiss și pentru vacile cari nu-și intore măcar capul cînd eă trec prin câmpie. Atunci, de ne- caz, dai fuga acasă şi pun o roche de stambă, apoi lucrez la fermă, în bucătărie, cam pretutin- denea. Și deii! încep a crede că plictisela m'a perfecţionat şi că voii fi o menajeră excelentă... «Din fericire, fată că vine și sesonul de vinătâre şi socotesc că mă voitt distra puţin cu dinsa. Mai întâiă George și tata, amîndoi vînători mari, vor veni mai des. Apoi vei fi și tu aicea... Căci ai să-mi respundi îndată că vii la noi, nu e așa?
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D. Risler dicea mai deună-di că esci suferindă. 
Aerul din Savigny îţi va face mult bine. 

«Aci tâtă lumea te aștâptă. Și eu nu mai tră- 
esc de .nerăbdare. 

«CLARA > 

Scris6rea isprăvită, Clara Fromont își puse o 
pălărie mare de paie, căci acele prime dile de 
August erai calde și splendide, şi se duse ea 
însăși s'o arunce în cutiuţa din care, în toate 
dimineţile, factorul ridica în trecere curierul cas- 
telului. 

Era la marginea parcului, la un colţ de drum. 
Ea se opri un minut să privâscă arborii dru- 
mului, livedile de prin prejur. adormite și pline 
de sore. Acolo secerătorii căraii ultimele snopuri. 
Se ara ceva mai departe. Dar tâtă melancolia mun- 
cii tăcute dispăruse pentru tinăra fată, plină de 
bucurie căși va revedea prietena. 

Nică o suflare nu se înălța pe colinele cele 
înalte ale orizontului, nici un glas nu venea din 
culmea arborilor care s'o vestâscă printrun pre- 
simţemiînt, s'o împiedice de a trimite acea scri- 
s6re iatală. Și imediat, la întârcere, se ocupă să 
prepare Sidoniei o odae frumuşică alături de 
a ei. 

Scrisorea îşi făcu drumul cu fidelitate. De la 
portița verde a castelului înconjurată de giycine 
și de curpene alb, ea merse la Paris şi sosi în 
"aceeași s€ră cu stampila din Savigny, cu parfumul 
ei de câmp, în etajul al cincelea din strada Bra- 
que. 

Ce eveniment fu şi acestă scrisre. Se reciti” 
de trei ori, şi timp de opt dile, pănă la plecare,
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ea rămase pe sobă lângă mâștele dâmnei Chebe, ceasornicul cu glob și paharele de pe timpul im- „periului. Pentru Sidonia, era ca un roman minu- nat plin de farmece și de promisiuni pe care îl citea fără a-] deschide, numai privind plicul alb pe care era brodat inițialele Clare Fromont. Parcă mai era acum timp de a se gândi la că- sătorie! Esenţialul era de a se sci ce toaletă va pune pentru a merge la castel, Trebuia să se „ocupe de acesta. să croiască. să combine, să în- cerce la rochii, la pleptănătură .. Nenorocite Frantz! Ci îi sîngerai inima aceste pregătiri! Plecarea la Savigny, la care zadarnic încercase să se Împotrivâscă, va întărdia şi mai mult căsătoria lor, pe care—fără ca să scie de ce-—Sidonia o îndepărta câte puţin în tâte dilele. El nu va putea să mergă s'o vadă; şi, odată acolo, înconjurată de serbări, de plăceri, cine putea spune cât timp va r&mânea ?,... La damele Delobelle venea tot-deauna amore- zatul desperat să 'Și verse inima, şi nu observa nici o dată cum Desirea se scula cu vioiciune, de îndată ce intra, pentru a-i face loc lângă dinsa la masa de lucru, cum se aședa în urmă, fârte roșiă, cu ochii strălucitori, 
De câte-va dile nu se mai lucra la păsări şi nuște pentru mode. Mama și fiica tiveati la volane trandafirii pentru rochea Sidoniei, şi nici o dată mica şchi6pă nu cususe cu atâta plăcere. _Nu deg&ba era acestă micuță Desireă fiica luţ Delobelle. 
Ea ținea de la tatăl ei ușurința de a'şi face ilusiuni, de a spera până la sfărșit, fie ce o fi. Pe când Frantz îi povestea necazurile amorului
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său. Desirea se gândea că după pi 
el va veni astfel în tâte dilele, chia 
de cât de absenta; căl va avea 
de dinsa, că vor veghea împreună AŞ 
«tatălui», şi că pote într'o seră privind-o bine, va 
vedea diferenţa care este într'o femee care te iu- 
besce şi alta care se lasă a fi iubită. 

Atunci ideea că fie care cusătură făcută în ro- 
chiă avansa acestă plecare așteptată cu atâta ne- 
răbdare. dădu acului ei o activitate extraordinară, 
şi bietul amorezat privea cu spaimă la volanele 
şi rujurile cari se îngrămădeai vădând cu ochii 
împrejurul ei, agitându-se ca nisce mici talazuri. 

Cînd rochea fu gata, domnişâra Châbe plecă 
la Savigny. 

Castelul D lui Gardinois era clădit în valea Qr- 
gei, la marginea acestei gărlițe aşa de drăgălaşă 
în capriţiile ei, cu morile, cu insulele, cu iazu- 
rile şi cu pajiştele ei de parc, care se sfărşese 
dealungul ţărmilor ei. 

Casa. o casă vechiă Ludovic XV, cu binalele 
jSse, dar cu un acoperiş fârte înalt, avea un aer 
de mare melancolie, o aparenţă particulară de ve- 
chime aristocratică: peronuri largi. balene de fer 
ruginit, ghiveciuri vechi r6se de ploi din cari eşeait 
cu putere florile cele noi pe pâtra roşuată In 
depărtare, zidurile se întindeau. fârămate și aple- 
cate, coborind pe o pantă dulce până la gărlă. 
Castelul le domina cu acoperișurile-i cele mari 
de ardesiă, ferma cu cărămidile-i roşii şi parcul 
cel minunat cu teii, frasinii, plopii şi castanii săi 
cari se confunda într'o hnie stufsă şi. nâgră, des- 
chisă din când în când de arcada aleelor. 

Dar farmecul vechei proprietăţi era apa, acea 
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apă care însuflețea tăcerea, făcea măreţe aspec- 
tele ei. Mai erea la Savigny, afară de gârlă, is- 
v6re, fântâni, eleștae în cari s6rele apunea în 
totă gloria sa; şi tote acestea se potrivea bine 
cu vechea casă, acoperită cu mușchii, înverdită 
și cam r6să întocmai ca o pâtră la marginea unui 
pâriii. 

Din nenorocire la Savigny, ca în mai tâte acele 
admirabile palate de vară parisiene pe cari par- 
veniţii comerţului și ai speculaţiunii le at făcut 
prada lor, castelanii nu erati în armonie cu cas- 
telul. 

De când își cumpărase castelul, bătrânul Gar- 
dinois nu se ocupa decât să strice ceea ce în- 
tâmplarea îi dăduse așa de frumos, dobora arborii 
«pentru vedere», pocea parcul cu garduri ciudate 
împotriva hoţilor, şi'și reserva tâtă ingrijirea pen- 
tru grădina superbă, care fiind-că producea fructe 
şi legume în mare cantitate, îi se părea mai 
mult că e pămînt de al lui, pămînt de ţăran. 

Cât despre sal6nele cele mari, ale căror orna- 
mente cu subiecte păleaii la negurile tâmnei, cât 
despre eleşteele cutropite de nenufări, peșterile, 
punţile de petricele, el ţinea la ele numai din ca- 
usă că erai admirate de visitatori şi fiind-că din 
tote acestea se compunea acel lucru care lingușea 
atâta vanitatea-i de vechii negustor de boi: un 
castel. | 

Bătrân, ne mai putând nici să vîneze nici să pes- 
cuiască, el își petrecea timpui supraveghiând amă- 
nnntele cele mai mici şi mai neînsemnate ale imen- 
sei proprietăţi. Grăunţele ce se dedea găinilor, pre- 
ţul ultimei otave vîndute, numărul snopilor de pa- 
Ve închiși întrun hambar măreț în formă de roton-
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dă, îi dedeai de ce cărti o di întrâgă; şi de si- 
gur, când priveai de departe frumosul Savigny, 
cu castelul la jumătatea câstei, cu gârla curgând 
dinaintea-i ca o oglindă, cu terasele cele înalte 
întunecate de iederă, cu rândurile de pietre sus- 
ținând parcul în panta matestâsă a terenului, nu 
te-ai fi îndoit nici odată de meschinăria și de 
sărăcia de spirit a proprietarului. 

In lenevia bogăției sale, D. Gardinois plictisindu- 
se la Paris trăia aci tot anul, unde în timpul ve- 
rei familia Fromont venea să-i ţină tovărăşie, 
Madame Fromont era o femee blândă, mărginită, 

pe care despotismul brutal al părintelui ei o' obi- 
cinuise de timpuriii la o supunere pasivă și per- 
petuă Ea păstra aceeași atitudine față de bărba- 
tul ei, a cârui bunătate, indulgență constantă, 
nu isbutise a îndrepta acea natură umilită, tă- 
cută, nepăsătore la tte, și aprâpe iresponsabilă. 
Cum ea trăise tot-deauna departe de afaceri, se 
făcuse bogată fără s'o bage de s&mă şi fără cea 
mai mică poftă de a se folosi de averea ei. Fru- 
mosul ei apartament de la Paris. castelul cel fal- 
nic al tatălui eto jenai. Ea ocupa un loc cât se 
pote de mititel acolo, și-și trecea timpul cu o 
singură patimă, ordinea, o ordine mostrudsă, fan- 
tastică, care consta în a peria, a curăța, a şter- 
ge de praf, a face ea însăşi să strălucescă fără. 
încetare oglindile, poleiturile. ornamentele ușilor. 

Când n'avea nimic de curăţat, femeea acesta 
stranie se apuca de inelele ei, de lanţul ceasorni- 
cului, de broşele ei, işi spăla cameele, mărgări- 
tarele, și tot ştergând într'una inelul de căsătorie 
cu numele ei şi al bărbatului ei, îi ştersese tâte 
literile. Preocuparea acâstă o urmărea şi la Savig-
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ny. Ea strîngea surcele uscate prin alee, răzuta 
mușchiul de pe bănci cu virful umbrelei, ar fi 
voit să scuture de pral frunzele, să măture ar- 
borii cel bătrâni, și chiar forte adesea ori, în dru- "mal de fier. se uita cu jind la vilele cele mici 
aliniate pe marginea drumului, albe şi curățele, 
cu arămurile lor strălucitâre, cu ghiulsua de me- tal engles, şi acele grădiniţe în lungime ce părea 
nisce cutii de comodă. Acesta era tipul de ca- 
să t&rânâscă ce prefera. i 

D. Fromont. care nu venea decât din când în când 
și tot-deauna preocupat de afacerile sale, nu se 
bucura nici el de Savigny. Numai Clara sinvură 
se credea ca la ea acasă în acest pare. Ea îl cu- noscea desișurile cele mai ascunse. Silită de a găsi în sine mijlâcele de îndestulare a trebuin- 
telor ei, ca toţi copiii singuratici, ea se simţea fe- ricită din unele plimbări, supraveghea înflvririle, 
își avea aleea, arborele şi banca ei favorită pen- tru citire. Clopotul mesei o surprindea tot-deauna în fundul proprietăţii. Ea venea la masă găfăind, 
mulțumită, scâldată în aerul cel mare. Umbra a- leelor de carpini, tot alunecând meretă pe iruntea-i 
tînără, îi lăsase un fel de dulcâ:ă melancolică, şi verdele adâne al eleşteelor, străpuns de rade vagi, se regăsea în ochii ei cei mari. 

Frumuseţea de la ţară o apărase într'adevăr în- potriva vulgarităţii și josniciei mediului. D. Gardi- nois putea să se jeluiască ore întregi înaintea ei de perversitatea furnisorilor, a servitorilor. să facă socotela banilor ce-i se fura pe fie-care lună. fie- care săptămână, fie-care di, fie-care minut; madame Fromont putea să'şi enumere t6te păsurile împo- triva şrecilor, a strepedelor, a prafului, a umedelit,
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toti învierşunaţi a-l prăpădi efectele, conjuraţi în 
potriva dulapurilor ei, ni:i o silabă din aceste 
conversaţiuni ididte nu pătruudea în spiritul fetei. 
O plimbare în jurul pajiştei, o citire li marginea 
unui eleșteii, eraii de ajuns a reda liniștea aces- 
tui suflet generos și plin de viaţă, 

Bunicul ei o privea ca o creatură ciudată cu 
totul străină în familia sa. Copilă, ea îl stiajenea 
deja cu ochii ci cei mari şi limpedi, cu judecata 
ei drâptă în tâte lucrurile. precum şi fiind-că nu 
regăsea întrinsa pe faia sa, supusă şi pasivă. 
—Asta are să fie o fudulă și o caraghi6să ca 

şi tat-seu, dicea el în dilele-i de indisposiţie 
Cu cât mai mult o iubea pe mica Ch&be, care 

venea din fimp în timp să se jâce în aleele de 
la Savigny! Intrînsa cel puţin el simţea o natură 
de jos ca a lui, cu un grăunte de ambiţiune şi 
de invidie, care se trăda deja pe vremea aceea 
printrun zîmbet mic în colțul gurei. Afară de 
acesta. fetiţa avea dinaintea bogăției sale o uimire 
şi o admiraţiune naivă cari linguşeai mândriai de 
parveni!; și une ori, când o lachina ea găsea cu- 
vinte comice de copilă parisiană, expresiuni fârte 
mahalagesci inobilate de gentilii ei obrăjiori sub- 
țiri şi cam palidi, în cari până şi trivialitatea era 
distinsă. De aceea și unchiaşul nu 0 uitase nici 
o dată. 

De astă dată mai ales, când după o absenţă 
așa de lungă, Sidonia sosi la Savigny cu părul 
încărlionţit, cu talia cea frumâsă, cu lisionomia-i 
deștâptă şi sglobie, şi peste tot cu acea eleganţă 
cam afectată a domnișorei de magasin, ea avu 
un mare succes, 
Adevărul este că, la eşirea din tren, domnișora
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Chebe avea tocmai turnură urâtă în calâsca cea 
nare a castelului; dar îi lipsea ceea ce făcea frumu- 
seţea și farmecul amicei sale, deprinderea, ţinuta, 
disprețul atitudinilor, şi mat ales presenţa de spi- 
rit. Graţia ei semâna Greşi-cum cu rochiile sale, 
nisce stofuliţe nu tocmai scumpe, dar croite du- 
pă gustu dillei, şifon e adevărat, dar un șifon, 
căruia moda, acestă dînă absurdă și fermecătdre, 
îi dăduse nuanţa, pod6ba și modelul. Parisul are 
peniru aceste soiuri de toaletă, niște chipuri dră- 
gălașe într'adins, forte uşore de pieptănat, de îm- 
brăcat, tocmai fiind-că ele n'a nici un caracter 
precis, și domnișâra Chebe avea unul din acele 
chipuri drăgălaşe. 

Ce farmec pentru dinsa, când trăsura apucă 
pe aleea cea lungă, catifelată în verde, bordată 
cu ulmi centenari, Ja capătul căreia o aştepta 
Savigny, cu' grilaju-i mare deschis. Din acestă 
di, ea avu existenţa încântătâre pe care o visase. 
atâta vreme. Luxul îi apărea sub tâte formele, 
de la măreţia salânelor și înălţimea imensă a 
apartamentelor, de la bogăţiile serelor şi ale graj- 
durilor, până la cele mai mici detalii în cari el 
pare că se condensâză, întoemat ca acele parfu- 
muri deliciâse din cari ajunge o picătură pentru 
a Îmbalsama o odaie întregă. coșuleţele cu floră în- 
tinse pe faţa de masă, tonul cel rece al slugilor 
și acel «puneţi caii la trăsură» jalnic şi plictisit 
al dâmnei Fromont... 

„Şi cum ea se simţea la 'locul ei în mijlocul 
tutor acestor rafinațiuni de bogaţi. Și cum acâsta 
era tocmai existența care îi convenea. 1 se părea 
că nici odată nu avusese alta, 

De o dată, în toiul beţiei, sosi o scrisâre de la
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Frantz care o rechema la viaţa ei reală, la con: 
diția ei păcătâsă de _viitâre soţie de amploiat, o 
punea cu de-a-sila în micul apartament sărăcăckos 
ce vor locui într'o di pe înălțimea unei case ne- 
gre, al cărui aer grei, îndesat de miserie, îi se 
părea deja că-l respiră. 

Să rupă căsătoria ? 
De sigur că o putea, căci ea nu dăduse decât 

cuvîntul ei. Dar dacă acesta va pleca, cine scie 
de nul va regreta odată? 

In micul ei cap chinuit de ambiţiune ideile 
cele mai stranii se ciocneaii, Une ori, pe când bu- 
nicul Gardinois, care părăsise în ondrea ei veste- 
le sale de vinat ds modă vechiă, şi giletcele de Iâ- 
nă m6le, o necăjea, sati se amusa s'o contradică 
pentru ași atrage vre-o ripostă mai sărată, ea îl 
privea fără a-i respunde, rece până în fundul o- 
chilor, Ah! dacă el ar fi fost măcar cu dece ani 
mai tînăr... Dar acest gând de a deveni madame 
Gardinois nu o opri mult timp. Un notă personagiii, 
o nouă speranță intrase în viaţa el. 

De ia sosirea Sidoniei, George Fromont, care 
nu se vedea la Savigny decât dumineca, luase 
obiceiul de a veni să tea masa mai în tâte dilele. 

Era un băiat înalt, subțirel, palid, cu turnură 
elegantă. Orfan de tată și de mamă, crescut de 
unchiul săă, D. Fromont, el era destinat să-i ur- 
meze în comerţul săă și chiar să devie bărbatul 
Olarei. Acest viitor pregătit dinainte îl lăsa cam 
rece. Mai întâiă comerciul îl plictisea, Cât despre 
veriş6ra sa, exista între ei intimitatea amabilă a 
unei educaţiuni în comun, o 'confiență din de- 
prindere, dar nimic mai mult, cel puţin din par- 
tea lui.
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Cu Sidonia, din potrivă, se simţea îndată jenat, timid, şi în același timp doritor de a face efect, cu totul schimbat. Ea tocmai: avea graţii nefir6- scă, cam de cocotă, care trebuia să placă acestei naturi de tînăr esentric, şi nu-i trebui vr: me multă pentru a băga de semă impresia ce pro- dusese asupra lui. 
Când cele două fete se plimbat în fundul par- cului, Sidonia singură se gândia tot-deauna la ora trenului de lu Paris. Amîndouă mergeau la grilajul porții să pândâscă pe călători şi ca din- tâii privirea lui George era tot-deauna pentru domnișâra Chă&be. care sta cam înapoia amicei sale. dar într'unu din acele abhtudini, cu unul din ac le aere, cari îți farmecă ochii. Acest manej dintre ei durâ cât-va timp. Nu-şi vorbeau de amor, dar tâte cuvintule lor, tâte zimbetele lor pe cari le schimba între ei, era pline de mărturisiri şi de 

reticenţe. 
Intr'o sră de vară, înorată şi grea. pe când cele două amice plecaseră de la masă la sfărşi- tul cinci şi se plimbaii prin lunga alee de car- pini. George merse după ele. Vorbeaă tustrei de lucruri indiferente, făcând să trosnescă pietrișul sub paşii lor înceți, când vocea d&mnei Fromont chemâ pe Clara înspre castel. George şi Sidonia rEmaseră singuri Iși continuară- drumul prin alee, călăuziţi de albeţa vagă a nisipului, fără a'și vorbi şi fără a se apropia unul de altul, 
Un vînt căldicel sufla prin aleea de carpini. E- leşteul umflat bătea încet cu valurile sale pici6- rele micului pod; şi salcâmii, teii. ai căror frunze rupte sburati în vîrtejuri. parlumaă aerul electri- sat... Ei se simțea într'o atmosferă furtunâsă, vi-
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brantă și pătrunqătâre. In fundul adînc al ochi- 
Jor lor turburaţi, treceati fulgere mari de căldură, 
ca aceia cari aprindeaii marginea orisontului... 

— «Oh! ce frumoşi licurici...» dise tinăra fală, 
pe care tăcerea acâstă străpunsă de atâtea sgo- 
mote misteri6se, o plictisea. 

La marginea pajiştei, nisce mici lumini verdi, 
găfăinde, iluminată firele de iarbă. Ea se aplecâ 
să iea una pe mănuşa ei. Ingenunchiă şi el 
aprope de dinsa; şi amândoi aplecați până la 
suprafaţa ierhei, atingându-şi părul şi obrajii, se 
priviră un minut la lumina licuricilor. Că de 
stranie şi de fermecătâre îi se păru ea sub re- 
flexul verde care se urca pe figura-i înclinată și 
se vaporisa în reţeaua fină a părului ei ondulat... 
Trecuse un braț în jurul taliei ei, și simțind de- - 
odată că ea se abandona, o strînse mult şi. tare 
la pieptul săi. 

-— Dar ce căutaţi pe acolo? întrebă Clara în 
umbră îndărătul lor. 

Perdut, cu gătlejul uscat, George tremura așa 
de tare că nu putu respunde. Sidonia, din po- 
trivă, se sculâ cu cel mai mare calm şi dise scu- 
turându-şi rochea: 

— Nisce licurici... la-te uită cât de mulţi sînt 
astă-sâră,.. Şi cum strălucesc, 

Ochii ei de asemenea străluceaii de o lumină 
extraordinară, 

— E furtuna de sigur... murmurâ George, ce 
tremura ca varga. 

Intr'adevăr furtuna era aprâpe. Din când în 
când, virtejuri mari de frunde şi de praf alergai 
de la o margine la cealaltă a aleei de carpini. EX 

>
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mai făcură câţi-va pași, apoi intrară tustrei în salon. 
Fetele își luară lucrul, George cerc să citâscă 
un diar, în timp ce madame Fromont îşi curăța 
inelele, iar D. Gardinois juca biliard cu ginerele 
săi în camera de alături. 

Cât de lungă îi se păru Sidoniei sâra acesta. 
Ea n'avea decât o dorință, să se vadă singură, 
liberă de a se gândi. 

Dar în tăcerea odăiţei ei, după ce stinsese lu- 
mina care stinjenesce visurile luminând prea tare 
realitatea, „ce de proiecte, ce de transporturi de 
bucurie!... George o iubea, George Fromont, moş- 
tenitorul fabricei!... Se vor căsători; va fi bo- 
gată... Căci, în acel mic suflet venal, primul să- 
rut de amor nu deșşteptase decât idei de ambi- 
ţiune și de lux. 

Spre a se asigura că iubitul ei este sincer, ea 
căuta să'și reamintâscă amănuntele cele :nai mici 
ale scenei din aleea de carpini, expresiunea ochi- 
lor, ardârea stringerii, jurămintele bolborosite gură 
în gură în acea lumină vaporâsă a licuricilor pe 
care o clipă solemnă o fixase pentru vecie în 
inima ei. 
Oh ! licuricii de la Savigny! 
Toti n6ptea, ei sclipiră ca nisce stele dinaintea 

ochilor ei închişi. Parcul era plin de ei, până în 
fundul aleelor celor mai întunecâse. Eraii giran: 
dole dealungul pajiştilor, pe arbori, pe clădiri... 
Nisipul cel fin al aleelor, valurile eleşteului sco- 
teau scântei verdi, şi tâte aceste luciri microsco- 
pice formaii un fel de iluminaţie de sărbare în 
care Savigny părea că se învălue în ondrea ei, 
pentru a celebra logodna lui George cu Sidonia.
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A doua qi, când se sculâ, planul îi era făcut. 
George o iubea; era sigură. Se gândea el s'o tea 
în căsătorie?... Scia bine șirâta, că nu! Dar acâsta 
nu 0 înspăimînta. Se simţea destul de forte pen- 
tru a avea trecere asupra acelui suflet de copil, 
slab și pătimaş totdeodată. Navea decât să! re- 
siste, și asta o şi făcu. 

Câte-va dile de a rîndul ea fu rece, neatentă, 
6rbă de bună voe, şi fără memorie. El vru săi 
vorbâscă, să regăsâscă acea clipă prea fericită, 
dar ea îl evita, punând totdeauna pe cineva între 
el şi dinsa. Atunci el îi scrise. | 

Mergea el însuși să arunce scrisorile în văgă- 
una unei stânci, aprâpe de un isvor limpede nu- 
mit «Stafia» şi pe care-l adăpostea un acoperiș 
de paie în fundul parcului. 

Sidonia găsea acâsta îneântător. Sera, ea tre- 
buia să minţă, să născocâscă vre un pretext ca 
să meârgă singurică la «Stafia». Umbra copaci- 
lor de a curmegişul aleelor, întunerecul nopții 
adânci, drumul, emoţiunea făceaii să-i bată deli- 
cios inima. Ea găsea scrisârea mutată de rouă, de 
suflarea îngheţată a isvorului, și așa de albă la 
lumina lunei, că o ascundea forte repede de temă 
să nu fie surprinsă. 

Apoi, când era singură, cu ce bucurie o des- 
chidea, îi descifra acele caractere magice, acele 
frase de amor ale căror cuvinte sclipeai, încon- 
jurate de cercuri albastre, galbene, uimitâre, ca 
și cum ar fi citit scrisârea în plin sâre. 

«Te iubesc... lubesce-mă...» scria George pe 
tote tonurile. 

Mal întâi, ea nu r&spunse; dar când îl simţi



68 FROMONT & RISLER 

bine înlănţuit. al ei cu totul, exasperat de răcela 
ci, ea se declărâ pe față : 
— Nu voii iubi decât pe bărbatul mei. 
Ah! era deja o adevărată femee, micuța asta 

de Chebe... 

e



V 

CUM SE TERMINĂ ISTORIA MICEI CHEBE 

Cu tâte acestea Septemvrie sosea. 
“V&nătârea reunise la castel o numerâsă socie- 

tate sgomotosă şi vulgară. Eraii ospeţe lungi, pe 
cari burgesii aceia bogaţi le prelungeati cu înce- 
tul, obosind şi adormind ca nisce ț&rani.* Se mer- 
gea cu trăsura înaintea v&nătorilor pe căile deja 
frigurâse ale serilor de tâmnă. Bruma se înălța 
din câmpurile semănate, și pe când vănatul spe- 
riat spinteca brazdele cu strigăte de spaimă, n6p- 
tea părea că ese din tâte acele păduri ale căror 
mase întunecse se măreai întingându-se pe 
câmpie. | 

Se aprindea felinarele calescei, și la căldură, 
sub cuverturile desfăcute, ei se întorceati repede, 
cu un vint răcoros pe obraz. Sala, măreț lumi- 
nată, se umplea de sgomot, de risete, 

Clara Fromont, jenată de mojicia celor ce o 
înconjura, nu vorbea de loc. Sidonia din potrivă 
era în t6tă strălucirea ei. Cursa însufleţise tenul 
ei palid şi ochii ei de parisiană. Scia să rîdă fru- 
mos, înțelegea pâte cam prea multe, şi, pentru
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Gmenii cari se aflat acolo, ea părea unica femee presentă. Succesul ei ameţi cu desevirșire pe George; dar cu cât el înainta mai mult, cu atâţ ea se arăta mai reservată. Atunci el hotărî ca ea să fie femeea lui. EI şi-o jurâ sie-insuşi, cu acea afirmare exagerată a caracterelor slabe cari par tot deauna că combat dinainte obiecțiunile cărora ei scii bine că vor ceda odată... 
Pentru mica Ch&be fu momentul cel mai fru- mos din viața sa. In afară chiar de ori-ce ţintire ambiţi6să, natura-i cochetă şi viclenă găsea un farmec stranii în acea intrigă amorâsă condusă misterios în mijlocul ospețelor şi a s&rbărilor. In jurul lor nimeni nu observa nimic. Clara era în acea periâdă sănătâsă şi încăntătâre a ti- nereţii, când spiritul, pe jumătate deschis, se li- pesce de lucrurile ce cunâsce cu o încredere 6rbă și cu desevărşita ignoranță a trădărilor și a min- ciunei. D. Fromont nu se gândea decât la comer- țul sei. Femeea sa îşi curăța bijuteriile cu fre- nesie. Numai bătrânul Gardinois și ochii sei mici de sfredel erai de temut; dar Sidonia îl amusa, şi chiar de ar fi descoperit ceva, el nu era omul care să-i strice viitorul. 

Ea triumia, când o catastrofă subită, neprevă- dută, nimici speranţele ei. 
Intr'o duminecă diminâță, la intârcerea de la o pândă, D. Fromont fu adus acasă rănit de mârte. Un glonţ, destinat unui căprior, îl lovise lângă tîmplă. Castelul fu sbuciumat. 
Toţi vănătorii printre cari şi necunoscutul stăn- gaciă, plecară în grabă spre Paris. Clara, nebună de durere, intră pentru a nu mai eși, în odaia în
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care tatăl ei agonisa, și Risler prevenit de catas- 
trofă, veni repede s'o iea pe Sidonia. 

In ajunul plecării, ea avu cu George o ultimă 
întâlnire la «Stafia», întâlnire de adio, penibilă şi 
pe furiș, solemnă prin vecinătatea morţii. Işi jurară 
totuşi de a se iubi tot-deauna: conveniră de un loc 
unde 'și-ar putea scrie. Și se despărțiră. 

Intârcere lugubră. 
Brusc, ea revenea la viața-i de tâte dilele, es- 

cortată de desperarea lui Risler pentru care mârtea 
scumpului s&ii patron era o pierdere ireparabilă. 
Când ajunse acasă, trebui să povestescă șederea 
ei până în cele mai mici amănunte, să vorbescă 
despre locuitorii castelului, despre invitaţii, săr- 
bările, mesele, şi desastrul din urmă. Ce supliciti 
pentru ea. care, cu totul în prada unuia și ace- 
luiaşi gând, ar fi avut atâta nevoe de tăcere şi 
de singurătate. Dar acesta nu era încă partea cea 
mai grâznică. | 

Din prima di, Frantz venise să'și reiea locul săi 
cel vechiti; și privirile sale cari o căutai, şi cu- 
vintele sale cari se adresati numai ei, îi se păreati 
de o exigenţă nesuferită. 

Cu tâtă sfiala şi neincrederea sa, bietul băiat 
se credea în dreptul sei de logodnic primit şi 
nerăbdător, și mica Châbe era silită să iasă din 
visurile ei spre a respunde acestul creditor, şi a 
amâna cât mai târdiu scadenţa. : 

Veni o di totuși când nehotărirea riu mal fu 
posibilă. 

Ea promisese lui Frantz că-l va lua de bărbat 
când va avea o posiţiune; și iată că-i se oferea 
un loc de inginer în Sudul Franţei, la înaltele
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cuptâre de la Grand'Combe. Era suficient pentru 
un menaj modest. 

Nici un motiv de amănare. 
Trebuia să se execute sai se găsescă un pre- text. Dar care?.. 
In acâstă primejdie grabnică, ca se gândi la Desirea. Cu tâte că mica schi6pă nu-i făcuse nici 

odată vre-o destăinuire, ea scia dragostea-i cea mare pentru Frantz. De mult ghicise ea acâsta cu ochii ei de fată cochetă, oglinqi limpedi și ca- priți6se cari reflectaă tote gândurile altora, fără a lăsa să se vadă ceva din ale ei. Pote chiar ide: ea acesta că altă femee iubesce pe logodnicul «i, îi făcuse la început mai suportabil amorul lui Frantz, şi precum se pun statui pe morminte spre a le face mai puţin triste, tot astfel micuța figură „ frumușică şi palidă a Desireei îi arătă pragul vii- torului ei atât de negru sub o formă mai puţin sinistră. 
Găsise un pretext onorabil și uşor pentru a'și relua promisiunea. 
— Nu! mamă, dise ea într'o qi dâmnei Ch&be, nici odată nu voit consimţi să nenorocesc o ast-fel de amică. Aș avea prea multe remuşcări... Săr- mana Desirea! N'ar băgat 6re de s&mă ce mină „rea a căpătat de la intârcera mea, şi cum se uită la mine cu un aer rugător.. Nu! ei nu pot să-l fac măhnirea asta, eti nu pot să-i răpese pe Frantz al ei.» 
Cu tâte că admira inimia cea mare a fiicei sale, madame Ch&he găsi exagerat acest sacrificiu, şi fă- 

cu obiecţiuni: 
— la sema, copila mea, noi nu sîntem bogaţi... Un bărbat ca Frantz nu se arată în tote dilele.
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— Atât mai reă! atunci nu mă mai căsătoresc... 
declară verde Sidonia, şi găsindu-și pretextul bun, 
se acăţă de dinsul cu energie. Nimic nu putu s'o 
facă să-şi schimbe ideea, nici lacrimile lui Frantz, 
pe care îl scotea din fire acest refus înconjurat de 
motive nedeslușite, ce nimeni nu voia să-i le ex- 
plice, nici rugăminţile lui Risler, căruia madame 
Châbe îi șoptise în secretul cel mai mare mo- 
tivele fiicel sale, şi care, cu tâte acestea, nu se 
putu opri să nu admire un astfel de sacrificii. 
— Nu o acusa, ascultă!... E un înger!... dicea 

el fratelui seu, silindu-se să-l liniştescă. 
— Oh! da, un înger, adaose madame Châbe 

suspinând, așa că nenorocitul amorez trădat n'avu 
nică dreptul de a se plânge. Desperat, el se hotări 
să părăsâscă Parisul şi în turbarea sa de a fugi. 
Grand'Combe părîndu-i-se prea aprâpe, el soli- 
cită şi obținu un loc de supraveghetor în Is- 
mailia, la lucrările istmului de Suez. El plec 
fără să sciă sati să voiască a sci nimic de amorul 
Desireei; cu tâte acestea când veni să-i dică adio, 
scumpa infirmă ridicâ spre dînsul nisce frumoși 
ochi timidi, în care scria forte lisibil: 

<E, te iubesc, dacă ea nu te iubesce...» 
Dar Frantz Risler nu sciu să citâscă soriitura 

acelor ochi. 
Noroc că sufletele deprinse cu suferința ati 

răbdări nesfârşite. După plecarea amicului «i, 
mica schi6pă, cu acel drăguţ grăunte de ilusiune 
pe care-l ţinea de la tatăl ei, şi pe care îl rafi- 
năse natura ei de femee, se puse din noă pe 
lucru cu curagii, qicându-şi: 

— Il voii aștepta. 
Și de atunci, ea desfăcea mari de tot aripile
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păsărelelor sale, ca şi cum ar fi plecat tâte una 
după alta la Ismailia în Egipt... Și era departe! 

De la Marsilia, înainte de a se îmbarea, tînărul 
Risler mai scrise Sidoniei o ultimă scrisâre, co- 
mică și dui6să totdeodată, în care amestecând 
amănuntele cele mai technice cu salutările .cele 
mai durerâse de adio, nenorocitul inginer declara 
că plâcă pe transportul Sahsb, «corabie mixtă cu 
o forță de cinci sute de cai,» ca şi cum 'şi-ar f 
închipuit că un număr atât de considerabil de 
eai-vapori va impresiona pe ingrata sa și îi va 
lăsa remușcări eterne. Dar Sidonia avea destule 
alte lucruri în capul ei. _ 

Ea începea să se neliniștescă de tăcerea lui 
George. De la plecarea ei din Savigny, primise 
o singură dată știri, apoi nimic. Tâte scrisorile 
ei rămâneai fără respuns. E adevărat că ea afla 
prin Risler că George era forte ocunut şi că 
m6rtea unchiului s&ă, lăsândui direcția fabricei, 
îi crease o responsabilitate peste forioic sale... 
Dar să nu-i seriă un cuvint! 

De la ferâstra coridorului unde își reluase sta- 
țiunile ei de veghiere, căci aranjase lucrurile să 
nu se mai întârcă la domnișâra Le Mire, mica 
Chebe căuta să zărescă pe iubitul ei, pândea ve- 
nirile și plecările sale prin curţi, prin clădiri, și 
sera, la ora trenului din Savigny. îl privea cum 
se urca în trăsură pentru a merge la mătușa şi 
la veriș6ra sa, cari treceati prima lor lună de 
doli la bunicul, la ţră. 
-T6te acestea o agitau, o înfiorai; şi mai ales 

apropierea fabricei făcea depărtarea lui George 
încă și mai simţitre. Când te gândesci că de-l 
chema ceva mai tare, ar fi putut, să-l facă să se
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întârcă spre dînsa! Când te gândesci că un sin- 
gur zid numai îi despărțea! Şi cu tote acestea, 
în acel moment, ei erati fârte departe unul de 
altul. 

Iţi aduci aminte, mică Châbe, de acea tristă 
seră de iarnă când bunul Risler intră la părinţii 
D-tale cu o figură extraordinară dicând: «Veste 
bună». 

Veste bună, întradevăr. 
George Fromont îl informase tocmai că, con- 

form cu ultimele voințe ale unchiului s&u, avea 
să se căsătorâscă cu verișora sa Clara, şi că, 
bine înţeles, ne mai putând singur conduce fa- 
brica, hotărise să-l iea de tovarăș, și a da casei 
firma socială: Fromont & Risler. 
Cum ai făcut, mică Châbe, de ai păstrat tot 

sângele rece la vestea că fabrica îţi scăpa din 
mână, că altă femee îţi lua locul? Ce sâră sinis- 
tră!... Madame Chăbe şedea la masă şi cărpea, 
iar D. Chebe își usca dinaintea sobei vestmintele 
muiate după un drum lung pe plâie. Oh! ce in- 
terior sărăcăcios, plin de întristare şi de plicti- 
s6lă. Lampa lumina r&ă. Cina repede luată lă- 
sase în odaie un miros de bucătărie de săraci. Și 
acest Risler, bet de bucurie, care vorbea, se în- 
sufleţea, făcea planuri! 

T6te aceste lucruri îţi stringeai inima, şi tră- 
darea ţi se părea și mai groznică prin comparaţia 
bogăției care îţi sbura din mâna întinsă şi din 

"acea mediocritate infamă în care erai condam- 
nată a trăi... 

Ea fu multă vreme tare bolnavă. 
Din patul ei, când geamurile scuturate zăngă-
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neaii sub perdele, nenorocita credea într'una că 
trăsurile nunţei lui George treceau jos pe stradă; 
şi atunci avea crise nervâse, mute, neînțelese, ca 
și frigurile măniei care o consuma. 

In fine, timpul, tinereţea, grijile mamei sale și 
mai ales ale Desireei, care scia acum sacrificiul ce-i 
se făcuse, puseră capăt bâlei. Dar Sidonia rămase 
multă vreme fârte slabă, înpovărată de o întris- 
tare mortală, de pofte de a plinge cari o scuturaă 
cu nervositate. 

Aci vorbea să voiajeze, să părăsâscă Parisul. Alte 
dăţi cerea mănăstirea. In jurul ei, toți erai măh- 
niți şi căutat: causa acestei stări ciudate, mult mai 
neliniștitâre de cât chiar b6la, când de o dată ea 
mărturisi mamei sale taina întristărilor ei. 

lubea pe Risler ăl mare... Nici o dată nu în- 
drăsnise so spuie, dar pe dînsul l'a iubit ea tot- 
deauna şi nu pe Frantz. 

Vestea acesta suprinse pe toţi. Pe Risler, mai 
“mult decât pe ceilalți; dar mica Chsbe era așa 
de frumuşică, îl privea cu nisce ochi atât de dulei 
că bietul om se amorezâ îndată de dînsa ca un 
dobitoc. : 

P6te chiar fără ca el să'și fi dat bine sema, 
acest amor era în fundul inimei sale de demult 

Și iată de ce în sera nunţei sale, tinăra ma- 
dame Risler, cu totul albă în toaleta ei de cunu- 
nie, privea cu un zîmbet de triumf ferestra co- 
ridorului unde dece ani din viaţa ei se ţineau 
strins încadraţi. Acel zîmbet trufaş, în care se zu- 
grăvea tot deodată o milă adâncă și un dispreţ 
tăcut precum o nouă bogată le pâte avea pentru .
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mediocritatea debuturilor sale, se adresa desigur 
copilei sărace și slăbuţe pe care credea că o ve- 
de acolo sus, în faţa sa, în profundimea trecutului 
și a nopții, şi părea că-i dice ar&tându-i fabrica: 
— Ce dici tu de aşta, mică Châbe?... Vedi tu, 

că am ajuns aci...



CARTEA A DOUA 

ZIUA FEMEEI MELE 

Cesurile două-spre-qece. Mahalaua prănzesce. 
Grediele vibrațiuni ale tâcei de la bisericile 

Saint-Paul, Saint-Gervais, Saint-Denis şi Saint-Sa- 
crement, se amestecă, — înălțându-se din curţi.— 
cu zăngănitul piţigăiat al clopotelor fabricei. Fie- 
care din ele își are fisionomia sa deosebită. Există 
triste şi vesele, vidie şi somnorâse. Sînt clopote 
bogate, fericite, care sună pentru sute de lucrători; 
clopote sărace, sfiici6se, cari par că se ascund în 
dărătul celorlalte şi se fae cât mai mici, ca şi 
cum li-ar fi frică ca falimentul să nu le audă.
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Apoi cele mincin6se, cele obraznice, cele care 
sună pentru afară, pentru stradă, ca să facă să 
se credă că servesc o casă mare şi că ocupă lume 
multă. . 

Slavă Domnului, clopotul usinei Fromont nu 
este din speța acestora. E un clopot vechii, cam 
crăpat, cunoscut în mahalaua întrâgă de patru- 
deci de ani, şi care nu sa odihnit nici o dată, 
de cât duminecile și dilele de răscâlă. 

La glasul lui, un popor întreg de lucrători de- 
fileză sub portalul vechiului hotel şi se scurge 
prin cărcimele de prin prejur. Ucenicii se așeqă 
pe marginea trotârelor cu lucrătorii zidari, Pentru 
a 'și rezerva o jumătate oră de joc, ei mănâncă 
în cinci minute din ce se vinde pe ulițele Parisu- 
lui, ambulanților și săracilor, precum castane, nuci 
mere ; și alături de ei zidarii rup felii mari din- 
tro pâine albă de făină şi de ipsos. Femeile 
sînt grăbite și alergă în fuga mare. Tâte ati acasă 
sai la asil un copil de îngrijit, vre un tată sai 
mamă bătrână, și menajul de făcut. Inăbușite de 
aerul din ateliere, cu pleâpele umflate, cu părul 
plin de praful tapetelor de catifea, un praf fin 
care le face să tuşâscă, ele se grăbesc, cu un co- 
șuleţ pe braţ, prin uliţa ticsită unde omnibusu- 
rile circulă cu greutate prin acea revărsare de 
popor. 

Lingă portă, aședat pe o piatră care slujise 
odini6ră călăreților să se urce pe cai, Risler pri- 
vesce zimbind eşirea din fabrică. E o fericire pen- 
tru dinsul stima comunicaţivă a acestor bieţi 
6meni pe cari i-a cunoscut acolo pe vremea când 
a fost ca ei mic şi umilit. Acea «bună-diuă, Dom'le 
Risler», disă de atâtea voci diferite şi atât de afec-
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tuose, îi încăldesce inima. Copiii îi vorbesc fără 
frică, desenatorii cu bărbi mari, jumătate lucră- 
tori jumătate artiști, îi dai în drumul lor o strin: 
gere de mână și îl tutuiesc. Se pote ca acâstă 
familiaritate prea. mare să nu fi fost la locul ei, 
căci bietul om nu-și înţelege încă prestigiul şi 
autoritatea nouei sale posițiuni, şi cunosc pe ci- 
neva care găsesce acestă intimitate prea umili- 
tore. Dar acest cineva nu-l pâte vedea în acest, 
moment, și patronul profită de el spre a strînge 
cu putere mâna vechiului contabil, Sigismund, 
care 'ese cel din urmă dintre toţi, pân, roşii, 
cu guleru:i înalt şi capul gol,—pe ori-ce vreme,— 
de tâma unei apoplexii. 

EI şi Risler sint compatrioți. EX ai unul pentru 
altul o stimă profundă care dateză de la debuturile 
lor la fabrică, de la epoca depărtată când dejunaii 
împreună într'o lăptărie mică din colţ, în care 
Sigismund Planus intră singur acum şi-şi alege 
o mâncare de pe placa atărnată pe zid. 

Dar păzesce! iată şi trăsura lui Fromont care 
sosesce în portal. De diminâţă el este mereii 
pe drum; şi amândoi tovarășii, îndreptându-se 
spre casa cochetă pe care o iocuese în fundul 
giădinei, vorbesc prietenesce de afacerile lor. 

—. Am fost la Prochasson, qise FPromont. Mi- 
aii arâtat nisce modele noi, fârte frumuşele, pe 
cinste!... Cată să fim atenți. Avem în ei nisce 
concurenţi serioşi. 

Risler însă nu se teme. Se simte sigur de 
talentul săi. de experienţa sa; şi apoi... dar acâ- 
sta forte confidenţial... e pe urma unei invenţiuni 
minunate, o mașină de imprimat perfecționată, 
ceva... în sfârşit o să se vadă. Vorbind, ei intră
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în grădina, îngrijită ca un square. cu salcămi în 
formă de ghiulele tot așa de bătrâni ca şi hote- 
lul, și cu iedere măreţe care ascund zidurile cele 
înalte și negre. i 

Pe lângă Fromont, Risler pare un băiat de pră- 
vălie care își predâ socotelile patronului. La fie 
care pas, se opresce pentru a vorbi, căci gestul 
îi este greoiă, ideile încete, și cuvintele îi vin. 
cu mare greutate. Oh! dacă ar putea să vadă, 
colo sus, îndărătul geamului din etajul al doi- 
lea, micul obraz trandafirii care observă t6te cu 
atenţiune... 
Madame Risler își aşteptă bărbatul pentru dejun 

şi se plictisesce de incetinela lui prostănacă. Cu 
mâna ea îi face semn: «Dar vino odată»! Risler 
insă nu vede nimic. E cu totul ocupat cu micuța 
Fromont, fetița lui George și a Clarei, care se 
încăldesce la sâre, veselă în dantelele ei pe bra- 
țele doicei. Cât e de drăguță! — E leită d-tale, . 
madame Şorş. 
— Credi, bunul mei Risler? t6tă lumea dice 

cu t6te acestea că semănă cu tat-săă, 
— Da, puţin.. Totuși... . 
Și acum stau cu toții, tatăl, mama, Risler şi 

doica, şi caută cu gravitate o asemănare în aceă 
schiță mică de ființă omenescă, care îi privesce 
cu nisce ochi turburi, uimiţi cu totul de viață şi 
de lumină. Din fereastra întredeschisă, Sidonia 
se aplecă să vadă ce fac şi de ce bărbatul ei nu 
mai vine. 

In acel moment, Risler luase copilașul în braţe, 
acea întregă povară drăguță de stofe albe și de 
panglici deschise, și se silea să-l facă să ridă şi 
să ciripescă, cu desmierdări şi cu mine de bunic. 

6
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Cât de bătrân pare bietul om! Corpul s&ii mare, 
pe care îl încovâie până la copil, vocea-i grâsă 
pe care o asurdesce spre a o îndulci, îi dai o 

_aparenţă atât de disgraţi6să și de ridiculă, 
Colo sus femeea sa dă din picior şi murmură 

între dinţi: . 
— Imbecilul !... 
In fine, plictisită de a mai aștepta, ea trimite 

să se spună Domnului că masa e servită; dar 
t6tă partida e așa de veselă, că Domnul nu mai 
scie cum să plece, cum să întrerupă acea explo- 
sie de bucurie și de ciripituri de păsărică. Isbu- 
tesce totuşi să înapoeze copilul doicei şi fuge pe 
scară ridând din tâtă inima. El încă ride în mi- 
nutul când intră în sala de mâncare; dar o pri- 
vire a soției sale îl pironesce deodată. 

Sidonia stă la masă dinaintea unui mangal în- 
cărcat cu bucate. O supărare pregătită dinainte 
se simțea în posa ei de victimă: 
— lată-vă... E fârte frumos din partea D-tale. 
Risler se aş6dă cam rușinos: 
— Ce vrei, micuţo? Copilul acesta e așa de... 
— V'am rugat parcă să nu mă mai tutuiţi, 

Asta nu șede bine între noi. 
— Dar când sintem singuri? 
— lacă! n'aveţi să sciți nici odată a vă con- 

forma cu noua n6stră posiţiune... Şi atunci ce se 
întâmplă? Nimeni nu mă mai respectă aci. Moş 
Achille abia mă salută când trec pe dinaintea 
lojii sale de portar... E adevărat că eii nu sînt 
o Fromont, şi că eti n'am trăsură... 

— Dar, micuţo, tu... adică... d-ta scii bine că 
„te... că vă puteţi servi de cupeul dâmnei Şorş. 
„1 pune tot-deauna la disposiţiunea nâstră.
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— De câte ori trebue să vă spun că nu voit 
să am nici o obligaţiune către acâstă femee? 
— Oh! Sidonia... 
— Da, o ştim, am înţeles... madame Fromont 

e bună ca o bucăţică de pâine. E oprit să mă 
ating de dînsa. Şi ei, trebue să mă resemnez a 
nu fi nimic în acestă casă, să mă lasa fi umi- 
lită, călcată în picidre. 

Micuţo, te rog... 
Bietul Risler încercă să mijlocâscă, să dică un 

cuvînt în fav6rea scumpei sale madame Şorş. Dar 
e neîndemănatic. Strică lucrurile şi mair&i. Atunci 
Sidonia isbucnesce : 
— Și ei vă dice că femeea asta cu aerul eili- 

niştit e o fudulă și o r&utăciâsă... Mai întâi ea 
mă urăsce, o sciă.... Cât timp am fost Sidonia 
cea mică şi săracă, căreia îi se arunca jucării 
sparte şi rochii învechite, totul a mers bine; dar 
acuma când sînt stăpînă și ei, asta o dore și 
o umilesce......Dâmna îmi dă sfaturi de sus, îmi 
critică faptele şi lucrările mele... Am făcut răi 
că am luat o femee în casă... Firesce. N'am fost 
ei obicinuită a mă servi singură? Ea caută tâte 
ocasiile ca să mă rănâscă: Când mă duc la ea 
Merourea, s'o vedi cu ce ton mă întrâbă dinain- 
tea tuturor mosafirilor de sănătatea Dâmnei Châbe... 
Ei bine! da. Sînt o Ch&be și ea o Fromont. Dar 
eu cred că e același lucru. Bunicul mei a fost 
farmacist şi al ei, ce este? Un țăran îmbogăţit 
prin camătă... Oh! am să i-o spun într'o di de 
se va arăta mândră față de mine, precum și că 
fetița lor, fără ca ei s'o sciă, semănă cu moșul 
Gardinois, care, slavă Domnului, nu mai fru-, 
mos nu e.
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— Oh! dise Risler, care nu găsesce un cuvînt 
de răspuns. , 
— Ah! da, vă consiliez so admiraţi, acestă fe- 

tiță. Când te uiţi la ea, e bolnavă. Miorlăe tâtă 
n6ptea ca un cotoiaş. Ceea ce mă împedică să 
dorm... Apoi, peste di, am pianul de la mama și 
ruladele sale... tra la la la la... Cel puţin dacă ar 
fi o musică amusantă. 

Risler a ales partea cea bună. El nu dice o 
vorbă ; apoi, după un moment, vădând că ea în- 
cepe să se liniştescă, el o potolesce în cele din 
urmă cu complimente. 

Este ea drăguță, astă-qi! Se fac dar visite în- 
dată ?... | 

Pentru a evita dificultatea tutuielii, el se servă 
de un mod vag şi impersonal. 

— Nu, nu fac visite, respunse Sidonia cu un 
fel de măndrie. Voiă primi, din potrivă. E qiua 
mea astă-di... 

Și faţă cu aerul mirat și zăpăcit al bărbatului - 
ei, ea continuă: , 

— Ei bine! da, e diua mea... Madame Fro- 
mont are o di; 'mi e permis şi mie pare-mi-se 
să am una. 

— Fără îndoială, fără îndoială, qise bunul Ris- 
ler, care privesce împrejurul săi cu 6re care ne- 
linisce... De aia am vădut eii atâtea flori peste 
tot, pe coridor, în salon. 

— Da, adi dimineţă bona s'a dat jos în gră- 
„dină... Ore an. făcut răi? Ah! nu diceţi nimic, 
dar sînt sigură că cugetați că am făcut răi... 
Drace! credeam că florile din grădină sînt ale 
nâsire ca şi ale lor, 
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— De sigur... totuşi tu.. Dita... ar fi fost pote 
mai bine. 
— Să-i cer voe?,.. Tocmai... să mă mai umi- 

lesc şi pentru câte-va crisanteme păcătâse şi pen- 
tru două sati trei fire de verdâţă. Dealminteri 
nu le am luat pe furiș, aceste flori; și de îndată 
ce va veni sus... 

— Are să vie sus? Ah! e forte frumos. 
Sidonia sări în sus indignată. 
— Cum! frumos?... N'ar mai lipsi de cât asta, 

să nu vie. Eă care mă duc în tâte Merourile să 
mă plictisesc la ea cu o drâe de femei nătănge 
și înfumurate. 

Ea nu dicea că aceste Mercuri ale Dâmnei 
Fromont i-ati servit mult. că ele sînt pentru dîn- 
sa ca un jurnal de mode săptămănal, una din 
acele mici publicaţiuni composite unde găsesci 
modul cum intri, cum €și, cum saluţi, cum aședi 
flori pe o jardinieră și ţigări în camera de fumat, 
fără a mai socoti gravurile, defilarea.a tot ce se 
portă cu adresa şi numele croitoreselor celor mai 
bune. Şidonia nu dicea nici asta, că aceste amice 
ale Clarei de cari vorbesce cu atâta dispreț, ea 

„le a rugat fierbinte să vie și la dînsa, la diua ei, 
şi că diua acâstă a fost alâsă de chiar ele. 

Veni-vor? Dâmna Fromont va face re d&m- 
nei Risler afrontul de a nu veni la prima ei Vi- 
neri? Sidonia e ca apucată de friguri... 
— Dar grăbiţi-vă odată, dise Sidonia la fie-care 

moment... Căt de încet măncaţi, Dumnedeule! 
Faptul este că una din maniile bunului Risler 

era de a mânca încet. de ași aprinde luleaua la 
masă şi de a sorbi cafeaua picătură cu picătură. 
Astă-di însă el trebue să renunțe la scumpele
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sale deprinderi, săşi lase luleaua în tocul ei din 
causa fumului, şi odată cu ultima îmbucătură să 
mergă să se îmbrace cât de repede, căci soția sa 
ține ca el să vie sus după amiagi să salute da- 
mele. 

Ce eveniment în întrega fabrică, când Risler 
apăru. în redingotă n&gră și cravată de ceremonie, 
într'o qi de lucru! * 

— Te duci la vre o nuntă? îi strigă casierul 
Sigismund dinapoia grilajului săi. 

Și Risler răspunde, nu fără Gre care mândrie: 
— E diua soţiei mele! 
Totă lumea sciu îndată că e diua Sidoniei; până 

şi moș Achille, care îngrijesce de grădină, şi care 
nu e mulțumit. fiindcă îi sai rupt crăcile de la 
dafinii de iarnă de la intrare. 
Acum Risler șede dinaintea unei scănduri pe 

care desenză, la lumina albă a înaltelor ferestre, 
cu redingota scâsă, cu mănecile suflecate; dar 
găndul că soţia sa aștâptă mosafiri îl preocupă, 
îl neliniștesce, şi din când în când se îmbracă 
spre a merge sus. 
— N'a venit nimeni? întrebă el cu sfială. 
— Nu, domile, nimeni încă. 
In frumosul salon roşii, — căci ei ai un sa- 

lon în damase roșii, cu o consolă între ierestre, 
o masă frumușică la mijlocul covorului cu flori 
deschise, — Sidonia sa aşedat ca o femee care 
primesce, cu un cere de fotolii şi de scaune îm- 
prejurul ei. Ici și colo cărţi, reviste, un coșuleţ 
cu lucru de mână în formă de albiuță, împletit 
cu ciucuri de mătase, un buchet cu viorele în- 
imun vas de cristal și plante verdi în jardiniere. 
Pâte acestea sînt aranjate întocmai ca la Fro- 
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mont, în etajul de jos; atâta numai că gustul, 
acea linie nevădută care deosibesce lucrul distins 
de cel ordinar, nu era încă destul de rafinat. Ai 
fi dis copia mediocră a unui frumos tabloii de 
genre. Stăpâna case! însăși pârtă o rochie prea 
nouă, şi are aerul de a fi mai mult la o visită 
decât la ea acasă, In ochii lui Risler totul e mă- 

-reţ, fără nici un cusur; se pregăfesce s'o spuie 
când va întra în salon, dar vă&dând privirea fu-. 
riosă a soţiei sale, bietul bărbat se opresce înti- 
midat. a 
— Iată, e ora patru, îi dise ea ar&tându-i pen- 

dula cu un gest de mânie... Nimeni n'are să vie., 
Dar mai ales pe Clara mie necaz că n'a venit 
sus... Ea e acasă cu tâte acestea... sîni, sigură... 
o aud. 

Intr'adevăr, de la prânz, Sidonia pândesce cele 
mai mică sgomote în etajul de jos, ţipetele copi- 
lului, închiderea ușilor. Risler ar vrea să se dea 
jos, să evite conversaţiunea de la amiadi care 
reîncepe; dar soția sa nu o înţelege tot astfel. 
Cel puţin să-i ţie el de urit, de 6re-ce tâtă lu- 
mea a părăsit-o, şi el stă înțepenit locului ca un 
năuc, întocmai ca acel 6meni cari nu cutâză să 
se misce din loc cât ţine furtuna, de temă să nu 
fie loviți de trăsnet. Sidonia e în agitare merge 
de colo până colo în salon, mută un seaun, îl 
pune la loc, se privesce în trecăt în oglindă, 
sună bona ca să-i spuie să întrebe pe moș Achille 
dacă n'a venit nimeni la ea. E așa de răutăcios, 
acest moș Achille. Cine scie dacă nu răspunde 
mosafirilor, că stăpâna nu e acasă. 

Dar, nu! portarul n'a vădut încă pe nimeni. 
Tăcere și mâhnire. Sidonia stă în picire la -
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ferâstra din stânga; Risler la cea din drepta. De 
acolo ei văd grădiniţa, peste care nâptea începe 
a se lăsa, şi fumul negru pe care coșul cel înalt 
il împrăștie sub un cer scoborit. Geamul lui Si- 
g&ismund se aprinde cel dîntăii în etajul de jos 
al fabricei; casierul îşi prepară el însuși lampa 
cu o îngrijire scrupul6să, şi umbra lui cea mare 
se plimbă dinaintea flacărei, se încovâe în două 
lângă grilaj. Mânia Sidoniei se mai potolesce o 
clipă la aceste amănunte cunoscute. 

De o dată un cupei mie intră în grădină şi 
se opresce tocmai dinaintea porţii. In stărşit a 
venit cineva. În acel drăgălaș virtej de mătase, 
de flori, de jeuri, de ciucuri, de blăni, care tre- 
cu repede peronul, Sidonia recunoscu una din 
cele mai elegante visitatre a salonului Fromont, 
soţia unui bogat negustor de bronzuri. Ce glo- 
rie pentru ea de a primi o asemenea visită! lute, 
iute, menajul se aș6dă, Domnul lîngă sobă, D6m- 
na întrun fotolii, unde r&sfoesce cu neglijen. 
ţă o revistă. Osten6lă zadarnică! Frumâsa visita- 
t6re nu venise pentru Sidonia; ea sa oprit în eta- 
jul de jos... 

Ah! dacă madame. George ar fi putut să augă 
ce dicea vecina ei despre dînsa și despre prieti- 
nele ei... 

In acelaşi moment uşa se deschide, și se 
anunţă: 

— Domnișra Planus. 
Era sora casierului, o biată fată bătrână, umilă 

și blândă, care a credut de datoria ei să facă 
acestă visită soţiei patronului fratelui săă, și care 
pare uluită de primirea frumâsă ce-i se face. A- 
mîndoi o înconjoră, o răsfaţă. «Ce frumos din
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partea D-tale... dar vino mai aprâpe de foc.» O 
încărcară cu atenţiuni și se interesară la vorbele 
ei cele mai neînsemnate. Bunul Risler zimbesce 
călduros ca și cum ar mulţumi. Insăşi Sidonia 
își desfășură t6te grațiile, fericită de a se arăta 
în 16tă gloria ei, unei egale de odinidră. și de a 
se gândi că cealaltă de jos trebue să fi audit că 
i-a venit mosafiri. De aceea ea şi face cel mai 
mare sgomot posibil, mutând fotoliile, mișcând 
masa; şi când bătrâna domnişâră plecă în fine, 
uimită, încântată, zăpăcită, ea o însoțesce până 
la scară cu un foșnet mare de volane, și îi stri- 
gă cât se pote de tare, aplecându-se pe rampă, 
că primesce în tote vinerile... Audi, tâte vinerile... 
Acum s'a înoptat. Cele două lămpi mari din 

salon sînt aprinse. In camera de alături, se aude 
bona care pune masa. S'a isprăvit. Madame Fro- 
mont m'are să vie. 

Sidonia e albă de mânie: 
— 1a mite uită la obraznica aia care nu pâte 

să sue nici opt-spre-dece trepte... Dâmna gă- 
sesce fără îndoială că noi sîntem prea mici față 
de ea... Oh! Dar, am să mă r&sbun... 

Și cu cât mai mult își descarcă mânia în cuvinte 
ne la locul lor, vocea îi se înăspresce, capătă 
intonaţiuni de mahala, un accent mitocănesc, care 
lrădâză pe fosta ucenică din magasinul Le Mire. 

Risler din nenorocire pronunţă un cuvînt: 
— Cine scie? Copilul îi era pâte bolnav. 
Ea se întorse spre dinsul furi6să, ca și cum 

ar fi voit să-l musce. 
— Aveţi de gând să mă lăsaţi în pace cu a- 

cel copil? Mai întăi, de tot ce mi se întâmplă
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acum, esci D-ta de vină... Nu sciți să mă faceţi 
să fii respectată. 

Și pe când ușa camerei sale trântită cu putere 
tăcu să tremure globurile lămpilor şi tâte biblo- 
urile de pe etajere, Risler, r&mas singur, imo- 
bil în mijlocul salonului, privesce cu un aer măh- 
nit la manşetele sale aşa de albe, la ghetele sale 
largi şi bine lustruite și murmură fără să sciă: 

— Diua soției mele!



II 

MĂRGĂRITAR ADEVERAT 
ŞI MĂRGĂRITAR FALS, 

«Dar ce are!... Ce i-am făcut?» se întreba ade- 
sea Clara Fromont gândindu-se la Sidonia. 

Ea nu scia nimic de ceea ce se petrecuse odi: 
nidră între amica ei şi George la Savieny. Cu 
purtarea-i aşa de sinceră, cu sufletu-i aşa de li- 
niștit, îi era imposibil să ghicescă ce ambiţiune 
gel6să şi josnică crescuse alături de ea timp de 
cinci-spre-qece ani. Cu tâte acestea privirea enig- 
matică care îi zimbia cu răcelă în acea figură 
frumușşică, o turbura fără să 'și dea semă pentru 
ce* Acestei politeţe afectate, ciudată la niște amice 
din copilărie, îi urmase de odată o supărare rău 
ascunsă, un ton sec și biciuitor dinaintea căruia 
Clara rămânea încremenită ca dinaintea unei pro- 
bleme. Une-ori iar, un presimţimînt ciudat, intui- 
țiunea vagă a unei mari nenorociri, se unea cu 
acea nelinisce; căci femeile sînt mai tâte ghici- 
ore, şi chiar la cele mai nevinovate, ignoranţa
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profundă a r&ului se iluminăză cu visiuni subite 
de o luciditate uimitâre. 

Din timp în timp, în urma unei convorbiri 
mai lungi, sai după una din acele întâiniri ne- 
prevădute, când fețele. surprinse lasă a se vedea 
lămurit gândurile lor adevărate, madame Fromont 
reflecta serios la acea mică Sidonie așa de ciu- 
dată; dar viaţa cea activă, grăbită, cu acopere- 
mântul ei de afecţiuni, de preocupări, nui da 
răgaz să se oprescă la aceste nimicuri. 

Vine într'adevăr o virstă la femei, când exis- 
tența are învîrtituri așa de neaşteptate că tâte 
orizonturile se schimbă, tâte punctele de vedere 
se transformă. 

Ca fată tînără, acestă amiciţie care o părăsea 
bucată cu bucată, ca sfăşiată de o mână duşmană, 
ar fi mâhnit-o mult. Dar ea perduse pe tatăl ei, 
singura şi cea mai. mare afecţiune a tinereţii ei; 
apoi se căsătorise. Venise și copilul cu preten- 
ţiunile sale adorabile de fie-care minut. Afară de 
asta, avea pe lângă dinsa și pe mama ei cădută 
aprope în copilărie, tîmpită și mai mult prin 
mortea tragică a bărbatului ef. Intr'o viaţă așa 
de ocupată, capriţiile Sidoniei erai de pristos; 
așa că Clara Fromont nici că se gândise să se 
mire de căsătoria ei cu Risler. Negreșit, el era 
prea în vîrstă pentru dinsa; dar la urma urme- 
lor, dacă s'a iubit, 

Cât despre a se simţi vexată de posițiunea 
înaltă la care ajunsese mica Chebe, devenită 
aprope egala ei, natura-i forte superi6ră era in- 
capabilă de aşa micime de suflet. Ar fi dorit din 
totă inima, din potrivă, s'o vadă fericită și consi- 
derată pe acestă femee tînără care locuea alături
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de ea, trăea ca să dic așa din viaţa ei, şi fusese 
tovarășa sa din copilărie. Cu o îngrijire afectussă, 
ea încercâ s'o instruească, so iniţieze în lume, 
cum se iniţiază o provincială bine înzestrată că- 
reia îi lipsesce fârte puţin ca să devie desevirşită. 

Intre două femei frumuşele şi tinere, sfaturile 
nu se cam primesc ușor. Când madame Fromont 
într'o di de masă mare, o luase pe madame Ris- 
ler în camera ei și îi suride drept în față, pen- 
tru ai dice fără a o supăra: 
— Prea multe scule drăguţo... Şi apoi, nu uita, 

că la rochiile nedecoltate nu se pune flori în 
păr...» Sidonia roșea, mulțumea amicei sale, dar 
în fundul inimei înscria o vină mai mult la so- 
cotâla ei. 

In lumea Clarei fusese primită destul de rece. 
Foburgul Saint-Germain își are pretenţiunile 

sale; de ce nu ar avea 6re și mahalaua Marais 
pe ale ei! 

Femeile și fiicele de industriali, de fabricanți 
bogaţi, sciaii istoria micei Ch&be, chiar ar fi ghi-. 
cit-o numai după chipul cum se presenta, și cum 
sta în mijlocul lor. 

Dar zadarnică era ostenâla Sidoniei. Intriînsa 
rămăsese ceva din Domnișâra de magasin. Ama- 
bilităţile ei cam silite, prea umilite câte o dată, 
isbeau ca şi tonul cel fals din prăvălii; şi atitu- 
dinile ei disprețuitâre reaminteai minele mândre 
ale «premierelor» cari, în magasinurile de nou- 
tăţi, gătite cu rochii de mătase nâgră pe cari le 
depun în vestiar sera când plâcă, privesc cu un 
aer impunător, din înaltul coafurilor lor cu bu- 
ele mari, pe 6menii cei mici cari îndrăsnesc să 
se tocmâscă.
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Ea se simțea examinată, criticată, și timidita- 
tea o împingea mereii să stea pe un picior de 
dușmănie. Numele pronunţate dinaintea ei, săr- 
bările, cărţile despre care se vorbea, îi eraă ne- 
cunoscute. Clara se silea cât putea s'o puie în 
curent, o menținea la nivel, cu o mână priete- 

„nescă tot-deauna întinsă; dar multe din acele dame găseaii pe Sidonia drăguță. Acesta era de 
ajuns pentru ca ele să nu privească cu ochi buni 
intrarea ei în lumea lor. Altele, mândre de posi- 
țiunea bărbatului şi de bogăţia lor, umileai în- ivuna pe m:ca parvenită prin tăcerea lor inso- 
lentă saă prin politețele lor insultătâre. 

Sidonia le confunda pe tâte într'un singur cuvint, 
Prietenele Clarei, adică dușmanele mele!... Dar 

din tâte ea nu ura de cât pe una singură. 
Cei doi tovarăși nu sciaii nimic de ceea ce se petrecea între femeile lor. 
Risler, cu totul absorbit în invenția maşinei de imprimai, rămănea câte o dată până la mie- 

dul nopţii la masa-i de lucru. Fromont iși petre- cea dilele afară, dejuna la cercul său, şi nu se “arăta mai nici o dată la fabrică. Omul își avea motivele sale: 
Vecinătatea Sidoniei îl turbura. Capriţiul pa- sionat ce-l avusese pentru ea, acel amor sacrifi- cat ultimelor voințe ale unchiului seii, îi tortura adesea memoria cu acea părere de r&ă a lucru- lui perdut pentru tot-deauna ; și, fiind-că se sim- țea slab, o evita. Era o natură mole, fără cumpăt, destul de inteligentă pentru a se cunsce, destul de slabă pentru a se conduce. În n6ptea nunţii lui Risler,—căsătorit și el abia de câte-va luni, el regăsise lîngă acestă femee tâtă emoțiunea se- 
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rilor furtunâse de la Savigny. De atunci, fără să 
'şi dea bine s&mă, evit so revadă să vorbească 
de ea. Din nenorocire, ei locueaii în aceeaşi casă, 
soțiile lor se visitai de qece ori pe di. și hasar- 
dul întălnirilor îi punea mereă faţă în faţă; şi se 
petrecu atunci un lucru ciudat, anume că bărba- 
tul. vrând să r&măe onest, părăsea cu totul casa 
sa şi căuta distracţii în afară. 

Clara vedea acâsta fără mirare. Fusese deprinsă 
de tatăl ei cu acel vecinie «dute vino» al vieţei 
comerciale; și, cât timp se absenta el, ea, cu to- 
tul absorbită în datoriile-i de soţie şi de mamă, 
își găsea sarcini grele, lucrări de tot felul, plim- 
bări pentru copil, staţiuni la sâre prelungite şi 
liniștite de la cari se întorcea încântată de pro. 
gresele fetiţei, pătrunsă de bucuriile şi de rise- 
tele mititeilor de pe drum, cu un pie din stră- 
lucirea lor în fundul ochilor ei serioşi. 

Sidonia eșea și ea mult. Adesea, spre seră, tră- 
sura lui George, care trecea portalul, făcea să se 
dea repede la o parte pe madame Risler, îmbră- 
cată întro toaletă superbă, pe când se întorcea de 
la cursele ei cele mari prin Paris. Bulevardul, 
vitrinele, cumpărăturile alese după lungi resgân- 
diri, ca pentru a gusta şi mai bine plăcerea cea. 
nouă de a cumpăra, o reţineaii până târdiă afa- 
ră din casă. Schimbai câte un salut, câte o pri- 
vire rece la cotitura scărei; şi (Gieorge intra repede 
în casă ca întrun loc de scăpare, și ascundea 
sub un val de dismierdări date copilului ce-i se 
întindea, turburarea resimţită de o dată. 

Sidonia, din partea-i părea că nu'si mai aduce 
aminte de nimic, şi că n'a păstrat decât dispreţ
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pentru acea natură lașă și mlădi6să. De almin- teri ea avea multe alte preocupări mai seridse. 
În salonul lor cel roșii, între două ferestre băr- 

batul îi instalase tocmai un piano. 
După multe îndoieli, ea se hotărîse să înveţe cântul, credând că e cam târdiii să mar începă a învăța piano; şi de două ori pe sept&mână, madame Dobson, o blondă tăntră și sentimentală, venea să-i dea lecţiuni între dou&-spre-dece și unu. În tăcerea curților învecinate, acei a... a... a... și acei 0... 0... 0..,, prelungiţi cu stăruință, reîncepuţi de deci de ori, dinaintea ferestrelor 

deschise, dedeati fabrice aspectul unui pensionat. 
Ai fi dis, într'adevăr, o școlăriță care se exer- seză, un suflet mic, neexperimentat și nestator- nic, plin de dorințe nemărturisite, care are incă totul de învățat şi de cunoscut ca să devie o a- devărată femee. Dar ambiţiunea ei se mulțumea numai cu suprafața lucrurilor: 
— Clara Fromont cântă la piano; eă am să cânt din gură... Ea trece drept o femee elegantă și distinsă, vreai să dică şi de mine tot așea. 
Fără a se gândi o singură clipă să se instruească, ea-și petrecea viaţa cutreerând prăvăliile şi atelie- „rele: <Ce se va purta iarna asta?» Alerga la mândreţele vitrinelor, la tot ce isbesce ochii tre- 

cătorilor. 
Din acele mărgăritare pe care le mănuise atâta vreme, îi rămăsese ceva pe virful degetelor, ceva din sideful lor fals, din fragilitatea lor g6lă, din strălucirea lor înșelătore. Ea însăși era un măr- găritar fals, rotund, strălucitor, bine ferecat, cu care un om simplu putea să se înşele, dar Clara 
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Fromont era un mărgăritar adevărat, cu o lumină 
bogată şi discretă tot deodată, şi când eraă îm- 
preună, diferenţa se simţea numai decât. Se ghi- 
cea că una a fost mărgăritar în tot-deauna, un 
mărgăritar forte mititel din copilărie, mărit cu 
elementele eleganţei şi distincţiunii, cari tăcuseră 
dintr'însa o natură rară și preţi6să. Cealaltă, din 
potrivă, era în realitate o operă a Parisului, acel 
bijutier de scule falșe care dispune de mii de 
nimicuri încântătre, stălucitâre, dar puţin solide, 
rău asortate, răi legate: un adevărat produs al 
micului negoț din care făcuse parte. 

Ceea-ce Sidonia invidia mai mult la Clara, era 
copilul, acea păpușă lux6să, împanglicată de la per- 
delele l&gănului până la boneta doicei. Ea nu'se 
gândea la datoriile cele dulci, pline de răbdare 
şi de abnegaţiune, nici la lungile legănări ale 
somnurilor grele, nici la deșteptările ridătâre, 
scânteitre de apă prâspătă. Nu! în copil, ea nu 
vedea decât plimbarea.. E aşa de frumâsă acea 
înzorzonare de bente fâlfăinde şi de pene lungi 
care se tărăsc după tinerele mame în vîrtejul 
ulițelor ! 

Ea însă, n'avea decât pe părinţii şi pe bărba-: 
tul ei pentru a fi însoţită. li plăcea mai bine să 
iasă singură, Bietul Risler era întradevăr prea 
comic în rolul săi de amorezat, se juca cu fe- 
meea sa ca cu 0 păpușă. o pișca pe bărbie și pe 
obraji, se învirtea împrejurul ei cu strigăte de: 
«Hu! hu!» sai încă o privea cu ochii săi cei 
mari și rugători ca un câine credincios și recu- 
noscător. Acest amor prostănac care făcea din- 
trînsa o jucărie, o porțelană de etajeră, o ruşi- 
na. Cât despre părinți ea îi considera ca o pie- 

?
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dică la intrarea ei în lumea mare, și îndată du- 
pă căsătorie, ea se şi scăpase de ei, închiriându-le 
o căsuţă la Montrouge. Cu chipul acesta pusese 
un sfirșit invasiunilor prea dese ale D-lui Ch&be 
în lunga sa redingotă, şi visitelor nesfărşite ale 
bunei dâmne Chebe, care cu întârcerea dilelor 
celor bune, recăpătase vechile-i deprinderi de fle- 
cărire și de lenevie. 

Cu acâstă ocasie, Sidonia ar fi voit desigur să 
depărteze și familia Delobelle, a cărei vecină- 
tate o plictisea. Dar Marais era un centru pentru 
bătrânul artist, din causa teatrelor de pe bule- 
vard cari sînt în apropiere; apoi Desirea, ca toţi 
sedentarii, ţinea la orizontul ei, și curtea-i tristă, 
întunecată iarna la ora patru, îi părea o prietenă, 
o faţă cunoscută pe care sârele o lumina câte o 
dată ca un zîmbet la adresa ei. Sidonia, nepu. tnd scăpa de ei, hotări să nui mai visiteze. 

În realitate, viaţa i-ar fi fost singuratică şi tristă, 
dacă nu ar fi avut distracţiile pe care îi le pro- 
cura Clara Fromont. Dar fie-care dată ea se mâ- 
nia. Iși dicea;: 

--— "Totul îmi va veni 6re numai prin ea! 
Și când, în momentul de a se pune la masă, îl se trimitea din etajul de jos o loje la teatru 

saă o învitaţiune pentru acea scră, ea nu se gân- 
dea, îmbrăcându-se și încântată de a se arăta, decât să strivâscă pe rivala ei. Ocasiunile însă 
deveneaii din ce în ce mai rare, Clara Fromont fiind din ce în ce mai ocupată cu fetiţa ei. To- 
tuși când bătrânul Gardinois venea câte odată la Paris, el nu lipsea nici o dată să reunâscă cele două menajuri. Veselia bătrânului țSran avea ne- 
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voe pentru a se deschide de mica Sidonie ale cărei glume nul înspăimântaii. Ii lua să cineze câteși patru la Philippe. restaurantul lui favorit, unde cunoscea pe stăpâni, pe chelneri și pe che- lar, cheltuia mulți bani, şi deacolo îi ducea la Opera comică sai la Palais-Royal, unde cumpărase dinainte câte o lojă, 
La teatru, rîdea tare, vorbea cu familiaritate cu uvrezele ca și cu chelnerii de la Philippe, cerea în gura mare scăunaşe pentru dame, și la eşire voia să aibă înaintea tuturor paltânele și blănile, ca şi cum ar fi fost singurul parvenit de trei ori milionar din întrâga sală. 
Pentru aceste petreceri cam ordinare, la cari bărbatul ei fârte adesea evita să iea parte, Clara cu măsura ei obicinuită se îmbrăca simplu, tre- cea neobservată. Sidonia, din potrivă, fără nici o reservă, tolănită pe un scaun din față, ridea din 

t6tă inima la istoriile bunicului, fericită că a pu- tut să se scobore din lojile de al treilea și de al doilea rang, locurile ei de odinidră, la frumâsele avanscene împodobite cu oglindi, a căror mar- gine de catifea îi părea făcută într'adins pentru mănușile-i de culâre deschisă, lorneta-i de ivoriti şi evantaiul ei cu fluturași. Banalitatea locurilor publice, roșiul şi aurul draperiilor, era pentru dinsa un lux adevărat. Ea avea acolo aparenţa unei. frumâse flori artificiale într'o jardinieră în filigran, | 
Intr'o sâră, la o piesă cu succes a teatrului Palais-Royal, printre femeile de față, celebrități zugrăvite, coafate cu pălării microscopice, înar- 

mate cu evantaiuri imense, şi ale căror capete
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văpsite eșeaii din umbra lojelor în crestătura cor- 
sajelor ca nisce portrete abia însufleţite, ţinuta 
Sidoniei, toaleta el, felul ei de a rîde și de a privi 
fură forte remarcate. Tâte binoclurile din sală, 
călăuzite de acel curent; magnetic aşa de puter- 
nic sub lumina candelabrelor, erati îndreptate spre 
loja pe care o ocupa. Clara se simţi în cele din 
urmă jenată; şi, pe nesimţite, ea își schimbâ, lo- 
cul cu bărbatul ei, care, din nenorocire, le înso- 
țise în acea seră, 

George, tinăr, elegant alături de Sidonia, avea 
aerul de a fi însoţitorul ei natural, în timp ce, 
înapoia lor, Risler cu aceeași față așa de liniştită 
şi de sfi6să, părea că este tocmai la locul săă 
lângă Clara Fromont, care în înbrăcămintea-i în-! 
tunecâsă păstra un fel de incognito de femee 
„onestă la un bal de la Operă. 

La eşire, fie-care din cei doi tovarăşi luâ bra- 
țul „vecinei sale. O uvresă dise Sidoniei, vorbind 
de George: «Bărbatul D-vâstră...», şi tînăra femee 
țresări de bucurie. 

Bărbatul D-vâstră! 
Acest, cuvint atât de simplu ajunsese să o ză- 

păcâscă și să r&scolscă în fundul inimei sale o 
grămadă de lucruri rele. Când trecuse prin cu- 
l6rele teatrului, prin foaier, ea se uitâ la Risler 
şi la madame «Şorș», cari mergeaii dinaintea lor. 
Eleganța Clarei îi se păru strivită, întunecată de 
mersul grecii al lui Risler. Ea își dicea: «Cât 
de urită trebue să fii alături de acel om!..» Şi 
inima îi bătea la gândul perechei încântătâre, fe- 
ricite, admirate ce ar fi fost ei, ea şi acel George 
Fromont al cărui braţ tremura sub al ei.   
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Atunci, când cupeul albastru veni să iea pere- 
chea Fromont la porta teatrului, pentru prima 
oară îi trecu ideea, că la urma urmelor acestă 
femee îi furase locul şi că ar fi în dreptul ei să 
încerce să i-l reiea.



III 

BERĂRIA DIN STRADA BLONDEL 

De la căsătoria sa, Risler renunţase la berărie. Sidonia ar fi avut plăcere să'l vadă. ducându-se sera la vre-un club elegant, la vre o întrunire de 6meni bogaţi şi bine îmbrăcaţi; dar ideea că se va întârce în fumul lulelelor, Ia prietenii săi din trecut, Sigismund, Delobelle și tatăl ei, acestă idee o umilea, o făcea nenorocită. Atunci el nu mai merse, şi asta îl cam duru puţin. Acea be- rărie situată întrun colț uitat al vechiului Pa- ris, îi reamintea ceva din țara sa. Trăsurile rare, casele fără nici un etagii, cu ferestre înalte cu zăbrele, cu mirosuri prâspete de droghe- rie, de produse farmaceutice, dădea acelei uliți mici o asemănare vagă cu unele uliți din Bas.. sel sai din Zurich. Berăria o ţinea un Elve- țian, și era ticsită cu Gmeni de pe acolo. Când se deschidea ușa, prin negura lulelelor şi greu- tatea dâsă a accentelor de la Nord, ţi se părea că vedi o sală imensă şi j6să cu şunci atârnate de bărne, butâe cu bere aliniate, tărîţe de lemn 
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până la genunchi, iar pe tejghea farfurii mari cu 
salată de cartofi roşii ca nisce castane, coşuleţe 
cu eornuri, abia eşite din cuptor şi presărate 
preste tot cu sare albă pe nodurile lor daurite. 

Timp de două-deci de ani, Risler își avuse 
acolo luleaua lui, o lulea lungă însemnată cu nu- 
mele s&i la rastelul 6speţilor obicinuiţi, și masa 
sa la care veneau să ședă căţi-va compatrioți eum- 
pătaţi, tăcuţi, cari ascultai şi admirai, fără a le 
pricepe, nesfărşitele discuţii ale lui Chebe și De- 
lobelle. Odată cu Risler, desertaseră din berărie 
şi aceşti doi din urmă, pentru mai multe motive 
serise. Mai întâiă D. Chebe şedea acum forte 
departe. Graţie generosităţii copiilor săi, el reali- 
sase însfârşit visul vieţei sale întregi. 

— Când voii fi bogat, dicea totdeauna omule- 
țul în apartamentul său cel trist din Marais, voit 
avea casa mea, la porţile Parisului. aprâpe de 
câmp, şi o grădiniţă pe care o voiii săpa şi o 
voiii uda eă singur. Asta at fi mai folositor să- 
nătății mele decâr tâte emoţiile din capitală. 

Ei bine! el își avea acum casa sa, și cu tâte 
acestea fericit încă nu se simțea vi-o jur. 

Era la Montrouge, pe drumul de rondă: «Că- 
suţă elveţiană cu prădină,» seria pe biletul de în- 
chiriat al cărui carton pătrat dădea o idee aprope 
exactă de dimensiunile proprietăţii. 'Papetele erau 
noi și câmpenesci, picturile prâspete de tot; o 
saca cu apă pentru stropit pusă lângă o boltă de 
viţă sălbatică, ţinea loc de eleșteii. Mai adăogaţi 
la tâte acestea folse, că un singur gard despăr- 
ţea acest paradis de altă «căsuţă elveţiană cu gră- 
dină», la fel cu cea dîntâiii, unde locuia casierul 
Sigismund Planus cu sora sa. Pentru madame
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Châbe acâstă vecinătate era preţisă. Când buna femee se plictisea, lua cu sine o provisiune de împletituri şi de cărpeli şi lucra sub bolta bătră- nei fete, pe care o uimea cu povestirea splendo- rilor sale din trecut. Din nenorocire bărbatul ei mavea aceleași distracții. 
Totul însă a mers bine la început. Era prin 

toiul verii. D. Ch&be, cu mănecile într'una sufle- cate, își făcea instalaţia. Cel mai mic cui de bă. tut în casă era obiectul unor reflexii plictisitâre, unor diseuțiuni nesfârșite. Pentru grădină, același lucru. Întâiii hotărise să facă dintrinsa o grădină englesă. cu pajiști totdeauna, verdi, cu alee învir- tite. adumbrite de crânguri. Dar la naiba! crân- gurile se cam codeaii să r&sară. 
— Pe legea mea! aş avea mare poltă s'o pre- fac înt”'o grădină de legume, dicea omuleţul ne: 

răbdător. 
Și iatăl acum visând întruna la straturi de le- gume, la fasole de harag, la piersicii în formă de boltă. Săpa dimineț întregi, încruntând sprîn- c6na cu un aer preocupat, ştergându-și fruntea într'adins dinaintea femeei sale, pentru ca ea să-i dică: 
— Dar odihnesce-te odată... ce vrei să te omori! La urma urmelor grădina rămase mixtă, cu flori şi fructe, cu pare și straturi de legume; şi de câte ori ieșea în oraș, D. Chebe avea grijă să 'și atârne la butonieră o rosă din grădina sa. Cât ţinu timpul frumos, bieţii 6meni nu se mai săturaă să admire apunerile s6reluj dinapoia torti- ficaţiilor, lungimea dilelor, aerul cel sănătos de la țară. Câte odată, stra, cu ferestrele deschise, ei cânta câte un duo; și dinaintea stelelor de pe  
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cer cari se aprindeaă odată cu felinarele drumu- 
lui de fer de centură, Ferdinand devenea liric... 
Dar când începură ploile și nu se mai putea eși, 
ce întristare! madame Chebe, parisiană din cap 
până la piciore, regreta atunci ulicidrele din Ma- 
rais, drumurile ei la piaţa Blancs-Manteaux, şi la 
furnisorii” cartierului. 

Şedând la ferâstră, la locul de unde observa 
și unde cosea, ea se uita la grădiniţa umedă în 
care volburele veştejite şi călțunaşii desfrundiţi 
se deslipeaii ei înşişi de cotârele lor cu un fel 
de descurajare, la acea linie lungă și dreptă a 
talusurilor vecinic verdi, şi ceva mai departe, în 
colțul unei uliţi, la staţiunea omnibusurilor din 
Paris, cu tâte punctele parcursului lor scrise în 
litere ademenitâre pe pereţii lustruiţi. De câte ori 
un omnibus se punea în mişcare, ea, îl urmărea 
cu privirea întocmai cum un amploiat de la Ca- 
yenna sai de la Numea se uită cu jind la vapo- 
rul care se întârce în Franța, călătorea cu dinsul, 
scia la ce punct se va opri, la ce altul se va în- 
t6ree greoiii atingând cu roțile sale geamurile 
prăvăliilor... 

Simţindu-se prisonier, D. Chebe deveni gr6z- 
nic. De ocupat cu grădina, nu mai era cu pu- 
tință. Dumineca, fortificațiile erai pustii; el nu 
mai putea să se plimbe printre familiile de lucră- 
tori. cari prândeai pe iarbă, să mergă de la un 
grup la altul, în calitate de vecin, cu pantofi bro- 
daţi pe picidre, și cu autoritatea unui bogat pro- 
prietar din vecinătate. Tocmai acesta îi lipsea, 
sfăşiat cum era de dorinţa de a face pe alţii să 
se ocupe de dinsul. De atunci, nesciind ce să 
mai facă, ne mai având pe nimeni cui să impue,
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pe nimeni care să-i asculte planurile şi istoriile 
sale, povestea cu accidentul întâmplat ducelui de Orleans, —un accident la fel sciți că-i s'a întâm- 
plat şi lui în ţinereţe — nenorocitul Ferdinand 
încărca cu mustrări pe soția sa. 

— Fiica-ta ne exilăză,... fiicei ti îi e ruşine cu 
noi... 

T6tă diua nu se audea decât: «Fiică-ta... fiică- ta... fiică-ta...» Căci, în iritarea sa contra Sido- nici, el o tăgăduia, lăsând soţiei sale responsabi- litatea acelui copil monstruos şi denaturat. Era o adevărată ușurare pentru madame Ch&be, când bărbatul ei se suia pe un omnibus de la staţie, 
și pleca să prindă pe Delobelle, care era totdea- 
una dispus a hoinări, şi să'şi verse în. sînul ace- 
stuia tot necazul ce-l avea pe ginerele și pe fii- 
că-sa. 

Ilustrul Delobelle era, și el mâniat pe Risler, şi dicea bucuros de dînsul: «E un calie...» 
Marele om sperase să facă parte integrantă din noul menagiii, să fie organisatorul s&rbărilor, ar- 

bitrul eleganţelor. ȘI când colo, Sidonia îl primea cu r&câlă, iar Risler nici că-l mai învita la beră- rie. Totuşi artistul nu se plângea tocmai tare, şi 
de câte ori întâlnea pe amicul s&i, îl încărca cu 
îndatoriri şi cu linguşiri; căci avea în curând să aibă nevoe de dinsul. 

Obosit de a mai aștepta pe directorul inteligent, și vădând că nu mai vine acel rol. pe care îl spera de atâţia ant Delobelle avusese ideea să cumpere un teatru și să-l explâteze el însuși. EI se bizuia pe Risler în privința fondurilor. 'Toe- mai atunci, pe bulevardul Templului, să găsea de vîndare un mic teatru, din causa falimentului di-   
i
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rectorului s&ii. Delobelle vorbi despre acâsta lui 
Risler, mai întâi întrun mod forte vag, sub o 
formă cu totul ipotetică: «Ar fi o afacere fârte 
bună de făcut...» Risler asculta cu flegma-i obi- 
cinuită, apoi răspundea: «Intr'adevăr, ar fi forte 
bună pentru D-ta...» Apoi, la o propunere mai 
directă, neîndrăsnind să dică «nu» găsise scăpare 
în unele cuvinte ca: «voit vedea... mai târdii... 
nu dic nu...» şi în cele din urmă lăsase să-i scape 
acest cuvînt nenorocit: «Aş trebui să văd de- 
visul». 

Opt dile de a rîndul muncise artistul, făcuse 
planuri, aliniase ţifre, aședat între cele două fe- 
mei cari îl priveai cu admiraţiune și se îmbătat 
cu acest vis noii. In tâtă casa, se audea: «D. De- 
lobelle vrea să cumpere un teatru.» Pe bulevard, 
prin cafenelile actorilor, nu se vorbea de cât de 
ac6stă cumpărătore, căci Delobelle nu ascundea | 
nimănui că a găsit un dătător de fonduri; şi a- 
cesta făcea, că era înconjurat de o mulţime de ac- 
tori fără slujbă, prieteni vechi cari îl lovea cu 
familiaritate pe umăr şi îi reaminteau persâna lor. 
— «Seik, b&trânule...» El promitea angajamente, 
prăndea la cafenea, scria scrisori acolo, saluta cu 
virful degetelor pe cei cari intra, făcea convor- 
biri f6rte animate prin colţuri; și deja doi au- 
tori prăpădiţi îi citiseră o dramă în șapte tablouri, 
pe care o găsi «minunată» ca piesă de deschi- 
dere. El qicea: «teatrul mei !» şi îi se trimiteati 
scrisori cu adresa: Domnului Delobelle director». 

Când prospectul fu gata, iar devisul făcut, el 
merse să caute pe Risler la fabrică. Acesta, fârte 
ocupat, îi dete întâlnire strada Blondel ; şi în a- 
ceeaşi seră, sosind cel dîntâiu la berărie, Delobelle
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se instalase la vechia lor masă, ceruse un ur- 
cior și două pahare, și se puse să aștepte. Aş- 
teptă mult, cu ochii la ușă, tremurând de nerăb- 
dare. Risler nu mai venea. De câte ori intra ci- 
neva, Delobelle întorcea capul. Pusese hârtiile pe 
masă și le recitea gesticulând și cu mișcări din 
cap şi din buze. | 

Afacerea era splendidă şi unică în felul ei. Se 
vedea deja jucând — acesta era punctul princi- 
pal — jucând pe propriul săi teatru roluri făcute 
intr'adins pentru dinsul, potrivite cu talentul săă, 
Și în cari să aibă tâte etectele... 

Deodată uşa se deschise, şi, în fumul lulelelor. 
apăru D. Chebe. El fu tot așa de surprins și de 
vexat de a vedea pe Delobelle precât era Delo- 
belle de a-l vedea pe diînsul. Incă de diminâţă el 
scrisese ginerelui s&u că doresce să-i vorbescă des- 
pre ceva fârte serios şi că-l va aștepta la beră- 
rie. Era vorba de o afacere de ondre, ce trebuia 
tranşată între ei, între patru ochi. Adevărul în a- 
câstă afacere de onâre era că D. Châbe avizase 
că lasă căsuţa sa de la Montrouge și că luase 
cu chirie în strada du Mail, unul din cartie- 
rele cele mai comerciale din Paris, un magasin 
şi un entresol... Un magasin?... Ei bine! da... 
Și acuma era cam speriat de ceea ce făcuse, ne- 
liniștit de a sci ce va dice fiică-sa despre asta, 
cu atât mai virtos că magasinul costa mult mai 
scump de cât casa din Montrouge şi că necesita 
câte-va reparaţii fârte seriâse la mutare. Și fiind- 
că cunoscea de de mult bunătatea ginerelui săă, 
D. Chebe ţinea să-i se adreseze lui întâiă, spe- 
rând să-l căștige în partea sa și să-i lase apoi pe   
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s6mă respunderea acestei lovituri de Stat domes 
tice. Dar în locul lui Risler, găsea pe Delobelle. 

Se uitară unul la altul cu ochi răi, cu ura a 
doi căini cari se întâlnesc dinaintea aceleaşi stră- 
chini. Fie-care din ei înţelese pe celalt ce aş- 
tepta, și deci nu încercară de a se mai înșela. 

— Ginerele mei nu e aici ? întrebă D. Chăbe 
inspectând cu c6da ochiului hărţogele respândite 
pe masă, şi subliniând cuvîntul «ginerele mei», 
pentru a' arăta bine că Risler e al lui şi nici de 
cum al altuia. 

— Il aştept, respunse Delobelle, străngendu-și 
hărtiile. 

Cu buzele încleștate, el adăogâ cu un aer demn, 
misterios și teatral ca întotdeauna : 

— E vorba de ceva fârte important. 
— Și eă de asemenea... afirmâ D. Chebe, ai 

cărui trei peri din cap se sbârliră ca ghimpii unui 
aricii. 

In același timp el se aşegă pe divan lângă De- 
lobelle și ceru și el un urcior cu două pahare; 
apoi, cu mâinile în buzunări, cu spatele la zid, 
într'o posiţie rescrăcănată, se puse de asemenea 
să aştepte. Cele două pahare gâle unul lângă al- 
tul, destinate amîndouă aceleeași persone, aveai 
aerul de a se ameninţa. 

Și Risler care nu mai venea. 
Cei doi băutori tăcuţi erai nerăbdători, se sbu- 

ciumati pe divan, sperând mereu că unul din ei 
se va plictisi de atâta așteptare. In cele din urmă, 
necazul lor debordâ, şi bine înţeles, pe spinarea 
dietului Risler. i 

— Ce necuviinţă! să facă să aștepte atâta pe 
un om de virsta mea, începu D. Chebe, care nu
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pomenea nici odată de virsta-i înaintată de cât în asemenea împrejurări. 
D. Delobelie răspunse : 
— Mi se pare, într'adevăr, că și bate joc de noi. Și celalt: 
— Domnul va fi având desigur lume la masă. — Și ce lume!.. dise cu un ton dispreţuitor ilustrul Delobelle, în care se redeșteptaii nisce a- mintiri durerâse. 
— Și adevărul este... continuă D. Chebe. Se apropiară unul de altul şi vorbiră. Amiîn- doi aveati multe pe inima lor împotriva lui Ris. ler și a Sidoniei. Iși vîrsară focurile, Acest Ris- ler, cu tâtă bunătatea sa, nu era în fond de cât un egoist, un parvenit. IȘi bătură joc de pronun- țarea şi de ţinuta sa, imitară câte-va din maniile sale. Apoi vorbiră de menajul săi, și își şoptiră mai multe lucruri, rîdând din tâtă inima. Se îm- prieteniseră iar. 

D. Ch&be mergea prea departe: — Și bage-şi minţile în cap! EI a făcut nebunia de a îndepăr- tat pe părinţi de copilul lor; de-i se va întâm- pla ceva, el nu va avea nimic ce să ne reproşeze. O fată care nu mai are dinaintea ochilor exem- plul părinţilor ei, mă înţelegi... 
— Negreșit... negreşit... dicea Delobelle; mai ales că Sidonia sa făcut; foare cochetă... In sfăr- şit, ce vrei? El nu va avea decât ce merită. ure un om la vîrsta lui a trebuit să... Sst 1... iată-l, Risler tocmai intrase şi se apropria împărțind la stringeri de mâini dealungul băncilor. Intre cel trei amici, fu un moment de jenă. Ri- sler se scusâ cât putu. Întârdiase acasă, căci Si- - donia avea mosafiri, — Delobelle atinse cu picio-    
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rul sub masă pe D. Ch&be, — şi tot vorbind bie- 
tul om, cam nehotărit dinaintea celor două pa- 
hare g6le cari îl așteptai, nu scia dinaintea că- 
ruia să se aşede. 

Delobelle fu mărinimos: 
— Aveţi de vorbit, Domnii mei, nu vă jenaţi. 
Și murmurâ făcând semn din ochi lui Risler: 
— Am cu mine hărtiile. 
— Hărtiile ?... dise celalt uluit. 
— Devisurile... şopti artistul. 
Apoi, afectând o mare discreţie, se retrase în- 

trun colț şi se cufundă în citirea hărţâgelor cu 
capul între mâini, cu mâinile pe urechi. 

Lângă dinşul, ceilalți doi vorbeaă, mai întâiii 
încet, apoi mai tare, căci timbrul ascuţit și sgo- 
motos al d-lui Chebe nu se putea modera mult 
timp... Nu era încă în vîrstă de a se îngropa, ce 
dracul... Ar fi murit de plictisâlă la Montrouge... 
Strada du Mail, du Sentier, sgomotul şi activita- 
tea cartierelor comerciale, iată ce-i trebuia lui. 

— Bine, dar un magasin ?... La ce vă folose- 
sce ?... îndrăsni Risler să spuie cu sfială. 

— La, ce-mi folosesce un magasin?... La ce-mi 
folosesce un magasin? repetă D. Chăbe, roșiii 
ca un oi de Paști şi înălțându-şi vocea până la 
cel mai înalt grad al diapasonului s&ă... Fiind-că 
sînt un negustor, domle Risler. Negustor, fiii de 
negustor... Ah ! văd eii ce vrei să'mi dici. Că n'am 
negoţ... Dar a cui e vina?... Dacă persânele cari 
m'aii închis la Montrouge, la porţile Balamucului, 
ca pe un ramolit, ar fi avut mal bine idea să'mi 
procure fonduri pentru o întreprindere... Aci Ri- 
sler isbuti, să-l facă să tacă, şi nu se mai audiră 
decât fărămituri de conversaţie: «...magasin mal
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comod... cu tavan înalt... se respiră mai bine... planuri de viitor... afacere gigantică... voii vorbi 
la timp... Mulţi 6meni vor r&mânea uimiţi.» De- lobelle prindea într'una la bucăți de frase şi se arăta din ce în ce mai absorbit în devisurile sale, prefăcându-se că n'aude nimic. Risler, încurcat, 
trăgea din când în când câte o înghiţitură de bere, „ca să 'și păstreze cumpătul. In sfărșit, când D. Chebe se linişti, şi nu fără motiv, ginerele săi 
se întârse suridând către ilustrul Delobelle, a că- rui privire severă și rece părea a dice: «Ei bine! 
dar ei ?..» 
— Ah! Dumnedeule... e adevărat..., gândi bie- . 

tul om, 
Işi schimbâ imediat locul şi paharul și se puse 

în fața artistului; dar D. Ch&be nu avea politeţa 
lui Delobelle. In loc de a se străcura pe nesim- 
țite, el își apropiâ urciorul și se băgâ în mijlocul 
lor, așa că marele om, care nu voia să vorbâscă 
dinaintea lui, trebui săşi puie solemn pentru a 
a doua 6ră hârtiile în buzunar, și să dică lui 
Risler : 

— Vom vorbi mai târdiu. 
Și fiind-că era deja târdiă, D. Châbe se gândi: 
«Ginerele meii e așa de prosticel... De-l voii 

lăsa cu cartoforul ăsta, cine scie cât are să-i 
scâţă ?» 

Și așa rămase să-l supravegheze. Artistul era 
furios. Să amâne lucrul pe altă di? Cu nepu- 
tință, căci Risler tocmai îi informa că plecă a doua di să petrecă o lună la Savigny. 

— O lună la Savigny ?... dise D. Châbe exas- 
perat de a vedea pe ginerele sti scăpându-i din mână... Dar afacerile?
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— Oh! voit veni la Paris în tâte dilele cu 
George... D. Gardinois a ţinut să-o revadă pe mica 
lui Sidonia. 

D. Chebe dete din cap. Lucrul îi se părea fârte 
imprudent. Afacerile sint afaceri. Trebue să fii la 
post, vecinic la post. Cine scie? pâte că fabrica - 
se aprinde, într'o n6pte. Şi el repetâ cu un aer 
sentenţios: «Ochiul stăpânului, iubite, ochiul stă- 
pânului», în timp ce alături de el, artistul — că- 
ruia de asemenea nu-i convenea plecarea acâsta, 
— rotundea ochiul sâui cel mare şi-i da o expre- 
sie subtilă şi autoritară, adevărata expresie a o- 

.. chiului stăpânului. 
In fine, la miedul nopţii, cel din urmă omni- 

bus din Montrouge duse pe tiranicul socru acasă, 
și Delobelle putu să vorbâscă. 

— Mai întâii prospectul, dise el, nevrând să 
abordeze îndată chestiunea Ţifrelor,*şi cu oche 
larii pe nas, cu un ton patetic de par-că ar fi 
fost pe scenă, începu să citâscă: «Când conside- 
răm cu sânge-rece gradul de decrepitudine în care 
a cădut arta dramatică în Franţa, când măsurăm 
distanța care separă teatrul lui Moliere...» Erai 
mai multe pagini de felul acesteia. Risler asculta, 
trăgând din lulea. neîndrăsnind să se misce, căci 
lectorul la fie-care minut îl privea pe de-asupra 
ochelarilor săi, spre a judeca efectul fraselor sale. 
Din nenorocire, tocmai la mijlocul prospectului, 
cafeneaua se închise. Se stingeau becurile, trebuiră 
să plece.. Dar devisurile ?... Se înţeleseră ca să 
citescă pe drum... La fie-care bec de gaz se opreaii. - 
Artistul făcea ţifrele să defileze... Atâta peniru 
sală, atâta pentru luminat, atâta pentru dreptul 

8
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săracilor, atâta pentru actori... Asupra chestiunii 
actorilor, el se opri mai mult. 
— Avantagiul acestei afaceri, dicea el, este că 

nu vom avea pe primul rol de plătit... Primul 
nostru rol va fi Bibi... (Când Delobelle vorbea de 
sine însuşi, se numea bucuros Bibi...) Un prim- 
rol se plătesce cu dou&-deci de mii de lei... ne- 
având dar de plătit, e tot una ca și cum ai pune 
dou&-deci de mii de lei în buzunarul D-tale. Ce 
dici, nu e așa? - 

Risler nu răspundea. Avea aerul constrîns, pri- 
virile_rătăcite ale omului a cărui gândire e aiu- 
rea. Delobelle, care isprăvise devisurile de citit, 
vedea cu spaimă apropiându-se colțul stradei Vi- 
eilles-Haudriettes, și atunci puse chestiunea fără 
ocol. Voia, da sati nu, să facă afacerea? 

— Ei bine!... nu, răspunse Risler însufleţit de 
un curagiii eroic, pe care i-l însuflase mai ales 
vecinătatea fabricei şi gândul că fericirea casel 
sale era în joc. Delobelle rămase încremenit. Cre- 
duse afacerea terminată, și acum sdrobit, cu hâr- 
tiile în mână, se uita la celalt cu nisce ochi ro- 
tundi. 
— Nu, reluă Risler... Nu pot să fac ce-mi ceri... 

și iată de ce. 
Încet, cu greutatea-i obicinuită, bietul om îi 

explică că nu era bogat. 'De şi asociat al unei 
case însemnate, el nu dispunea de un capital al 
său. El și (xeorge primea lunar o sumă anumită 
de la casă; apoi, la inventariul de la sfîrşitul 
anului își împărțea căştigul. Instalaţia îi înghi- 
țise tOte economiile. Și mai erau patru lunii până 
la inventariă. De unde să scâță cele 30,000 ler 
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ce trebuia date imediat pentru cumpărarea tea- 
trului ? Și apoi afacerea putea să nu reușâscă. 
“— Imposibil... Bibi va sci să vegheze! Şi vor- 

bind ast-fel, s&rmanul Bibi își înălța talia; dar 
Risler era fârte hotărit, și tâte raționamentele lui 
Bibi se sfărâmai de același refus: «Mai târqii, 
peste doi ani, peste trei ani pâte, nu die nu...» 

Artistul se împotrivi mult şi bine, apărând te- 
renul pas cu pas. Ceru să prefacă devisurile. Pte 
că ar avea lucrul mai eftin... «Or cât de eftin, va 
fi tot prea scump pentru mine, întrerupse Risler.., 
Numele msii nu-mi aparţine. El face parte din 
firma socială. N'am dreptul să-l amanetez. Aface- 
rea D-tale ar putea să mă ducă la faliment!» 
Vocea îi tremura pronunţând acest cuviat faliment. 

— Dar totul are să fie pe numele moi, dicea 
Delobelle, care nu avea nici o dată desilusii. in- 
cercă totul ca să-l convingă, invocă interesele sa- 
cre ale artei, şi merse până acolo că-i vorbi da 
micile actrițe ale căror ochiade provocătâre... Ri- 
sler isbucni întrun hohot de ris: 

— Aide, aide, berbantule... Ce tot umbli cu mof- 
turi... Uiţă că sîntem însuraţi amîndoi, că e tărdiă 
și că femeile nâstre ne vor fi așteptând... Fără 
supărare, nu e aşa?... Nu e de loc un refus, mă |. 
înţelegi... Ceva mai mult! vino de mă caută după 
inventariii. Vom mai vorbi atunci... Ah! iată Şi 
pe moș Achille care stinge gazul... Te pără- 
sesc. Adio. | 

Era câsul unu trecut după miedul nopţii când 
artistul ajunse acasă. 

Cele două femei îl așteptat lucrând ca în tot- 
deauna, dar cu o emoţiune febrilă ce nu avuse- 
seră până atunci. La fie-care moment, fârfeca cea
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mare cu care mama Delobelle tăia firele de alamă, 
avea fremurături ciudate, iar degetele cele mici 
«ale Desireei, cari tocmai montat o gătâlă de cap, 
îţi luai vederile, atât mergeau de repede. R&s- 
pândite' pe masă dinaintea sa, penele cele lungi 
ale păs&rilor-muște păreai și ele că at un nu 
sciu ce mai strălucitor, un colorit mai bogat de 
cât în cele-lalte dile. Un mosafir frumos numit 
Speranţa venise la ele în sâra aceea Ea se căs- 
nise să urce cele cinci etaje pe o scară întune- 
cOsă, și să casce ușa micei locuinţe, spre a arunca 
o privire lumin6să. Ori câte decepţiuni vel fi avut 
în viaţă, acele licăriri magice te ademenesc în 
tot-deauna. 
— Oh! dacă tatăl ar putea să reuşâscă, di- 

cea din când mama Delobelle, vrând parcă să re- 
sumeze în aceste cuvinte, o lume de gândiri fe- 
ricite, în care o cufundaii visurile ei. 
— Va reuşi, mamă, poţi să fii sigură. D. Ri- 

sler e așa de bun, garantez ei pentru dinsul. Si- 
donia ne iubesce şi ea mult, cu tâte că de când 
sa măritat a cam părăsit pe amicii ei. Dar tre- 
bue să ţinem semă de situaţiuni... De alminteri 
nu voii uita nici odată ce a făcut pentru mine. 

Și la gândul jertfei ce Sidonia făcuse pentru 
dinsa, mica schi6pă lucra cu o iuțălă încă și mai 
febrilă. Degetele-i electrisate se mişcat cu o pu-: 
tere îndoită. Ai fi dis că alergat după un ce fu- 
gitif, ce nu se pâte prinde, cum bunidră fericirea 
sau amorul pentru cineva care nu te iubesce. 

«Dar ce a făcut ea pentru tine?» ar fi trebuit 
so întrebe mama. Ceea ce dicea însă fiică-sa nu 
o interesa de loc în acel moment. Ea nu se gân- 
dea decât la omul ei cel mare: 
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-— Hei! ce dici, fetiţo?... Dacă tata ar reuşi să 
aibă un teatru al lui, dacă ar începe din noi să 
joce ca odinidră! Tu nu poţi să-ţi aduci aminte, 
erai prea mică atunci. De al sci ce succese ne- 
bune avea şi cât de aplaudat era! Intro seră, la 
Alengon, abonaţii teatrului i-ai dat o cunună de 
aur... Ah! era atât de strălucitor pe vremea aceea, 
atât de vesel, atât de fericit de a trăi. Cei cari 
îl văd astă-di nu-l mai cunosc pe bietul om, atât 
de mult la schimbat nenorocirea... Ei bine! sînt 
sigură, că nu-i lipsesce de cât un dram de suc. 
ces, ca să fie iarăși tînăr şi mulţumit... Și apoi, 
ce de bani se căştigă cu direcţiunile. La Nantes, 
directorul avea trăsură. Ce ai dice, să avem și 
noi trăsură ?... Dă, ar fi prea frumos!... lacă ce 
ți-ar trebui ţie. Vei putea să eși la plimbare, să 
mai părăsesci puţin fotoliul. Tata ne va duce la 
țară. Al să vedi apă, arbori, tu care le jinduesci 
atâta. 

— Oh! da arbori... qicea încetinel şi tremurând 
de emoţiune mica și palida prisonieră. 

In acest minut, pârta de jos a casei fu trântită 
cu putere de zid; şi paşii corecți al D-lui Delo- 
belle răsunară în coridor. Fu un moment de în- 
cordare durer6să, mută și fără r&suflare. Cele două 
femei nu „cutezai să se privâscă, şi frfeca cea 
mare a mamei tremura așa de tare, că tăiâ alama 
d'andâsele. 

Bietul om, întradevăr primise o lovitură teri- 
bilă. Ilusiile-i nimicite, umilirea refusului, glumele 
batjocoritâre ale comaradilor săi, nota de la ca- 
fenea unde prândise pe credit tot timpul direc- 
țiunii şi pe care va trebui s'o plătâscă, t6te aces- 
tea îi apăreaii în tăcerea şi în întunerecul celor
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cinci etaje ce avea de urcat. Era cu inima sdro- 
„bită... Ei Line, natura de artist era aşa de înră- 

dăcinată întrînsul, că până şi în acestă durere 
atât de sinceră, el credu că trebue să puie o 
mască tragică și de convenţiune. 

Cum intrâ, se opri, aruncă o privire fatală a- 
supra atelierului, asupra mesei încărcată cu lu- 

- ceru, și a cinei care îl aștepta întrun colț şi asu- 
pra celor două figuri neliniştite cari îl priveati 
cu ochi strălucitori. Artistul stătu un minut fără 
să vorbâscă, şi sciți cât de lung pare la teatru 
un minut de tăcere; apoi făcu trei pași, cădu pe 
un scaun de lingă masă, și dise cu o voce șue- 
rătore : 

— Ah! sînt blestemat ! 
În același timp dete pe masă un pumn aşa de 

groznic că păsările şi muștele pentru mode se ri- 
sipiră în cele patru colţuri ale odăiei. Femeea sa, 
înspăimântată, se sculă şi se apropiâ cu sfială de 
dînsul, iar Desirea sări în sus în fotoliul ei, cu 
o expresiune de neliniște nervâsă care îi con- 
tracta 16te trăsurile feţei. 

Lungit pe scaunul săi, cu braţele lăsate în jos, 
cu capul pe piept, artistul vorbea cu sine însuși. 
Monolog fărămiturit, întretăiat, întrerupt de sus- 
pine şi de sughiţuri dramatice, plin de blesteme 
împotriva burgesilor ticăloși, egoiși, aceşti mon- 
ştrii cari se nutresc cu carnea și sângele artis- 
tului. 

Apoi el îşi reaminti întrega-i viaţă de teatru, 
triumiurile de la început, cununa de aur a abo. 
naţilor din Alencon, căsătoria sa cu acestă <fe- 
mee sfântă» ; şi ar&ta cu mâna spre biata ființă care sta în picidre lângă dînsul, scăldată în la- 
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crimi, cu buzele tremurânde, dând din cap b&- 
trănesce la fie-care vorbă a bărbatului ei. 

Ori cine, care nar fi cunoscut pe ilustrul De- 
lobelle ar fi putut întradevăr, după acest mono- 
log așa de lung, să povestescă t6tă existenţa-i cu 
deamănuntul. Aminti sosirea sa la Paris, necazu: 
rile şi privaţiunile sale. N'aveai decât să te uiţi 
la faţa-i largă și înflorită alături 'de acele două 
figuri femeesci uscate şi slabe. Dar artistul nu 
prea avea timp să vadă acesta, și continuă să se 
înbete cu cuvintele-i declamatorii : 

— Oh! dise el, să fi luptat atâta... Dece ani, 
cinci-spre-dece ani de când lupt, susținut de aceste 
creaturi devotate, nutrit de ele. 

— Papa, papa, nu vorbi aşa... ruga ferbinte 
Desirea, cu mâinile înpreunate. 

— Da, da, nutrit de ele... şi nu roșesc,,. Căci 
numai în vederea sfintei arte primesc tâte aceste 
devotamente... Dar acum a trecut ori-ce măsură. 
Sa făcut prea mult pentru mine. Renunţ. 
— Oh! dragul mei, ce ai dis? strigă mama 

Delobelle alergând spre dînsul. 
— Nu, lasă-mă... Nu mal am putere. Ei ai 

omorit în mine pe artistul. Sa isprăvit... Renunţ 
la teatru, 

Atunci de ai fi vădut cele două femei cum îl 
înconjuraii cu braţele lor, cum îl r:gai să lupte 
încă, şi cum îi probaii că n'avea dreptul să re- 
nunțe, n'ai fi putut să "ţi reţii lacrimile. Delo- 
belle se împotrivea cu tâte acestea, 

In cele din urmă cedă, promise să mai aștepte 
cât-va timp, fiind-că o doreai ele; dar ati tre- 
buit multe rugi fierbinţi și mângăieri până ca să-l 
hotărască.
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Un sfert de ceas în urmă, marele om, obosit 
de monologul săi şi ușurat de expansiunea ce 
dăduse desperării sale, sta la un colţ de masă și 
mânca cu poftă cina de seră. Din totă emoțţiunea 
de la început nu-i rămăsese de cât o mică obo- 
s6lă, ca aceea pe care o simte un actor după ce 
a jucat într'o s6ră un rol fârte lung şi fârte dra. 
malic. 

In asemenea cas, artistul care a emoţionat o 
sală întrâgă şi plâns cu lacrimi adevărate pe 
scenă, nu se mai gândesce la rolul săi odată 

" alară. EI își lasă emoţiunea în lojă odată cu cos- 
tumul și cu perucile, în timp ce spectatorii mat 
naivi, mai adânc impresionați, se întorc acasă cu 
ochii roşii, cu inima frântă, și supraexcitarea ner: 
vilor lor îi ţine deştepţi încă multă vreme. 

Mica Desirea şi mama Delobelle nu dormiră 
mult în acea n6pte! 

 



  

IV 

LA SAVIGNY 

_A fost o mare nenorocire șederea celor două . 

menajuri la Savigny timp de o lună. 

După doi ani, George și Sidonia se regăseati 

unul lângă altul pe vechea proprietate, prea veche 

pentru a nu fi vecinic aceeași, şi unde pietrișul, 

eleşteele, neschimbătâre, păreaii o derisiune a toţ 

ce se schimbă şi e trecător. Ar fi trebuit două 

suflete, mult mai tari, mult mai oneste, pentru 

ca acestă apropiere să nu le fie funestă. 

"Cât despre Clara, ea nici o dată nu fusese aşa 

de fericită, nică o dată Savigny nu-i păruse mai 

frumos. Ce bucurie avea să 'și plimbe copilul pe 

pajiştele pe care mersese ca copilă, să şedă, ea 

mamă tînără, pe băncile adumbrite de pe cari 

mama ei odinidră îi supraveghea jocurile, să mergă 

la braţul lui George să recunscă cele mai mici 

colţuri unde se jucaseră împreună. Ea gusta o 

satisfacţie liniştită, acea fericire deplină a vieţelor 

pacinice care să sârbe în tăcere; şi tâtă diua ro- 

chiile ei de diminâţă cele lungi se tărati pe alee,
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oprite din când în când de mersul încet al copi- lului, de ţipetele și de cererile sale. 
Sidonia lua rar parte la acele plimbări părin- esci. Ea dicea că sgomotul copiilor o obosea. şi în privința acesta se găsea de acord cu bătrînul Gardinois, care găsea ori-ce pretext bun pentru a negăji pe nepâtă-sa. El credea că 'ŞI va ajunge scopul, ocupându-se numai de Sidonia, și sărbă- torind'o și mai mult de cât întâia Gră. Trăsurile ascunse de doi ani prin șoprâne, şi cari se scu. turaii de praf o dată pe s&ptămână, fiind-că pă- ianjenii își torceai pânzele pe pernele de mătase, îi fură puse la disposiţie. De trei ori pe di se pu- nea caii la trăsură și pârta cu zăbrele se întorcea continuu pe țăţâne. Grădinarul îngrijea mai bine de flori, fiind-că madame Risler alegea pe cele mai frumâse pentru a și le pune în păr sera la ora mesei; apoi veneaii și mosafiri. Se organisa partide de mâncări de nămiedi, pe cari madame Fromont le presida, dar în cari Sidonia, cu firea ei viGiă, strălucea în tâtă splendorea ei. De al- minteri Clara îi lăsa adesea locul liber. Copilul avea ceasurile sale de somn şi de plimbare, pe care nici o plăcere nu le zădărnicea, Mama se retrăgea vrând nevrând, și chiar sera de multe ori ea nu putea merge cu Sidonia înaintea celor doi tovarăși, cari venea de ]a Paris. 

— M8 vei scusa, dicea ea, şi se suia în ca- mera ej. 
Madame Risler triumfa. Elegantă, leneșă, ea mergea în galopul cailor, inconseientă de cursa cea repede, și fără a se gândi la ceva, Vintul r&coros care 'sufla sub vălul ei îi dădea o aparență de viaţă. Nedesluşit. între genele-i 
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pe jumătate închise, un han zărit la un colţ de 
drum, copii răi îmbrăcaţi, pe jos în iarbă aprope 
de şosea, îi reaminteaii plimbările de duminecă 
de odinidră în tovărăşia lui Risler și a părinţilor 
ei, şi mica tremurătură, care o apuca la acestă 
amintire, o făcea mai frumâsă în toaleta-i prâspătă, 

“ purtată cu moliciune și în legănatul dulce al tră- 
surei, în care gândirea ei se adormea fericită şi 
asigurată. 
La gară, mai aștepta şi alte trăsuri. Mulţi o 

priveaii. De două sai trei ori audi soptindu-se 
forte aprâpe de dânsa: «E madame Fromont...» 
şi adevărul este că te puleai uşor înșela, vădân- 

du-i pe câteşi trei întorcându-se de la gară, Si- 
donia în fund, lingă George, rîdând și vorbind 

cu dinsul, Risler în faţa lor vorbind încetişor, cam 

jenat de acea frumâsă trăsură şi cu mâinile sale 

cele largi lungite pe genunchi. La ideea că lumea 
o lua drept madame Fromont, ea se simţea forte 
fericită, și în fie-care di se obicinuia mai mult cu 
ea. La sosire cele două menaje se separaă până 

la ora mesei; dar alături de femeea sa, care ve- 

ghea tăcută la l&gănul fetiţei sale, George Fro- 

mont, prea tînăr pentru a putea gusta intimita- 

tea feriuirii sale, se gândea în tot-deauna la acea 

Sidonie strălucitâre, a cărei voce se audea răsu- 

nând în rulade triumfătâre sub aleele de carpini 
din grădină. 

Pe când castelul s&ă se transforma la capriţiile 
unei femei, bătrânul Gardinois îşi continuă traiul 
săă mărginit de bogătaș plictisit, leneş și nepu- 
tincios. Cea mai frumâsă distracție a lui acum, 
era spionajul. Alergăturile servitorilor, vorbele ce 
se spuneai pe sâma lui în bucătărie, coșul plin
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cu legume şi cu fructe ce se aducea în fie-care dimin€ţă din grădină în sofragerie, erai obiectul unor cercetări continue. Nu exista pentru dinsul plăcere mai mare de cât când prindea pe cineva cu ocaua mică. Acâsta îl ocupa, îi dedea impor- 
tanţă, şi la masă, dinaintea mosafirilor tăcuţi, el povestea cu deamănuntul crima, şireticul cu care a surprins'o, mina vinovatului, spaima și rugă- mintea-i de iertare. 

Pentru acâstă supraveghere vecinică a 6meni- lor săi, uncheașul se slujea de o bancă de piatră ascunsă în nisip, îndărătul unei paulownia imense, Fără a citi sai a cugeta, el sta acolo ore întregi, pândind pe cine intra sau eșea. Pentru nâpte in-" ventase alt-ceva, Sub sala cea mare a antreului, la care ducea peronurile încărcate cu flori, el practicase o deschidere, care răspundea cu camera sa situată în etajul de sus. O țevă acustică per- fecţionată trebuia să-i transmită sus tote sgomao- tele de jos, până și convorbirile slugilor cari luau sera aer prâspăt pe peron. 
Din nenorocire, instrumentul fiind prea per- lect, exagera tâte sunetele, le confunda, le pre- lungea și tic-tacul continuu și regulat al unul c6- sornic mare de perete, țipetele unui papagal care sta jos pe o prăjină, ocăcăitul vre-unei găini, um- blând dupe un grăunte perdut, iată tot ce putea să audă D. Gardinois când punea urechea pe ţevă. Cât privesce vocile, ele nu-i ajungeaii de cât sub forma unui sbărnăit confus, a unui murmur de glGtă în care nu se putea nimic distinge. Chel- tuise zadarnic o grămadă de bani cu instalaţiu- nea, și, acum își ascundea minunea-i acustică în- trun falt al perdelelor patului săi,
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Într'o nâpte, omul nostru, care tocmai adormise, 
fu deşteptat de o dată de scărțăitul unei uşi. La 
ora aceea, era ceva neobicinuit. Nu se mai au- 
ea de cât labele câinilor de pază pe nisip, sai 
oprirea lor la piciorul unui arbore pe vîrful că- 
ruia şuera o cucuvea. Ocasiunea era nemerită de 
a se servi de ţeva acustică. Apropiând-o de ure- 
che, D. Gardinois se convinse că nu se înşelase. 
Sgomotul continuâ. O ușă se deschise, apoi alta, 
Brâsca uşii de la peron cedâ și ea opintirii, Dar 
nică Pyram, nici Thisbe, nici măcar Kiss, grâz- 
nicul terre-neuve, nu se mișcaseră din loc. Se 
sculă încetişor ca să vadă cine putea să fie acei. 
hcţi ciudaţi, cari eșeaiă în loc să intre, și printre - 
laţurile persienelor, iată ce vădu: 

Un bărbat subţire, înalt, care avea ţinuta lui 
George, dădea brațul unei femei îmbrobodită cu 
dantele. Ei se opriră mai întâiu pe banca din pau- 
lownia ale cărei rămuri eraii în phnă înflorire. 

Era o n6pte admirabilă, albă ca zăpada. Luna, 
atingând culmea arborilor, împrăștia lulgi lumi- 
noși printre frundișul des. Terasele, cu rade albe, 
pe cari câinii terre-neuve alerga într'una cu lâna 
lor crâță, păndind fluturii de n6pte. apele adânci 
întinse şi netede, totul strălucea de o lumină mută, 
liniştită, ca reflectat într'o oglindă de argint. Ici 
şi colo, pe marginea pajiştelor, licurici scănteiat. 

La umbra paulowniei, perduţi în acele întune- 
cimi de n6âpte pe cari le face în jurul ei luna 
lumin6să, cei doi rătăcitori stătură un moment 
jos, fără a 'şi vorbi. De o dată ei se arătară în - 
plină lumină, trecură încetișor peronul, îmbrăţi- 
şati şi plini de dor, și se perdură în aleea de 
carpin: 
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— Eram sigur, îşi dise bătrânul Gardinois, care ÎI recunoscu. Și apoi ce trebuinţă avea să-l recu- n6scă? Ore liniştea câinilor, aspectul casei ador- mite nu-i spuneai mai bine ca orl-ce, ce crimă mișel6scă, nepedepsită, nesciută se comitea n6p- tea în aleele parcului s&ă? Ori-cum, bătrânul ţă- ran fu încântat de descoperirea sa. Fără a mai aprinde luminarea, el merse să se culce ridând singur, iar în micul cabinet plin de arme de vi. nătore, de unde îi pândise, credând mai întâit că are de a face cu hoți, rada de lună nu mai luminâ peste puţin de cât puscile rânduite la pe- rete şi cutiile cu cartușe de tâte numerile. 

Iși regăsiră amorul în colțul aceluiaşi drum. Anul din urmă, cu îndoelile sale, cu luptele sale vagi, cu Împotrivirile sale. pare a nu fi fost de câto preparaţiune a acestei întâlniri, Și odată greșala comisă, ei nu se mirară de cât de a fi așteptat atâta... George Fromont mai ales prinsese de dinsa o patimă nebună. EI își înșela femeea. amica ei cea mai bună; înşela pe Risler, asociatul s&ii, to- _Varășul credincios din ort-ce minut. 
Abondenţa remuşcărilor și renoirea lor neînce- tată, înflăcăra şi mai mult amorul s&ă cu nemăr- ginirea greșelii sale. Sidonia devenise singurul său gând, şi el băgâ de s&mă că până atunci nu trăise. Cât despre ea, amorul el era făcut din va- nităţi și din uri. Ceea ce dorea ea mai mult de cât ori-ce, era umilirea Clarei în ochii sti, Ah! dacă ar fi putut să dică: «Bărbatul tăi mă iu- bessc,.. el te înșclă cu mine...» plăcerea ei ar fi fost şi mai mare. Cât privesce pe Risler, el me- rita întradevăr tot ce-i se întămpla acum. In ve-
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chiul ei jargon de ucenică, pe care îl cugeta încă 
dacă nu-l mai vorbea, bietul om nu era de cât 
un «moş» pe care la luat ca să ajungă la bogă- 
ţie. Sunt făcuţi pentru a fi înşelaţi, nisce aseme- 
nea «moşi!» 

Diua, Savigny era al Clarei, al copilului care 
se mărea, alerga prin nisip, ridea la păsări și la 
nori. Mama şi copilul aveai în partea lor lumina, 
aleele pline de s6re. Dar nopţile albastre erai ale 
adulterului, ale acelei greşeli instalată cu atâta 
nerușinare, care vorbea încet, mergea fără sgo- 
mot sub persienele închise, și dinaintea căreia 
casa adormită se făcea mută, orbă, î îşi regăsea ne- 
simţirea-i de petră, ca şi cum i-ar fi fost rușine 
să vadă şi să audă. 

-



    

SIGISMUND PLANUS 
TREMURĂ PENTRU CASA CU BANI 

— O trăsură, prietene Șorș?... O trăsură, ei?,. Și la ce bun? 
— Te asigur, scumpul meă Risler, că ţi-e in- dispensabilă. Pe fie-care di, relaţiunile și aface- rile nâstre se întind maj mult; cupeul nu ne mai ajunge. Dealminteri, nu e convenabil să vedi în totdeauna pe un asociat în trăsură şi pe celalt pe jos. Crede-mă, e o cheltuială folositâre, care, bine înţeles se va socoti printre cheltuielile ge- nerale ale casei, Aide, decide-te.» 

Deciderea era întradevăr cam grea. [i se părea lui Risler că fură, pentru 'şi plăti luxul neaudit al unei trăsuri; totuși, față cu in- sistența lui George, trebui să cedeze în cele din urmă, căci se gândea în sine: 
— Ce fericită se va simţi Sidonia! Bietul om. nu scia că de o lună Sidonia îşi a- lesese ea însăşi la Binder, cupeul pe care George
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Fromont i-l oferea acum, şi care avea să fie în- 
scris printre cheltuelile generale, pentru a nu da 
de bănuit bărbatului, . e 

Era tocmai omul făcut pentru a fi înșelat tâtă 
viaţa, acest bun Risler. Onestitatea-i înăscută, şi 
acea încredere în 6meni și în lucruri care făcea 
fondul naturei sale limpedi, deveniră și mai pro- 
nunţate de cât-va timp, din causa grijelor ce-i 
dedea gătirea acelei mașine de tipăril Risler, 
destinată a revoluţiona industria tapetelor, şi care 
în ochii săi, representa partea sa de tovarăș în aso- 
ciaţiune. Eşind din desenurile sale, din micul săă a- - 
telier din etajul întâiii, el avea invariabil fisionomia 
absorbită a Gmenilor cari aă viaţa lor de o parte și 
grijile de alta. De aceea ce fericit era de a găsi la în- 
torcere liniştea casei, pe soţia sa veselă, totdeauna 
gătită şi zîmbitâre. Fără să'și explice causa ace- 
stei schimbări, el constata că de cât-va timp cihi- 
cuţa» nu mai era aceeaşi față de dinsul. Acum 
ea îi permitea să'și reiea vechile sale deprinderi: 
Juleaua la desert, somnul cel mie după masă, în- 
tâlnirile la berărie cu D-nii Ch&be și . Delobelle. 
Interiorul lor se transformase de asemenea, se în- 
frumusețase. Din di în di, luxul lua locul :con- 
fortului. De la acele invenţiuni ușore de jardi- 
niere înflorite, de salon stacojiii, Sidonia ajunsese 
la rafinaţiunile modei, la maniile de mobile an- 
tice şi de faianţe rare. Camera el era împodobită 
cu mătase bleu lendre, căptușită ca o cutie cu 
bijuterii. Un piano cu c6dă de marcă veslită, se 
resfăţa în salon în locul celui vechii, şi acum, 
nu de două ori pe săptămână, ci în tâte 'dilele, 
venea profesdrea de cânt, madame Dobson, în- 
mână cu o romanţă înfășurată.
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Era un tip fârte ciudat acâstă femee de origină 
americană, cu părul de un blond acru ca lămăia, 
care se depărta pe o frunte obrasnică şi nisce 
ochi albaştri de o strălucire metalică. Bărbatul 
ei o oprise să intre întrun teatru, și acum dedea 
lecţiuni şi cânta în unele sal6ne burgese. 'Trăind 
mereii într'o lume închipuită de melodii pentru 
cânt şi piano, ea contractase-un fel de turie sen- 
timentală. . | 

Era romanţa personificată. In gura ei, cuvin- 
tele «amor, pasiune» părea de opt-deci de si- 
labe, atâta expresiune punea în ele. Oh! expre 
siunea! lată la ce ţinea mai mult madame Dob- 

„Son, şi ce încerca zadarnic să comunice elevei sale. 
Pe atunci era la modă cântecul «Ay Chiquita», 

cu care Parisul sa gargarisat atâta vreme. Sido. 
nia îl studia conscincios, și tâtă diminâţa o au- 
iai cântând: 

Se dice că te măriţi, 
Tu scii bine cam să mor... 

„— Să mooooor! întrerupea expresiva madame 
Dobson, și prelungind sunetul cu lăngeqâlă pe e- 
benul pianului; şi ea leşina întradevăr, ridicând 
spre tavan ochii ei limpedi şi r&sturnând capul 
fără simţire. Sidonia nu isbutea nici odată s'o -i- 
miteze. Ochii ei vicleni, buza-i plină de viață nu 
erai făcuţi pentru aceste sentimentalităță de harfă 
eoliană. Refrenurile din Offenbach saă Herve, piş- 
cate cu note neprevEdute, în cari un gest, o dă- 
tătură din cap sai din şolduri jOcă un rol însem- 
nat, i-ar fi convenit mai bine; dar ea nu îndrăs- nea să mărturisescă acâsta profes6rei sale lânge. dinde. De alminteri, deşi cântase de multe ori la 
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domnişra Le Mire, avea totuşi o voce încă fi- nără şi plăcută, 
Lipsită de relaţiuni, ea ajunsese cu încetul să 'și facă o prietenă din profesrea ei de musică. O oprea la masă, o lua cu dînsa la plimbare în cu- peul cel noi, o făcea să stea de față la cumpă- răturile de toalete și de bijuterii. Tonul sentimen- tal și compătimitor al dâmnei Dobson însufla încredere. Plângerile ei continue părea că vor să atragă altele. Sidonia îi vorbi de George, de amorul lor, ușurându-și greşala prin crudimea pă- rinților ei, cari ai măritat'o fără voia ei cu un om bogat şi mult mai bătrân de cât dînsa. Madame 

Dobson se arătâ îndată dispusă a o ajula ; nu că era venală, dar femeea asta mititică avea pasiu- 
nea pasiunii, gustul intrigilor din romane. Neno- rocită în căsătorie, măritată după un dentist care o bătea, toți bărbaţii pentru ea erai monștrii. şi bietul Risler mai ales îi făcea efectul unui tiran groznie pe care femeea sa era în drept să 11 u- rască şi să'l înșele. 

Ea [u o confidentă activă și de o mare utili- tate. De două saii de trei ori pe săptămână adu- cea câte o lojă la operă, la opera italiană, sau la 
vre-unul din acele mici teatre, cari, «cu o piesă cu succes» fac «tot Parisul» să cutreere Parisul 
timp de un seson întreg. In ochii lui Risler, 1o- 
curile veneaii de la madame Dobson; ea obținea ori și câte voia în teatrele unde se cântă. Neno- norocitul nici nu scia că cea mai neinsemnată 
din acele -loji la o «premieră» la modă costase 
adesea dece până la cinci-spre-dece napoleoni pe asociatul săi. Era într'adevăr prea ușor. de înşe- lat un bărbat ca diînsul. Increderea-i nesfîrşită



132 - PROMONIE & RISLER 

primea liniștit tote minciunile; şi apoi, el nu cu- 
noscea nimic din acea lume măestrită în care so- 
ţia sa începuse deja a fi cunoscută. Nici odată el 
nu 0 însoțea. Cele câte-va ori, pe la începutul 
căsătoriei, cât a însoţit-o la teatru, el adormise 
fără ruşine, prea simplu pentru a se preocupa 
de public, şi prea slab de minte pentru a se in- 
teresa de piesă. De aceea și păstra o mare recu- 
nosciinţă dâmnei Dobson, care îi ţinea locul lin- 
gă Sidonia. O făcea cu atâta bunăvoință. 

Sera, când soția sa pleca, splendid îmbrăcată 
ca întotdeauna, el o privea cu admiraţiune, fără 
să sciă vreodată cât costaseră acele toalete, nici 
mai ales cine le plătise, şi liber de ori ce bănu- 
ială, o aștepta la gura sobei desenând, fericit de 
aşi putea dice: «Ce bine s'o fi amusând acuma». 

In etajul de jos, la menajul Fromont, se juca 
aceeaşi comedie, dar cu rolurile inverse. Aci, fe- 
meia r&mânea la gura sobei. In tâte serile,o ju- 
mătate de ccas după plecarea Sidoniei, se des- 
chidea portalul cel mare pentru cupeul lui Fro- 
mont. care ducea -pe Domnul la clubul săi. Ce 
vreţi? Comerţul își are exigenţele sale. La club, 
în jurul unei mese de joc, se regulâză afacerile 
cele mari, şi trebue să te duci dacă vrei ca în- 
semnătatea casei tale să nu se micşoreze. Cla- 
ra credea acesta cu naivitate. Când bărbatul ei 
pleca, ea avea un moment de întristare. Ar fi 
dorit atât de mult să-l aibă lângă dinsa, sati să 
mergă la braţul lui să iea puţin aer împreună. 
Dar vederea fetiţei care ciripea dinaintea focului 
şi tropăia cu picioruşele ei trandafirii când o des- 
brăca, o liniştea repede pe mama. Apoi cuvîntul 
cel mare «afacerile», acea rațiune de Stat a co-
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mercianților, era de ajuns întotdeauna s'o facă să 
se resemneze. 

George şi Sidonia se întâlneaii la teatru. Când 
"se vedeaii împreună, ei simţeai mai întâiti un fel 
de satisfacţie de vanitate. Tâtă lumea se uita la 
ei. Ea era întradevăr frumuşică acuma, şi fisio- 
nomia-i neregulată, -care avea nevoe de tâte ex- 
centricităţile modei ca săși facă efectul dorit, 'şi 
le însuşea aşa de bine că sar fi putut dice că 
ele ati fost într'adins inventate pentru ea. După 
un moment, plecaii amindoi. şi madame Dobson 

„rămânea singură în lojă. Luaseră cu chirie un 
“mic apartament în strada Gabriel, în rondul câm- 
piilor Elisee, — visul domnișorelor din atelierul 
Le Mire,—dout odăi lux6se și pacinice unde tă- 
cerea cartierelor bogate, întreruptă numai de uru- 
itul trăsurilor învăluia amorul lor înirun mod de- 
licios. Puţin câte puţin, deprindându-se cu gre- 
şala, ajunse la îndrăsneli, la fantesii. Din qilele de 
lucru de odinidră îi rămăsese în fundul memo- 
riei nume de baluri, de restauranturi faimâse unde 
era curi6să să mârgă acuma, tot așa cum îi plă- 
cea să-i se deschidă ambele canaturi ale porţilor 
de la cusătoresele cele mari, de cari ea nu cu- 
noscuse până atunci decât numai firmele. Şi toc- 
mai acesta căuta ea în acest amor, o r&sbunare 
a suferinţilor şi a umilirilor din tinereţe. Nimie 
nu o amusa, bunidră, la întârcere de la teatru 
sau de la o plimbare de n6pte prin pădure, ca 
o cină la cafeneaua englesă, cu sgomotul viţiului 
luxos înprejurul ei. Din acele excursiuni: conti- 
nue, ea se întorcea cu moduri de a vorbi, de a 
umbla, cu refrenuri îndrăsneţe, cu croieli de ro- 
hi, cari îi dădeau în atmosfera burgesă a vechei
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case comerciale silueta exactă și extravagantă a cocotei parisiene de pe acea vreme. 
La fabrică, începuse a se mirosi ceva. Femeile din popor, şi chiar cele mai sărace sciă repede să prejuiescă o toaletă!... Când madame Risler eşea, pe la ora trei, cinci-deci de perechi de ochi invidioși şi lucitori, cari, pândeai geamurile ate- lierelor de poleitură, o priveaă trecând, spionân- d:o până în fundul consciinţei ef de vinovată prin dolmanul de catifea negră și cuirasa ei de jeuri 

scânteitâre. 
Fără să bage de sâmă, tâte secretele micului ei cap nebunatic sburati împrejurul ei ca şi pan- glicile cari fălfăiati pe grumazul ei decoltat; şi piciGrele-i încălțate cu fineţă în nișce ghete da- urite cu cîte dece nasturi, trădat cu mersul lor tot felul de drumuri necinstite, scările îmbrăcate cu covore pe cari le suiai n6ptea pentru a merge să cineze, și blănile calde cu cari se Îînfăşuraiă când cupeul făcea înconjurul lacului în umbra măzgălită a felinarelor. 
Lucrătârele rideati în batjocură şi 'şi şopteaiă : «Dar iea priviţi-mi pe înfumurata aia 1... Și cum: sa împopoţonat să iasă... le sigur că nu pentru biserică s'a îmbrăcat ea aşa... Și când te gânde. sci că acum trei ani, se ducea la atelier în tâte dimineţile cu mantila ei de pl6e şi cu castane de doi gologani în buzunări, ca să-i fie cald la degete... Acum mi se plimbă cu trăsura!...» Şi în praful talcului, la sforăitul sobelor totdeauna roșii vara ca și iarna, atâtea fete s&rmane cuge- tai la acele capriţii ale sortei, cari transformă de odată existența unei femei, și începeaii să viseze
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despre un viitor măreț care le aștepta pote și pe 
ele, fără ca s'o sciă, 

Pentru t6tă lumea, Risler era un bărbat înșelat. 
Doi zeţari de la fabrică — visitatori obicinuiţi ai 

teatrului Nebuniile-Dramatice, — spuneai că ar îi 

vădut-o acolo pe madame Risler, însoţită de un 

individ care se ascundea în fundul lujei. Moş A- 

chille de asemenea povestea lucruri uimitâre... Că 

Sidonia avea un amant, că avea chiar mai mulţi, 

nu mai era nici o îndoială. Atâta numai, că ni- 
meni nu se gândise încă la Promont. 

Dar ea nu se ferea de loc în relaţiunile el cu 

dinsul. Din potrivă, arăta un fel de fală; și pote 

tocmai acesta o scăpa. De câte-ori pe peron nu-l 

oprise ea cu neruşinare ca să-l întrebe de întâl- 
nirea de disâră! De câte-ori nu și-a făcut o plă- 

cere de a-l face să tresară vorbindu-i drept în ochi 

dinaintea tuturor! Dar îndată ce-i trecea spaima, 

George îi era recunoscător pentru acea îndrăs- 
nâlă, pe care o atribuia patimei ei înflăcărate. Se 

înșela. 
Ceea ce voia, fără să sciă ea singură de ce, 

era ca Clara să-i vagă, s'o facă să ridice perdelele 

de la ferestră și să intre la bănuială de ceea ce 

se întîmpla Ii lipsea numai asta. ca să fie cu de- 
sevîrșire fericită : neliniştea rivalei sale. Dar za- 

darnice erai ostenelile ei, Clara Fromont nu ve- 

dea nimic şi trăia ca și Risler într'o seninătate 
neclintită. | 

Singurul, care era întradevăr neliniştit, era ca- 

sierul Sigismund. Și totuși nu la Sidonia se gân- 

dea el, când cu condeiul la ureche se oprea câte 

un minut în socotelile sale, cu ochii pironiţi prin 

grilajul săi, la pămîntul stropit al grădiniţe. Nu
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se gândea de cât la stăpânul săi, la D. Şorş, care lua acum de la casă bani pentru trebuinţele sale curente şi-i încurea, tâte cărţile. Fie-care dată era un alt pretext. ! 
Venea la ghişet cu un aer uşor și liniştit: — AI ceva bani, bunul meti Planus!... Aseră „iar am. pierdut la joc şi n'ași vrea să trămit la Bancă pentru o bagatelă...» 
Sigismund Planus deschidea casa cam cu pă- rere de răi spre a lua suma cerută, și 'și amin- tea cu spaimă de diua când D. George, care nu era pe atunci de cât de două-qeci de ani, venise să mărturisescă unchiului săi că pierduse câte- va mii de franci la joc. De atunci bietul om prin- sese ură pe Club și pe toţi membrii lui, Un co- „_merciant bogat, care făcea parte dintr'însul, ve- nind într'o di la fabrică, el îi dise cu o naivitate brutală: 
— Dracu să iea Clubul D-vâstră de la Châ- teau dEau.., în două iuni D. George a lăsat a- colo peste trei-deci de mii de franci. 
Celalt începu să ridă : 
— Dar te înşeli, tată Planus... sînt trei luni și mai bine de când nu lam vădut pe patronul Dumitale. 
Casierul nu insist; dar în spiritul săă intrase o idee groznică, care nu-i dete pâce totă diua. Dacă George nu merge la Club, atunci unde-și petrece serile? pc ce cheltuesce atâţia bani? - De îndită ce Sigismund Planus sciu acâsta, el începu să twemure serios pentru casa cu bani. Acest urs bătrân din cantonul Berna, rămas hol. teii tOtă viaţa, avea pentru femeile în general şi pentru Parisienele în particular, o groză remăr-
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ginită, Inainte de tâte, pentru ași ușii 'cons- 
ciinţa de o grijă, credu că trebue să previe pe 
Risler. Deocamdată se mulţumi cu câtt-va cu- 
vinte vagi: 

—- D. Şorş cheltuesce prea mulţi bani, ii dise 
el într'o di. 

Risler nu păru de loc emoţionat: 
— Ce vrei săi fac, bunul mei Sigismund?... 

E dreptul lui. " 
Şi ce dicea bravul Risler era şi în inima lui. 

In ochii săi. Fromont era singurul stăpân al fa- 
bricei. Ar fi fost îndr'adevăr frumos, ca el, Risler, 
un simplu desenator, să îndrăsnâscă săi facă lui 
observaţiuni. Casierul nu cuteză să-i mai vor- 
bâscă până într'o di când o casă mare de șa- 
luri îi presintă o factură de șase mii de franci, 
pentru un cașmir. 

E! se duse să-l caute pe George în biroul săă: 
— Să plătesc factura asta, Domnule? 
George Fromont stătu un moment nedumerit. 

Sidonia. uitase să-l prevină de cumpărătura asta, 
nouă; ajunsese să-l pârte de nas acuma. 

— «Plătesce, plătesce, tată Planus...» dise el 
cam încurcat, și adăogâ: «Vei trece suma în 
comptul Fromont... E un comision cu care am 
fost. însăroinat...» 

In sra aceea, casierul Sigismund, pe când îşi 
aprindea lampa cea mică, îl vădu pe Risler care 
trecea prin grădină și bătu în geam ca să-l cheme. 

— E o femee, îi qise el forte încet... Am do- 
vedi acuma... 

Pronunţând acel grâznic cuvînt «o femee», vo- 
cea îi clănțănea de frică, perdută în vuetul cel 
mare al fabricei. Sgomotul lucrului de prin pre-
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jur păreă sinistru în acest moment nenorocitului casier. Îi se părea că tote mașinele în mișcare, coșul cel imens împrăștiând aburul în fulgi, sgo- motul lucrătorilor la lucrările lor diferite, tâte acestea vuiai, se învirteai, se oboseati pentru o mică ființă misteri6să îmbrăcată în catifea, gătită cu bijuterii. - 
Risler își bătu joc de dinsul și nu vru să-l credă. Cunoscea de demult acea manie a com- patriotului săi de a vedea în tâte lucrurile . in- fluenţa vătărmătore a femeii. Cu tâte acestea cu- vintele lui Planus îi reveneaii câte odată în minte, mai ales sâra, în momentele-i de singurătate, când Sidonia, plecând la teatru cu madame Dob. son, lua cu sine tot sgomotul toaletei sale, lă- sând apartamentul cu totul gol, îndată ce lunga-i irenă trecea pragul. Lumiînări ardea diniaintea oglindilor; obiectele mărunte de toaletă împrăș- tiate, părăsite, diceati capriţiile extravagante şi cheltuielile exagerate. Risler nu vedea nimic din tâte acestea; numai când audea trăsura lui George uruind în curte, el resimțea un fel de impresie de nemulţuinire şi de înfiorare la gândul că în etajul de jos madame Fromont petrecea tâte se. rile singură în odaia ei. Biata femee! Dacă ar fi adevărat totuşi ceea ce dicea Planus... Dacă George ar avea o femee în oraş... Oh! ar fi ceva - grOznic. | | Atunci, în loc de a se pune pe lucru, se da jos încetinel să întrebe dacă Dâmna e visibilă, căci credea de datoria lui să-i ție de uriţ. „Fetiţa era deja culcată; dar soufia cea mică, pantofii albaștri zăceai încă în faţa sobei cu alte „câte-va jucării. Clara citea sai lucra, iar alături
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de dînsa mama ei tăcută, ocupată ca totdeauna 
a freca, a scutura de praf cu rivnă, a se prăpădi 
suflând pe capacul unui cesornic, şi de dece ori 
dearîndul, cu acea încăpățânare a maniilor cari 
încep, punând la locul săi același obiect, cu un 
gest mic nervos. Bunul Risler nu era nici el o 
pers6nă tocmai înveselitâre: dar asta nu o îm- 
piedica pe tinăra femee să-l primâscă cu bună- 
voinţă. Ea scia tot ce se vorbea de Sidonia în fa- 
brică; și cu tâte că nu credea decât pe jumătate, 
vederea acestui biet om, pe care femeea îl pără- 
sea așa de des, îi sângera inima. O milă reciprocă 
făcea fondul acelor relaţiuni liniștite, şi nimic nu 
era mai mișcător ca aceşti doi părăsiţi care se 
compătimeaii mutual şi încercau să se distreze 
unui pe altul. 

Aședat la măsuţa bine luminată din mijlocul 
salonului, Risler se simţea puţin câte puţin pă- 
truns de căldura casei, de armonia lucrurilor de 
prin prejur. Regăsea acolo mobile pe cari le cu- 
noscea de doă-qeci de ani, portretul fostului săi 
patron, şi scumpa lui madame <Șorș», aplecată 
lîngă dînsul pe o cusătură, îi părea şi mai ti- 
n8ră și mai amabilă încă în mijlocul acelor amin- 
tiri. Din când în când ea se scula şi mergea să 
vadă pe fetiţa ce dormea în odaia de alături şi a 
cărei r&suflare ușşâră se audea în intervalele de 
tăcere. Fără să'şi dea semă de ce, Risler se" sim- 
țea mai bine, mai încăldit ca la dinsul acasă; căci 
în unele dile, apartamentul săi cel frumos, care 
se deschidea la tot minutul prin plecări sai în- 
trceri grăbite, îi făcea efectul unei hale fără uși 
și fără ferestre, lăsată în prada vînturilor. Casa 
lui era un lagăr, aci găsea o locuință. O mână
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harnică punea pretutindeni ordine şi eleganţă. Scaunele în cerc păreati că vorbese încet între ele, focul ardea cu părăituri fermecătâre, și mica scufie a domnișărei Fromont păstrase în tâte no- durile panglicilor albastre surisuri dulci şi priviri de copil. 
Atunci, pe când Clara Cugeta că un om așa de cum se cade ar fi meritat o altă tovarăşă în viaţa lui, Risler, la vederea acelei figuri pacinice şi frumose întârsă spre dinsul, acelor ochi îndul- genţi și spirituali, se întreba pentru care misera- bilă își părăsea George Fromont o femee aşa de _ adorabilă. 

a
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VI 

INVENTARIUL 

Casa în care locuia bătrânul Planus la Mont- 

rouge se mărginea cu aceea în care vieţuise 

cât-va timp familia Ch&be. Era același etaj unic 

deasupra rîndului de jos cu cele irei ferestre, 

aceeași grădiniță cu parmaclic, aceleaşi straturi cu 

cimşir verde. Bătrânul casier şedea acolo cu so- 

ră-sa. Lua cel dintii omnibus care pleca. din 

staţie diminsţa, se întorcea sâra la ora mesei, Şi 

dumineca, rămânea acasă și îngrijea de florile şi - 

de găinile sale. Bătrâna fată făcea menajul, gătea 

„și cosea, Nici odată pereche n'a fost mai fericită. 

Amîndoi celibatari, ei erai uniţi printr'o ură 

comună în potriva căsătoriei. Sora avea grâză de 

toţi bărbaţii, fratele n'avea încredere în nici o fe- 

mee: cu tote acestea ei se adoraii, considerân- 

du-se fie-care ca o excepţie în perversitatea ge- 

nerală a sexului lor. 
Când vorbea de dînsul, 'ea dicea întotdeauna: 

«Domnul Planus, fratele mei !» şi el cu aceeași 

solemnitate afectu6să dicea: «Domnișora Planus,



po FROMON & RISLER 

sora mea!» în tâte ocasiunile. In ochii acestor două fiinţe sfiicidse și naive, Parisul, pe cari ei nu-l cunosceati deși îl cutreerati dilnic, era o vi- zuină de monștrii de ambele speţe, ocupați a'și face unii altora cât mai mult răi, și când o dramă „conjugală, vre o istoriă scandalâsă de mahala ajungea până la audul lor, fie-care, urmărit de ideea sa, acusa un vinovat diferit. 
— E de vină bărbatul, dicea <Domnișâra Pla- nus sora-mea.» 
— E de vină femeea, răspundea «D. Planus fratele-meă». 
— Oh! bărbaţii... 
— Oh! femeile... 
Și acesta era vecinicul lor subiect de discu- - țiune, în acele câsuri rare de hoinărire, pe cari bătrănul Sigismund 'şi-le reserva în diua sa atât de ocupată şi tot așa de regulată ca şi registrele sale de comptabilitate. De cât-va timp -mai ales fratele și sora aducea în deshaterile lor o ani- „maţiune extra-ordinară. Ceea-ce se întîmpla la fa- brică, îi preocupa mult, Sora compătimea pe ma- - dame Fromont și găsea conduita bărbatului ef cu totul nedemnă; Sigismund din partea-i, nu găsea cuvinte destul de amare împotriva miserabilei ne- cunoscute care trimitea la Casă să se plătescă caşmiruri de șase mii de let. Pentru el, erai în joc gloria şi onârea acelei vechi case pe care o servea din tinerețe. 

— Ce ne vom face?.. dicea el într'una... Oh! femeile... 
| 

Intro di, domnișsra Planus împletea la gura sobei așteptând pe fratele ei.
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Tacâmul era pus de o jumătate de oră, şi b&- 
trâna fată începea să se neliniştâscă de o întăr- 
diere așa de necredută, când Sigismund intră, cu 
faţa turburată, fără să pronunţe un cuvint, ceea 
ce era împotriva obiceiului săi. 

Când ușa fu bine închisă, faţă de mina întrebă- 
târe și îngrijită a sori-si, el gise încet; 

— ţi aduc o noutate. Sci acum cine e femeea 
care e pe cale să ne ruineze. 

Apoi încet de tot, după ce mai întâiii aruncase 
o căuiătură împrejurul mobilelor din mica lor so- 
fragerie, el pronunţă un nume ciudat, și așa de 
neaşteptat vă domniș6ra Planus ceru să-i-l spuie 
înc'odată. 

— E cu putinţă? 
— lacă se pote... 
Şi, cu tote că era necăjit, avea aprope un aer 

triumfător. A 
B&trâna fată nu putea să cr6dă... O pers6nă aşa 

de bine crescută, așa de politicâsă, care a pri- 
mit-o cu atâta cordialiţate!... Cum se putea aşa 
ceva? 

Sigismund Planus qise: <Am dovedi...» 
Atunci, el povesti cum moş Achille, într'o seră 

pe la ora un-spre-dece, a întâlnit pe George și 
pe Sidonia în momentul când intrau întrun mic 
hotel garnit din cartierul Montmartre. Și acest om 
nu minţea. Se scia de mult acesta. De alminteri 
şi alţii îi întâlniseră. La fabrică nu se vorbea de 
alt-ceva. Numai Risler singur nu scia nimic. 

— Dar era de datoria Ditale să-l previi, de- 
clară domnișra Planus. 

Casierul luâ un aer grav: 
— E prea delicat... Mai întâiă cine scie de va
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„Yoi să mă cr6dă? Sint orbi așa de orbi. Și apoi, de m'aș pune între cei doi asociați, risc să-mi perd locul... Oh! femeile... femeile... Când te gân- desci că Risler ar fi putut să fie atât de fericit.., Când lam adus cu fratele stă din țara n6stră, n'avea nici un ban; şi astă-di e în fruntea uneia din primele case din Paris... Am credut că o să trăiescă liniștit acuma!... Ej bine, nu!,.. L-a tre- buit Domnului să se însore... Ca şi cum e nevoe să te însori... Şi-mi iea încă o Parisiană, una din acele ștrengăriţe nepieptănate cari sînt ruina unei case cinstite, când avea la îndemână o fată de trebă, mai de acecași vîrstă cu dinsul și din ace- laşi loc, fată harnică și pet dice chiar bine le- gată!...» 
Domnişsra Planus sora-mea, la a cărei mus- culatură făcuse el alusiune, avea o ocasie superbă de a dice: «Oh! bărbaţii... bărbaţii...» dar ea nu dise nimic. Era o chestiune prea delicată și pote într'adev&r, dacă Risler ar fi voit odini6ră, ar f fost, singurul... 
Bătrânul Sigismund continuă: 
—. Și acum iată cum stăm.. De trei luni, prima fabrică de tapete din Paris este acățată de vola- nurile acelei netrebnice. Să vedi numai cum se duc banii. Ttă diua nu fac alt-ceva decât deşș- chid ghiseturile la tâte cererile D-lui George. In totdeauna mie mi se adreseză, fiind că la bancher sar ghici repede, pe când la casă banii intră şi ies într'una... Dar vai de inventariă!... Frumâse socoteli ati să aibă de slîrşitul anului... Ceea ce e şi mai periculos, e că Risler nu vrea să scie de nimic. L'am prevenit de mai multe ori: «lea sema, D. George face nebunii penteu acea  fe-
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mee...» Și el, saii plecă dând din umeri, sati îmi 
răspunde că asta nu-l privesce şi că Fromont e 
singurul stăpân... D&ă, parcă 'mi vine a crede. 
pârcă'mi vine a crede...» 

Casierul nu'şi isprăvi frasa; dar tăcerea sa as- 
cundea gânduri răutăci6se. 

Bătrâna fată sta încremenită; dar, ca mai tâte 
femeile în asemenea împrejurare, în loc să caute 
un leac la acestă nenorocire, ea se perdea într'o 
mulţime de regrete, de presupuneri și de vaete 
zadarnice... Ce nenorocire că n'a sciut asta mai 
din vreme, când familia Ch&be şedea cu ei ală- 
turi. Madame Chebe era o femee aşa de cum se 
cade. Cu ea sar fi putut înţelege în privinţa Si- 
doniei, pentru ca s'o supravegheze şi să-i vor. 
bescă serios 

— Intradevăr, ideia e bună, întrerupse Sigis- 
mund... Ai trebui să mergi în strada du Mail să 
previi părinţii. M& gândisem la început să scrii 
micului Frantz... El a avut întotdeauna influență 
mare asupra Iratelui săi și numai el singur e în 
stare săi spuie unele lucruri... Dar Frantz e prea 
departe... Și apoi. va fi trist ca lucrurile să ajungă 
până acolo... Și bietul ăsta de Risler, mi-e aşa 
milă de el... Nu! tot mai bine este s'o prevenim 
pe madame Chebe... Te însărcineză cu asta, soro? 

Misiunea era pericul6să. Domnişsra Planus făcu 
câte-va obiecţiuni; dar ea nu putea nici odată să 
resiste voinţei fratelui săă, și apoi dorința de a 
folosi vechiului lor prieten Risler, o decise în cele 
din urmă. 

Graţie bunătăţii ginerelui săi, D. Chăbe reu- 
şise să'și împlinâscă noua sa fantasie. De trei luni. 
el ocupa un magasin frumos din strada du Mail, 

10
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Şi era o adevărată uimire pentru cartierul întreg, a- 
cea prăvălie fără mărfuri, ale cărei oblâne se des- 
chideai dimin6ţa şi se închideau sera, ca maga- 
sinurile cele mari. Se instalase rafturi jur împre- 
jur un contoar not, o casă de bani cu secret şi 
nisce cântare mari. Scurt, D. Chăbs poseda i6te 
elementele unui negoţ Gre-care, fără să sciă încă 
precis pe care "1 va alege. 

Diva întregă era cufundat în gânduri, și se plimba 
în lung și în lat prin localul plin cu o mulţime 
de mobile ordinare pentru culcat, ce nu putuseră 
intra în camera din dosul prăvâăliei; saii încă sta 
gânditor: pe pragul uşii, în picidre, cu un condei 
la ureche și omuleţul nostru se cufunda cu de- 
licii în sgomotul cel mare al comerțului parisian. 
Băeţii de prăvălie cari trecea, cu carnetele lor 
de mostre sub braţ, caminele mesageriilor, om- 
nibusurile, hamalii, râbele, descărcătura cea mare 
de mărfuri la uşile vecine, acele pachete cu stofe 
cu ceaprăzării, cari atingeai noroiul de pe uliţi înainte de a intra în pivniţi, în acele gropi ne- gre, îndopate cu bogății, în cari încolțesce avu- 
ţia caselor de comerţ, tâte acestea fermecată pe 
D. Ch&be. 

II plăcea să ghicâscă conţinutul coleturilor, să 
fie cel d'intâiii la adunăturile din uliţă, când pe 
picidrele unui trecător cădea câte o greutate mare, 
sati când caii unui camion, nerăbdători și iuți, 
întorceaii carul cel mare de a curmedișul stra- 
dei şi împiedecat circulațiunea. Apoi mai avea 
și miile de distracţii ale micului negustor fără 
mușterii, cum bunidră plâia cu găleți, accidentele, 
furturile, certurile... 

La capătul dilei, D. Ch&be, Zăpăcit şi obosit de 
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munca altora, se întindea înţr'un fotolii, şi şter- 
gându-și fruntea de sudâre, dicea femeii sale: 
— lată viaţa care 'mi trebuial... viața activă... 
Madame Chebe suridea încetişor, fără a răspunde. 

Deprinsă cu tâte capriţiile bărbatului ei, ea se aranjă cum putu în odaia din dosul prăvăliei, care 
răspundea într'o curte negră, şi se mângăia gân- 
dindu-se la prosperitatea de odinidră a părinţilor 
ei, la fericirea fiicei sale şi totdeauna curat îm- 
brăcată, ea sciuse deja să'şi atragă respectul tur- 
nisorilor şi al vecinilor. 

Acâsta era şi dorinţa ei, să nu fie confundată 
cu femeile de lucrători de multe ori mai puţin 
săraci de cât dinsa, și săşi păstreze, cu ori ce 
preţ, un mic rang în burgesime. Acesta era pre- 
ocuparea ei constantă; de aceea și odaia din 
fund, unde ședea şi unde se făcea n6pte pe la 
trei, strălucea de curăţenie şi de rînduială. Peste 
di, un pat se transforma în canapea, un şal ve- 
chiu figura ca covor de masă, soba servea de 
bucătărie, ascunsă după un paravan, și pe un 
cuptoraş cât un scăunel de mare, fierbeaă mâncă- 
rile în tăcere. Liniştea, iată visul acestei s&'mane 
femei, chinuită de şovăirile nesfărşite ale unui 
bărbat plictisitor. 

Incă din primele ile ale mutării în noul lo- 
cal, D. Chebe pusese să se scriă cu litere cât un 
cot pe zugrăvela prâspătă a firmei: 

COMISIOANE —EXPORTAȚIUNI 

Nici o altă menţiune specială. Vecinii săi vin- 
deaii tuluri, postav, pânzeturi; el era dispus să 
vinqă ori și ce, fără să hotărască anume ce, Câte
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raționamente nu era silită madame Chăbe să audă sera înainte de culcare! 
— Nu mă pricep în pânzeturi; dar în posta- vuri sînt tare. Numa! atâta că, de mă apuc de postavuri, îmi trebue un voiajor; căci cele mai bune soiuri vin din Sedan şi din Elbeuf. De 'pân- 

zele cu culori. nu mai vorbesc; ele nu rentâză de cât vara. Cât despre tuluri, e cu neputinţă ; e prea târditi acum. 
De cele mai multe ori punea îndoelilor sale un sfîrșit, dicend : 
— Somnul aduce sfaturi... aide să ne culcăm. 
Și el mergea să se culce spre marea ușurare a femeii sale. 
După trei saă patru luni de asemenea trai, D. Chebe începu să se plictisâscă. Durerile de cap, amețelile îi reveniră încetul cu încetul. Cartierul era prea sgomotos, şi chiar nesănătos De altmin- teri afacerile nu mergea bine. Nimie nu mer- 

gea, nici posiavurile, nici ţesăturile, nimic, 
Tocmai în timpul acestei noi crise, veni și dom- niș6ra Planus, sora-mea, în visită în afacerea Si- doniei. , 
Bătrâna fată 'şi disese pe drum: «Am să-i iaă 

pe de departe...» Dar, ca tote fiinţele sfiici6se, ea se ușurâ de sarcina ei de îndată ce intrâ, la primele vorbe. 
Fu o lovitură de teatru. Când madame Chebe audi că-i se acusă fata, se sculâ fârte indienată. Nici odată nu va putea crede așa un lucru. Biata „ei Sidonia era de sigur victima unei calomnii in- 

fame, 
D. Chebe, la rîndul săi, păru și mai indignat. 

In nisce frase late și cu nisce aere întlumurate,
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el arătâ imposibilitatea lucrului, dându-se pe sine 
însuşi ca exemplu. cum avea totdeauna obice- 
iul, şi luând r&spunderea asupră'şi. Cum își pote 
cineva, închipui că copila lui o domnișâră Ohsbe. - 
fiica unui onorabil comerciant cunoscut de trei- 
deci de ani pe piaţă, să fie capabilă de... Aida de! 
Domnișra Planus insistă. Ea nu voia să trecă 

de bărfitâre şi de purtătâre de calomnii. Căci e- 
rai dovedi seri6se. Apoi afacerea nu mai era un: 
secret pentru. nimeni. 

— Si chiar aşa să fie, strigă D. Che&be înfuriat 
de acâstă stăruință... Ce ne privesce pe noi? 
Fiica nâstră e măritată. Ea trăesce departe de pă- 
rinţii ei... E treba bărbatului ei, care e mult mat 
în vîrstă de cât dînsa; el trebue să % dea sfaturi, 
so conducă... Gânditu-sa Gre la acesta? 

Apoi omulețul începu să-l ocărască pe ginerele 
s&ă, pe acel Elveţian cu sângele greciti care-şi 
pierde vremea în hiroi căutând la mașini, şi nu 
voesce să Însoțescă pe lemeea sa în societate, ci 
preferă să se ţie de vechile-i deprinderi de hol- 
teii, de lulea şi de berărie. 

Trebuia să vedi cu ce aer de dispreţ aristocra- 
tic D. Chebe pronunţa cuvântul «berărie!...» Și 
cu tote acestea, el mergea mai în fie-care sâră 
acolo să se întâlnescă cu Risler și îl încărca cu 
reproșuri, dacă lipsea o singură dată de la în- 
tâlnire. 

Totă acestă flecărire a comerciantului din strada 
du Mail —comisidne, exwportațiuni.—iîşi avea în 
fond motivul et. El voia să se lase de magasin 
şi să se retragă din afaceri, aşa că de cât-va timp 
se gândea să mârgă la Sidonia ca s'o râge să-l 
ajute în combinaţiunile sale cele noi. Nu era
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prin urmare timpul de a-i face scene neplăcute, sau să-i vorbescă cu autoritatea lui de tată și de einste casnică. Cât despre madame Ch&be, şi acum mai puţin convinsă ca adineaori de nevinovăția fiicei sale, păstra o tăcere adinoă. Biata femee ar fi vrut să fie surdă, 6rbă şi să nu fi cunoscut nici o dată pe domnișâra Planus. 
Ca toți aceia, cari a fost fârte nenorociţi, îi plăcea să se învălue într'o linisce aparentă şi ne- simţirea îi părea preferabilă de cât ori-ce. Viaţa nu cra şi așa destul de tristă, D-deule! Și apoi, la urma urmelor, Sidonia fusese totdeauna o fată de trebă; de ce adică n'ar fi o femee de tr6bă? Se întunecase. 
D. Chebe se sculâ cu gravitate, şi merse să în- chidă oblânele de la prăvălie şi să aprindă un bec de gaz care lumina zidurile cele gâle, ochiu- rile cele deșerte şi strălucitâre ale rafturilor, acel întreg interior ciudat ce-ţi făcea impresia unui faliment dat în ajun. 'Tăcut, cu gura încleștată în mod dispreţuitor cu hotărirea de a nu mai vorbi, el avea aerul de a dice bătrânei fete: «Diua a trecut... e timp să te întorci acasă...» ȘI în tim- pul acesta, se audea pașii dâmnei Chăbe care plângea cu suspine în odaia din dosul prăvăliei, şi mergea în sus şi în jos pregătind cina de sâră. Domniş6ra Planus făcuse o visită zadarnică. — Ei bine? o întrebă bătrânul Sigismund care o aștepta cu nerăbdare. 

— Na voit să mă or6qă, m'aii dat afară cu politeţă. 
| Lacrimi îi curgea din ochi de umilirea su- erită,
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Bătrânul se făcu roșiii ca sfecla, şi-i luă mâna 
cu. un respect mare: 

— Domniș6ră Planus, soră-mea, îl dise el cu 
gravitate, îţi cer iertare că te am făcut să suferi 
acest afront: dar a fost în joe on6rea casei Fro- 
mont. 

Din acel minut, Sigismund se făcu din ce în 
ce mai trist. Casa cu bani nui se mai părea nici 
destul de sigură, nici destul de solidă. Chiar când 
Fromont nu-i cerea bani, încă îi era frică şi acestă 
frică o resuma în frei cuvinte, cari îi veneaii con- 
tinuu în minte, de câte ori vorbea cu sora sa. 

— Nu am încredere!... dicea el. 
Vecinic preocupat de casa cu bani, îi se în- 

tâmpla n6ptea s'o viseze câte o dată, desfăcntă 
peste tot, că rămânea deschisă cu tâte că o în- 
cuia destul de bine, sati încă că un curent mare 
împrăștia hârtiile, biletele, cecurile, valorile, și că 
alerga după ele prin tâtă fabrica, asudând ca să 
le prindă. 

Diua, îndărătul zăbrelelor, în liniştea biroului, 
îi se părea că un şoricel alb se străcurase în fun- 
dul casei şi că era pe cale dea râde şi de ani- 
mici tot, cu atât mai gras și mai frumos cu cât 
se mărea desastrul. . 

Asemenea, de câte ori pe la trei după amiadi, 
apărea Sidonia pe peron în penișul ei drăguţ de 
cocotă, bătrânul Sigismund tremura de turbare. 
Pentru el, ea era ruina casei, ruina în toaleta 
mare, cu cupeul ei cel mic la pârtă, și cu mină 
ei pacinică de cochetă fericită. 
Madame Risler nici nu scia că la acea ferâstră 

a rîndului de jos, era un dușman al ei de tâte 
dilele, care pândea acţiunile ei cele mai mici, amă-
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nuntele cele mai neînsemnate din viaţa ei, veni. rea și plecarea profesârei de piano, cusătorâsa cea mare ce venea diminţa, tâte cutiile ce aducea, cascheta galonată a amploiaţilor de la «Luvru», â câuri trăsură grea se oprea la pârtă cu un sgo- mot de clopoței, ca o dilivenţă trasă de cait ţe- peni cari duceai casa Fromont. cu mare vitesă la faliment. 
Sigismund socotea pachetele, le cântărea cu ochii în trâcăt, şi prin ferestrele deschise pătrun- dea cu curiositate în interiorul lui Risler. Cov6- rele ce se scutura cu vuet mare, jardinierele ex- puse la s6re, pline cu flori bolnăvici6se, scumpe și rare, tapetele uimitâre, nimie nu-i scăpa. Cumpărăturile cele noi ale menajului îi săreai În ochi, căci fie-care din ele îi aducea aminte vre 0 cerere mare de bani. 
Dar mai mult decât ori-ce, studia fisionomia lui Risler, 
In ochii lut, femeea acesta era pe cale de a schimba pe amicul săă, pe cel mai bun, pe cel mai cinstit dintre Gmeni, întrun mișel nerușinaţ. Nici o îndoială nu mai era în acestă privinţă. Ri- sler iși scia desondrea și o primea. Era plătit ca să tacă. 
Negreşit că era ceva monstruos într'o aseme- nea presupunere. Dar e o greşală a naturilor cu- rate, cari află r&ul fără să.] fi cunoscut vre-odată, de a merge imediat prea departe, dincolo de li- mită. Odată convins de trădarea Sidoniei şi a lut George, infamia lui Risler păru casierului mai pu- țin imposibila de admis. Și întradevăr, cum să-ți explici alminteri acea nepăsare faţă cu cheltuie- lile asociatului?
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Bietul Sigismund, în onestitatea sa meschină 
şi mărginită nu putea să înțelâgă delicateţea de 
inimă a lui Risler. In același timp obiceiurile sale 
metodice de contabil și pătrunderea sa comercială 
eraii la o sută de poșştii departe de acel caracter 
distras, zăpăcit, jumătate artist. jumătate inventa- 
tor. El judeca tâte acestea după sine însuşi, ne- 
pulând să ghicescă ce este un om care se luptă 
cu 0 invenţiune, închis într'o idee fixă. Nisce a- 
semenea 6meni sînt somnambuli. Ei privesc şi 
nu văd, ai ochii înăuntru. 

Pentru Sigismund, Risler vedea bine. 
Gândul acesta îl făcea forte nefericit. pe bă- 

trânul casier. El incepuse să fixeze pe amicul săi, 
ori de câte ori acesta venea în biroul lui; apoi 
descurajat de acestă indiferență neschimbătâre, pe 
care o credea premeditată și voită, lipită pe o- 
brazul săi ca o mască, luase în cele din urmă 
obiceiul a nu se mai uita la dînsul, căutând prin- 
tre hărţâge ca să evite acea privire falsă, şi ne 
mai vorbind cu Risler de cât cu ochii ţintiţi a- 
supra aleelor din grădină sai pe încrucișătura 
grilajului. Până şi vorbele sale erati încurcate, 
chiorișe ca și privirile sale. Nu se mai scia po- 
sitiv cui se arresa. 

Nici un ris amical de aci înainte, nici o suve- 
nire răsfoită împreună în cărţile de contabilitate 
ale fabricei. 

«lată anul când tu ai intrat... prima mărire a 
lefil... Iţi aduci aminte? Am mers să mâncăm în 
diua aceea la Douix... Apoi sâra, la cafeneaua Or- 
bilor... hei? Ce mai chef!» 

În cele din urmă Risler băgă de semă r&cela
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ciudată dintre Sigismund şi dînsul. EI vorbi fe- meii sale despre acâsta. 
De cât va timp deja, ea simţea cum acâstă an- tipatie se învîrtea înprejurul ei, Câte-odată, când 

. > 
frecea prin curte, era jenată de privirile r&ută- 

nesci ale lui Planus. 
— Dar nu vedi că e gelos de D-ta, de posiţiu- nea D-tale... Un fost egal devenit superiorul săă, asta îl înăbușe... Dacă am sta .să ţinem s6mă, de tote aceste dușmănii... lacă!... ei, bunidră, sînt în- conjurată numai de dușmani aici, Bunul Risler rotundea ochii săi cei mari:—Tu? — Firesce, lucrul e destul de clar... toţi acești Gmeni mă urăsc. Li-e necaz pe mica Chebe că sa făcut madame Risler... Cine scie ce infamii o fi debitând pe socotâla mea... Și nici casierul D-tale nu e în stare să'şi ţie limba în gură, pot să te asigur... Ce răutăcios e și omul ăsta! Aceste câte-va cuvințe îşi avură efectul lor. Ri- sler, indignat, prea mândru pentru a se plânge, răspunse la răcâlă cu răcâlă. Plini de neîncre. dere unul în celalt, bieţii 6meni nu mai puteai să se întâlnâscă fără o sensațiune penibilă, așa că după un timp Gre-care, Risler încetâ să mai vie în biroul casierului, Lucrul era de alminteri ușor, Fromonţ fiind însărcinat cu chestiunile bă- nesci. [i se trimetea acasă partea cei se cuvenea, la fie-care trei-deci ale lunei. Acestă aranjare con- venea mai bine lui Fromont și Sidoniei, dar dă- dea nascere la o mulţime de bârteli infame.
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Sidonia era tocmai atunci ocupată să'și termine 
programa ei de viaţă luxosă. li mai lipsea o vilă 
la țară. In fond, ea ura arborii, câmpurile. dru- 
murile cari te inundă de praf!— «Tot ce se pâte 
mai trist pe lume,» dicea ea. Dar Clara Fromont 
petrecea vara la Savigny. Indată ce se făcea tim- 
pul frumos, se pregătea cuferele în etajul de jos, 
se scotea perdelele ; și o trăsură mare de tran- 
sport, în care era legănul fetiţei ale cărei pan- 
glici albastre fălfăiai în aer, pleca spre castelul 
bunicului. Apoi într'o dimin€ţă, mama, bunica, fe- 
țița şi doica, un maldăr întreg de stofe albe, de 
văluri negre, plecati în trâpătul cel mare al celor 
doi cai către pajiștile pline de s6re şi aleele de 
carpini pline de umbră dulce. 

Atunci Parisul era urit. despopulat; şi cu tote 
că Sidoniei îi plăcea Parisul, până şi în sesonul 
de vară care'l încăldesce ca un cuptor, o durea 
când se gândea că tte eleganţele, tâte bogăţiile 
parisiene se plimba dealungul ţărmiior sub um- 
brelele lor de culâre deschisă, şi făceau din acest 
voiaj un pretext la mii de invenţiuni noi, la mode 
originale forte riscate, cari îţi permit să arăţi 
că ai un picior frumos şi un păr castaniii buclat 
şi lung, care e al tăi cu adevărat, 

Băile de mare? nici nu putea fi vorba de ele; 
Risler nu putea să se absenteze. 

Cumpărarea unei case la ţară? nu erai miij- 
i6ce în deajuns. 

E adevărat că amantul era şi el acolo, şi că 
sar fi grăbit să-i satisfacă şi acest noi capriţiă; 
dar o casă la ţară nu se ascunde ca o brățară, 
ca un cașmir. Trebuia mai întâiă ca bărbatul să
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consimță. Nu era uşor, dar cu Risler se putea încerca. 
Pentru a prepara calea, ea îi vorbea fără înce- tare de un colţișor de la țară, nu tocmai scump, aprope de Paris. Risler o asculta zimbind. EI se gândea la iarba cea înaltă, la „grădina plină cu iructe frumâse, deja chinuit, de acea trebuinţă de a poseda care îți vine odată cu bogăţia ; dar fiind. că era prevădător, răspundea: 
— Vom vedea... vom vedea... Așteptă numai până la sfirşitul anului. 
Sfirşitul anului, adică inventariul. Inventariul ! 
Era cuvîntul magic. Tot anul mergi cum mergi în vîrtejul afacerilor. Banij intră, ies, circulă, se înmulțesc, se împrăștiă; şi averea casei, întoemai ca 0 viperă strălucitâre, cu neputinţă de prins, vecinic în mișcare, se lungesce, se scurtEză, se micșorâză sai se măresce, fără ca să poţi să'ţi dai sema de starea ei, de cât după un moment de odihnă. Numai după inventariă, poți să scii cum stai și dacă anul acesta, care ţi se pare bun, a fost bun într'adevăr. 

In general, el se face pe la finele lui decem- vrie, înainte de Crăciun sati de anul-noi. Şi fiind că facerea lui cere ore suplimentare de lucru tre- bue să muncesci până târdiu n6ptea, Totă casa e atunci în picidre. Lămpile cari rămân aprinse prin birouri chiar după ce ele aii fost închise, par că iati parte la aerul de sărbătâre care însufle- ţesce acâstă întregă săptămână a anului când a- tâtea ferestre se luminză în sînul familiilor. De la cel mai mare până la cel mai mie amploiaţ al casei, toți se interesâză de resultatul inven-
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tariului. Mărirea lefilor, gratificaţiunile de anul: 
noi depind de acest resultat fericit. De aceea, pe 
când se esbat interesele imense ale unei fabrici, 
în etajurile al cincelea sai în căscidrele de prin 
mahalalele înfundate, femeile amploiaţilor, copii, 
părinţii cei :bătrâni vorbesc de acel inventarii al 
cărui resultat se va restrânge şi asupra lor, fie 
printr'o economie încă şi mai mare, fie prin 
vro cumpărătură amânată de multă vreme şi -care 
se va realisa în sfârşit mulţumită: gratificaţiunii. 

La Fromont & Risler, Sigismund Planus e 
D-deul casei în acele câte-va dile, şi despărți- 
tura-i cu zăbrele un sanctuar în care veghâză 
toți amploiaţii. In tăcerea fabricei adormite, foile 
cele grele ale cărţilor celor mari de socoteli vijie 
într'una; nume strigate cu glas tare necesiteză 
cercetări în alte registre. Condeele scărţie. B&- 
trânul easier. înconjurat de locotenenţii săi, are a- 
erul foarte ocupat şi îngrozitor. Din timp în timp 
Fromont, în minutul de a se sui în trăsură, vine 
cu ţigara în dinţi, mănuşat, gătit. El merge încet 
pe viriul picidrelor, se aplecă peste grilaj: 

— Ei bine!... cum stâm?... 
Sigismund scâte câte un mormăit şi tînărul 

stăpân al fabricei se depărteză neindrăsnind să 
întrebe mai mult. El ghicesce bine după mina 
casierului că noutăţile nu sînt mulțumitâre. 

Intr'adevăr, de când cu revoluţia, când erati bă- 
tăi în curţile fabricei, nu se mai văduse în casu 
Fromont un inventarii aşa de păcătos. Cheltue- 
lile şi intrările se acopereaă. Cheltuelile generale 
absorbiseră totul, şi. ceva mai mult. Fromont se 
găsea dator către Casă cu sume însemnate. Tre- 
buia să vedi mina speriată a bătrânului Planus 

apere 
   
     



158 FROMONT & RISLER 

când, la 31 decembrie, se duse să dea lui George socotâlă de operaţiunile sale. 
Acesta luâ lucrul în glumă. In viitor totul va merge mai bine, și pentru a restabili buna dis- posițiune a casierului, el îi dete 0 gratificaţiune extra-ordinară de o mie de lei în loc de cinci- sute cât îi dedea odiniâră unchiul lui. Tot per- sonalul resimţi efectul acesţef disposiţiuni gene- rose, și, în mulţumirea generală, resultatul deplo- rabil al socotelilor de sfirșitul anului fu repede uitat. Cât despre Risler tot George se însărcină săl pue în curent cu situaţiunea. 
Când el intră în cabinetul cel mic al asociatu- lui săi, luminat de sus cu o lumină de atelier care cădea cu tărie pe faţa gânditâre a inventa- torului, Fromont avu un moment de esitare, ru- șine şi remușcare de ceea ce făcea. 
Celalt, la sgomotul uşii își întârse vesel capul: — Şorș, Şorș, prietene... O ţii acum maşina ndsiră de imprimat... Mai am câte-va lucvuri mici de găsit... Dar ce are aface! acum sint si- gur de atacerea mea... Ai să vedi... ai să vedi.. Ah! casa Prochasson nu va mai îndrăsni să lupte cu noi... Cu mașina de imprimat Risler, vora sdrobi t6te concurenţele... 
— Bravo, camarade, răspunse Fromont. 'Tâte astea sint bune pentru viitor ; dar la timpul de față, D-ta nici nu te gândesci. Dar inventariul no- stru!... 
Așa e! bine dici. Il uitasem cu totul... Desigur că nu e tocmai strălucit, nu e așa? El dicea acesta, fiindcă vedea fisionomia lui George cam emoționată şi nedumerită, George răspunse: «Ba da, forte strălucit, din
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potrivă. Avem dreptul să fim. mulţumiţi, mai ales 
pentru anul nostru cel d'intâiă... Ne vine la fie- 
care câte patru-deci de mii de lei câştig; şi fiind- 
că am credut că ai nevoe de bani pentru a da 
un cadoii soţiei D-tale...» 

Fără a îndrăsni să privâscă drept în ochi pe 
omul cinstit pe care îl înşela, Fromont puse pe 
masă un teanc de cecuri şi de hârtii de bancă. 

Risler rămase un minut emoţionat. Atâţia bani 
dint:”o dată, pentru el, pentru el singur! Se gândi 
îndată la generositatea acestor Fromont, cari ati 
făcut dintrinsul ce e astă-di, apoi la mica lui 
Sidonie, la acea dorință a ei pe care o exprimase 
de atâtea ori și pe care putea acum so împli- 
nâscă, 

Cu lacrimile în ochi, cu un suris sincer pe 
buze, el întinse ambele mâini asociatului săă: 

— Sînt mulțumit... sînt mulţumit... 
Acesta era cuvintul să&ii în ocasiile cele mari. 

Apoi arătând spre teancurile de hârtii întinse di- 
naintea sa, acele hârtii așa de ușore gata de a 
sbura la cea mai mică suflare: 

— Soii D-ta ce e asta? îl întrebă pe George 
cu un aer triumfător... Asta e casa de la ţară a 
Sidoniei. 

Adevărat!
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O SCRISORE 

D-LUL FRANTZ RISLER, INGINER AL COMPANIRI FRANCESE, 
ISMATUIA (EGIPT). 

Iubite Frantz! Bătrânul Sigismund a luat con- deiul ca să'ți scriă. De aș putea să aștern maj bine ideile mele pe hârtie, aş avea multe să-ți spun. Dar franțuzesca asta afurisită e prea grea, și apoi afară din țifrele sale. Sigismund Planus nu face nici cât o cepă degerată De aceea, am să-ți spun repede despre ce e vurba. Se petrec în casa fratelui tău nisce lucruri, ce nu sînt tocmai cinstite. Femeea lui îl înşelă cu asociatul. Ea l'a făcut ridicul pe bărbatul ci, şi dacă lucrurile vor continua, tot astfel, el va trece în ochii lumii drept un ticălos... Ascultă-mă, mi- cul mei Frantz, trebue să vii cât de curând. Nu- mai tu îi poţi vorbi lui Risler și să deschidi o- chii asupra Sidonici. Pe noi ceșştilalți n'o să ne creqă. Cere iute un congediii şi vino.
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Sci că tu trebue să-ţi câştigi pâinea ta acolo 
şi să-ți faci un viitor; dar un om de onsre cată 
mai presus de t6le să ţiă la numele pe care i-l'ati 
lăsat părinţii. EI bine! ei îți spun, dacă n'ai să 
vii îndată, are să vie o di când numele de Risler 
va fi stropit cu atâta noroiii, că tu n'ai să mai 

„eutezi să-l porți, ; 

Sigismund Planus 

Casier, 

a



CARTEA A TREIA 

RESBUNĂTORUL 

Cei cari trăesc totdeauna închiși, lipiţi de col- 
ţul lor de geam, reţinuţi de lucru sai de infir- 
mităţile lor, se intereseză de 6menii cari trec tot 
așa cum ei îşi formâză un orizont din zidurile, . 
acoperișurile și ferestrele vecine. 

Imobili, ei se întrupâză în viața din uliţă, şi 
Smenii grăbiţi, cari trec pe dinaintea lor, uneori 
în t6te dile la aceleași ore, habar n'a că servesc 
de regulator altor existențe, că ochi prietenoși 
îi pândesc, şi că absenţa lor e resimţită dureros, când li se întîmplă să apuce pe alt drum.
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Damele Delobelle, înţepenite diua întregă în 
odaia lor, făceaă și ele observaţiuni mute de ace- 
stea. Ferstra fiind îngustă, mama, ai cărei ochi 
începeati să se strice de muncă prea mare, se 
aşeda la lumină, îndărâtul perdelei de muselină 
ridicate, iar fotoliul cel mare al fiicei sale alături 
de ea, dar ceva mai departe de ferâstră. Ea îi 
anunța pe toţi aceia cari treceai. Era o distrac- 
ție pentru ele, un subiect de vorbă; şi orele cele 
lungi de muncă le păreai mai scurte, întrerupte 
de apariţiunile regulate ale trecătorilor tot aşa de 
grăbiţi ca şi ele. De obiceiti, erati două surori mi- 
titele, un Domn în palton cenuşiă, un băiat ce 
era dus la liceă şi luat acasă, un funcţionar bă- 
trâân cu un picior de lemn, al cărui pas răsuna 
sinistru pe trotoar. 

Pe acesta din urmă îl vedeai rar: el trecea după 
ce înopta, dar îi augeati mersul. și fie-care dată 
acel sgomot ajungea la mica schi6pă ca un ecoit 
violent al gândurilor ei celor mai triste. Toţi a- 
aceşti Gmeni din uliţă interesati fără să sciă pe 
cele două femei. De ploua, el diceau: 

«Au să fie udaţi... Băiatul s'o fi întors 6re a- 
casă înainte de plâia asta mare?» Şi în schimbă- 
rile de anotimpuri, când sârele de martie inunda 
trotoarele pline de apă, sai când zăpada din de- 
cembrie le acoperea cu straturi albe şi negre, ve- 
derea unei haine noi pe vre unul din trecătorii 
obicinuiţi, le făcea pe cele două femei închise să 
'și dică: «A venit vara» sati «A venit iarna.» 

Diua aceea era siirşitul unei dile de mai, una 
din acele seri luminâse şi dulci, când viaţa din 
case se respândesce în afară prin ferestrele des- 
chise. Desirea şi mama ei grăbeai acele şi dege-
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tele, muncind până la ultima radă de lumină, îna- inte de a aprinde lampa. Se audea ţipetele copi- ilor cari se jucati prin curţi, sunetele îndepărtate ale unui piano, și glasul vre unui vîndător am- bulant, care 'şi trăgea cărucidra pe jumătate gslă. Aerul era plin de suflarea primăverii, de un mi- ros slab de zambile și de liliac. 
Mama Delobelle lăsase lucrul, şi acum cu câtele sprijinite de rampă, înainte de a închide ferestra, 

asculta tâte acele vuete ale unui oraș mare şi muncitor, fericit de a circula pe uliţi, odată cu isprăvirea dilei, Din când în când, fără a întârce capul, ea vorbea cu fiică-sa: 
— Bravo! iată pe D. Sigismund. Ce de vreme ese astă-di de la fabrică... Pâte fiind-că dilele saă făcut mari, dar mi se pare că nu e încă șâpte... Dar cu cine o fi Gre bătrânul casier?.. Mare mi- nune !... Parc'ar fi... Ba da... Parc'ar fi D. Frantz.. Dar nu e cu putinţă... D. Frantz e forte departe de aci, în momentul de faţă; şi apoi el n'avea barbă... Dar ce are a face! S&mănă mult cu dîn- sul... la vino de te uită, fetițo. 
Dar fetiţa nu se scâlă de pe fotoliul ei; ea nici nu se mișcă Cu ochii rătăciți, cu acul în aer, imobilisată în gestul ei frumos de activitate, ea se plimbă acum într'o ţară albastră, acea regiune minunată unde te plimbi liber, fără nici o grijă de intirmitate. Acest nume de Frantz, pronunţat mecanicesce de mama ei, la ideea unci asemă- nări. e pentru ea un trecut întreg de ilusiuni, de speranțe calde, trecătâre ca şi roșâţa care îi se urca în obraz, când el venea sâra, la întârcerea acasă, să vorbâscă cu ea un moment. Cât de de- parte erau tâte acestea! Când te gândesci, că el
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şedea în odăița de alături, că-i se audea paşii pe 
scară şi sgomotul mesci pe care o trăgea la fe- 
restră ca să deseneze. Ce durere şi ce bucurie 
pe dinsa când îl audea vorbind de Sidonia, aşe- 
dat la picidrele ei pe un scăunaş scund, în timp 
ce ea își monta mușştele şi păsările. 

Şi lucrând, ea îl încuraja, îl consola, căci Sido- 
nia pricinuise multe necazuri mică bietului Frantz, 
înainte de a-i pricinui unul mare. Sunetul voai 
sale când vorbea de cealaltă, strălucirea ochilor 
săi când se gândea la ea, o fermecat cu totul 
pe mica Desirea, şi când el plecase desperat. un 
amor şi mai mare decât acela pe care-l ducea cu 
sine r&măsese în urma lui, un amor pe care o- 
daia vecinic aceeaşi, viața sedentară şi nemișcată 
îl vor păstra neatins, cu tot parfumul săi amar, 
în timp ce al său plimbat pe drumurile cele mari 
se va împrăștia, se va evapora încetul cu în- 
cetui. | 

„Se întunecă din ce în ce mai mult. O mâh- 
nire adâncă coprinde pe biata fată, odată cu um- 
bra, acelei seri atât de dulci. Licărirea de fericire 
a trecutului ei se micşorâză ca şi făşia de lumină 
ce străbate prin deschidătura strimtă a ferestrii, 
unde mama mai stă răzimată. 

De-o dată ușa se deschide... Cine-va a intrat, 
dar nu se vede cine e... Cine pâte să fie? Da- 
mele Delobelle nu primesc visite nici-odată. Ma- 
ma, care'şi-a întors capul, a credut mai întâi că 
e cineva de la mavasinul lor care a venit să în- 
trebe de lucrul de peste săptămână. 

— Bărbatul mei s'a dus chiar acum la D-v6s- 
tră, domnule... Nu mai avem nimic aci. D. Delo- 

- belle a dus totul.
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Necunoscutul făcu câţi-va paşi fără a răspunde, dar cu cât se apropia de ferestră, silueta sa de- venea mai deslușită. E un flăcăi mare ț&păn, păr- lit de sâre, cu barba desă și blondă, cu vocea tare, și accentul cam grecii. 
— Dar bine, madame Delobelle, nu m& mai eun6sceţi ? 
— Oh! et, domnule Frantz, vam recunoscut îndată, dise Desirea fârte liniştită, cu un ton rece și indiferent. 
— Sfinte D-qeule! E D. Frantz. 
lute, iute, mama Delobelle alergă la lampă, o aprinde şi închide ferestra. 
— Cum! D-ta esci, dragul meă Frantz... Cu ce aer liniștit a spus'o, mititica asta... -eti vam re- cunoscut... Ah! ce ghețar mititel... Aşa va remă- nea ea totdeauna, 
Uh adevărat ghețar mititel. Ea e palidă, forte palidă; și în mâna lui Frantz mâna ei este albă şi rece de tot, 
El o găsesce mai frumâsă, mai gingașă. 
Ea îl găsesce măreț ca întotdeauna, cu o ex: presie de oboselă și de întristare în fundul ochi- lor, care-i dă acum o înfăţişare mai bărbătescă ca la plecare. 
Obosâla îi vine de la acel voiaj grăbit, între- prins la primirea scrisârei îngrozitâre a lui Si- gismund. Inboldit de ace! cuvînt «desonsre,» el plecase la minut fără să mai aștepte venirea con- cediului, riscând săși pergă şi postul şi viitorul săi ; şi din vapor urcându-se în tren, nu se oprise decât la Paris. Avea de ce să fie obosit, când el voiajase cu graba de a sosi, și când gândul lu! nerăbdător sa svârcolit tot timpul, făcând de dece 

4
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oii acelaşi drum într'o îndoială, o groză și o ne- 
dumerire continuă. 

Intristarea lui însă e mult ma! vechiă. Ea da- 

t6ză din diua în care aceea pe care a iubit-o, a re- 

fusat să-l iea de bărbat, pentru a deveni, şase luni 

mai târdit, soția fratelui săă; două lovituri groz- 

nice una după alta, şi a doua încă mai durerosă 

decât cea dintâi. E adevărat, că înainte de ase 

însura, fratele săi îi scrisese o scrisore, în care 

îi cerea permisiunea de a face căsătoria, şi ac6- 

sta în nisce termeni așa de mișcători, aşa de gin- 

gaşi, că violența loviturii îi păru mai induleită; 

apoi, cu timpul, plecarea din ţară. munca, voia- 

jurile cele lungi, contribuiră a pune căpăt mâh- 

nirei sale. Nu-i mai rămăsese în cele din urmă 

de cât o melancolie adâncă. Afară numai dacă 

ura sau mânia pe care o resimte în momentul 

de faţă încontra femeei care desonoreză pe îra- 

tele săi, nu e în realitate o rămășiță a amorului 

de odinidră. 
Dar nu! Frantz Risler nu are decât un singur 

gând, să r&sbune ondrea fratelui săi. El n'a venit 

ca amant, ci ca răsbunător; și Sidonia să facă 
bine să se păzescă, 

Mai întâi, cum s'a dat jos din tren, r&sbună- 
torul a mers drept la fabrică, vrând să facă o 
surprinere; el socotea că venirea sa neprevădută 

îi va destăinui tot ce se întimplase, după o arun- 
cătură de ochi. 

Din nenorocire. nu găsise pe nimeni. 
Persienele micului hotel din fundul grădinei 

erai închise de cinci-spre-dece dile. 
Moş Achile îl informă că Dâmnele stai acum
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în casele lor de la țară, şi că cei doi asociaţi plâcă în tâte serile într'acolo. Fromont părăsise magasinurile deja de mult ; iar Risler tocmai plecase atuncea. Frantz se hotări să vorbescă cu bătrânul Sigis- mund. Dar cra într'o sâmbătă, di de plată, şi el trebui să aștepte ca șirul cel lung de lucrători, 
la ghișetul casierului, să se scurgă cu încetul, De şi nerăbdător și forte mâhnit, acesţ om de trebă, care dusese din copilărie viaţa lucrătorilor din Paris, se simţea vesel. de a se regăsi în mij- locul acestei animații, acestor moravuri atâţ de speciale. Pe tâte acele fețe cinstite saă vițidse era zugrăvită mulţumirea săptămânei stirşite. AY fl dis că dumineca lor începea cu adevărat sâmbătă seră, la ora șepte dinaintea lămpiţei casierului, 

lemnitatea ei. "Mulţi din acei s&rmani, înlănţuiţi la nisce lucrări nesănătose, aștâptă cu nerăbdare acea duminecă bine-cuvintată, care le va aduce puțin aer atât de necesar sănătăţii și vieţii lor. De aci, ce mulţumire și ce trebuință de veselie sgomotâsă! Pare că greutatea muncii de peste septămână se împrăştie o dată cu aburul mași- nelor care ese şucrând și se pierde peste șghia- buri. 
Toţi lucrătorii se depărtaii de la ghișet, nu- mărându-și argintul strălucitor din mâinile lor negre, Erau decepții, murmure, reclamaţii, ore lipsite, bani luaţi înainte; și în zăngănitul golo- ganilor se audea vocea cea liniștită şi neinduple-
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cată a lui Sigismund, care apăra interesele pa- 
tronilor săi până la sălbătăcie. - 

Frantz cunoscea tâte peripeţiile dilei de plată, 
distingea plângerile drepte de cele false. Scia că 
unul cerea pentru familie, pentru a plăti bruta- 
rului, farmacistului şi lunile de şcâlă. Altul pen- 
tru cârcimă sai pentru ceva și mai murdar. Um- 
brele triste şi încovoiate, cari se învârteati mere 
pe dinaintea portarului fabricei, aruncând căută- 
turi lungi în fundul curților, el scia ce așteptat, 
că pândeaiă t6te un tată sai un bărbat ca să-l iea 
repede acasă cu o voce amenințătâre şi convin- 
gătâre. 

Și copii cei desculți, mititeii cei înveliţi în şa- 
luri vechi, femeile cele sdrenţerâse, ale căror feţe 
înecate în lacrimi sînt tot aşa de albe ca și bo- 
netele ce le înconjoră... 

Și acel viţii ascuns, care pândesee în întune- 
rec momentul de plată. găurile infeote cari se ilu- 
minză în fundul ulitelor negre, geamurile mur- 
dare ale cărcimelor, îndărătul cărora miile de otră- 
vuri alcoolice îşi arată culorile lor false. 

Frantz cunoscea tâte aceste miserii; dar nici o 
dată eie nu-i păruseră atât de jalnice și de du- 
rer6se ca în acea sâră, 

Plata se isprăvise. Sigismund eşea din biroul săă. 
Cei doi amici se recunoscură, se îmbrăţișară ; 

și, în tăcerea fabricei, oprită timp de două-qeci 
şi patru de ceasuri. mută în tâte clădirile ef g6le, 
casierul explicâ lui Frantz starea lucrurilor. Ii po- 
vesti conduita Sidoniei, cheltuelile nebune, on6- 
rea casei nimicită pentru tt-deauna. Risler cum- 
părase o casă la ţară, la Asnieres, fosta casă a 
“unei actriţe, și se instalase întrinsa într'un mod
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strălucit. Ai cai, trăsură, un lux uimitor şi chel- 
tuesc forte mult. Ceea ce neliniștea mai ales pe 
bunul Sigismund, era înfînarea lui Fromont. De 
cât-va timp, aprâpe nu mai lua de loc bani de 
la casă, și cu tâte acestea Sidonia cheltuia mai 
mult ca nici o dată. 

— N'am încredere!... dicea nenorocitul casier, 
dând din cap... n'am încredere... 

Apoi, scoborind vocea, adăoga;: 
— Dar fratele tăi, micul meii Frantz, fratele 

t&u 2... Cine pâte să ne explice purtarea lui? Când 
îl vedi, e cu nasu în vint, cu mâinile în buzu- 
nar, şi cu gândul la faimâsa invenţiune, care din 
nenorocire nu se cam grăbesce să isă... Ei bine! 
vrei să “ţi spun una și bună?... Omul ăsta e sat 
un ticălos sati un dobitoc. 
Vorbind ast-fel ei se plimbai în lung şi în 

larg prin grădiniţă, se opreaii, începeaii din noi să 
mergă. Lui Frantz îi se părea că viseză un vis 
urit. Repediciunea voiajului, schimbarea bruscă 
a locului și a climei, valul de cuşinte al lui Si- 
gismund care nu mai isprăvea, ideea cea nouă ce 
trebue să 'și facă de ratele săi și de Sidonia, 
acea Sidonie, pe care o iubise atât de mult, tâte 
aceste lucruri îl zăpăceau, il scoteai aprspe din 
minţi. 

Era târdiă. Nâptea se apropia Sigismund îi 
propuse să-l ducă la Montrouge să dârmă nâptea 
aceea ; el refusâ, pretextând că era obosit şi ră- 
mas singur în Marais în acea oră îndoidsă și tristă 
a dilei care se termină şi a gazului care nu sa 
aprins încă, el merse mașinalicesce spre vechia 
sa locuinţă din strada Braque.
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Pe p6rta aleei, era atârnată o tăbliță: Cameră, 
mobilată de închiriat. 

Era tocmai camera în care trăise atâta vreme 
eu fratele s&ă. El recunoscu charta geografică bă- 
tută în zid cu patru ţinte, ferâstra din coridor şi 
tăblița damelor Delobelle: Păsări şi muşte pen- 
iru mode 

Uşa acestor dame era întredeschisă; n'avea de 
cât s'o împingă ca să intre înăuntru. 

De sigur că în tot Parisul nu exista pentru el 
un adăpost mai bun, un colţ mai potrivit pentru 
odihna sufletului săi turburat ca -acest interior 
muncitor şi pacinic. În agitarea actuală a vieţei 
sale rătăcite, acest interior era ca un port faţă cu 
apele liniștite şi adânci, cheiul plin de sâre şi de 
pace, pe care lucreză femeile în aşteptarea băr- 
baţilor sai a taţilor lor, pe când afară vintul vijie 
și marea clocotesce. Dar mai ales, lucru de care 
nu 'şi dedea bine sâma, era o înlănţuire de afec. 
țiuni sincere. și acea putere miracul6să a gingă- 
şiei, care scumpesce în ochii noştri, chiar atunci 
când nu iubim, amorul ce se simte pentru noi. 

Acel scump ghețar mititel de Desirea îl iubea 
atâta Ea avea nisce ochi atât de strălucitori, când 
ii vorbea de lucruri indiferente. Precum obiectele 
muiate în fosfor strălucesc t6te de o potrivă, tot 
aşa şi cele mai mici cuvinte pe care le diceailu- 
mina figura i cea frumuşică şi înflorită. Ce odihnă 
dulce simţea el aci, în urma vorbelor atât de bru- 
tale ale lui Sigismund. 

Vorbeau amindoi cu animațiune, pe când mama 
Delobelle punea masa: 

— Ai să mănânci cu noi, nu e așa, domnule
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Frantz?... Tatăl s'a dus să înapoeze ludrul; dar el trebue să vie negreșit la masă. 
- Trebue să vie negreșit la nmsă! 
Buna femee dicea acâsta cu Gre-care mândrie. Intradevăr, de când cu neizbănda direcţiunii sale, ilustrul Delobelle nu mai mânca în oraş, nici chiar în serile când mergea să primâscă plata lucrului. Nenorocitul director luase la restauran- tul săi atâtea mâncări pe credit, că nu mai în- drăsnea să puie picirele pe acolo. In schimb sâmbăta, nu lipsea nici o dată să aducă cu sine doi saă trei Ospeţi flămândi şi neașteptaţi, «ve- chi camaradi,» nisce «6meni fără noroc» ca şi dinsul. Ast-fel în sâra aceea veni acasă, escortat de un actor care jucase pe financiarul la teatrul din Metz şi de un comic de la teatrul din Angers, amindoi în disponibilitate. 

Comicul, ras, sbircit, îmbătrânit la focul ram. pei, avea aerul unui ștrengar bătrân ; 'cel ce juca pe financiarul purta nisce ghete fără tocuri și fără urmă de ciorapi. Delobelle îi anunţâ cu pompă încă de la uşă, dar vederea lui Frantz Risler în- trerupse presentarea. 
-— Frantz!... Frantzul mei 1... strigă bătrânul actor cu o voce melodramatică, bătând aerul cu mâinile sale convulsive ; apoi după o lungă și em. fatică îmbrăţişare. presentă 6speţii unii altora. — D. Robricart, de la teatrul din Metz. — D. Chandezon, de la teatrul din Angers. — Frantz Risler, inginer. 

In gura lui Delobelle, cuvîntul de inginer lua nisce proporţii forte mari! 
Desirea făcu o strimbătură lrumuşică la ve- derea amicilor tatălui et. Ar fi fost așa de frumos
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să fie singuri în familie într'o qi ca cea de as- 
tă di. Dar marele om nici nu voia să scie de aşa 
ceva Era destul de ocupat cu golirea buzună- 
rilor sale. Mai întâii el scâse o plăcintă minu- 
nătă ; «pentru dâmnele,» dise el, uitând că-o adora 
şi el. Un stacoj eși după plăcintă, apoi un căr- 
nat de Arles, castane învheţate și cireşe abia 
eșite ! 

Pe când actorul care jucase pe financiarul. en- 
tusiasmat, se silea să scâţă la lumină un guler 
de cămașă invisibil, şi pe când comicul făcea me- 
reii «niuf! niut!» cu un gest uitat de Parisieni 
de dece ani Desirea se gândea cu spaimă la ga- 
ura imensă pe care acestă masă improvisată o va 
lăsa în s&rmanul lur căştig de peste săptămână, 
şi mama Delobelle, grăbită, răsturna tâtă bucă- 
tăria ca să găsâscă numărul trebuincios de ta- 
câmuri. 

Masa îu fârte veselă. Cei doi comici mâncat 
de le scăpăra fălcile spre marea bucurie a lui 
Delobelle care scormolea cu ei amintiri veclă ac- 
toricesci. Nimic mai lugubru. Inchipuiţi vă nisce 
vrme de decoruri, lampi6ne stinse, un fond ve- 
chii de accesorii mucegăite și prăpădite. 

Intrun fel de grai ordinar, trivial, tutuitor, ei 
își aminteaă succesele lor nenumărate; căci tus- . 
trei, după spusele lor, fuseseră aclamaţi, încărcaţi 
cu cunune și duşi în triumi prin oraşe îutregi. 

Şi vorbind, ei mâncaii cum mănâncă comicii, 
aședaţi pe trei sferturi la masă, cu faţa spre pu- 
blic, cu acea grabă falsă a 6speţilor de teatru 
dinaintea unor mâncări de carton, şi cu acel mod 
de aalterna cuvintele cu îmbucăturile, de a căuta 
efecte în aședarea paharului, în apropierea scau-
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nului, de a exprima interesul, mirarea, bucuria, groza, surprinderea, cu ajutorul unui cuţit şi al unei furculițe manevrată cu sciință. Mama Delo- belle îi asculta suridând, 
Nu degeaba esci femeea unui actor de trei-deci de ani, ca să nu fi prins 6reşi cum obiceiul aces- 

tor ciudăţenii. 
Dar un colţișor al mesei se găsea despărțit de ceilalţi 6speţi ca printr'un nor care oprea cuvin- tele neghidbe, risetele cele grosolane şi lăudăro- iile. Frantz și Desirea vorbeati încetișor, fără a audi nimic din cele ce se diceaă în jurul lor. Lu- cruri din copilăria lor, anecdote de vecinătate, un trecut Întreg nedeslușit, care nu avea alt merit de cât potrivirea de amintiri, și scănteia la fel care se ivea în ochii lor, erai obiectul dulcii lor convorbiri. 
De o dată norul se sparse, şi vocea teribilă a lui Delobelle întrerupse dialogul: 

„> Nu Tai vădut încă pe fratele tă? întrebă el pe Frantz că să nu pară că-l neglijâză cu to- tul... nică pe soţia lui n'ai vădut-o încă.. Ah! dar ce damă ai să găsesci. Ce toalete, dragul mei şi ce şic! Nu-ţi spun de cât atâta. Ei au un adevă- rat castel la Asnisres. Și familia Châbe stă şi ea acolo... Ah! dar tocmai acestea, dragul mei, ai pus o barieră între noi. Când esci bogat, îi dis- prețuesci pe camaradii de odiniâră... Nici o dată un cuvint, nici o dată o visită... Cât despre mine mă înţelegi, puţin îmi pasă, dar e într'adevăr mâhnitor pentru aceste dame. 
— Oh! papa, dise Desirea cu vioiciune, D-ta scii bine că noi o iubim prea mult pe Sidonia ca să ne supărăm pentru un lucru de nimic.



  

TROMONT & RISLER 175 

Comicul dete înfuriat un pumn mare în masă: 
— E bine! tocmai aici e greșala vâstră... Tre- 

bue să uriţi pe aceia cari nu caută de cât să 
vă bleseze, să vă umilescă. 

El avea încă pe inimă refusul capitalului pen- 
tru cumpărarea teatrului săi, şi de alminteri, nu-și 
ascundea supărarea : 
— Dacă ai seci, dicea el lui Frantz, dacă ai sci 

ce risipă e pe acolo. Te prinde mila... Şi ce ne- 
bunic, ce nechibzuinţă... Ei care îţi vorbesc, am 
cerut fratelui tăi o sumă neînsemnată ca să 'mi 
fac un viitor și să-i asigur lui beneficii conside- 
rabile... M'a refusat net... Ce vrei! Dâmna are 
nevoe de multe. Călăresce, merge la curse. în 
trăsură şi îşi pârtă bărbatul de nas... Intre noi 
fie dis, ei nu-l cred tocmai fericit, pe bunul Ris- 
ler... Femeiuşca ala mi ţi-l jâcă trumușel.. 

Excomicul își termină tirada cu o clipire din 
ochi adresată comicului şi actorului care juca pe 
financiarul, și timp de câte-va secunde făcură un 
schimb de mine, de grimase actoricești, de «he! 
he!» şi de «hîm! hîm!» t6tă pantomina subînţe- 
lesurilor. 

Frantz sta încremenit. Fără să vrea, groznicul 
adevăr îi venea din tote părţile. Sigismund îi 
vorbise în felul săi. Delobelle întw'al săi. Resulta- 
tul era acelaşi. 

Din fericire, masa era pe isprăvite. Cei trei 
actori se sculară de la masă şi plecară la berăria 
din strada Blondel. Frantz r&mase singur cu cele 
două femei. 

Vă&dendu-l așa de aprâpe de ea, afectuos şi de 
blând, Desirea avu deodată un avînt mare de re- 
cunoștiință pentru Sidonia. Își dise că la urma
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urmelor tot generosităţii acestei femei datora ea 
fericirea-i aparentă, și gândul acesta îi dete cu- 
ragiu ca săşi apere pe vechiai prietenă: 
— Ascultă, domnule Frantz, să nu credi tot 

ce ţi-a spus tata despre cumnata Ditale. Cam a- 
re obiceiii să exagereze, scumpul mei papa E 
una sciii că Sidonia nu e capabilă de lucrurile 
de care e învinovăţită. Sint sigură că inima ei 
a rămas aceiași şi căi iubește şi acuma pe a 
micii ei, cu tâte că-i cam neglijâză... Așa e-vi- 
aţa făcută. Trăesci departe fără să vrei. Nu e așa, 
domnule Frantz? 

Oh! cât de frumâsă:0 găsea el, când îi vorbea 
astfel. Nici-dată nu observase așa de bine trăsu- 
rile fine şi tenul ei aristocratic ; şi, când plecâ în 
noaptea aceea. mișcat de sinceritatea cu care a- 
părase pe Sidonia, de tâte acele fermecătâre mo- 
tive femeesci pe care le da tăcerii şi nevenirii 
prietenei sale, Frantz Risler se gândea, cu un 
sentiment de plăcere egoistă şi naivă, că acestă 
fată îl iubise. că-l iubea pote încă și că ea îi 
păstra în fundul inimei acel loc cald, adăpos- 
tit, la care ne întârcem ca la un refugii când 
viaţa ne a rănit. 

T6tă n6ptea. în camera-i de odinidră, legănat 
de sdruncinătura voiajiului, de acel sgomot de 
valuri şi de vijelie care te urmăresce în drumu- 
rile pe mare, el visâ de timpul copilăriei sale, 
de mica Ch&be, de Desirea Delobelie, de jocurile 
şi lucrările lor, de So6la Centrală ale cărei clă- 
diri mari dormeaii în apropriere, posomorite, în 
stradele negre din Marais. 

Apoi, spre diminâţă, când lumina străbătând 
prin ferestrele fără perdele îi cădu pe ochi şi îi
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readuse sentimentul datoriei şi a preocupărilor de 
peste di. el visâ că era ceasul de a merge la Şc6- 
la Centrală şi că fratele săi, înainte de a se da 
jos la fabrică, întredeschisese ușa şi îi dicea : 

— Aide! leneşule, scâlă-te!.. 
Acest glas dulce și iubitor, prea viii și prea 

real pentru un vis, îl făcu să deschidă ochii de 
tot. 

Risler sta în picidre lîngă pat, pândind deştep- 
tarea fratelui cu un suris gingaş dar cam emoţio- 
nat; şi dovadă că era chiar Risler, e că în bu- 
curia ce avea de a'și vedea pe fratele săt'el nu 
găsea alt ceva de spus decât: 

— Sint mulţumit... sînt mulţumit, 
Cu tote că în diua aceea era o duminecă, Ris- 

ler venise după obiceiul săi la fabrică ca să pro- 
fite de tăcere şi de linisce spre a lucra la maşina de 
împrimat Abia sosise, şi deja moș Achille îl in- 
formă că fratele săi a tras în strada Braque; el 
alergâ într'acolo vesel, surprins, cam vexat că n'a 
fost încunosciinţat dinainte şi mai ales că Frantz l'a 
lipsit de prima sâră de întârcere. Acestă părere 
de răi revenea la fie care minut în vorbirea lor 
pre apucate, în care tot ce avea de spus r&mâ- 
nea neisprăvit. întrerupt de mii de chestiuni di- 
ferite, de explosiuni de dragoste şi de bucurie. Frantz dete ca scusă obosâla şi chiar plăcerea ce 
a avut-o de a se regăsi în vechea lor cameră. 

— Bine, bine, dicea Risler; dar acum nu te mai slăbesc... trebue să mergi cu mine la Asni- 
€res îndată .. Imi dai concedii astă-zi... Inţelegi, 
nu mai pot lucra acuma când esci aci... Mititica 
mai ales are să fi surprinsă... și mulţumită... Vor- 

12
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beam aşa de des de tine... Ce fericire! Ce feri- 
cire!... 

Şi bietul om nu mai putea de bucurie, începu 
să flecărâscă, el, dealminteri aşa de tăcut, și ad- 
mira pe Frantz, îl găsea mai mare. Cu toate a- 
cestea elevul Șc6lei Centrale era deja destul de 
înalt la plecare; numai trăsurile îi se accentua- 
seră, umerii îi se lărgiseră și era mare deosebire 
acum între băiatul cel slab cu ţinuta de semi- 
narist care plecase acum doi ani la Ismailia şi 
frumosul african cu faţa smedă, seri6să şi blândă 
care sasise. 

Pe când Risler îl contempla, Frantz, la rîndul 
lui, observa cu mare atenţie pe fratele s&ă, şi, 
găsindu-l tot același, tot aşa de naiv, de iubitor 
şi de distras ca odinidră, îşi dicea: 

— Nu! nu e cu putinţă... el tot om cinstit a 
r&mas. 

Atunci, gândindu-se la bănuelile îndrăsneţe ale 
unora, f6tă mânia lui se întorcea asupra acelei 
femei, ipocrită și viţissă, care'şi înşela bărbatul 
întrun mod atât de neruşinat şi atât de nepedepsit, 
că ajunsese să facă dintrinsul un complice în o- 
chii lumii. Oh! ce explicaţiune îngrozitâre va 
avea el cu dinsa; şi cum îi va vorbi de aspru.— 
Iţi interdic. Dâmnă, mănţelegi, îţi interdic să deso- 
norezi pe fratele mei)... 

La acesta se gândea el tot drumul pe când se 
uita la arborii încă subţiri cari fugea dealungul 
talusului drumului de fer de la Saint-Germain. 
Aşedat în faţa lui, Risler flecărea, flecărea fără 
încetare. Vorbea de fabrică, de afacerile lor. Căș 
tigaseră câte patru-deci de mii de lei fie-care pe 
anul trecut; dar afacerile vor merge şi mai bine
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când va fi gata Maşina de împrimat. «O maşină 
rotativă, scumpul mei Frantz, rotativă şi dode- 
cagonă, putând să dea într'o singură învîrtitură 
de râtă urma unui desen de două-spre-gece până 
la cinci-spre-qece culori, roşii pe trandafirii, ver- 
de închis pe verde deschis, fără amestec, fără 
absorbire, fără ca o linie să vateme pe cealaltă, 
fără ca o nuanţă să strivâscă sati să înghiţă pe 
cealaltă .. Inţelegi tu re acâsta, ' frăţiorule ?... 
O mașină care să fie artistă ca un om.. Eo 
revoluţiune în tapete.» 
— Dar, întrebâ. Frantz cam neliniștit, ai găsit-o 

deja Maşina asta de imprimat sai o cauţi încă? 
— Găsit!... găsit cu desevirşire!... Mâine, am 

să'ți arăt tâte planurile mele. Am mai inventat, 
prin aceeași ocasiune, o acăţătâre automatică pen- 
îru a apuca hârtia la stinghiile cuptorului de us- 
cat... Săptămâna viitore, mă voi instala la mine, 
sus de tot, în pod, și voii pune să se fabriceze 
în taină prima mea mașină, chiar sub ochii mei. 
Trebue ca în trei luni brevetele să fie luate şi 
ca Mașina de imprimat să funcţioneze... Vei ve- 
dea, micul mei Frantz, cum mașina asta are să 
ne imbogăţâscă pe noi toți... poţi să'ţi închipui 
cât sînt de mulţumit că voii putea să înapoiez 
acestor Fromont măcar ceva din binele ce mi-ati 
făcut... Ah! întradevăr, bunul D-deii m'a încărcat 
cu prea multe bunătăți... 

Și acum se pusesă enumere tâte fericirile sale. 
Sidonia e cea mai bună din fiinţele omenesci, o 
femeiuşcă fermecătâre care îi face multă on6re. 
Au un interior fârte plăcut. Primesc lume și încă 
lume forte bună. Micuța cântă ca o privighetâre, 
graţie metodei așa de expresive a dâmnei Dob-
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son... Încă o fiinţă amabilă și dâmna asta Dob- 
son ... Un. siagur lucru îl chinuesce pe bietul 
Risler: anume sup&rarea sa neînţelesă cu Sigis- 
mund. Frantz îl va ajuta pâte să lămurescă și 
acest mister. - 

— Oh! da, te voii ajuta, frate, răspunse Frantz 
cu dinţii încleștaţi; și roșâța măniei îi se urca 
pe frunte la ideea că s'a putut bănui acâstă fran- 
cheţă și leajitate cari se desfășurau înaintea lui 
în .expresiunea lor naivă și spontaneă. Din fericire, 
el, r&sbunătorul, venea la timp ; și va pune tâte 
lucrurile la locul lor. 

In timpul acesta se apropiaă de casa din As- 
ni&res. Frantz o recunoscuse deja din depărtare 
după o scară capriţi6să cu turnuleţ strălucitor de 
ardesii noi şi albastre. Ea îi se păru făcută în- 
iradins pentru Sidonia, adevărată colivie pentru 
acea pasăre cu penele capriţiâse şi bătătâre la 
ochi. 

Era o casă elveţiană cu două etaje, ale cărei 
geamuri limpedi, perdelele căptuşite cu stofă de 
culdrea trandalirului, se zăreaă din drumul de 
fer, oglindindu-se în fundul -unei pajişti verdi, 
unde atirna o ghiulea enormă de metal engles. 

Riul curgea prin apropriere, încă parisian, în- 
cărcat cu lanţuri cu stabilimente de băi, cu lun- 
tri mari, şi sguduind la cel mai mie val o mul- 
țime de bărci forte uşsre, legate de țerm cu pra- 
ful cărbunelui pe numele lor pretonţidse și zugră- 
vite de curând. De la ferestrele ei, Sidonia putea 
să vadă restauranturite de pe marginea apei, tă- 
cute în dilele de lucru, ticsite dumineca cu 0 
mulţime pestrițată şi sgomotâsă, ale cărei veselii 
se amestecau cu cufundările grele ale lopeţilor şi
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pleca de pe ambele țărmuri pentru a se reuni 
deasupra riului în acel curent de vuete, de stri- 
găte, de chemări, de risete, de cântece cari, în qi- 
lele de sărbătăre, se urcă şi se scobâră neîntre- 
rupt pe dece locuri ale “Senei. 

In dilele de săptămână se văd rătăcind &menț 
sdrențeroşi, fără lucru și vagabondi, 6meni cu 
pălării de pae grâsă largi și cu virt ascuţit, cu 
bluse de lână, femei cari se aședă pe iarba us- 
cată a talasurilor, neocupate, cu privirea visătâre 
a vacilor la pășunat Toţi ambulanți! de pe la 
bălciuri, flanșnetari, harfişti, saltimbancă rătăcitori 
se oprea aci ca într'o mahala înfundată. Cheiul 
era ticsit de ei, și căsuţele care îl “mărgineaii, 
deschidându-se tot-deauna la venirea lor, cami- 
sole albe, purtate cu neglijenţă, căpete ciufulite, 
o lulea hoinară se arâtai la ferestre, urmărind 
cu privirea, cu regretul Parisului apropriat aceste 
trivialități ambulante. Ă 

Era trist şi urit. . 
Iarba abia răsărită gălbinea sub piciâre. Praful 

era negru; și cu “tote acestea, în fie-care joie, 
- gocotele cele mari trecea pe acolo ducându-se - 

la Casin, în tr&pătul cel mare al roților uşore şi 
al poștalionilor de împrumut. Tâte acestea plă- 
ceai mult Sidoniei, acea turbată de Parisiană; 
apoi, în copilăria ei, mica: Chebe audise mult vor- 
bind de Asniăres pe ilustrul Delobelle, care ar 
fi voit să aibă în aceste locuri, ca atâţia alţi ar- 
tiștă, o căsulă, un colţ de țară unde te întorci cu 
trenul de două-spre-dece și jumătate după mie- 
dul nopții, la eşirea din teatre. 

Tote visurile micei. Chăbe, Sidonia Risler le 
realisa.
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Cei doi feaţi ajunseră aprâpe de pârta cheiului, 
a cărei chee era de obicei în brâscă. Intrară, 
traversând nisce crânguri încă tinere. Iei şi colo 
o sală de biliard, casa grădinarului, o seră mică 
cu geamuri apărea ca nisce părţi diferite ale 
acelor căsuțe elveţiane ce se dai ca jucărie co- 
piilor; totul fârte uşor, abia înţepenit pe sol, gata 
de a sbura la cel mai mic vînt de faliment sai 
de capriţiă: o vilă de cocotă sai pe jucător la 
Bursă.. 

Frantz privea împrejurul sâă, cam uimit. În 
fund, pe un peron încojurat de ghiveciuri înflo- 
rite, salonul își deschidea înaltele-i persiene. Un 
fotolii american, scaune ce se pot strînge, o mă- 
suţă pe care cafeaua era încă servită, se vedeaii 
lîngă ușă. Inăuntru, se audea acordurile unui 
pian, și un murmur de voci înăbușite. 

— Şi cum are să se mai mire Sidonia, dicea 
bunul Risler păşind încet pe nisip; ea nu mă aș- 
ieptă decât pe diseră... Asum cântă cu madame 
Dobson. 

Şi împingând uşa cu vio,iciune de pe prag, 
înainte de a intra, strigâ cu vocea lui cea grâsă 
de om mulţumit: 
— Ghicesce pe cine îţi aduc. 
Madame Dobson, aşedată singură la piano, sări 

ca arsă pe scaun, și în fundul salonului cel mare, 
înapoia plantelor exotice cari se urcati deasupra 
unei mese al cărei desen pur şi subţiat părea că 
îl continuă ele, George și Sidonia se sculară de 
odată. 
— Oh! cum m'ai speriat... dise ea alergând 

spre Risler, încrețiturile penioarului ei alb petre- 
cut cu panglice albastre asemenea unor colțuleţe
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de cer albastru incălcite în nori, se încolăciră pe 
eovor, și deja ea, -scăpată din încurcătură, drâptă 
acuma cu un aer amabil şi cu vecinicul ei zim- 
bet, îmbrăţişă pe bărbatul ei şi întinse fruntea 
lui Frantz, dicând: Ă 

— Bine al venit, frate. 
Risler îi lăsâ pe amindoi faţă în faţă şi se apro- 

priâ de Fromont, mirat că-l găsea aci: 
— Cum! Șorş, D-ta aici?... Te credeam la Sa- 

vigny... 
— Ba da, închipuesce-ţi... Venisem... credeam 

că dumineca te găsesc la Asnieres... Voiam să-ţi 
vorbesc de o afacere... 

Repede, în nisce frase încureate, el începu să-i 
vorbâsă de o comandă importantă. După câte-va 
cuvinte schimbate cu Frantz, care se arăta fârte 
rece, Sidonia dispăru. Madame Dobson continuâ 
să cânte în tonuri încete și năbușite la fel cu 
acelea cari însoțesc pe scenă situaţiunile critice. 

Adevărul este că situația de faţă era prea cri- 
tică. Dar buna disposiţiune a lui Risler goni ori 
ce jenă. El se scusâ către Fromont de a nu fi 
fost acasă, apoi voi să arate lui Frantz casa. Din 
salon trecură în grajd, din grajd în sofragerie, 
apoi la şoprânele cu trăsuri, la seră. Totul era 
noă, strălucitor, sclipitor, prea mic, şi incomod. 

«Dar, dicea Risler cu Gre-care mândrie, 16te 
acestea m'aii costat mulţi bani!» 

El ţinea ca să se admire posesiunea Sidoniei 
în amănuntele ei cele mai mici, arâta gazul şi 
apa cari se urcaii în t6te etajele, soneriile per- 
fecţionate, mobilele din grădină, biliardul engles, 
hidroterapia, și se pierdea în avinturi de recunos-
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ciință la adresa lui Fromont, care făcându-l aso- ciatul săi, i-a pus fără îndoială o avere în mână, La fie-care nouă explosiuna a lui Risler, George Fromont lăsa ochii în jos ruşinos și jenat sub privirea ciudată a lui Frantz. 
Dejunul fu puţin vesel. 
Madame Dobson vorbea aprâpe singură. feri- cită că înota în plină intrigă romantică. Cunos- când, sai mai bine credând că cunâsce în tâte amănuntele, istoria prietenei sale. ea înţelegea mâ: nia surdă a lui Frantz, un fost amorezat furios de a se vedea înlocuit, neliniștea lui George, tur- burată de presenţa unui rival; încuraja pe unul cu 0 privire, consula pe celalt cu un zimbet, ad- mira nepăsarea Sidloniei, și păstra tot dispreţulei pentru acel grâznic de Risler, tiranul grosolanși sălbatic. Sforţărite sale tindeati mai ales a nu lăsa să se stabilescă în jurul mesei acea tăcere teri- bilă, pe care furculiţele isbite una de alta o scan- deză întrun mod așa de ridicul și de chinuitor. După dejun, Fromont, anunţă că se întârce la Savigny. Risler nu îndrăsni să-l oprescă, la gân- dul că scumpa lui madame Şorş va sta tâtă du- mineca singură; și fără să fi putut spune un cu- vint iubitei sale, amantul plecă pe căldura cea mare ca să apuce trenul de după amiadi, escortat de tovarășul său, care se încăpăţină să-l conducă până la gară. 

Madame Dobson rămase cu Frantz și cu Sido- nia sub o boltă mică pe care o viță de vie o în- stela cu n,ugurii ei trandafirii; apoi, înțelegând că presenţa ei îi jena. ea intră în salon. şi tot aşa ca adineaori, când George era acolo, în- cepu să cânte încetişor şi expresiv. In grădina
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tăcută, acea musică înăbușită, străcurându-se prin- tre rămuri, semăna cu uguitul unei păsări înain- tea unei .vijelii. 
In sfirşit erai singuri. 
Sub parmaelicul bolţei, încă g6lă şi despuiată de frunde, sârele de mai ardea prea tare. Sido- nia se apăra cu mâna privind la trecătorii de pe cheiă. Frantz privea și el afară, dar în altă parte; și amîndoi, prefăcându-se a fi cu totul nepăsători unul față de altul, îşi întârseră capul în ace- lași moment cu aceeași mişcare şi același gând, — Am să-ţi vorbesc, îi dise el, tocmai când deschidea şi ea gura. 
— ȘI eii, răspunse ea cu un aer grav; dar, vino aici... vom vorbi mai bine. 
Și amîndoi intrară întrun mic pavilion din fun- dul grădinei. 
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EXPLICAREA 

Intr'adevăr era timp ca r&sbunătorul să sosescă, 
In maelstromul parisian, acestă femeiuşcă era 

dusă de un virtej nebun. Mănţinută de chiar ușu- 
rința ei, ea înota încă deasupra; dar cheltuelile 
ei exagerate, luxul cu care se fălea, disprețul din 
ce în ce mai mare pe care-l avea pentru conve- 
niențele cele mai mici, totul ar&ta că ea va că- 
dea la fund în curând, târînd după sine on6rea 
bărbatului ei şi pâte chiar averea şi numele unel 
case considerabile ruinată prin nebuniile ei. 

Mediul în care trăia acuma îi grăbea și mai 
mult pierderea. La Paris, în acele mici cartiere 
ale negustoraşilor, cari sînt nisce adevărate pro- 

„vincii r&utăci6se şi flecare, ea era silită să se pă- 
z6scă serios; dar în casa de la Asnieres, încon- 
jurată de case de actori, de perechi ilegitime, de băieți de prăvălie în conpediii, ea nu se jena. Era 
în jurul ei o atmosferă de viţiă care îi convenea, 
pe care o respira fără desgust. Musica balului o 
amusa, sâra, în grădiniță.
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O descărcătură de pistol în casa de alături, în- 
tr'o n6pte, şi care ocupâ totă împrejurimea cu o 
intrigă banală şi prâstă, o făcu să viseze aven- 
turi la fel. Ar fi voit şi ea să aibă «o aventură». 
Ne mai păstrând nici o măsură în vorba, și în 
ţinuta ei, dilele când nu se plimba pe cheiul din 
Asnicres, în fustă scurtă, cu baston lung în mână 
ca o elegantă din Trouville sati din Houlgate, ea 
rămânea acasă în penioar, la fel cu vecinele ei, 
nu făcea absolut nimie, ocupându-se abia de casă, 
onde era furată ca o cocotă fără să sciă de ni- 
mie. Aceeași feinee care se vedea trecând în tâte 
dimineţile călare, stetea ore întregi de vorbă cu 
bona ei despre perechile din vecinătate. 

Încetul cu încetul, ea revenea la fostul ei ni- 
vel şi chiar mai jos. De Ia burgesimea bogată, sus 
pusă, la care o ridicase căsătoria. ea decăduse 
la rangul de femee întreţinută. Voiajând merei 
în vagon cu femei îmbrăcate în rochii ciudate, 
cu părul pe ochi ă la chien, sai despletit pe 
spate & la Genoveva de Brabant,.ea ajunse în 
cele din urmă să semene cu ele Se făcu blondă 
timp de două luni, spre marea mirare a lui Ris- 
ler, forte mirat că îi s'a schimbat păpușa. Cât 
despre George, tâte aceste excentricităţi îl amusaă, 
îl făceau să găsâscă dece femei într'una și ace- 
eași. El era adevăratul bărbat. adevăratul stăpân 
al casei. 

Pentru a o distra pe Sidonia, el îi procurase 
un fel de societate alcătuită din prietenii săi hol- 

-tei şi câţi-va negustori cheflii, femei aprâpe nici o 
dată; femeile au ochi prea pătrundători. Madame 
Dobson era unica prietenă. 

Se organisa mese mari, plimbări pe apă, focuri



188 FROMONT & RISLER 

de artifiţii. Din di în di situaţiunea bietului Ris- ler devenea maj ridiculă, maj scandalâsă. Când 

se îmbrace. 
— Avem mosafiri la masă, îi dicea femeea sa; grăbesce-te. 
Și el se punea la masă cel din urmă, după o stringere de mână dată jur împrejur speţilor sti, nisce amici ai lui Fromont, pe cari el abia îi cu. noscea după nume. Lucru ciudat, afacerile fabri- 

își aducea cunoscințele sale de la cere cu asigu- rarea liniștită a omului care plătesce. «Dejunuri şi dineuri de afaceri!» In ochii luy 
a asotiatului, alegerea comesenilor, şi minunatele toalete ale Sidoniei care se făcea frumâsă Şi co- chetă în interesul casci. Acestă cochetărie 'a iu- bitei sale făcea desperarea lui Fromont. La ori- ce oră din di venea ca so surprindă, neliniștit, bănuitor, temându-se s'o lase prea mult singură pe acea natură prefăcută și depravată, — Dar ce e cu bărbatul tăi 2... întreb odată moş Gardinois pe nepGtă-sa cu un ton batjocori- tor... De ce vine aşa de rar pe aici ? Clara scusa pe George, dar acâstă părăsire sta- tornică începu s'o neliniștâscă. Acum ea plângea când primea acele bilete scurte, şi acele depeși cari îi sosea dilnie la ora mesei: «Nu mă aș- tepta astă seră, scumpa mea. Nu pot veni la Sa- vigny de cât mâine sai poimâine cu trenul de n6pte.» 
Ea mânca mâhnită în fața 

  

aul loc gol, şi fără
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a sci că e înșelată, simţea că bărbatul ei se de- 
sobicinuia de dînsa. El era aşa de distras, când 
o sărbare de familie sai vre-o altă împrejurare 
îl reținea fără voe acasă, aşa de mut asupra lu- 
erurilor ce-l ocupa. Clara, care nu mai avea cu 
Sidonia de cât relaţiuni fârte depărtate, nu scia 
nimic de cele ce se petreceaii la Asnieres; dar, 
când George pleca îndărăt grăbit, zîmbitor, ea 
se chinuia în singurătatea ei cu bănuieli nemăr- 
turisite, și, ca aceia cari se aşteptă la o mare su- 
părare, ea simţea de o dată un gol imens în inimă, 
un loc pregătit pentru ori-ce catastrolă, 

Bărbatul! ei nu era nici el mai fericit Cruda de 
„ Sidonia părea că'şi face o plăcere să-l chinuiască, 
Lăsa pe ori-cine să-i facă curte. Pe vremea aceea 
un Gre-care Cabazon dis şi Cabazoni, tenor ita- 
lian din 'Tulusa, presentat de madame Dobson, 
venea în tâte dilele să cânte nisce dueturi neli- 
niștitâre. George, fârte gelos, alerga după amiadi 
la Asnicres, meglija totul și găsea deja că Risler 
nu'și supraveghea femeea în deajuns. Ar fi voit 
ca el să fi tost orb numai faţă de patima sa. 

Ah! de ar [i fost el bărbatul acestei femei, cum 
ar mai fi ţinut-o în friu! Dar el n'avea nici un 
drept asupra ei, și ea nu se jena să'i-o spuie. Câte 
odată iar, cu acea logică neînvinsă, care se ive- 
sce până și la cei mai proști, el se gândea, că 
dacă îl înşela și pe el, pâte că merita să fie în- 
șelat. Viaţa sa era într'adevăr tristă. Iși pierdea 
vremea alergând pe la bijutieri şi pe la negus- 
torii de stofe, inventând la cadouri și la sur- 
prise. EI scia prea bine cu cine are de aface! 
Scia că pâte să o amuse cu acele bijuterii, dar
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nu s'o oprâscă, și că în diua când ea seva plie- 
tisi... 

Sidonia nu se plictisea încă. Avea existenţa ce-i 
trebuia, t6tă fericirea ce putea dori. Amorul et 
pentru George n'avea nimic înflăcărător, nici ro- 
mantie. El era pentru dînsa un al doilea bărbaţ, 
mai tînăr, și mai ales mai bogat decât celalt. Pen. 
tru a înburgesi cu totul adulteriul lor, ea Își a- 
trăsese părinţii la Asnicres, îi stabilise într'o că- 
suță tocmai la marginea localităţii şi din acel tată 
vanitos şi orb de bună voe, din acea mamă gin- 
gașă şi totdeauna uimită. ea își făcuse un lustru 
de onorabilitate de care simţea nevoe cu atât mal 
mare cu cât se pierdea mai mult, 

Totul era bine combinat în acel -mie cap per- 
vers care raţiona cu sânge rece asupra viţiului; 
şi ea credea că viaţa îi se va scurge cu aceeași 
linisce și de aci înainte, când Frantz Risler sosi 
pe neaşteptate. 
Cum îl vădu intrând, ea înţelese că odihna îi 

era amenințată, și că se va petrece între ei ceva 
fârte grav. 

Intro clipă planul ei fusese luat. Acum era 
vorba de a-l pune în lucrare.. 

Pavilionul în care intraseră, o odae mare şi ro- 
tundă ale cărei patru ferestre răspundeaă la pei- 
saje diferite, era mobilat pentru siestele de vară, 
pentru orele arqătâre când se caută un adăpost 
în contra srelui şi a băzăitului insectelor din 
grădină. Un divan lat forte scund era aşedat de 
alungul lui. O măsuţă de lac fârte scundă sta în 

“mijloc, încărcată cu numere desperechiete de jur- 
nale mondene. 

Tapetele erati prâspete, şi desenurile citului —
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păsări sburând printre trestii albăstrii — făcea 
curat efectul unui vis de vară, o închipuire uşoră 
fălfăind dinaintea ochilor care se închid. Storu- 
rile lăsate, rogojinu întinsă pe pardo=6lă, iasomia 
care se împletea afară de alungul bolţei, dedeai 
pavilionului o răcâre plăcută mărită încă cu sgo- 
motul vecin al rîului vecinid în agitare şi cu stro- 
pitul valurilor sale mici pe țărm. 

Sidonia, cum intrâ, se aşeqâ pe divan, trântind 
lunga-i trenă albă care cădu ca un val de zăpadă 
la piciorul divanului; şi cu ochii limpedi, gura 
zimbitâre şi cu micul ei cap puţin apiecat, a că- 
rul fundă la o parte mărea încă încăpățânarea iui 
caprițisă, ea aşteptâ. 

Frantz, fârte palid, sta în picidre, privind în 
jurul săi. Apoi după un moment: 
— ţi fac complimentul mei, dâmnă, dise el; 

te pricepi la confortabil. 
Și îndată, ca şi cum s'ar fi temut că conversaţia, 

luată așa de departe, n'are să ajungă destul de 
“iute la punctul la care voia s'o aducă, el reluâ 
cu brutalitate. 

— Şi cui, mă rog, datorezi acest lux ?... Bărba- 
tului sati amantului D-tale ?... 

Fără a se mișca de pe divan, fără a ridica mă- 
car ochii asupra lui, ea r&spunse: 

— Amiîndurora. 
El r&mase aprâpe încremenit de atâta îndrăs- 

n6lă. 
— Mărturisesci dar că acel om e amantul 

D-tale ? ” 
— Desigur... de ce nu?.. 
Frantz o privi o clipă, fără a vorbi. Pălise și
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ea, cu t6tă liniscea ei, şi vecinicul e! zîmbet nui 
se mai gudura în colțul gurei. 

Atunci el: 
— Ascultă-m& bine, Sidonia. Numele fratelui 

mei, acest nume pe care la dat femeei sale, e 
și al mei. Fiind-că Risler e prea nebun, prea orb. 
pentru a te lăsa să-l desonorezi. e de datoria mea 
să-l apăr de atingerile D-tale... Ii impun dar să 
previi pe D. Fromont să'şi caute cât mai repede 
altă metresă și să mergă să se ruineze aiurea... 
De nu... 
„— De nu? întrebâ Sidonia, care pe când el 

vorbea, se juca mereă cu inelele ei, 
— De nu, voii informa pe fratele mei de ceea, ce 

se petrece în casa lui și vei r&mânea încremenită 
când vei vedea pe Risler pre atâta de violent şi 
de temut pre cât îl cunosci acum de inofensiv. 
Destăinuirea mea îl va omori pote, dar poţi să fii 
sigură că te va omori înainte. 

Ea dete din umeri: 
— Ei şi! să mă omâre... Ce-mi pasă ? 
Acâsta o dise cu un ton aşa de dureros şi aşa de 

nepăsător că Frantz, fără voea lui, simţi o 6re- 
care milă pentru acea creatură frumâsă, tîn&ră, 
şi fericită, care îi vorbea de mârte cu așa o re- 
nunțare de sine însuși. 

— ÎI iubesci dar aşa de mult? o întrebă el cu 
o voce deja mai blândă... Il iubesci dar aşa de 
mult pe acel Fromont încât preferi să mori decât 
să renunţi la dinsul ? 

Ea sări în sus cu putere. 
— Ei ? să iubesc pe acel nătărăii, acea cărpă, 

acea fată ner6dă îmbrăcată hbărbătesce ?... Aida
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de!... Lam luat pe acela cum aș fi luat pe ori- 
care altul... 
— Și de ce? 
— Fiind-că trebuia, fiind-că eram nebună, fi- 

ind-că purtam în inima mea şi mai port încă un 
amor criminal, pe care aşi voi să mi-l smulg cu 
ori-ce preţ. 

Ea se sculase şi îi vorbea ochi în ochi, gură 
la gură apspe, tremurând din tot corpul. 

Un amor criminal !... Pe cine iubesce dar? 
Frantz nu îndrăsnea s'o întrebe. 
Fără a sci încă nimic, el pricepea că acea pri- 

vire, acea suflare, aplecate spre dînsul, aveati să-i 
destăinuiască ceva grâznic. 
— Şi pe cine?... întrebă el. 
Ea r&spunse cu o voce înăbușită: 
— Scii bine că pe D-ta. 
Și ea era femeea fratelui săii. 
De doi ani, el nu se mai gândea la ea decât 

ea la o soră. Pentru el, femeea fratelui săi nu 
mai semăna de loc cu fosta lui logodnică, şi ar 
fi fost o crimă să recunâscă fie numai într'o sin- 
gură trăsură a feței pe aceea căreia odinidră îi 
spusese de atâtea ori: «Te iubesc.» 

Și acum ea îi dicea lui că-l iubesce. 
Nenorocitul răsbunător r&mase înlemnit, uluit, 

negăsind un singur cuvînt de răspuns. 
Ea, în fața lui, aștepta... 
Era una din acele dile de primăvară pline de 

friguri şi de s6re, în cari leşia ploilor vechi pune 
un fel de moliciune şi melancolie ciudată. Aerul 
era căldicel, parfumat de flori noi cari, în acea 
di căldurâsă, îmbălsămaii cu tărie ca nisce vio- 
rele întrun manșon. Din înaltele-i ferestre între- 

13
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deschise, odaia în care se aflaii respira tote ace- 
ste mirosuri îmbătătâre. Afară se audea flaşnetele 
de duminecă, chemările îndepărtate pe rîă, şi mal 
aprâpe, în grădină, vocea amorâsă şi leşinată a 
dâmnei Dobson care suspina : 

Se dice, iubito, că te măriți; 
Tu sciă bine din asta cam să mooor!... 

— Da, Frantz, te am iubit întotdeauna, dicea 
Sidonia. Acest amor la care eii am renunţat odi- 
ni6ră fiind-că eram fată, și fiind-că fetele nu scită 
ce fac; acest amor, nimic nu la putut şterge în 
mine nici micșora. Când am aflat că Desirea te 
iubesce şi ea, ea atât de nenorocită, atât de des- 
moștenită, într'un avint mare de generositate am 
vrut să fac fericirea vieţei sale cu jertfa fericirei 
mele, și atunci te am respins ca să rămâi al el. 
Ah! dar îndată ce ai fost departe, am înţeles că 
sacrificiul a fost mai presus de forţele mele. Săr- 
mana Desirea! Cât n'am blestemat-o în fundul i- 
nimei mele! M& credi? din acel moment am cău- 
tat să n'o mai văd, să n'o mai întâlnesc. Vede- 
rea ei m'ar fi făcut prea mult să sufăr. . 

— Dar dacă m'ai iubit, răspunse Frantz forte 
încet, dacă m'ai iubit, de ce ai luat pe fratele 

- met? 
Ea nu tresări. 
-— Luând pe Risler, puteam să mă apropii de 

D-ta. Imi diceam: «N'am putut să fii femeea lui. 
Ei bine! voii deveni sora lui. Cel puţin, cu chi- 
pul acesta, îmi va fi îngăduit să-l mai iubese încă, 
și nu ne vom trece viaţa întrâgă străini unul de 
altul.» Vai! acestea sînt numai visuri naive pe 
care ţi le faci la două-deci de ani, dar a căror 

Â 
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zădărnicie ni-o arată experiența forte curând... 
Nam putut să te iubesc ca o soră, Frantz; nici 
nam putut să te uit, căsătoria mea nu mă lăsa. 
Cu un alt bărbat, aș fi isbutit pote, dar cu Ris- 
ler a fost cu neputinţă. El îmi vorbea mere de 
D ta, de succesele şi de viitorul D-tale.., Frantz 
dicea așa, Frantz făcea așa... Te iubesce atât de 
mult bietul om. Şi ceea ce era și mai dureros 
pentru mine, e asemănarea lui cu Dita. In mer- 
sul D-tale, în trăsurile feţei D-tale e un fel de 
asemănare de familie şi mai ales în vocea D-tale, 
așa că de multe ori, sub mângăierile sale, închi- 
deam ochii dicându-mi: «E el... E Frantz...» Când 
am vădut că acest gând criminal a devenit o tor- 
tură, un chin nesfirşit, am căutat să uit. Am con- 
simţit să ascult pe acel George care mă urmărea 
de mult, să schimb felul mei de viață, s'o fac 
sgomotosă, agitată. Dar, ţi-o jur, Frantz, în acel 
virtej de plăcere în care m& aruncam, n'am înce- 
tat o singură dată a mă gândi la Dita, și dacă 
cineva ar avea dreptul să vie aci să'mi câră so- 
cotelă de conduita mea, acel cineva numai D-ta - 
nu poţi să fii, D-ta, care fără să vrei, m'ai făcut 
ceea ce sînt... 

Ea tăcu... 
Frantz nu mai îndrăsnea să ridice ochii asupra 

ei. Deja de câte-va minute o găsea prea frumâsă, 
prea pofticidsă. Şi era femeea fratelui să! 

Nu îndrăsnea nici să vorbescă. Nenorocitul sim- 
țea că vechia-i pasiune se redeștepta cu furie în 
inima sa şi că acum priviri, cuvinte, tot ce va 
țîșni dintr'însul va fi amor. 

Și ea era femeea fratelui „săi... 
— Ah! nenorociţi, nenorociţi ce sîntem, dise
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s&rmanul r&sbunător, lăsându-se să caqă lângă ea 
pe divan. 

Aceste câte-va cuvinte eraii deja o lașitate, un 
început de renunțare, ca şi cum sorta, în crudi- 
mea ei, îi răpise forța de a se apăra. Sidonia pu- 
sese mâna ei pe a lui: «Frantz... Frantz» şi ei 
steteaii așa, unul lîngă altul, tăcuţi și aprinși, le- 
gănaţi de romanţa dâmnei Dobson care ajungea 
până. la ei în sunete sfărâmate trecând printre 
crânguri : - 

Amorul meii e o nebunie, 
Vai! ei nu pot a mă vindecaaaa!... 

Deodată se ivi statura cea mare a lui Risler 
dinaintea uşei: 

— Pe aici, Chebe, pe aici. Ei sint în pavilion. 
In același timp bunul om intrâ, escortat de so- 

crul şi de sâcră-sa, pe cari se dusese să-i iea. 
Fu un moment de bucurie nespusă şi de îm- 

brățișări nenumărate. Trebuia să-l vedi pe D. 
Chebe cu ce aer protector examina pe băiatul cel 
înalt, care îl întrecea cu un cap şi în umerii: 

— Ei bine, piciule, mergeţi bine cu canalul de 
Suez ? | 

Madame Chebe, pentru care Frantz rămăsese 
Greşi-cum viitorul ei ginere, nu se mai sătura 
să-l îmbrățișeze, în timp ce Risler, neîndemăna- 
tec ca întotdeauna în lucrurile și expansiunile 
sale gesticula pe peron şi dicea că are să tae 
mai mulți viței grași pentru întârcerea copilului 
pierdut, și cu o voce, care trebue să fi r&sunat 
prin t6te grădinile de prin împrejurime, strigâ 
către profesora de musică: 

— Madame Dobson, madame Dobson..., fără
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supărare, ceea ce cânţi acolo e prea trist... La 
naiba cu expresiunea astă-di... Cântă-ne mai bine 
ceva mai vesel, vre un joc... ca să fac un tur de 
vals cu madame Ch&be... | 
— Risler, Risler, esci nebun? ginere!... 
— Aide, aide, mămușcă... Trebue... hop... hop!... 
Greoiii, în jurul aleelor, el tăra întrun vals 

automatic în șase timpi, un adevărat vals de mo- 
dă vechiă, pe s6ora care găfăia, şi care se oprea 
la fie-care pas ca să aranjeze în ordinea lor o- 
bicinuită legăturile desfăcute ale pălăriei şi dan- 
ielele șalului ei, acel șal frumos de la nunta Si- 
doniei, 

Era beat de bucurie, bietul Risler. 
Pentru Frantz, diua acâsta fu o di de chinuri 

neuitate și nesfirşite. Plimbare în trăsură, plim- 
bare pe apă, gustare pe iarbă în insula Pustiito- 
rilor, nici unul din farmecile de la Asnisres nu 
fusese cruțat, și tot timpul, pe căldura cea mare 
de pe drum, la sclipirea valurilor, trebuia să rii, 
să flecăresci, să-ți povestesci voiajul, să vorbesci 
de istmul de la Suez, de lucrările întreprinse, să 
asculți plângerile secrete ale D-lui Chebe, totdea- 
una furios pe copiii să, amănuntele fratelui asu- 
pra mașinei de imprimat. Ratotivă, micul meă 
Frantz, rotativă și dodecagonă! Sidonia îi lăsa pe 
domnii să vorbescă şi părea absorbită în cugetări 
adinci. Din când în când, ea arunca un cuvînt, 
un zîmbet trist dâmnei Dobson, şi Frantz, neîn- 
drăsnind s'o privescă pe ea însăși, urmărea miș- 
cările umbrelei ei cu căptușelă albastră, fășiitul 
rochei... 

Cum s'a schimbat în doi ani! Și cât sa făcut 
de frumâsă !...
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Apoi îi veniră idei îngrozitâre. În diua aceea 
eraii curse la Longchamps. Trăsuri treceaă aprâpe 
de a lor, o atingea, conduse de femei cu feţe 
zugrăvite, strînse în nisce văluri înguste. Imobile 
pe capră, ele ţinea biciul lor cel mare forte drept 
şi cu gesturi de păpușă, şi nimic nu părea viă 
în ele decât ochii lor înegriți, fixaţi pe capul ca- 
ilor. În drumul lor, lumea se întorcea. Tâte pri- 
virile le urmărea, ca târîte în vintul cursei lor. 

Sidonia semăna cu aceste creaturi. Și ea ar fi 
putut să conducă aşa trăsura lui George; căci 
Frantz era în trăsura lui George. Băuse din vinul 
lui George. Tot luxul, de care se bucurati în fa- 
milie, venea de la (3eorge. 

Era rușinos, revoltător. Ar fi voit să o strige 
în gura mare fratelui săi. Era dator s'o facă, căci 
venise Într'adins pentru acesta. Dar nu mai avea 
curagiii. 

Nenorocitul de răsbunător !... 
Sâra, după masă, în salonul deschis la aerul 

răcoros al riului, Risler rugâ pe femeea sa să 
cânte. Voia ca ea să arate lui Frantz tâte talen- 
tele ei cele noi. 

Răzimată de piano, Sidonia se împotrivea cu 
un aer trist, în timp ce madame Dobson preluda 
scuturându-şi buclele ei cele lungi 

Dar nu sciă nimic. Ce vrei să cânt? 
In cele din urmă se hotărî. Palidă, desamăgită, 

plutind deasupra lucrurilor, la lumina tremurândă 
a luminărilor ce păreai că ard parfumuri, aşa de 
tare îmbălsămai liliacii şi zambilele, ea începu 
un cântec creol ferte popular în Luisiana şi pe 
care madame Dobson îl transcrise ea însăși pen- 
tru cânt şi pentru piano: -
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Biata fetiță, mamzel Zizi, 
"Amorul, amorul a zăpăcit 

Capul ei. 

Și pe când cânta povestea acelei nenorocite 
fetițe Zizi, pe care amorul a înebunit-o, Sidonia 
avea şi ea aerul unei bolnave de amor. Cu ce 
expresiune sfăşietâre, cu ce țipăt de rîndunică ră- 
nită repeta ea acel refren atât de melancolic și atât 
de dulce în dialectul copilăresc din acea colonie. 

Avea şi el de ce să înebunâscă, sărmanul răs- 
bunător. 

Ei bine nu! Sirena și-a ales r&ă romanţa. Iată 
că numai la acel nume de mamzel Zizi, Frantz 
se găsea transportat deodată într'o cameră tristă 
din Marias, fârte departe de salonul Sidoniei, şi 
mila, inimei sale îi amintea chipul acelei mici De- 
sirea Delobelle care-l iubea de atâta vreme. Până 
la cinci-spre-deci ani, nui se qicea decât. Zirea 
sau Zizi, și ea era acea mică nenorocită Zizi din 
cântecul creol, amanta vecinie părăsită, ' vecinic 
credinci6să. Cealaltă cânta în zadar acuma, Frantz 
nu 0 mai audea, nu o mai vedea. li se părea că 
e acolo lângă fotoliul cel mare, pe scăunașul pe 
care veghease de atâtea ori așteptând pe tatăl. 
Da, mântuirea pentru el era acolo, numai acolu, 
Trebuia să caute un adăpost în amorul acelei co- 
pile, să-i se dea ei din tot sufletul, și săi dică: 
«la-m... scapă-mă...» Și cine scie? Ea atât îl iu- 
besce! Pote că-l va scăpa, vindeca de pasiunea-i 
culpabilă. ” 
— Unde te duci?... întrebă Risler vădând pe 

fratele sculându-se în grabă, îndată cu isprăvirea 
ultimului refren. 

— Mă duc... E târgiu.



200 FROMONT & RISLER 

— Cum! nu te culci aici? Dar camera ta e 
pregătită. - î 

— Pregătită, adăogâ Sidonia, cu: o privire ciu- 
dată. | 

Refusâ. cu energie. Presenţa sa la Piris era 
indispensabilă pentru unele misiuni fâte impor- 
tante cu care Compania l'a însărcinat. În zadar 
încercâ să-l reţină, el era deja în antreu, cutre- 
era grădina la lumina lunei, şi, în mijlocul sgo- 
motelor din Asni€res, se îndrepta spre gară în 
fuga mare. 

Când fu plecat, Risler se urcâ în camera sa, 
iar Sidonia şi madame Dobson mai rămaseră cât- 
va timp la ferestrele salonului. Musica din Casi- 
nul vecin ajungea până la ele cu strigătele de 
«oho» ale luntrașilor și sgomotul dansurilor ase- 
menea sunetului unui tamburin ritmat şi înăbușit. 

— Dar ţicnit mai e și ăsta!... qise madame 
Dobson. . 

— Oh! lam prins în căpeană, răspunse Sido- 
nia ; dar trebue să mă păzesc bine... Am să fii 
forte supraveghiată acuma. E așa de gelos... Voiă 
scrie lui Cazaboni să nu mai vie cât-va timp; 
şi tu, mâine dimineţă, săi qici luj George să 

- plece pentru cinci-spre-dece qile la Savigny. 
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BIATA MAMZEL ZIZI 

"Oh! cât era de fericită Desirea. 
In fie-care di Frantz venea să se așede la pi- 

cidrele ei ca în vremile bune de odini6ră pe scă- 
unaşul cel scund, dar nu-i mai vorbea de Si- 
donia. 

Dimineţa, îndată ce se punea la lucru, ea ve- 
dea cum ușă se întredeschidea încetişor: <Bună 
dimin€ţă, mamzel Zizi!» El o: chema așa acuma, 
cu numele ei de fetiță ; și, sciți cu ce gingăşie îi 
dicea el: «Bună diminâţă mamzel Zizi.» 

Sera, așteptai împreună pe «tatăl», și pe când 
ea lucra, el o făcea să tresară cu povestirea că- 
lătoriilor sale. 

— Dar ce ai? Tu nu mai esci aceeași, qicea 
mama Delobelle, mirată că o vedea atât de ve- 
selă şi mai ales atât de sglobie. Faptul este că, 
în loc de a rămânea ca altă dată înţepenită în 
fotoliul ei, cu o renunțare de bunică tînără, mica 
schi6pă se scula la fie-care minut, alerga la fe- 
râstră cu un avint mare ca şi cum ar fi avut
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aripi, se silea să stea drept în picidre, și întreba 
pe mama ei forte încet: 

— Se cundsce 6re, când nu merg? 
Cochetăria ei care până atunci se concentrase 

numai în pieptenătura capului ei mic și drăguţ, 
se r&spândea acuma peste întrega ei fiinţă, ca 
și codile cele lungi de păr creţ și fin pe care le 
despletea. Adevărul e că acuma era peste măsură 
de cochetă; ș itotă lumea o băga de semă. Păsă- 
rile și muștele pentru mode aveai şi ele o apa- 
renţă cu totul particulară, 

Oh! da, Desirea Delobelle era fericită. De câte- 
va dile D. Frantz îi vorbea 'să mergă cu toții la 
țară, și fiind-că tatăl, în tot-deauna așa de bun şi 
aşa de generos, binevoise să consimţă ca damele 
să iea un congediii de o qi, plecară câte-și patru 
într'o duminecă diminâţă. 

Nu vă puteți închipui ce vreme frumâsă era în 
diua aceea. Când Desirea, deschise ferestra încă 
de la ora șase, şi când în bruma de dimin€ţă vădu 
s6rele deja cald şi luminos și când se gândi la 
arborii, la câmpurile, la drumurile, la acea întrâgă 
natură minunată pe care n'o mai văduse de a- 
tâta vreme și pe care avea s'o vadă la braţul lui 
Frantz, o podidiră lăcrimile. Clopotele cari se tră- 
geau, seomotele Parisului care se urcati de pe po- 
dul uliţilor, gătâla de duminecă —acea sărbătâre 
a săracului— care limpedesce până şi obrajii mi- 
cilor cărbunari, tâtă aurora acelei dimineţi ex- 
cepţionale, ea o sorbea îndelung și cu nesaţii. 

In ajunul acelei dimineţi, Frantz îi adusese o 
umbrelă, o umbrelă mică cu mâner de fildeş; afară 
de asta, ea 'și potrivise o toaletă forts îngrijită 
dar fârte simplă, cum șâde bine unei sărmane 

Li
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mici infirme care vrea să trecă fără a fi vădută, 
Și ar fi prea puţin dacă am qice că mica infirmă 
era încântăldre. 

La ora nouă forte precis, Frantz sosi cu o tră- 
sură luată cu diua, şi se sui ca să iea pe invi- 
taţii săi. Mamzel Zizi se scobori cu cochetărie 
singură, răzimată de rampă, și fără şovăială. Mama 
Delobelle venea în urma ei, supraveghiând-o; şi 
ilustrul comic, cu pardesiul pe braţ, sări cu Ris- 
ler înaintea lor ca să le deschidă portiera. 

Oh! ce dulce a fost plimbarea în trăsură, şi ce 
frumoşi ati fost riul, câmpul și arborii!... 

Nu o întrebaţi unde a fost; Desirea n'a sciut-o 
nici o dată. Ea vă va spune totuşi că sdrele a 
fost mai strălucitor în acel loc de cât ori unde, 
păsările mai vesele, pădurile mai adânci; şi ea 
nu va minţi. 

Incă pe când fusese mică, avusese câte o dată 
dile de acelea cu aer mult şi cu plimbări lungi 
câmpenesci. Dar mai târdiă munca statornică, - 
miseria, viaţa sedentară atât de plăcută celor in- 
firmi, o ţinuseră ca pironită în vechiul cartier 
din Paris unde locuia, şi ale cărui acoperișuri 
înalte, ferestrele cu balene de fer, coşurile de 
fabrică, ale căror cărămidi roşii şi noi făceau un 
contrast atât de isbitor cu ziduile cele negre ale 
hotelurilor istorice, îi ofereau un orizont vecinie 
același şi îndestulător. De atâta vreme ea nu mai 
cunoscea dintre flori de cât volburele ferestrei 
sale și din arbori de cât salcâmii usinei Fromont 
întrevtduţi din depărtare în norii de fum. 

Ce bucurie îi umplu inima, când se găsi în pli- 
nă câmpie. Înviorată de plăcere şi de tinereţea-i 
redeșteptată, ea mergea din uimire în uimire, bă-
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tend din mâini, scoțând țipete mici de păsărică; și avinturile curiosităţii sale naive ascundea şo- văiala mersului ei. Positiv, acestă șovăială nu se 
prea observa. Dealminteri Frantz era acolo, gata so susţie, să-i întindă mâna când sărea peste şanţuri, și așa de curtenitor, cu nisce priviri așa de galeșe. Acea minunată Qi trecu ca un vis. Al- bastrul cerului care plutea sub formă de aburi printre ramuri, orizonturile de ciritiş. cari se în- 
tind la picidrele arborilor, adăpostiţi şi tainici, în cari florile crese mal drepte, şi mai înalte, şi unde muşchii aurii par a fi rade de sâre la trun- chiul stejarilor, ivirea luminâsă a poenelor, totul în sfirșit, până și obosela unei dile de umblet în aerul cel mare, o încântâ și o fermecă, 

Către seră, când la eşirea din pădure, ea vădu — la lumina care dispărea — drumurile albe îm- 
prăștiate prin câmpii, rîul asemenea unu! galon 
de argint, şi colo, în despărjitura a două dâluri, 
o negură de acoperișuri cenușii, de turnulețe şi de cupole ce-i se dicea că e Parisul, ea prinse cu o privire, întrun colt al memoriei sale, acel întreg peisaj înflorit, parfumat de amor şi de gheor- 
ghine de Iunie, ca şi cum nicio dată, dar nici o dată ea nu trebuia să-l mai revadă. 

Buchetul pe care mica șchi6pă îl adusese cu sine de la acea frumâsă plimbare îi parfumă odaia timp de opt dile. Printre zambile, se amestecat viorele, gheorghine, o mulțime de flori mici fără nume, de acele flori ale săracilor, ale căror se- mințe împrăștiate de vînturi crese pe marginea mai tuturor drumurilor. 
La vederea acelor corole subțiri de un albas- tru palid, acelor nuanţe așa de fine pe cari flo-
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rile le aă inventat înaintea coloriştilor, de câte- 
va ori în cursul celor opt dile, Desirea își refă- 
cuse plimbarea. Viorelele îi aducea aminte col- 
nicul cel mic cu mușchiă unde le culese şi cău- 
tase sub frunde, amestecând degetele ei cu ale 
lui Prantz. Flurile cele mari de apă fuseseră luate 
la marginea unui șanț încă cu totul umed de plo- 
ile de iarnă, și pentru a le smulge ea se spriji-: 
nise f6rte tare de braţul lui Frantz. Tâte aceste 
amintiri îi revenea pe când lucra. In acele mo- 
mente, sorele care intra prin ferestra deschisă fă- 
cea să scănteiă penele colibrilor. Primăvara. ti- 
nereţea, cântecile, parfumurile transligurai tris- 
tul atelier din etajul al cincelea și Desirea dicea 
seri6să mamei Delobelle, respirând buchetul ami- 
cului ei: 
— Ai observat, mamă, ce frumos miros florile 

anul acesta ?... 
Şi Franiz, de asemenea, începu să resimţă ace- 

laşi farmec. Încetul cu încetul. mamzel Zizi se fă- 
cea stăpână pe inima lui, gonind în cele din urmă 
până şi amintirea Sidoniei. E adevărat că s&rma- 
nul r&sbunător făcea tot ce-i sta în putință spre 
a 'şi ajunge scopul. La ori-ce oră din di el se 
găsea lângă Desirea, şi se lipea de dinsa ca un 
copil. Nici măcar o dată n'a indrăsnit să se în- 
torcă la Asnires. Cealaltă îi fădta încă frică prea 
mare, 
— Dar vino puţin la noi... Sidonia vrea să te 

vadă, îi dicea din când în când bunul Risler când 
venea să-i vorbescă la fabrică. Dar Frantz se ţi- 
nea tare, pretexta tot felul de afaceri şi amâna 
tot merei pe a doua qi. Cu Risler era uşor de 
isprăvit, căci acuma era mai mult ca nici o dată 

$
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ocupat cu Maşina de imprimat a cărei fabrica- 
ție o şi începuse. 

De câte ori Frantz se întorcea de la fratele săi, 
b&trânul Sigismund îl pândea în drum şi-l înso- 
țea câţi-va pași, în mâneci mari de lustrin, cu 
condeiul și bricegul în mână. EI îl ținea în curent 
cu afacerile fabricei. De cât-va timp, lucrurile 
aveaii aerul că merg mai bine. D. George venea 
regulat la biuroii și se întorcea în tâte serile la 
Savigny La Casă nu se mai presenta nici o fac- 
tură. Până şi dâmna de acolo pare că s'a liniștit. 

Casierul triumfa. 
— Vedi, micule, ce bine am făcut că te-am 

vestit... A fost de ajuns ca tu să vii pentru ca 
totul să intre în rînduiala de mai înainte... Dar 
ori-cum, adăoga bietul om după vechiul s&ă obi- 
ceiii, ori cum... nu cam am încredere... 
— N'aibi frică, domnule Sigismund, ei sînt 

aci, dise răsbunătorul. 
— Tu nu pleci încă, nu e așa, micul met 

Frantz? 
— Nu, nu... nu încă... Am o afacere seri6să 

de terminat înainte. 
— Atunăă, cu atât mai bine, 
Afacerea cea seri6să a lui Frantz era căsătoria 

sa cu Desirea Delobelle. El nu vorbise încă cu 
nimeni de acesti afacere, nici măcar cu dinsa ; 
dar mamzel Zizi trebue să fi ghicit ceva, căci din 
di în di, ea devenea mai veselă şi mai frumâsă, ca și cum ar fi prevădut că un moment va tre. 
bui să vie când va avea trebuinţă de tâtă bucu- ria şi de toţă frumuseţea ei. 

Erau singuri în atelier, într'o duminecă după amiadi. Mama Delobelle toemai eşise la plimbare, 

e 
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fârte mândră de a se arăta o dată la braţul ma- 
relui ei om, și lăsând pe Frantz lângă fiică-sa ca 
să-i ţie de urit. Imbrăcat cu mare grijă, cu un 
aer de s&rbătâre răspândit pe întrega lui figură, 
Frantz avea în diua aceea o fisionomie ciudată, 
sfiici6să și hotărită, mişcată şi solemnă tot de o 
dată, şi numai după chipul cum scăunașul se ală- 
tură de marele fotolii, marele fotolii înţelese că 
el voia să-l facă o destăinuire torte seri6să, şi cam 
ghicise despre ce era vorba. Conversaţiunea începu 
mai întâi prin cuvinte indiferente cari se întreru- 
peau la fie-care minut de tăceri lungi, precum 
într'o călătorie te opresci la fie-care popas, ca să 
prindi puteri noi pentru continuarea drumului. 

— E vreme frumâsă astă-di. 
— O da! fârte frumâsă. 
— Buchetul nostru mirâse încă frumos. 
— O da! fârte frumos... 
Şi numai la pronunţarea acestor cuvinte atât 

de simple, glasurile lor tremura la gândul ce- 
lor ce aveai să'și dică îndată, 

In cele din urmă scăunaşul se mai apropiâ pu- 
ţintel de marele fotolii ; și încrucișându-şi privi- 
rile, cu mâinile înlănţuite, cei doi copii se che- 
mară încet de tot, rar, pe nume: 
— Desireo! 
— Frantz! 
In acest moment, cineva bătu în ușă. 
Era o lovitură mică şi încetă a unei mâini ele- 

gant mănușată căreia îi e frică să nu se murdă- 
rescă la cea mai mică atingere. 

— Intră!... dise Desirea cu o mișcare uşoră de 
nerăbdare; şi Sidonia apăru, frumâsă, cochetă şi
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amabilă. Venise să vadă pe mica ei Zizi, şi s'o 
îmbrâţişeze în trâcăt. De atâta vreme 0 dorea, 

Presenţa lui Frantz păru că o miră fârte mult, 
și plină de bucurie începu să flecărâscă cu vechia 
ei prietenă, fără a-l băga în sâmă, După câte-va 
efusiuni, măngăieri şi flecăriri lungi asupra tim- 
purilor trecute, ea voi să revagă terâstra din co- 
ridor, și odaia fraţilor Risler. li făcea plăcere să 
retrăiescă ast-fel întrâga-i tinerețe. 

— Îți aduci aminte. Frantz, când prințesa Co- 
libri intra în camera D-tale, cu capul ei cel mie 
tepăn sub diadema de pene de păsări ? 

Frantz nu r&spunse. Era prea emoţionat pen- 
tru a răspunde. Ceva îi gicea că numai pentru 
el, pentru el singur, venise acestă femee, că ţi- 
nuse să-l mai vadă odată, să-l împedice de a fi 
al alteia. și nenorocitul simţea cu groză că ei nu-i 
va trebui o sforțare mare ca să-l decidă la acâsta. 
Numai cum o vedu intrând, inima lui fusese din 
noi subjugată, 

Desirea nu scia de nimic. Sidonia avea un aer 
aşa de sincer, așa de prietenos. Și apoi, erati 
frate şi soră. Nu mal era cu putință un amor în- 
tre «i. 

Totuși mica şchipă avu o presimţire vagă de 
nenorocirea sa, când Sidonia, deja pe pragul uşii 
şi gata de plecare, întârse capul cu neglijență 
spre a dice cumnatului ei: 
„ — Apropo Frantz, m'a însărcinat Risler să te 
iai să mănânci astă-sâră cu noi... Trăsura ne aş- 
teptă... Vom merge săl luăm de la fabrică. 

Apoi, cu surisul cel mai gingaș din lume: 
— ME laşi să ţi-l iau, nu e așa, Zireo? Fii fără 

grijă, ţi-l vom retrimite. 
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Și el avu curagiul să plece, ingratul ! 
Plecâ fără să şovăiască, fără ca să 'ŞI întârcă 

capul o singură dată, târit de patima sa ca de 
o mare vijelisă, şi nici în diua aceea, nici în di- 
lele următâre, nică o singură dată de aci înainte, 
marele fotolii al micei Zizi n'a putut afla ceea ce 
scăunașul cel scund avusese să-i spună atât de 
interesant. 

14



IV. 

SALA DE AȘTEPTARE 

«Ei bine, da, te iubesc, te iubesc... mai mult 
ca nici odată și pentru vecie... La ce să mai lup- 
tâm și să ne mai sbatem? Crima nâstră e mai 
tare de cât noi... Şi apoi, să fie într'adevăr un pă- 
cat să ne iubim? Am fost destinați unul altuia. 
Ore n'avem dreptul să ne unim, chiar în paguba 
vieţei care ne a despărţit? Aide, vino. Sa ispră- 
vit, plecâm.... Mâine seră, gara de Lyon, la ora 
dece... Biletele vor fi luate, te voii aștepta... 

«FRAN TZ. > 

De o lună de dile aştepta Sidonia acâstă seri- 
sore, o lună de când punea în lucrare tâte lin- 
gușirile și vicleniile, ca să aducă pe cumnatul 
ei la acâstă explosie de pasiune pe hârtie. I-a 
fost grei săși ajungă scopul. Nu era ușor de a 
împinge până la crimă o inimă onestă şi tînără 
ca aceea a lui Frantz; și în acea luptă ciudată, 
în care acel care iubea cu adăverat lupta contra 
propriei sale cause, ea se simţise adesea la ca-
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pătul forțelor şi aprâpe descurajată. Când îl ere- dea mai subjugat, cugetul săă cel drept se revolta deodată, şi el era cât pe aci să fugă, să-i scape iar 
din mână, 

Fu un adevărat triumf pentru dinsa, când a- 
cestă scrisore îi fu adusă într”o diminsţă. Madame Dobson era tocmai acolo. Venise de câte-va mi- nute, încărcată cu plângeri de la George, care se plictisea departe de iubita lui și începuse a se neliniști de acel cumnat mai stăruitor, mai gelos 
și mai pretenţios decât un bărbat. 

— Ah! drăguţul de el, drăguţul de el, gicea 
sentimentala Americană, dacă l'ai vedea ce neno- 
rocit este. 
„ȘI, scuturându-și buclele, ea desfăcu sulul ei 
de musică, din care scâse scrisori de la bietul 
drăguţ, pe care le ascunsese cu grijă între foile 
romanţelor, fericită de a se vedea amestecată în 
acea aventură amorâsă, de a se exalta într'o at- mosferă de intrigi și de mister care înduioşa o- 
chii ei cei ră&i şi tenul ei de blondă serbădă. 

Lucru fârte ciudat era, că, deși primise forte 
bucuros să fie mijlocitârea unei corespondențe de 
amor, acestă tînără și frumușică madame Dob- son nu scrisese nici nu primise vreodată în viața, 
ei o singură scrisâre. 

Totdeauna pe drum între Asnitres și Paris, cu 
un mesaj amoros sub aripa ei, acest ciudat po- rumbel voiajor r&mânea fidel porumbarului şi nu 
uguia decât pentru motive seriâse. 

Când Sidonia îi arătâ biletul lui Frantz, ma- 
dame Dobson întrebă : 

— Ce ai să-i răspunqi? 
— Sa isprăvit. l-am răspuns că da.
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— Cum! vrei să pleci cu acel smintit? 
Sidonia începu să ridă: 
— Ah! nică idee. Am dis da, ca să mârgă să 

mă aștepte la gară. lată tot. Nu-i nimic dacă îi 
dau și eti un sfert de oră de aşteptare durer6să. 
Destul m'a făcut de nefericită timp de o lună. 
Gândesce-te că am schimbat tot felul mei de 
viaţă din pricina acestui Domn. Am trebuit să 
renunţ a mai primi. să închid uşa mea amicilor, 
şi tutor acelora la cari ţii mai mult, începând cu 
George şi sfărșind cu tine. Căci scii, scumpa mea, 
nici pe tine nu te putea suferi, şi ar fi voit să 
te gonâscă ca şi pe ceilalți. 

Ceea ce Sidonia nu dicea, şi care era motivul 
ei cel mai puternic de a uri pe Frantz. era spai- 
ma ce acesta îi însuflase, o spaimă f6rte mare 
că o va denunța bărbatului ei. Din acel moment, 
ea se simţise forte neliniștită, şi viața ei, viaţa 
cea scumpă pe care o răsfăța atâta, îi se păruse 
serios că era în primejdie. Omeni prea blondi și 
de aspect rece, ca Risler, ai nisce mânii teribile. 
mânii ale căror urmări nici nu se pot calcula. 
întocmai ca acele prafuri explosibile fără culore 
şi fără gust, pe cari ţi-e frică să le întrebuinţezi 
fiind-că nu le scii puterea. Positiv, ideea că în- 
tro di saii alta bărbatul ei putea să fie informat 
de conduita ei, o îngrozea. 

Din existenţa-i de odinidră, existenţă săracă în- 
trun cartier populat, îi venea în minte amintiri 
de perechi nenorocite, de bărbaţi cari se r&sbu- 
nă, de sânge stropit pe rușinea adulterului. Vi- 
siuni de morte o urmăreaă, Și mortea, odihna 
cea vecinică, tăcerea cea mare, erai o spaimă ne- 
stîrșită pentru acestă mică creatură, însetată de 
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plăceri, lacomă de sgomot și de mişcare până la 
nebunie. . 

Nenorocita de scrisre punea capăt torturilor 
ei îngrozitre. Acum Frantz nu mai putea s'o de- 
nunţe, chiar în furia înşelătoriei, sciind că şi ea 
are o armă la fel în mâinile ei; dealminteri, dacă 
ar vorbi, ea ar arăta scrisdrea și tote acusaţiunile 
sale vor fi curate calomnii în ochii lui Risler. Ah! 
domnule r&sbunător, te ţinem acum. 

Deodată fu apucată de un acces de bucurie ne- 
bună. “ 
— Renasc... renasc... dicea ea dâmnei Dobson. 

Apoi începu să alerge prin aleele din grădină, 
își făcu buchete mari pentru salon, deschise larg 
ferestrele la sâre, dete ordine bucătăresei, vizitiu- 
lui, grădinarului. Trebuia să se facă frumosă casa, 
căci George avea să revie, și pentru a începe, ea 
organisâ o masă mare de sfirşitul săptămânei. 
Sar fi dis întradevăr că lipsise timp de o lună 
şi că se întorcea dintr'un voiaj de afaceri plicti- 
sitor şi obositor, atâta grabă punea în schimbarea 
aerului și a vieţei în jurul ei. 

In sera qilei următâre, Sidonia, Risler şi ma- 
dame Dobson ședeaii câteşi trei în salon. Pe când 
Risler răsfoia o carte gr6să de mecanică, madame 
Dobson însoțea la piano pe Sidonia care cânta. 
Deodată, acesta din urmă se opri în mijlocul ro- 
manţei și isbucni într'un hohot de rîs. Ceasorni- 
cul bătuse dece ceasuri. 

Risler ridică capul cu vioiciune: 
— De ce riqi? 
— De nimic... mi-a venit o idee, răspunse Si- 

donia, arătând ceasornicul d&mnei Dobson cu o 
mică clipire din ochi,
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Era ora hotărîtă pentru întâlnire şi ea se găn- 
dea la torturile amorezatului ei care trebuea so 
aștepte. 

De la întârcerea curierului care aduse lui Frantz 
acel «da» al Sidoniei, așteptat cu atâta nerăbdare, 
se făcuse o linisce mare în spiritul săă turburat, 
şi un fel de ușurare subită. Nici o şovăială, nici 
o luptă de aci înainte între pasiune şi datorie. 
Pe neașteptate se simţise uşurat, ca şi cum n'ar 
mai fi avut consciință. Cu cea mai mare linisce, 
își făcu pregătirile, scâse cuferele afară în cori- 
dor, deșertă comoda şi dulapurile, şi mult mai 
înainte de ora fixată pentru luarea bagajelor sale, 
el ședea deja pe un cufăr în mijlocul odăiei, pri- 
vind înaintea-i la o chartă geografică bătută în 
zid, ca o emblemă a vieţei sale rătăcitâre, urmând 
cu ochiul linia dreptă a căilor și acea margine 
ondulată ca un val care înfățișa oceanele. 

Nici măcar odată nu-i veni în gând, că în par- 
tea cealaltă a coridorului, cine-va plângea și sus- 
pina din causa lui. Nici măcar odată nu se gândi 
la desperarea fratelui său, și la drama îngrozi- 
tore pe care aveai s'o lase îndărâtul lor. El era 
forte departe de aceste lucruri, plecat înainte, deja 
pe cheiul gărei, cu Sidonia în rochie negră de vo- 
iagii şi de fugă. Mai departe încă, pe marginea 
mărei albastre unde se vor opri cât-va timp pen- 
tru a zădărnici cercetările. Tot merei mai de- 
parte, sosind cu ea într'o ţară necunoscută unde 
nimeni nu va putea s'o c&ră nici să i-o iea. Alte 
ori, se gândea la vagonul care fugea n6ptea prin 
câmpia deșârtă. Vedea un cap drăguţ şi palid 
sprijinit de al s&i pe pernele vagonului, nisce 
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buze trandafirii lângă buzele sale şi doi ochi adânci 
cari îl privea sub lumina dulce a lămpii, în le- 
gănatul roţilor şi a aburului. 

Şi acuma suflă şi mugesce, o maşină! Sgudue 
pămîntul, roșesce cerul, scuipă fum și foc, cu- 
fundă-te în tuneluri, treci peste munți și fluvii, 
sări, arde, sparge-te; dar iea-ne cu tine, iea-ne 
departe de lumea locuită, de legile ei, de afecţiu- 
nile ei, afară din viaţă, afară din noi înşine!... 

Două ore înaintea deschiderii ghișetului pentru 
trenul hotărît, Frantz era deja în gara de Lyon, 
acea gară tristă care în Parisul înfundat unde se 
află pare o primă staţiune de provincie. Se aşegâ 
în colțul cel mai întunecos, şi rămase acolo fără 
a se mișca, ca zăpăcit. La acea oră creerul săii 
era tot aşa de agitat și de sgomotos ca și gara 
însăși. Se simţea coprins de o mulțime de re- 
flecsii fără legătură, de amintiri nehotărite, de în- 
chipuiri bizare. Într'un minut făcea atâtea voia- 
ji îndepărtate cu memoria sa, că se întrebâ de 
trei sau patru ori de ce era acolo şi pe cine aș- 
tepta. Dar numele de Sidonia ţișnea din acele 
gândiri fără legătură și le ilumina cu o lumină 
vie. 

Ea trebuia să vie. 
Şi mecanicesce, deși ora întâlnirii era încă f6rte 

depărtată, el privea la 6menii cari se grăbeau, se 
chema, căuta să zărescă acea siluetă elegantă 
eşind deodată din mulţime şi îndepărtându-l la 
fie-care pas cu strălucirea frumușeţii sale. 

După mai multe plecări, sosiri, fluerături al că- 
ror țipăt captiv sub bolți semâna cu ceva sfășie- 
tor, se făcu o tăcere mare în gară, golită pe ne- 
aşteptate ca o biserică într'o di de lucru. Trenul
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de dece se apropia. Nu mai era altul înaintea a- cestuia. Frantz se sculă. 
Acum nu mai era un vis, o himeră perdută în acele limite ale timpului atât de vaste și atât de nesigure. | 
Peste un sfert de oră, o jumătate de oră cel mult, ea va fi aci. 
Atunci începu pentru el tortura grâznică a aş- teptării, acea încordare a îutregei ființe, situaţi- une ciudată a corpului și a minţii, când gestu- rile, frasele rămân neisprăvite, când totul e în aş- teptare. Poeţii ati desoris'o de sute de ori, acea nelinisce durerâsă a amantului care aude urui- îul unei trăsuri în uliţa deșârtă, un pas încetişor urcând scara, 
Dar a aștepta o iubită într'o gară, într'o sală de aşteptare, e ceva și mai lugubru. Acele lămpi aprinse și posomorite, fără rețiex pe o pardoselă prătuită, acele ochiuri mari de geamuri, acel sgo- mot nesfirşit de pași şi de uși care lovesce ure- chile neliniștite, înălţimea păreţilor goi, acele a- fişe cari se întind pe ei «tren de plăcere pentru Monaco, plimbare circulară prin Elveţia,» acea at. mosferă de voiaj, de schimbări, de indiferență, de nestatornicie, totul însfirșit e făcut anume pen- tru a-ți strînge inima şi a-ţi mări neliniștea. Frantz mergea în sus şi în jos, pândind tră- surile cari soseati. Ele se opreai la treptele cele lungi de piatră. Portierele se deschideaii, se în- chideaii iar cu sgomot, și din umbra de afară a- păreau iețele în lumină pe prag. figuri liniștite sau torturate, fericite sai morocănse, pălării cu pene strînse în văluri albe, căciuli de ț&rani, co- pii adormiţi trași de mână. Fie-care apariţiune nouă
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îl făcea să tresară. li se părea că o vede, şovăi- 
târe, voalată, cam nedumerită Cum ar fi alergat 
de repede la dinsa, ca s'o liniştescă și s'o apere. 

Cu cât gara se umplea mai mult, pânda deve- 
nea mai grea. Trăsurile se succedaii fără între- 
rupere. Se vedea silit să alerge de la o ușă la 
cealaltă Atunci eși, credând c'o va vedea mai 
bine afară, şi ne mai putând să suporte în aerul 
banal şi înăbuşitor al sălii neliniştea care îl chi- 
nuia. 

Era o seră umedă de sfîrşit de septembrie. O 
c6ță uşâră plutea, şi felinarelc trăsurilor apăreaii 
turbure și întunecâse în josul drumului celui 
mare în pantă. Fie-care trăsură când ajungea a- 
vea aerul de a dice: «Ei sînt... iată-m&...» Dar 
nică odată nu se dedea jos Sidonia, și acea tră- 

sură pe care o văduse venind din depărtare, cu 
inima plină de speranţă, ca şi cum ar fi avut în- 
trînsa mai mult de cât viaţa sa, o vedea întor- 
cându-se spre Paris, ușâră şi g6lă, 

Ora plecării se aprupia. Se uitâ la ceasornicul 
cel mare. Nu mai era decât un sfert de oră. A- 
cesta îl îngrozi ; dar clopotul ghişetului care toc- 
mai se deschise, îl chema. Alergâ într'acolo şi'şi 
luâ locul săi la rînd. 

Dou& bilete întâia pentru Marsilia, ceru el. Ii 
se păru deja că Sidcnia e în stăpânirea lui. 

Printe cărucidrele încărcate cu coleturi, și 6. 
menii cari se îmbulzeati, el se întrse la postul 
s&i de observaţiune. Birjarii îi strigau: «Păze- 
sce!» EI sta în drumul roților sub picidrele cai- 
lor, cu urechea surdă, cu ochii mari deschişi. Incă 
cinci minute. Era cu neputinţă ca să mai sosescă 
la timp. Toţi se grăbeaiă să intre în săhle interi-
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Gre. Cuferele aruncate la bagaje, pachetele cele grose învălite în pânză, geamantanele cu cuie de aramă, geantele atirnate de gât ale comi voiajo- rilor, coşuleţele de tâte formele, de tâte mărimile, se înfundaă în aceeași ușă, sguduite, legănate, şi cu aceeași grabă. 
În fine ea apăru... 
Da, iat'o. este chiar ea, o femee în negru, sub- țirică, bine făcută, însoţită de alta mai mică, ma- dame Dobson de sigur. Dar privind-o mai bine vEdu că se înșelase. Era o femee tînără care se- măna cu dinsa, elegantă și ea, Parisiană cu fisio- nomia fericită. Un bărbat, tînăr și el, îi veni îna- inte. Trebuia să fie un voiaj de nuntă; mama îi însoțea, tocmai ii suise în vagon. Trecură dinaintea lui Frantz învăluiți în curentul de fericire care îi ducea cu sine. Cu un sentiment de turbare Şi de invidie, el îi vădu trecând prin porta cea cu două canaturi, sprijiniți unul de altul, uniți şi strinși în mulţimea aceea. 

[i se păru că acei &meni îl furaseră, că era al lui şi al Sidoniei locul pe care ei aveau să-l o- 
cupe în tren... 

Acum, începu nebunia plecării, ultima bătae a clopotului, aburul care se încăldesce cu un Sgo- mot surd amestecat, cu mersul răsunător al celor întârdiaţi, vuetul ușilor trintite şi a omnibusuri- lor gresie. Și Sidonia care nu mai vine. Și Frantz care aşteptă mereu. In acest moment o mână îl atinse pe umeri. 
Numnedeule ! 
Se întârce. Capul cel gros al D-lui Gardinois, îmbrăcat cu o caschetă, e dinaintea lui. 
— Dacă nu mă înşel, sînteți D. Risler. Plecaţi
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cu acceleratul de Marsilia? Și ei, dar nu merg 
departe. 

EI explică lui Frantz că a pierdut trenul de Or- 
Ifans şi că vrea acum să se întârcă cu trenul de 
Lyon la Savigny; apoi vorbesce de Risler, de fa- 
brică, 

Pare că afacerile nu cam merg de cât-va timp... 
Ai primit. o lovitură cu falimentul Bonnardel... 
Ah! tinerii noştri ar trebui să 'şi deschidă bine 
ochii... In chipul cum 'și duc barca, ar putea să 
li se întimple și lor ce li s'a întîmplat cu firma 
Bonnardel... Dar mă iartă, mi se pare că ghișetul 
închide. La revedere. 

Frantz apr6pe nici nu audise cuvintele ce-i se 
spuseseră. Ruina fratelui s&i, prăbușirea lumii 
întregi, nimic nu-l mai privesce. El aștâptă, aş- 
tâptă... 

Dar iată că ghișetul se închide de o dată, ca 
o ultimă barieră dinaintea speranţei sale încăpă- 
țânate. Gara e din noi g6lă. Sgomotul acum s'a 
mutat, el este pe peron; și de o dată o flueră- 
tură mare care se pierde în întunerec, sosesce 
până la amant ca un ultim adio batjocoritor. 

Trenul de qece a plecat. 
Se silesce să fie liniștit şi să raţioneze. De si- 

gur ca a pierdut trenul de la Asnieres; dar sciind 
că cl o aşteptă, ea pote veni la ori-ce oră din 
n6pte. Să mai aşteptăm dar. Sala e făcută pen- 
tru așteptare. 

Nenorocitul se așeqă pe o bancă. Sa închis 
ferestrele pe cari umbra se depune cu străluciră 
de hărtie lustruită. V&ndătârea de cărţi, pe jumă- 
tate adormită, e ocupată cu aranjarea prăvăliei. 
El privesce mecanicesce la rîndurile de volume
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pestrițate, t6tă biblioteca drumurilor de fer, ale căror titluri le a învățat pe din afară de patru ceasuri de când este acolo. 
Unele cărţi le recunâsce a le fi citit sub cort în Ismailia sai în vaporul care îl aducea de la Suez. și acele romane vulgare, neînsemnate, ati Păstrat în ochii lui un parfum de mare sai exo- tie. Dar peste puţin se închise și prăvălia cu căr- țile și nu-i mai rămase nici acestă mângăiere pen- tru a 'Și consola obosâla și frigurile așteptări. Baraca cu jucării închise de asemenea îngrădirea ei de scănduri, Fluerele, cărucidrele, stropitârele, lopeţile, greblele, tâte uneltele micilor Parisieni în vilegiatură dispărură întrun minut. Negusto- râsa, o femee bolnăvici6să, cu aerul trist, se în- făşoră într'o seurteică vechiă și pl6că cu manga- lul în mână, 

Toţi acești 6meni și-a isprăvit diua lor de lu- cru, aă prelungit-o până la ultimul minut cu acel Curagiă şi acea îndărătnicie care nu'şi stinge fe- linarele de cât spre diminâţă. 
La ideea acelei munci îndelungate peste n6pte, el își aduce aminte de o odae f6rte cunoscută, unde lampa se consumă în acea oră pe o masă încărcată cu colibri și cu gândaci luminoşi, dar visiunea acâsta îi cutreeră repede spiritul în cao- sul de gândiri fără legătură ce provâcă într'însul delirul așteptării. 
De o dată el simți că mâre de sete. Cafeneaua gărei este încă deschisă, Intră înăuntru. Chelneriy de nâpte dorm pe bănci. Pardosâla este umedă de spălătura paharelor. Trece un timp nemărgi- nit până ce e servit ; apoi, în minutul de a bea, ideea că Sidonia a sosit p6te în timpul absenței
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sale, îl face să sară în pici6re şi să alerge ca un 
nebun, lăsând paharul plin și banii pe masă. 

Ea n'are să mai vină. 
El o simte. , - 
Pasul săi care răsună pe t6tă lungimea pero- 

nului de dinaintea gării, monoton şi regulat, îl 
enervâză cu ecoul s&ă, care îi dă să înţelegă sin- 
gurătatea şi nenorocirea sa. 

Ce se va fi întâmplat 6re?.Cine a putut so 
reţină ? Cădut-a ea bolnavă sati să fie remuşca- 
rea anticipată a greșelei sale? Dar în acest cas, 
ea Var fi însciinţat, i-ar fi trimis pe madame Dob- 
son. Se pâte iar ca Risler să fi găsit scrisârea? 
Ea e aşa de nebună, aşa de neprevădătore. 

Si pe când se pierdea ast-fel în suposiţii, ora 
înainta. Deja virful clădirilor de la închis6rea Ma- 
zas, cufundate în întunerec, albea și devenea dis- 
tinct. Ce era de făcut? Trebuia să mârgă la As- 
niâres îndată, să se informeze, să afle pricina, Ar 
fi voit să fie deja acolo. 

Hotărirea o dată luată, el svobori rampa gărei 
cu paşi grăbiţi, trecu pe lîngă soldaţi cu ranița 
în spinare şi Omeni săraci ce veneau pentru tre- 
nul de diminâţă, trenul miseriei care se scolă de 
diminţă. 

Cutreerâ, Parisul în înţunerecul dimineţii, un 
Paris trist şi friguros în care ielinarele comisiilor 
arunca din depărtare în depărtare licărirea sa ro- 
şiă, iar gardiştii se plimbau doi câte doi oprin- 
du:se în colţul stradelor, pătrundând întunerecul 
cu o privire. 

Dinaintea uneia din aceste comisii, el vădu 
lume oprită, strângători de petece, ţ&rance. Fără 
îndoială vre-o dramă a nopţii care își găsea des- 

+
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nodămîntul la comisarul de poliţie... Ah! dacă Frantz ar fi sciut ce era drama aceea; dar el nu putea s'o sciă şi se uita de departe cu nepăsare. Dar tâte aceste uriciuni, zorile zilei cari se iveai pe Paris cu o pal6re obosită, felinarele scli- pind pe marginea Senei ca lumînările unei camere mortuare. truda nopții sale nedormite, îl învălu- iră într'o mâhnire adîncă, 
Când ajunse la Asnidres, după două sati trei ore de mers, se simţi ca deșteptat. S6rele r&sărind în tâtă gloria sa, răspândea lu- mina lui peste câmpii şi ape. Podul, casele, cheiul, tote aveai acea limpiditate a dimineţii care dă irapresia unei dile noi, care ese lumin6să şi su- ridătâre din brumele dese ale nopţii. Din depăr- tare el zări casa frateluj sei, deja deșteptată, cu persienele deschise şi cu flori pe marginea fe. restrelor. Rătăci cât-va timp înainte de a îndrăsni să intre, 

De o dată cineva îl strigâ, de pe țărm: — D-vâstră aci, domnule Frantz... Dar ce de vreme ați venit astă-gi! 
Era _vizitiul Sidoniei, care îşi ducea caii la scăldat. 
-— Nimic noi acasă?,.. îl întrebâ Frantz tre- murând. 
— Nimic noi, domnule Frantz. 
— Fratele mei este acasă ? 
—- Nu, domnul a dormit la fabrică. — Nimenea nu e bolnav? 
— Nimenea, domnule Frantz, nimeni pre cât scită, 
Și caii intrară în apă până la piept, făcând-o să spumege,
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Atunci Frantz se decise să sune la portița gră- 
dinei. Se grebla aleele din grădină. Casa era în 
mișcare, şi, cu t6te că ora era matinală, el audi 
vocea Sidoniei limpede şi vibrantă ca un cântec 
de pasăre prin trandafirii fațadei. 

Ea vorbea cu vioiciune. 
Frantz, forte mișcat, se apropiâ ca s'o audă. 
— Nu, nu ne trebue cremă... cafeaua cu ghiaţă 

ajunge... Să băgaţi de semă mai ales să fie bine 
înghețată, și la şepte să fie gata... Ah! şi ce luăm 
înainte... ia să vedem... 

Ea era în conferință mare cu bona ei pentru 
masa cea mare de a doua di. Apariţiunea ne- 
așteptată a cumnatului săi nu o deranjă: 

— Ah! bună dimineță, Frantz, îi dise ea forte 
liniștită... Iţi stati îndată la disposiţie. Avem mâine. 
mosafiri la masă, clienţi de ai casei, am ospăț 
mare de afaceri .. Mă scusi, nu e așa? 

Fragedă, suridătre în încreţiturile albe ale pe- 
nioarului ei cu trenă şi cu mica ei bonetă deor- 
bote, ea continuâ cu compunerea listei de bu- 
cate, respirând aerul prâspăt care se înălța din 
câmpie şi din rii. Nu se vedea pe obrazul ei 
odihnit cea mai mică urmă de mâhnire sai de 
nelinişte. Fruntea-i netedă, mirarea fermecătâre 
a privirii care avea s'o arate tînără atâta vreme, 
buzele-i întredeschise şi trandafirii făceati un con- 
trast isbitor cu figura amantului, descompusă de 
n6ptea-i de neliniște şi de oboselă. 

Timp de un sfert de oră, Frantz, aşedat întrun 
colţ al salonului, vădu defilând dinaintea-i, în or- 
dinea lor obicinuită, tâte mâncările vrednice de 
un ospăț burges, de la plăcintele cele mici şi 
calde, sola normandă și nenumăratele ingredi-
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ente din care se compune, până la piersicile de 
Montreuil şi gordina de Fontainebleau. Ea nu-l 
scuti nici măcar de o mâncare cât de mică. 

In fine, când fură singuri, și el putu să-i vor- 
bescă: 

— Nai primit 6re scrisârea mea?... întrebâ el 
cu 0 voce înăbușită. 

— Ba da, am primit'o. 
Ea se sculase ca să 'şi drâgă dinaintea oglin- 

dei câte-va mici creţuri încălcite în nisce pan- 
glici fălfăinde, și continuă privindu-se: 

— Ba da, am primit-o scrisrea D-tale. Am 
fost chiar încântată de a o primi... Acum dacă 
te mai apucă gustul să comunici fratelui D-tale 
bârfelile urici6se cu cari maj ameninţat, îi voit 
dovedi uşor că necazul unui amor criminal, res- 
pins de mine cum merita, a fost singura causă 
a acelor calomnii mincin6se. Aşa dar bagă bine 
de s&mă, scumpul mei... și la revedere. 

Fericită ca o actriţă care a isprăvit o tiradă cu 
efect mare, ea trecu dinaintea lui și eși din sa- 
lon suridând, cu colțul buzei ridicat, triumfă- 
t6re și fără mânie. 

Şi el nu o omori! 

o
i
i
 

   



V 

O ÎNTÎMPLARE 

In ajunul acelei dile nefaste, câte-va minute - 
după ce Frantz părăsise pe furiș camera sa din 
strada Braque, ilustrul Delobelle veni acasă, cu 
totul abătut, cu acea atitudine obosită şi descu- 
rajată pe care o opunea tot-deauna evenimente- 
lor neplăcute. 

— Ah! D-deule, ce ţi sa întîmplat, bărbate 
dragă ?... întrebâ îndată mama Delobelle, pe care 
o mimică exagerată și dramatică de dou&-qeci de 
ani n'a fost în stare s'o sature, 

Inainte de a răspunde, ex-comicul, care nu uita 
nici o dată să precedeze cuvintele sale cele mai 
neînsemnate de un joc de fisionomie învăţat odi- 
nidră pentru scenă, lăsâ în jos buzele în semn 
de desgust și de grâţă, ca și cum ar fi înghiţit 
în acel minut un ce fârte amar. 

— Mi sa întîmplat, dise el, să văd că fraţii 
Risler sînt nisce ingrați sai nisce egoiști, şi, în 

15
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ori ce cas, nisce 6meni fârte r&ă crescuți. Ei bine, 
sciți ce am aflat jos de la portar, care mă privea 
cu 06da ochiului în semn de batjocură ?... Că 
Frantz Risler a plecat. Mai adineaori a părăsit 
casa și pote chiar Parisul în momentul de faţă, 
fără să. vie să-mi stringă mâna, să-mi mulțu- 
mescă pentru buna primire ce-i se făcea la noi... 
Cum vi se pare acâsta?... Căci de sigur el nu 
și-o fi luat adio nici de la voi, nu e așa ? Şi cu 
tote acestea—nu e o lună de atunci—fîl vedeai 
totă diua în casa nâstră, fără supărare. 
Mama Delobelle avu o exclamaţie de surprin- 

dere şi de mîhnire sinceră. Desirea, din potrivă, 
nu dise un cuvînt, nu făcu o mișcare. Mereii 
același ghețar mititel. Firul de alamă pe care îl 
învirtea nici că atingea degetele-i sprintene... 

— Și să te mai încredi în prieteni, continuâ 
ilustrul Delobelle. Parcă ce i-am făcut eu? 

Acesta era una din pretenţiunile sale de a se 
crede urmărit de ura lumei întregi, şi ea făcea 
parte integrantă din existenţa sa; 6re nu era el 
un martir al artei ? 

Incet, cu o dragoste de mamă aprâpe-—căci e 
tot-deauna un sentiment de maternitate în afec- 
țiunea indulgentă, iertătâre, pe care ţi-o inspiră 
aceşti copii mari — mama Delobelle își consolă 
bărbatul, îl desmierdâ, adăogâ o trufanda la masă. 
Drept vorbind, bietul om era fârte necăjit. Prin 
plecarea lui Frantz, funcţia de ospătar vecinie 
ținută altă dată de Risler cel mare, rămânea va- 
cantă din noii și comicul se găndea la petre- 
cerile cari aveaii să-i lipsescă de agi înainte. 

Și când te gândesci, că alături de acâstă mih- 
nire egoistă și superficială, era o durere adevă- 

i
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rată, imensă, durerea care omră, şi pe care mama cea 6rbă nu o vedea!... Dar privesce-ți fata, femee nenorocită. Privesce acea palre transparentă, acei ochi fără lacrimi cari strălucesc fix ca și cum ar concentra gândirea şi privirea lor asupra unui obiect pe care numai ei 1] văd. Caută de deschide acel mic suflet zăvorit, care suferă. Cerceteză pe copilul t&i. Fă-o să vorbescă, fă-o să plângă mai 
ales, spre a se ușura de greutatea care o înă- bușe, pentru ca oclii ei întunecaţi de lacrimi să nu mai pâtă fixa în vid acel grâznic lucru necu- noscut .asupra căruia se înțepenese cu desperare. 

Vai!... 
Sint femei în care mama omâră pe soția. Aci, soția omorise pe mama, Preotâsă a deului Delo- belle, absorbită în contemplațiunea idolului ei, ea își închipuia că fiica ei nu venise pe lume decât pentru a se devota aceluiași cult, și a îngenun- chia dinaintea aceluiași altar. Amindouă nu tre- buiati să aibă de cât un scop în viaţă, să lucreze pentru gloria marelui om şi să consoleze geniul săi nerecunoscut. Restul nu le privea. Niciodată mama Delobelle nu observase roșeța subită a De- 

sireei îndată ce Frantz intra în atelier, tâte oco- lirile ei de fată amorezată spre a vorbi de din- sul cu ori-ce preţ, a-i amesteca numele în ori-ce moment în flecăriile lor de lucru, şi acesta de ani intregi, încă din timpul Îndepărtat când Frantz pleca dimineţa la Ședla Centrală, la ora când ara- bele. femei aprindeaă lampa ca să încâpă lucrul. Niciodată ea nu se sinchisise de acele tăceri lungi 
în cari tinerețea încredătâre și fericită se zăvore- sce de două ori cu visurile ei de viitor; și câte 
odată ea dicea Desireei, a cărei tăcere îndelun-
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pătă o obosea: «Dar ce ai?» iinăra fată n'avea 
decât să respundă : «N'am nimic,» pentru ca gân- 
dul mamei, distras un minut, să se întârcă în- 
dată la preocuparea sa favorită. 

Astfel, femeea acesta care citea în inima băr- 
batului ei, în cea mai mică încreţitură a frunţei 
sale olimpice şi ordinare, n'a avut niciodată pen- 
tru biata ei Zizi vre-unul din acele momente gin. 
gaşe de ghicire, în care mamele cele mai în vir- 
stă şi cele mai ofilite, se cobâră până la amici- 
ţia unui copil pentru a deveni confidente şi dă- 
tătre de sfaturi. 

Şi aci toemai se vede influența desastrâsă a 
egoismului inconscient al unor 6meni ca Delo- 
belle. 

E] atrage în jurul săi şi egoismul altora. 
Obiceiul care există în unele familii de a sub- 

ordina totul unei singure fiinţe, lasă neapărat în 
umbră bucuriile şi durerile eari sînt indiferente 
sau nefolositâre acelei fiinţe. 
"Și vă întreb întru cât putea drama cea juve- 

nilă şi durerâsă care umfla de lacrimi inima săr- 
manei amorezate, să intereseze gloria marelui co. 
mic? 

Totuşi ea suferea mult. 
De aprâpe o lună, din diua când Sidonia ve- 

nise să iea pe Frantz în cupeul ei, Desirea scia 
că nu mai este iubită şi cunoscea numele rivalei 
sale. Ea nu-i ura, dar îi plângea. Atunci de cea 
mai venit? De ce i-a dat cu atâta uşurinţă acea 
falsă speranţă ? Ca şi nenorociţii osîndiţi la întu- 
necimea unei temniţi, cari işi obicinuesc ochii cu 
nuanțele întunerecului și membrele cu spaţiul cel 
strimt, și apoi dacă sint scoși un moment la lu-
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mină, găsesc la întârcere temniţa mai tristă, în- 
tunerecul mai des; așa şi ea, s&rmana: copilă, lu- 
mina cea mare care intrase pe neașteptate în viața 
el o lăsase, retrăgându-se. mai posomorită pentru 
tot restul vieţei. Câte lacrimi vîrsate în taină din 
acel minut! Câte mîhniri povestite micilor ei pă- 
sărele! Căci şi de astă dată tot munca o susţi- 
nuse, munca înverșunată, fără odihnă, care, prin 
regularitatea şi monotonia sa şi întârcerea stator- 
nică a aceloraşi griji, aceloraşi gesturi, servea de 
moderator gândirii sale. 

Și tot aşa cum sub degetele ei păsărelele mârte 
păreai că trăesc, ilusiile şi speranţele-i mârte și 
ele şi pline de o otravă mult mai fină, mult mai 
pătrundătâre decât aceea care sbura ca praf îm- 
prejurul mesei de lucru, dădeaii încă din aripi din 
când în când cu o opintire neliniştită și cu avintul 
unei învieri. Frantz nu era încă de tot perdut pen- 
tru ea. De şi nu mai venea decât rar s'0 vadă, ea îl 
scia acolo, il audea intrând, eşind, mergând cu un 
pas neliniștit, și câteodată, prin ușa întredeschisă, 
vedea silueta-i scumpă trecând coridorul în fuga 
mare. El nu avea aerul de a fi fericit. Ce fericire de 
altiminteri putea să-l aştepte? Iubea pe femeea fra- 
telui s&ă. Și la ideea că Frantz nu mai era fericit, 
buna fiinţă uita aprope tâtă mîhnirea ei pentru 
a nu se gândi decât la aceea a amicului ei. 

Că ar putea să se întârcă ca s'o mai iubescă, 
ea scia bine că nu mai era cu putință. Dar ea 
se gândea că 'ntr'o di îl va vedea pâte întorcân- 
du-se, rănit şi murind că se va aşeda pe scău- 
nașul ei cel scund și că, punându-și capul pe ge- 
nunchii ei, cu un suspin lung, îi va povesti su- 
ferinţa sa și îi va dice: «Consoleză-mă...»
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Acestă speranță slăbuţă îi ţinea viaţa de trei 
săptămâni. Ii trebuia atât de puţină. 

Dar nu. Până şi acesta îi se refusase. Frantz 
plecase, plecase fără o privire pentru ea, fără un 
adio. După trădarea amantului, trădarea amicului. 
Era ceva grâznic... 

La cele dîntâiii cuvinte ale tatălui ei, ea se 
simți asvirlită într'o prăpastie adâncă, înghețată, 
plină de întunerec, în care cădea cu iuţelă şi fără 
cunoscință, sciind bine că nu se va mai întârce la 
lumină. Inăbuşea. Ar fi voit să resiste, să se sbată, 
să cheme în ajutor, ” 

Dar pe cine? 
Scia bine că mamă-sa nu o va audi. 
Pe Sidonia?... Oh! o :cunoscea acuma. Mai cu- 

rind s'ar fi adresat păstrelelor cu penele lustru- 
ite, al căror ochi fini o priveaii cu o veselie atât 
de nepăsătâre,. | 

Nenorocirea fu, că ea înţelese repede de astă 
dată că nici lucrul n'o va mai scăpa, El pierduse 
pentru diînsa calitatea-i binefăcătăre. Braţele cele 
inerte nu mai aveaii putere; mâinile obosite, des- 
binate, se depărtai una de alta în lenevia des- 
curajării celei mari. 

Cine dar ar fi putut s'o susţie în mijlocul unui 
desastru aşa de mare? 

D-deui ? Adică Cerul? 
Nici că se gândi la dînsul. La Paris, mai ales 

în cartierul lucrătorilor, casele sînt prea înalte, 
stradele prea strîmte, aerul prea turburat ca să 
poţi vedea cerul. El se perde în fumul fabrice- 
lor și în câţa care se înalță de pe acoperișurile 
umede ; şi apoi viața e așa de aspră pentru o 
mare parte din acei 6meni, că dacă ideea unei 
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Providenţe sar amesteca în miseriile lor, ar fi ca 
să-i arate pumnul şi s'o blesteme. Iată de ce sînt 
atâtea sinucideri în Paris. Acest popor, care nu 
scie să se r6ge, este gata să mâră la ori-ce oră. 
Mortea îi apare ca sfîrșit al suferințelor sale, mâr- 
tea care scapă și care mângăe. 

Pe ea o privea mica schi6pă cu atâta fixitate. 
Hotărirea ei fusese repede luată: trebue să 

moră, 
Dar cum? 
Nemişcată în fotoliul ei, pe când viaţa stupidă 

continua în juruii, pe când şi mamă-sa pregă- 
tea cina, iar tată-s&ii debita un monolog lung în 
contra ingratitudinii omenesci, ea cugeta în sine 
la felul de mârte pe care avea să-l alegă. Cum 
nu era nici odată singură, ea nu putea alege man- 
galul cu cărbuni ce se aprinde după ce sa ză- 
vorit bine ușile și ferestrele, Şi cum nu eșea nici 
odată, ea nu putu alege nici otrava care se cuni- 
pără de la un erborist, un pacheţel de praf alb 
pe care îl bagi în buzunar, în fund de tot, din- 
preună cu acarul și degetarul. Mai era și fosfo- 
rul chibriturilor, coclela gologanilor vechi, fers- 
tra larg deschisă spre podul uliței; dar gândul 
că va da părinţilor spectacolul oribil al unei 
agonii voluntare, că rămăşiţele ei, strinse în mij- 
locul unei adunături de popor, le vor fi atât de 
groznice la vedere, o făcu să respingă şi acest 
mijloc. 

Mai era încă riul. 
Cel puţin apa te târăsce câte odată așa de de- 

parte că nimeni nu te mai pâte găsi şi mârtea 
rămâne învăluită în mister... 

Riîul!
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Se înfiora gândindu-se la el. Dar ceea ce o în- spăimânta pe dînsa nu era închipuirea acelei ape 
negre și adânci. Fetele Parisului îşi bat'joe de 
asta. Îți arunci şorțul pe cap ca să nu vedi, şi 
băldăbăc! Dar trebue să te dai jos, să mergi pe stradă singură, și strada o speria, 

Și pe când dinainte biata fată lua acel avint suprem către morte şi uitare, şi privea prăpastia 
de departe cu nisce ochi rătăciți în cari se citea 
deja nebunia sinuciderii, ilustrul Delobelle se în- suflețea cu încetul, vorbea mai puţin dramatic; apoi, fiind-că era la masă și varză, care îi plăcea 
mult, el prinse veselie mâncând, și 'şi aduse a- minte de vechile-i triumfuri, de corâna de aur, 
de abonaţii de la Alengon, şi, îndată după masă, se duse să vadă pe Msantropul la teatrul Odeon, unde debuta Robricart, spilcuit și fercheş, cu man. şete albe de tot şi în buzunar cu o piesă de cinci lei nouă și strălucităre pe care femeea sa i-o dă- 
duse, ca să aibă de cheltuială. 
— Sint fârte mulţumită, dise mama Delobelle 

ridicând masa. Tatăl a mâncat cu poftă astă-di. Asta la mai mângăiat puţin, pe bietul om. Tea- 
trul are să-l distreze şi mai bine. Are atâta ne- voe de distracţie... 

„Da, asta era, greutatea, să se ducă singură pe stradă. Va trebui să aştepte ca gazul să se 
stingă, să scobâre scara încetişor când mama ei va fi culcată, să câră portarului să-i deschidă, și 
să cutreere stradele Parisului, unde întâlnesci 
bărbaţi cari te privesc cu nerușinare în ochi, şi cafenele strălucitâre de lumină. Acâstă groză de 
stradă, o avea Desirea din copilărie. Când era 
micuță şi se dedea jos pentru a tîrgui cevu,   
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ștrengarii se ţineau după dinsa ridând şi ea nu 
scia care din două era mai durerâsă, batjocura 
mersului ei neregulat şi bălăbănâla acelor mici 
bluse obrasnice, sai mila Gmenilor cari treceati 
lîngă dînsa și'şi întorceaii capul cu compătimire. 
Apoi îi -mai era frică şi de trăsuri, de omnibu- 
suri. Riul era departe. Pâte că nu va avea des- 
tulă putere. Cu t6te acestea trebuia, nu mai era 
alt mijloc decât acesta... 

— M& duc să mă cule, fetiţo, dar tu, vrei să 
mai lucrezi ? 

Cu ochii pe lucru, fetiţa a respuns că da. Vrea 
să isprăvescă duzina. 

— Atunci n6pte bună, dise mama Delobelle, a 
cărei vedere slăbită nu mai pâte veghea mult la 
lumină. Am pus mâncarea tatălui lîngă foc. Mai 
vedi de ea până ce te vei culca. 

Desirea n'a minţit. Ea vrea să isprăvâscă du- 
zina, ca tata s'o potă duce mâine diminâță; şi 
întradevăr, la vederea acelui căpuşor liniștit a; 
plecat la lumina albă a lămpei, nu şi-ar închipui 
nimenea ce gânduri sinistre trec printr'însul, 

In fine, iată gata și ultima păsărică din duzină, 
o păsărică minunată ale cărei aripi par muiate în 
apă de mare, și verdi de tot cu un lustru de 
safir. | 

Cu îngrijire şi cu cochetărie, Desirea o înţepe- 
nesce pe un fir de alamă, în ţinuta-i irumuşică 
de pasăre speriată care 'şi ea sborul. 

Oh! cât de iute sbâră mica pasăre albastră. 
Ce avint nebun în spaţiii. Cum simți că de astă- 
dată e voiajul cel mare, voiajul cel vecinic și 
fără întorcere... 

Acum lucrul e isprăvit, masa curățată şi ulti-
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mele fire de mătase strînse cu îngrijire, iar acele 
cu gămălii băgate în acarniţă. 

La Întârcere, tata va găsi sub lampa cu lumina lăsată pe jumătate mâncarea pe cenușea caldă; și acea scră îngrozitâre și sinistră îi va părea liniștită ca tote celelalte, în rînduiala din casă 
şi stricta observaţiune a maniei sale obicinuite. 
Incet de tot deschide Desirea un dulap, scâte un șal_ mic cu care se învălesce; apoi plecă. 
Cum? nici o privire mamei sale, nici un adio 

mut, nici o înduioșare?... Nu, nimic. Cu lucidi- 
tatea înfiorătore a acelora cari merg spre mârte, ea a înțeles deodată amorul egoist căruia copi- lăria și ţinereţea ei aii fost sacrificate. Ea simte forte bine că un cuvînt al marelui om va sci să mângâe pe acâstă femee adormită, pe care o u- răsce aprâpe fiind-că nu se deștâptă, fiind-că o lasă să plece fără a clipi măcar din pledpe. 
Când cineva mâre în flârea virste, chiar de bună voe, n'o face nici odată fără revoltă, și săr- mana Desirea: părăsesce viaţa, indignată în potriva 

sortei sale. 
lato în stradă. Unde merge? Totul e deja pus- tiu. Cartierele cele atât de însufleţite diua, se po- tolesc sera de vreme. Se lucreză prea mult aci ca lumea să nu fie obosită repede. Pe când Parisul bulevardelor, încă plin de viață, revarsă asupra o- raşului întreg reflexul trandafirii al unui incen- dii îndepărtat, aci tâte porţile cele mari sînt în- chise, oblânele puse la prăvălii și la ferestre. Din când în când un ciocan întârdiat, plimbarea unui gardist pe care îl audi dar nu-l vedi, monologul unui beţiv întrerupt de căderile sale, turbură tăcerea, saii încă un curent de vînt subit, venit 
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din cheiurile vecine. face să tremure geamul vre- 
unui felinar, să sgălțâe frînghia vechiă a vreunui 
scripete, se lovesce de cotitura unei strade și se 
sparge cu o șuerătură sub un prag slab pus. 

Desirea merge repede, strînsă în micul ei şal, 
cu capul în sus, cu ochii uscați. Fără a sci dru- 
mul, ea merge înainte, drept înainte. 

Stradele din Marais negre, strimte, în cari seli- 
pesce câte un bec de gaz din depărtare în depăr- 
tare, se încrucișâză, se strimbeză, şi la fie-care 
moment în acestă cercetare bolnăvici6să, ea se 
întorce mereii la locul de unde a plecat. E un ce 
care se pune între ea și riul. Dar vintul care 
suflă, îi aduce o răcâre umedă în obraz. Apr6pe 
s'ar Qice că apa se trage înapoi, că se înconjâră 
de bariere, că ziduri dese, case înalte se pun în- 
tradins dinaintea morţii; dar mica șchispă e cu- 
ragi6să, şi pe pavagiul gloduros, ea merge, merge. 

Aţi v&dut une-ori, în sera unei dile de vănă- 
t6re, o potărniche rănită lugind prin brazde? ea 
cade la pămînt, se tărişte, trăgând aripa-i sânge- 
rândă către un adăpost unde să pâtă muri în 
odihnă. Mersul șovăitor al acelei umbre mititele 
care cutreera trotoarele, atingea zidurile, îţi lasă 
tocmai aceeași impresie. Și când te gândesci că 
la aceeași oră, aprâpe în acelaşi cartier, cineva 
rătăcesce de asemenea pe strade, așteptând, pân- 
dind, cu desperarea în inimă. Ah! dacă ei ar pu- 
tea să se întâlnâscă! Dacă pe acest trecător co- 
prins de friguri ea Par opri şi dacă Par întreba 
de drum: 

— M& rog, domnule, pe unde se merge la 
Sena ?... 

El o va recunâsce îndată:
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— Cum! Dita esci, mamzel Zizi? Ce cauţi afară 
pe așa o vreme? 

— M& duc să mor, Frantz. D-ta mi-ai răpit 
gustul de a mai trăi. 

Atunci, el, adânc mişcat, o va lua, o va stringe 
şi duce acasă în braţele sale, qicândui: 

— O nu! nu muri! Am trebuință de tine ca 
să mă mângăi, ca să mă vindeci de tot r&ul pe 
care mi la făcut cealaltă. 

Dar asta e un vis de poet, una din acele în- 
tîmplări cari nu sînt cu putință în viaţa reală. 
E prea crudă, prea aspră viaţa! și când pentru a 
scăpa o existență trebue câte o dată așa de pu- 
țin lucru, ea se feresce să-i procure acel mic lu- 
cru. lată de ce romanele adevărate sint tot-dea- 
una așa de triste... 

Stade, iar strade, apoi o piaţă şi un pod ale 
cărui felinare desenâză în apa nâgră un alt pod 
luminos. In sfirșit iată şi riul. Negura acelei seri 
de tâmnă umedă şi dulce o face să vadă Parisul 
întreg necunoscut ei într'o măreție confusă, mă- 
rită și mai mult cu necunâscerea - acestor locuri. 
Aci trebuia ea să mâră. 

Ea se simte așa de mică, așa de isolată, așa, 
de pierdută în imensitatea acelui mare oraş aprins 

„şi pustii. I se pare deja că a murit. Se apropie 
de cheii; şi, de o dată, un parfum de flori de 
frundişuri, de pămînt scormolit o opresce un 
minut în loc. La picidrele ei, pe trotoarul care 
mărginesce apa, trunchiuri de arbuşti înveliţi în 
paie, 6le cu flori în carnetele lor de hârtie albă 
sînt deja rînduite pentru tîrgul de a doua di. 
Invăluite în șaluri, cu picidrele pe mangaluri, 
negustoresele se r&zămă de scaunele lor, amor-  
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țite de somn și de r&cârea nopţii. Ghioceii de 
tote culorile, rosetele, copăceii de trandafiri din 
sesonul trecut, îmbalsameză aerul, înălțându-se 
într'o rază de lună cu umbra lor uşră împre- 
jurul lor, transportaţi, scoși din locul lor, aştep- 
teptând caprițiul Parisului adormit. 

S&rmană mică Desireă! Sar dice că întrâga-i 
tinereţe, dilele-i rare de bucurie şi amorul ei tră- 
dat îi se urcă în inimă în parfumurile acelei gră- 
dini ambulante. Ea merge încetişor printre flori. 
Une ori un curent de vint face să vâjie arbuștii 
lovindu-se unii de alţii ca rămurile dintro pă- 
dure cu copaci mari, şi jos pe trotoare, coșuri 
pline cu plante smulse răspândesc un miros de 
pămînt umed. 

Ea se gândesce la plimbarea de la ţară făcută 
cu Frantz. Acest aer prâspăt pe care l'a respirat 
în diua aceea pentru întâia 6ră, ea îl regăsesce 
în minutul morţii.—«Adu'ţi aminte», îi se pare 
că aude, şi ea răspunde în sine însăși: «O da! 
îmi aduc aminte.» 

Işi aduce aminte încă prea mult. Ajunsă la 
marginea acelui cheii impodobit ca pentru o săr- 
bătore, mica umbră ușdră se opresce la scara 
care duce jos la apă... 

Apr6pe îndată se audiră ţipete şi sgomote de 
alungul cheiului. «Repede o barcă și cârlige.» 
Marinari şi gardiști veniră în fuga mare din tâte 
părțile. O luntre se deslegă de țărm cu un feli- 
nar înainte. | 

Vindătârele de flori se deșteptă, şi cum una 
din ele întrebă căscând ce se întimplase, cafe- 
gidica ghemuită în ungherul podului îi răspunde 
liniștit :
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— la o femee care s'a aruncat în apă. 
Ei bine, nu! Riul n'a primit jertfa, I-a fost milă de atâta blândeţe şi graţie. Iată că la lumina fe- linarelor cari se mişcă jos pe mal un grup negru „se formâză, se pune în mișcare. E scăpată... Un cărător de nisip a scoso din valuri, Gardiștii o duc, înconjurați de marinari, de descărcători, și în întunerec se aude o voce grosă care sbiară: «Dar mult mi-a dat de furcă și curca asta ploată. S o fi vădut cum îmi aluneca printre degcte!... Ținea mereii să mă facă să "mi pierd premiul...» 

Puțin câte puţin sgomotul se liniştesce, curioşii se risipesc, și pe când grupul negru se îndrep- teză către comisie, vîngătârele de flori adorm ia- Tăși şi pe cheiul pustii ghioceii tremură la bătaia vîntului de nâpte. | 
Ah! sărmană fată, tu credeai că e Ușor să-ți ei viața, să dispari așa de odată. Tu nu sciai că în loc de a te duce repede în neantul pe care îl doreai, rîul te va asvirli în mijlocul tutor in- iamiilor şi a tutor pângăririlor unei sinucideri nereușite. Mai înţâiă comisia, comisia grâznică cu băncile-i murdărite, cu pardosela al cărei praf stropit sâmănă cu noroiul de pe uliți. Aci trebui Desirea să 'şi trecă restul nopții. O culcaseră pe un pat de scânduri în fața sobei, încăldită din compătimire pentru dinsa, şi a cărei căldură ne- sănăt6să usca vestmintele-i grele şi pline de apă. Unde era? Ea nu putea să 'și dea bine sema. Bărbaţii culcați jur împrejur în nisce paturi la fel cu al ei, întristarea g6lă a odăiei, urletele a doi beţivi închiși cari dădea cu pumnii în ușa din fund cu înjurături înspăimântătâre, mica şchi6pă  
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asculta şi privea tâte acestea, întrun mod. vag, 
fără să înţelâgă. 

Apr6pe de dînsa, o femee în sdrențe, cu pt- 
rul despletit pe umeri, stetea ghemuită la gura so- 
bei, dar zarea focului nu isbutea să învioreze o 
faţă perdută şi albă ca varul. Era o nebună care 
fusese prinsă peste n6pte, o ființă nenorocită, 
care dădea mecanicesce din cap, şi repeta într'una 
cu 0 voce fără consciință, aprâpe independentă 
de mișcarea buzelor: «O da! miseria, pot să die... 
O da! miseria pot să dic..» Şi acest gemăt si- 
nistru în mijlocul sforăiturilor celor adormiţi, 
chinuia pe Desirea întrun mod nespus de dure- 
ros. Ea închidea ochii ca să nu mai vadă acea 
faţă rătăcită care o înspăimânta, și care îi aducea, 
aminte propria ei desperare. Din când în când, 
uşa din stradă se întredeschidea, vocea şefului 
striga la nume, și doi gardisti eșeati, pe când alţi 
doi intrati, se aruncati de a curmedișul paturilor 
obosiţi ca nisce marinari, cari aii stat, de pază o 
parte din n6pte pe puntea corăbiei. 

In fine se ivi şi diua cu fiorii ei cei reci așa 
de vătămători bolnavilor. Deşteptându-se de o 
dată din ameţela ei, Desirea se ridicâ pe pat, 
aruncă mantaua de plâe cu care fusese învălită, 
şi cu tâte că era obosită şi coprinsă de friguri, 
încercâ să se scle în picidre pentru a 'și re- 
lua stăpânirea pe sine însăși și pe voința sa. Nu 
mai avea de cât un gând, să fugă de acel ochi 
cari o fixati jur împrejur, să iasă din acest loc 
îngrozitor unde somnul avea răsuflarea așa de 
grea și posițiuni așa de chinuite. 

— Vă rog, Domnilor, dise ea tremurând din 
tot corpul, lăsaţi-m& să mă întorc la mama.
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Ori cât de nepăsători erati la dramele parisi- 
ene, acei Gmeni de trebă înţelegea bine că erai 
în fața a ceva mai distins, mai mișcător ca de 
obicei. Atâta numai, ei nu puteai încă s'o re- 
conducă la mama ei. Trebuia s'o ducă mai în- 
tâiu la comisar. Era indispensabil. Se luâ o tră- 
sură din milă pentru ea; dar trebuiaă să iasă 
din despărţire, şi era lume la pârtă afară ca să vadă 
trecând pe mica schipă cu părul ud, lipit de 
tîmple şi cu mantaua cea grâsă care n'o împie- 
deca să degere. La, comisariat o făcură să urce 
o seară întunecâsă și umedă, pe care mereii ve- 
neaii și plecaii figuri ștrengăresci. O ușă cu două 
canaturi pe care banalitatea serviciului o deschi- 
dea şi închidea la fie-care moment, nisce odăi 
frigurâse, răi luminate, pe bănci 6meni tăcuți, 
zăpăciţi, adormiţi, vagabondi, hoţi, femei publice, 
o masă acoperită cu o față verde și vechiă, pe 
care scria «căinele comisarului,» o namilă de om 
cu cap de repetitor, cu redingotă prăpădită; aci 
era comisariatul. 

Când Desirea intrâ, un om se sculâ din um- 
bră, merse spre dînsa şi îi întinse mâna. Era 
omul cu prima, gr6znicul ei mântuitor care o 
scăpase pentru două-deci şi cinci de lei. 

— Ei bine. mămușcă, îi dise el cu un ris ci- 
nic, și cu o voce care aducea aminte nopțile de 
negură petrecute pe apă, cum mai merge cu îne- 
carea nâstră? 

Şi el povesti celor de față cum o scosese din 
apă, cum o apucase așa, apoi așa, și cum fără din- 
sul ea ar fi înnotat de sigur acuma pe drumul 
spre Rouen. 

Nenorocita era roșiă de rușine și de friguri, așa
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de turburată că-i se părea că apa îi lăsase un văl pe ochi, un sbârnăit în urechi ei. In fine, fu introdusă într'o odaie mai mică, dinaintea unui personagiă solemn, decorat, D. comisar în per- s6nă, care tocmai își bea cafeaua cu lapte şi ci- tea Gazeta Tribunalelor. 
Muiând o bucată de pâine în cafea, şi fără a 'și ridica ochii de pe jurnal: «Ah! D-ta esci...» dise el cu un ton morecănos; și imediat brigadierul care adusese pe Desirea începu să 'și citâscă ra- portul: 
«La două-spre-dece fără un sfert noptea, pe cheiul de la Megisserie, înaintea No 17, numita Delobelle, dou&-deci și patru de ani, floristă, cu locuinţa în strada Braque, la părinţii ei, a încer- cat să se sinucidă aruncându-se în Sena, de unde 

a fost scâsă tâfără şi nevătămată de numitul Par. 
cheminet, cărător de nisip, domiciliat în strada 
Butte-Chaumont.» 

D. Comisar asculta, mâncând într'una și cu a- erul liniştit și plictisit al omului pe care nimie nu-l: mai uimesce; la sfirșit el aruncă numitei De- 
lobelle o privire severă şi cercetătâre şi o do- 
jeni cât putu mai bine. E fârte urit, forte laş 
ceea ce a făcut. Ce lucru a putut s'o împingă 
la fapta asta rea? Pentru ce voia să se sinucidă? 
Aide, răspunde numită Delobelle, pentru ce? 

Dar numita Delobelle se încăpăţinâ de a nu 
răspunde. Ii se părea că ar fi să "și murdărescă 
amorul mărturisindu-l întrun asemenea loc. «Nu. 
scii... Nu sciti...» gicea ea încetişor şi tremurând. 

Şupărat, nerăbdător, d. Comisar declară că va. 
fi recondusă la părinţii ei, însă cu o condițiune : 

16
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să promiţă că nici o dată nu va mai face aşa 
ceva. 7 

— Aide, îmi- promiţi acâsta?... 
— O da! domnule... 
— Nici o dată nu vei mai face aşa ceva?... 
— Nu, dău, nici o dată... nici o dată... 
Cu tote asigurările ei, D. Comisar de poliţie 

dete din cap, ca și cum nu ar fi credut acest ju- 
rămînt. 

lato afară, pe cale de a se întârce acasă, la 
adăpost; dar martiriul ei nu sfirșise încă. 
In trăsură, polițaiul care o însoțea se arătâ 

forte politicos, forte amabil. Ea avea aerul de a 
nu înțelege, se depărta, își retrăgea mâna. Ce 
chin]... Lucrul cel mai teribil fu sosirea în strada 
Braque, casa în pici6re, curiositatea vecinilor ce 
trebuia îndurată. De dimineţă întradevăr, cartie- 
rul întreg fusese însciințat de dispariţiunea «i. 
Umbla svonul că ea plecase cu Frantz Risler. 
Dis de diminsţă se vă&du eșind ilustrul Delobelle, 
fârte spăimântat, cu pălăria d'an dâsele, cu man- 
șelele mototolite, ceea ce era o dovadă a preo- 
cupaţiunii sale extraordinare ; și portărâsa ducând 
sus laptele și pâinea, găsise pe mama Delobelle 
pe jumătate nebună, alergând dintro cameră în- 
tralta, căutând un cuvînt al copiluiui, o urmă cât 
de mică care so pâtă conduce măcar lao bănu- 
ială,. | 

In spiritul acelei nenorocite mame, o lumină 
târgie se făcuse de o dată asupra atitudinei fiicei 
sale în timpul ultimelor dile, asupra tăcerii aces- 
teia faţă de plecarea lui Frantz. «Nu plânge draga 
mea... ţi-o voii aduce înapoi...» disese tata eşind, 
şi de când el plecase, atât pentru a se informa    
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cât și pentru a se sustrage acelei privelisci du- 
rer6se, ea alerga într'una de la coridor la ferâstră, 
de la ferestră la coridor. La cel mai mie pas pe 
scară, ea deschidea uşa cu inima svâcnită şi eșea 
repede afară; apoi, când intra iar, singurătatea 
odăiei mărită şi mat mult prin fotoliul gol al 
Desireei, întors pe jumătate spre masa de lucru, 
o făcea să verse şire de lacrimi. 

De o dată o trăsură se opri jos dinaintea porţii. 
Glasuri şi pași r&sunară prin casă. 

— Mamă Delobelle, iat'o!... Fiica D-tale sa 
găsit. 

Și întradevăr Desirea se suia palidă, aprâpe 
leşinată, la braţul unui necunoscut, fără șal şi 
fără pălărie, învălită într'o manta mare nsgră. Când 
zări pe mamă-sa, ea îi surise cu un aer aprâpe 
nătângr. 

— Nu te speria, nu e nimic... încercâ ea să 
dică, apoi cădu grămadă pe scară. Nici o dată 
mama Delobelle nu sar fi credut așa de tare. 
A'şi ridica fata, a o duce în braţe, a o culca a 
fost pentru ea lucru de un minut, Şi-i vorbea şi 
o săruta înw'una, 

— In sfârşit, iată-te. Dar unde ai fost nenoro- 
sită copilă? E adevărat, di, că ai vrut să te omori? 
Va să dică tu aveai o suferință mare ?... De ce 
mi-ai ascunso mie? 

Vădend pe mamă-sa în starea acâsta, istovită 
de lacrimi și îmbătrănită în câte-va ore, Desirea 
se simțea apucată de o remușcare imensă. Ea 
se gândea că plecase fără să-i dică adio, și că în 
fundul inimei sale o acusase că n'o iubea. 

W'o iubea! 
— Dar aș fi murit și ei dacă mureai, dicea
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biata femee... Oh! când m'am sculat adi diminâţă 
şi când am v&dut patul tău nedesfăcut, şi că tu 
nu erai nici în atelier... capul mi sa învîntit şi 
am căqut mortă pe scânduri... 'Ți-e cald acum?... ţi e 
mai bine ?... N'ai să mai faci asta, nu e așa, n'ai 
să mai vrei să mori?... 

Și o acoperea bine cu plapoma, îi încăldea pi- 
cidrele, o lua în braţe ca s'o legene. 

In fundul patului el, cu ochil închiși, Desirea 
revedea tâte detaliile sinuciderii, tâte lucrurile hi- 

"d6se prin cari trecuse scăpând de la mârte. In 
accesul de friguri care se mărea, în somnul cel 
greii care o apucase, fuga-i nebună prin Paris o 
scutura şi o chinuia încă. Mii de strade negre se 
înfundati dinaintea-i, și Sena la capătul fie-căreia. 

Grâznicul rii, pe care nu-l putuse găsi n6ptea, 
o urmărea acum. 

Ea se simțea stropită de nămolul şi de noro- 
iul lui; și în visul îngrozitor care o chinuia, ne 
mai sciind cum să scape de năplăirea amintirilor, 
biata copilă dicea fârte încet mamei sale: «As- 
cunde-me... ascunde-mă... mi-e ruşine!» 

- 

 



VI 

A PROMIS CĂ NU VA MAI FACE 

O nu! ea nu va mai face. D. comisar pâte să 
fie liniştit. Nu mai e nici o tâmă că va mai face. 
Cum să mai mergă ea acum până la Sena, când 
nu se mai pâte mișca din pat? Dacă D. comisar 
ar vedea-o. în acest moment, nu sar mai îndoi de 
promisiunea ei. Voința şi dorinţa de a muri, aşa 
de fatal înscrise pe figura-i palidă eri diminsţă, 
mai sînt fără îndoială visibile pe întrâga-i fiinţă; 
atâta numai că sati liniştit, resemnat. Numita De- 
lobele scie că de va mai aştepta puţin, fârte pu- 
țin, nu va mai avea nimic de dorit. 

Medicii pretind că ea mâre de o pneumonie 
căpătată în n6ptea aceea din hainele-i ude. Dar 
medicii se înş6lă; ea nu mâre de pneumonie. A- 
tunci amorul o om6ră?... Nu. De la acea nâpte 
teribilă, ea nu se mai gândesce la Frantz, ea nu 
se mai simte demnă de a iubi nici de a fi iubită, 
De aci înainte e o pată în viața ei cea așa de 
curată, și toemai de asta mâre ea.
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Fie-care din peripeţiile grâznicei întîmplări este 
o pângărire în ochii ei: eşirea din apă în fața 
acelor bărbaţi, somnul ei cel adânc în localul poli- 
ției, cântecele nerușinate pe care le a audit, ne- 
buna, care se încăldea la sobă, tot viţiul, infamia 
şi miseria pe care a atins'o pe scara comisaria- 
tului, apoi disprețul unor priviri, obrăsnicia al- 
tora, glumele omului care o scăpase, arnabiliță- 
țile poliţaiului, tâtă reserva ei de femee nimicită 
pentru totdeauna, numele ei dat de nevoe, până 
și infirmitatea-i supărătâre care a umărit-o în 
tâte fasele lungului ei martiriu, ca o ironie, ca o 
agravare de ridicol la sinuciderea ei din amor... 

Ea mâre de ruşine, credeți-mă. In delirul nop-. 
ților ei. ea repetă într'una numai acâstă vorbă: 
«Mie-e rușine!... Mi-e rușine!...» şi în momentele 
de linisce, ea se înfundă în plapomă, o trage pe: 
ste obraz, vrând parcă să se ascundă sai să se 

” îngrâpe. 
Lângă patul Desireei, la lumina ferestrei, ma- 

ma Delobelle lucreză și vegheză. Din când în când 
ridică ochii şi pândesce acea desperare mută, a- 
cea b6lă neînțelâsă, apoi îşi reia lucrul în grabă; 
căci una din cele mai mari dureri ale săracului 
este că nu pâte suferi în pace. EI trebue să mun. 
câscă, și chiar atunci când mârtea rătăcesce jur 
împrejur, să se gândâscă la nevoile grabnice, la 
greutăţile vieţei. 

Bogatul se pote închide în durerea sa, înfăşura 
într'însa, pâte trăi numai cu ea și să nu facă de 
cât două lucruri: să sufere şi să plângă. 

S&racul n'are pentru acesta nici mijlocele nici 
dreptul. Am cunoscut; în judeţul meii, la ţară, o 
femee bătrână care pierduse în acelaşi an pe fii- 
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că-sa şi pe bărbatul s&ă, două lovituri teribile una 
după alta; dar îi rămânea băeţi de crescut, o 
moşie de îngrijit. Din faptul dilei, trebuia să se 
ocupe şi să îngrijescă de tote, să supravegheze 
diferite lucrări, răspânâite prin câmpii la distanțe 
de poștii. Amărita văduvă îmi dicea: «N'am când 
să plâng un.singur minut tâtă săptămâna; du- 
mineca însă, dumineca mă răsbun amarnic...» ȘI, 
întradevăr, în diua aceca, pe când copii se ju- 
cau afară sai erai la plimbare, ea se închidea 
în odaea ef, şi-şi trecea tot după-prândul în plin- 
sete, vaete şi suspine, chemându-și bărbatul și 
fata. 
Mama Delobelle w'avea nici măcar Dumineca. 

Gândiţi-vă că erea singură acuma la lucru, și 
că degetele ei nu aveai repediciunea minunată a 
mâinilor drăguţe ale Desireei, că medicamentele 
erau scumpe, și că pentru nimic în lume ea n'ar 
fi vrut să suprime etatei» vre una din scumpele 
sale deprinderi. De aceea, la ori ce oră deschi- 
dea bolnava ochii, ea zărea pe mama e! la lu- 
mina palidă a dimineţii adânci, sati la licărirea 
lămpei de n6pte, lucrând, lucrând mereă. 

Când perdelele patului erai lăsate, ea aâudea 
sgomotul şec şi metalic al frfecilor de pe masă. 
"Munca obosit6rea mamei sale, vegherea-i con- 
tinuă la căpătâiul ei în accesele de friguri, o fă- 
ceai pe Desirea să sufere cumplit. Câte-odată su- 
ferința ei trecea ori-ce margine: 

— Dă-mi puţin lucrul să lucrez, dicea ea si- 
lindu-se să ș6dă în pat. Era un fel de luminiş 
în umbra din ce în ce mai dâsă a fie-cărei qi. 
Mama Delobelle care vedea în acestă dorință a 
bolnavei o voință de a trăi, o aședa cât mai bine
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şi apropia masa de pat. Dar acul era prea greii, ochii prea slabi, și cel mai mic uruit de trăsură pe stradă sai strigătele ce se înălțai până la fe- restrele ei, aduceati aminte Desireei că strada, stra- da cea infamă, era aprope de dinsa. Nu, desigur ea nu mai avea putere să trăiască. Ah! daca ar fi putut să mâră mai întâi şi apoi să renască... Acum ea murea, şi se cufunda Puțin câte puţin într'o renunțare desăvîrșită. Din când în când, mama privea la copila ei din ce în ce mai pa- 
lidă: 

— Te simţi mat bine? 
— Forte bine..., răspundea bolnava cu un mie zîmbet dureros care lumina o clipă figura-i tri- stă și lăsa să se vadă tâte urmele bâlei sale, pre- cum 0 ragă de s6re străcurată în locuinţa s&ra- cului, în loc să-o înveselscă, trădâză și mai mult întrega-i goliciune şi miserie. Apoi, urma tâceri lungi, mama nu vorbea de tâmă să nu plângă, fata amorţită de fiiguri, deja învelită cu acele vă- luti nevădute pe care mârtea le aruncă dintr'un fel de milă pe aceia cari plecă, spre a le zădăr- nici opintirile din urmă și a-i lua mai ușor și fără 

revoită cu sine. 
Ilustrul Delobelle nu era nici odată acasă. El 

nu schimbase întru nimic existența-i de actor 
fără slujbă. Cu tâte acestea scia.că fata mre ; medicul îl prevenise. Acesta fu întradevăr o 10- 
vitură prea mare pentru dînsul, căci în realitate 
își iubea copila: dar în natura acâsta ciudată, sentimentele cele mai adevărate și cele mai sin- 
cere luai o formă falsă și nefirescă, conform cu 
legea care cere ca pe o tăbliță pusă oblic, ori
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„ce sar pune deasupra ei să nu stea nici odată 
drept. 

Delobelle ţinea înainte de tâte să'şi plimbe, să 
şi respândscă în afară durerea. Juca pe tatăl 
nenorocit de la un capăt până la celalt al bule- 
vardului. II întâlneai la intrările teatrelor, în ca- 
fenelile artiștilor, cu ochii roșii, faţa palidă. Ii 

„plăcea să fie întrebat: «Ei bine! b&trânule, ce-ţi 
mai fac ai D-tale?» Atunci el clătina din cap cu 
o mișcare nervâsă ; grimasa lui trăda lacrimi, gura 
lui blesteme, și cu o privire mută și plină de mâ- 
nie, el spinteea cerul, ca odinicră în piesa jucată 
de dinsul Medicul copiilor; dar asta nu'l împie- 
dica totuși a fi plin de atenţiuni delicate şi de 
preveninţe pentru fată-sa. 

Ast-fel el luase obiceiul, de când ea căduse 
bolnavă, de a-i aduce flori din plimbările sale 
prin Paris; şi nu se mulțumea cu flori ordinare, 
cu viorelele modeste cari înfloresc în tâte colţurile 
de stradă pentru pungile mai sărace. Ii trebuia, 
în acele dile triste de tâmnă, rose, garofe, mai 
ales liliac alb, înflorit în seră, ale cărui flori, ra- 
muri şi frunde sînt de un alb verdui, ca și cum 
natura în graba ei sar fi ţinut de o colore uni- 
formă, 

— Oh! e prea mult... e prea mult... am să mă 
supăr, dicea mica bolnavă, de câte ori îl vedea 
intrând în triumf cu un buchet în mână; dar el 
răspundea întrun mod atât de nobil și de ama- 
bil: «Nu-i nimic... nu-i nimic...» că ea nu mai 
îndrăsnea să insiste. 

Cu tâte acestea era o cheltuială mare, și biata 
mamă. lucra din greii ca să căștige existența pen- 
tru toți...
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Departe de a se plânge, mama Delobelle găsea 
forte frumâsă acestă purtare a marelui ei om. 

Acel dispreţ al banului, acea nepăsare mărâţă 
o umpleai de admiraţiune; şi mai mult ca nici- 
odată ea credu în geniul şi viitorul dramatic al 
bărbatului ei, 

El de asemenea păstra, în mijlocul evenimen- 
telor, o încredere neclintită. Puțin a lipsit însă 
ca și ochii săi să se deschidă la adevăr. Puţin a 
lipsit ca o mână mică şi ard&târe, punându-se pe 
craniul săi solemn şi plin de ilusit, să sc6ţă a- 
fară găngania care sbârnăia înăuntru de atâta vre- 
me. lată cum se petrecu lucrul: 

Intr'o n6pte, Desirea se deşteptâ deodată înti”o 
stare forte ciudată. Să nu uităm că'n ajun, me- 
dicul, venind s'o vadă, fusese surprins de a o găsi 
pe neașteptate reînsuflețită şi mat liniştită, şi a- 
prâpe fără friguri. Fără să'şi explice pricina ace. 
stei reînvieri nesperate, el plecase dicend: «să 
sperăm,» având încredere în acele treceri trepedi 
ale ţinereței, în acea sevă puternică care altoie- 
sce 0 viață nouă pe chiar simptomele morţii. Dacă 
sar fi uitat sub perna Desireei, el ar fi găsit a- 
colo o scris6re timbrată din Cair, care era secre- 
tul acelei schimbări fericite. Patru pagini de la 
Frantz, tâtă purtarea sa explicată şi împărtășită 
scumpei și micei sale Zizi. 

Era chiar sorisrea visată de bolnavă. De ar fi 
dictato ea însăşi, n'ar fi putut să exprime așa de 
bine tâte cuvintele cari trebuiau să-i misce inima, 
tâte scusele delicate cari trebuia să-i pânseze ră- 
nile. Frantz se căia, cerea iertare, şi, fără a-i pro- 
mite nimic, și mai ales fără a-i cere nimic, po- 
vestea amicei sale credinciose luptele, remuşcă-
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rile şi suferințele sale. Era indignat pe Sidonia, 
ruga ferbinte pe Desirea să se ferâscă de dinsa, 
şi, cu o ură pe care vechea pasiune o făcea pă- 
trundătâre şi gr6znică, el îi vorbea de acea na- 
tură perversă şi superficială totdeodată, de acea 
voce nevinovată făcută pentru rninciună şi care 
n'a trădat o singură dată un accent pornit dini- - 
nimă, căci ea eşea din cap ca tâte celelalte avîn- 
turi pasionate ale acelei păpuşi parisiene. 

Ce nenorocire că sorisdrea acesta n'a sosit câte- 
va dile mai înainte! Acum tâte acele cuvinte 
bune erati pentru Desirea, ca o mâncare delici6să 
care se aduce prea târdii unui muritor de f6me. 
El o respiră, o poftesce, dar nu mai pâte să-o 
mănânce. T6tă diua, bolnava citi și reciti scris6- 
rea. O scotea din plic, o punea la loc cu dra- 
goste, și cu ochii închişi o vedea încă în între- 
gimea ei, până și cul6rea timbrului. Frantz sa 
gândit la ea! Chiar numai acesta era de ajuns 
so legene într'o linisce dulce, în care adormi în 
cele din urmă cu impresia că un braţ amical îi 
sprijinea capul ei slăbit. 

Deodată ea se deșteptă, şi, cum am dis-o mai 
adineaori, într'o stare extraordinară. O slăbiciune 
nespusă, o nelinisce durerâsă se citea în ființa 
ei întregă. Ii se părea că nu mai ţine de viață 
decât printr'un fir fârte întins, întins până a se 
rupe, şi a cărui vibraţiune nervâsă dădea simţu- 
rilor ei o subțietate şi o ascuţime supranaturale. 
Se întuneca. Camera în care era culcată — îi se 
dase odaia părinţilor mai plină de aer și mai spa- 
țiosă decât odăiţa el,—era pe jumătate în întuneric. 
Lumina lâmpei de n6pte făcea să se învîrtescă pe 
tavan curbe lumin6se, acea Ursă-Mare melancolică
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care ocupă insomnia bolnavilor; și pe masa de 
lucru, lampa cu flacăra lăsată, micşorată încă de 
abajur, lumina numai lucrul împrăștiat și silueta 
mamei Delobelle aţipită în fotoliul ei. 

In capul Desireei, care îi se părea acum mult 
mai uşor ca de obiceiii, se făcuse pe neașteptate 
un curent de idei, de amintiri T6tă viaţa ei tre- 
cută părea că se apropie de dinsa. Amănuntele 
cele mai mici din copilărie, scene pe care nu le 
a înţeles atunci, cuvinte audite ca într'un vis, se 
înfățișa acum în mintea ei, 

Copila se mira de acâstă schimbare, dar nu se 
speriâ. Ea nu scia că înaintea marei nimiciri a 
morţii, îţi vine adesea un asemenea moment de 
supra-excitare ciudată, când întrâga ființă îşi în- 
cordeză tote puterile şi tacultăţile sale într'o luptă 
ineonscientă și cea din urmă, 

Din pat, ea vedea pe tatăl şi pe mama ei, pe 
ea forte aprâpe de dinsa, pe el în atelier a cărui 
ușă rămăsese deschisă. Mama Delobelle adormise 
în fotolii; obosâla cea atât de lungă o învinsese; 
şi tte sbirciturile acestei femei, lovituri de sabie 
cu care virsta şi suferințele însemnâză feţele îm- 
b&trănite, apărea durerâse şi neșterse în acel 
somn adînc. Peste di, voinţa și preocupările pun 
un fel de mască pe adevărata expresiune a figu- 
gurilor; nâptea însă acestă expresiune ese la ivâlă. 
În acest moment, sbireiturile adinci ale curagi6. 
sei femei, pleâpele-i roșite, părul ei rărit şi albit 
pe timple, sbircirea sărmanelor ei mâini torturate 
de lucru, totul însfirșit se vedea, și Desirea vădu 

“totul. Ea ar fi voit să aibă putere îndeajuns ca 
să se scole şi să sărute acea frunte frumâsă şi
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liniștită, pe care o brăzdai sbirciturile fără a o 
păta. 

Ca contrast, prin crăpătura uşei, îi apăru ilus- 
“trul Delobelle într'una din atitudinile lui favorite. 
Aşedat pe trei sferturi dinaintea feţei albe de 
masă, pe care se afla cina sa, el mânca r&sfoind 
o broșură răzimată de o sticlă. Marele om se în- 
torsese tocmai,—sgomotul paşilor săi vor fi deş- 
teptat pote pe bolnavă,—și încă înviorat de drum 
și de impresia unei representaţiuni frumâse, el 
mânca singur, serios și solemn, strîns în redin- 
gota-i nouă, cu şervetul de gât, cu părul ridicat 
în sus cu maşina. 

Pentru întâia 6ră în viaţa ei observâ Desirea 
acea deosebire isbitâre între acea mamă istovită, 
abia îmbrăcată în rochiţa-i nâgră care o arăta 
încă mai slabă și mai prăpădită, şi acel tată fe- 
ricit, bine hrănit, leneș, liniștit și inconscient. 
Dintr'o aruncătură de ochi ea înțelese diferența 
între cele două existenţe. Acel cere de obiceiuri 
în care copiii se deprind în cele din urmă a ve- 
dea tâte subt o lumină falsă, dispăruse pentru 
dînsa. Acum ea 'și judeca părinţii la distanţă, ca 
şi cum pe nesimţite s'ar fi depărtat de ei. Acestă 
limpedime de vedere în ora din urmă era o tor- 
tură mai mult. Ce se vor face ei când ea nu va 
mai fi? Sai că mama va trebui să muncescă mai 
mult şi va muri de obosâlă; sai că biata femee 
nu va mai putea să muncescă, şi egoistul ei to- 
varăș, vecinic preocupat de ambiţiunile sale tea- 
trale, o va lăsa şi se va lăsa să alunece încetul 
cu încetul în miseria cea mare, acea gr6pă nâgră 
care se lărgesce şi se adâncesce cu cât te sco- 
bori mai mult.
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Şi cu tote acestea, numai om răi nu era, Le-o dovedise de atâtea ori. Atâta numai, că era în prada unei orbiri nemărginite, pe care nimic n'o putea împrăștia... Dacă ea ar încerca. Dacă îna- inte de a pleca — ceva îi dicea că asta se va întîmpla în curînd — dacă înainte de a pleca, ar smulge legătura cea desă pe care nenorocitul om și-o mănţinea de bună voe și din tote puterile pe ochii săi, 
O mână ușâră, iubitâre ca a ei, putea singură să facă acâstă încercare. | 
Numai ea avea dreptul să dică tatălui ei: Câștigă-ţi pâinea... Renunţă la teatru. | Atunci, fiind-că era grăbită, Desirea Delobelle își luă inima în dinți și strigă încetişor: 
— Papa... papa... 
La prima chemare a fiicei sale, marele om alergâ forte repede. Fusese în sâra aceea o premieră la teatrul Ambigu, și el se întorsese înflăcărat, elec- trisat, Candelabrele, claca, conversaţiunile prin coridore, tâte acele amănunte excitățâre cu care își întreținea nebunia, îl întăriseră mai mult ca nici o dată în ilusiunile sale. 

El intrâ în camera Desireei, strălucitor și mă- reţ, cu lampa în mână şi cu o cameliă la buto- nieră, 
— Bună seră, Zizi. Ce, nu dormi? 
Si cuvintele sale aveai o întonaţiune veselă, „care răsuna ciudat în trista împrejurare. 
Cu mâna, Desirea îi face semn să tacă, ară- tându- pe mama Delobelle adormită. 
— Pune lampa jos... Vreau să-ți vorbesc, Vocea ei tăiată de emoțiune îl lovi: şi ochii ei îl loviră de asemenea, acei ochi mari deșchişi, lu-
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minaţi de o privire pătrundătore pe care n'o vă- 
duse nici o dată. . 

Cam intimidat, el se apropiă de ea, în mână 
cu camelia pentru a i-o oferi, cu gura «cât un 
merişor», şi cu un scărțăit de ghete noi pe care 
îl credea forte aristrocratic. 'Ţinuta lui era evident 
cam nedumerită; pte din causa contrastului prea 
mare dintre sala de teatru luminată şi sgomo- 
t6să, de unde venise, și acea cameră mică de 
bolnavă unde sgomotele amorţite, luminile lăsate 
în jos se pierdea într'o atmosferă de friguri. 

— Dar ce ai, puică?... Ţi sa făcut mai rău 
acuma ? 

Cu o mişcare a micului și palidului ei cap, 
Desirea răspunse că se simţea întradevăr fârte 
bolnavă, și că ar vrea să-i vorbâscă de aprâpe 
de tot, aprope de tot. Când fu la căpătâiul patu- 
lui ei, ea puse mânai ardătâre pe braţul mare- 
lui om și îi șopti încet la ureche... că e fârte 
bolnavă, cât se pâte de bolnavă, şi că simţea că 
nu mai are mult de trăit. 

-— Atunai, tată, vei rămânea singur cu mama. 
Dar nu tremura așa... Sciai bine că acâsta tre- 
buia să se întîmple, că era chiar fârte aprope... 
Ascultă-mă dar, ce voii să die... Când et nu 
voit mai fi, mi-e temă că mama n'are să mai 
fie în stare să ducă casa... Privesce-o cât e de pa- 
lidă şi de obosită. 

Comicul se uitâ la «sfînta lui femee» și păru 
forte mirat că o găsea întradevăr atât de prăpă- 
dită, Apoi se consolă cu o observaţie egoistă: 
— Ea n'a fost nici odată voinică... 
Ac6stă observaţie şi tonul cu care fu făcută, 

indignară pe Desirea, și o întăriră în hotărîrea
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ei. Ea continuă, fără milă de ilusiunile artistului. — Ce aveţi să vă faceţi, când ei nu voit mai fi aci? Sciii bine că ai speranţe mari, dar ele cam zăbovese în realisarea lor. Resultatele la cari te aștepți de atâta vreme, pot să mai întâr- dieze încă; dar până atunci ce vel tace?... Crede- mă, iubite tată, n'aş vrea să'ți fac supărare; dar mi se pare că la vîrsta D-tale, inteligent cum esci, ți-ar fi uşor... D. Risler, sînt sigură, ar fi bucu- TOS... 
Ea vorbea încet, opintindu-se, căutând cuvinte, punând între fie-care frasă pause lungi, sperând să vadă un gest, să audă o exclamaţie de la ta. - tăl ei. Dar comicul nu înțelegea, El o asculta, o privea cu ochii săi groși și rotundiți, cu simţi- mîntul vag că din consciința acelei: copile ino- cente și neînduplecate, se ridica o acusare impo- triva sa; el nu soia încă care. 
— Eu cred că ai face bine, reluă, Desirea cu sfială, eu cred că ai face bine să renunți... 
— Ce?... Cum?... 
Ea se opri vădând efectul cuvintelor sale. Fi- gura așa de nobilă a bătrânului comie se stircise deodată, subi impresia unei desperări violente ; și lacrimi, adevărate lacrimi, pe cari nici nu se gândea să le ascundă cu dosul mânecei cum se face pe scenă, îi umflat pleâpele fără a curge, atâta de mult îl înăbușea durerea. Nenorocitul începea să înțelegă... Așa dară, din cele două singure admiraţiuni cari îi may rămăseseră cre- dinci6se, una îl părăsea. Fiică:sa nu mai credea într'însul! Nu era cu putință. N'a înţeles bine, n'a audit bine... La ce ar face bine să renunțe, 
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să vedem, să vedem?... Dar faţă cu rugăciunea mută a acelei priviri care îi cerea graţie, Desirea nu avu curagiul să isprăvâscă. Afară de asta, săr- mana copilă era sleită de putere și de viaţă. 
Ea murmurâ de două sait de trei orţ: 
— Să renunţi... să renunți... | 
Apoi capul ei cel mic cădu pe pernă, şi ea muri fără a fi îndrâsnit să-i spună la ce ar face bine să renunţe. 

Numita Delobelle a murit, domnule comisar. Nu-ţi spuneam eii că ea nu va mai face. De as- tă-dată, mârtea i-a scutit drumul şi ostenâlu; ea a venit singură s'o iea. Şi acum, om necredător, patru scânduri bune de brad bine înțepenite îţi garanteză promisiunea ei de copilă. Ea a promis 
că nu va mai face; ei bine! ea nu va mai iace. 

Mica schidpă a murit. Acestă veste jalnică a pus În mişcare întregul cartier Francs-Bourgeois. Nu că Desirea a fost populară acolo, ea care nu eşea nici-odată și arăta numai din când în când la geamurile triste palârea ci de prisonieră şi o- chii ei cu cercăne de lucrătâre neobosită. Dar 
la înmormiîntarea fiicei ilustrului Delobelle, nu se putea să nu fie artiști mulţi, și Parisul adoră pe Gmenii aceştia, li place să-i vadă trecând pe stradă, în plină lumină, pe acei idoli ai serei; să'şi dea semă de adevărata lor fisonomie liberată de su- pranaturalul rampei. Astfel, în diminâța aceea, pe când sub mica pârtă îngustă din strada Bra- que, se băteai cu ciocăniţuri mari draperiile cele albe, curioșii se îmbuldeati pe trotoare şi pe drum. Artiştii dramatici trebue să le acordâm meritul acesta, se iubesc între ei, sai cel puţin sînt le- 

 



258 FROMONIT & RISLER 

gaţi printwo solidaritate strînsă, care îi adună la 

tâte ocasiunile de manifestațiuni exterire, ca ba- 
luri, concerturi, ospeţe şi înmormîntări. 

Deşi ilustrul Delobelle nu mai juca pe nică o 
scenă, și numele săi dispăruse cu totul de cinci- 

spre-dece ani din dările de sâmă şi din afișe, a 

fost de ajuns o notiţă de două linii într'un jurnal 

teatral cbscur: D. Delobelle, fost prim subiect al 

teatretor din Mele şi din Alengon, are durerea, 

etc... Inmormântarea se va face. etc... Indată, 

din tâte colţurile Parisului și a mahalalelor celor 

mai înfundate, alergară actorii în număr mare la 

acâstă chemare. 
Faimoşi saii nefaimoși, necunoscuţi sai cele- 

brii, toţi erai acolo, cei cari jucaseră cu Delo- 

belle în provincie, cei cari îl întălneai prin cafe- 

nelele teatrelor unde el era una din acele figuri 

pe care le vedi întotdeauna, şi al căror nume 

nu-l scii, dar pe care ţi-l aduci aminte din causa 

mediului unde îi vedi întruna și din care ei par 

că fac parte: apoi și actori de provincie, în trecăt 

prin Paris, cari veneaă acolo «să găsescă» un di- 
rector sati un bun angajament. 

Și toţi, cei obscuri şi cei iluștrii, Parisienii, și 

provinciali, neavând decât o singură grijă, să'și 

vadă numele citat de vre-un jurnal în darea de 
sâmă a înmormîntării. Căci acestor fiinţe vani- 

tâse tote genurile de publicitate li se par demne 

de invidie. Li-e atâta frică să nu-i uite publicul, 

că în momentul când nu se arată, ei simt tre- 

buinţa de a face să se vorbâscă de ei, de a aminti 

prin tâte mijlâcăle numele lor curentului parisian 
atât de schimbător şi de repede. 

De la ora nouă, tot poporul de jos din Marais
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— acea provincie flecară — aștepta la ferestre, la uși, pe stradă, trecerea actorilor. Ateliere în- tregi pândeai la geamurile lor pline de praf, bur- 
gesi mici prin deschidătura perdelelor lăsate, me- najere cu câte un coş în mână, ucenici. cu câte un pachet pe cap. 

In fine sosiră, pe jos sati în trăsură, câte unul 
sai în cete. Ii recunosceati toți după feţele lor 
rase, albăstrii la bărbie și pe obraz, după minele 
lor nu toemai naturale, prea emiatice sai prea 
simple, după gesturile lor de convenţiune, şi mai 
cu semă după sentimentalitatea lor prea expan- 
sivă pe care le o dă exagerarea necesară opticei 
scenei. Diferitele chipuri cum acești Gmeni de 
tr&bă își manifestat emoțiunea lor în acea cir- 
cumstanţă durerâsă erai întradevăr curi6se de 
observat. Fie-care intrare în mica curte pavată 
şi ngră a casei mortuare era ca o intrare în 
scenă şi varia după funcţia artistului. Premierii 
cari jucaii roluri de prima forță, cu aerul poso- 
morit, cu sprincâna încruntată, începeaii toţi la 
sosire să strivâscă cu virful mănuşei lor o lacri- 
mă din colţul ochiului pe care n'o mai puteâi 
opri; apoi suspinai, se uitati la cer, şi rămâneati 
jos în mijlocul scenei, adică a curții, cu pălăria 
pe șold, cu o mică tropăială din piciorul stâng 
care îi ajuta să'și stăpănâscă durerea; «Taci, ini- 
mă, taci». Comicii, din potrivă, «o făceati» cu 
simplicitate. Ei se opreaă unul pe altul cu un 
aer jalnic şi binevoitor, Qicendu-și «mă bătrânule» 
cu stringeri de mână convingătâre și sgomotâse, 
cu tremurături moi în josul obrajilor, cu ochii şi 
cu buzele lăsate în jos, ceea ce dădea înduioșării 
lor expresiunea trivială a farsei.
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Toţi afectaţi şi toţi sinceri... 
Indată ce intraii, domnii aceştia se separai în 

două taberi. Comicii celebrii, cei ajunşi, priveait 
cu dispreţ pe acei Robricart necunoscuți şi să- 
răcăcioși, a căror invidie răspundea la dispreţ 
prin mii de semne r&utăci6se: «Ai vădut cum 
cutare a îmbătrânit, căt de urit îi ș6de?.. El 
nare să mai jâce mult timp rolurile sale.» 

Intre aceste două grupe, ilustrul Delobelle, 
îmbrăcat în negru, cu mănuși negre minuțios 
puse, alerga într'una, cu ochii roşii, cu dinţii strînşi, 
distribuind la stringeri de mâini tăcute. Inima 
bietului om era plină de lacrimi, dar asta nu l'a 
împiedicat săşi friseze părul și săl pieptene anu- 
me pentru circumstanţă. Ciudată natură! Nimeni 
n'ar fi putut să dică citind în inima lui, punctul 
unde durerea adevărată se separa de durerea pre- - 
făcută, așa de amestecate erai amîndouă... Mai 
era printre artiști şi câte-va figuri dintre cunos- 
ciinţele n6stre; D. Ch&be, mai important ca nici-o 
odată, şi care se învirtea cu un aer amabil în ju- 
rul actorilor renumiţi, în timp ce madame Châbe 
ţinea sus tovărăşie nenorocitei mame. Sidonia nu 
putuse să vie; dar Risler venise, aprope tot atât 
de mișcat ca și tatăl, bunul Risler, amicul până 
la ultima oră, care plătise tote cheltuelile tristei 
ceremonii. De aceea și trăsurile de dolii erai 
măreţe, draperiile cu franșuri de argint, şi cata- 
falcul semănat cu rose şi cu viorele albe. In aleea « 
miserabilă și nâgră a stradei Braque, acele albețe 
discrete sub lumina făcliilor, acele flori tremu- 
rânde și scăldate în aghiasmă semănaii perfect 
cu s6rta acelei sărmane copile ale cărei zimbete 
cât de mici ai fost tot-deauna muiate în lacrimi.  
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Convoiul se puse în mişcare, pas cu pas, în- 
cet, prin ulițele întortochiate. 

In cap mergea Delobelle, sguduit de suspinuri, 
înduioșat aprope tot atât de sine însuşi, un biet 
tată care-și înmorminteză copilul, cât de fiică-sa 
mortă, şi, în fundul durerei sale sincere, păstrân- 
du-şi vecinica-i personalitate vanitâsă rămasă acolo 

„ca o piatră în fundul unui rii, nemișcată sub 
valurile schimbătâre. Pompa ceremoniei, șizul ne- 
gru care oprea circulațiunea în drum, trăsurile 
în doliă, micul cupeii al familiei Risler pe care 
Sidonia îl trimisese ca să facă efect, totul îl mă- 
gulea, îl exalta, cu tâtă măhnirea în care se afla. 
La un moment dat, ne mai putând să se ție, el 
se aplecâ spre Robricart, care mergea lingă 
dinsul: 

— Ai v&dut? 
— Ce? 
Și nenorocitul tată, ștergându-şi ochii, murmură 

nu fără Gre-care mândrie: 
— Sînt două trăsuri de casă... 
Scumpă şi mică Zizi, așa de bună şi așa de 

simplă! Tâte acele dureri prefăcute şi acel cor- 
tegiti de plângători solemni nu erai de loc făcuţi 
pentru tine. 

Noroc că sus de tot, la ferâstra atelierului, 
mama Delobelle, care nu putuse fi oprită de a'şi 
vedea plecând micuța, sta în piciâre îndărătul 
persienelor închise. 

— Adio... adio... dicea mama încet de tot, 
aprâpe în sine însăși, făcând cu mâna un gest 
neînțeles de bătrână sati de nebună. 

Ori cât de încet a fost spus acel adio, Desirea 
Delobelle trebue să-l fi audit. 

 



CARTEA A PATRA 

I 

LEGENDA FANTASTICĂ 

A OMULEȚULUI ALBASTRU. 

Liberi sinteţi a nu crede, eii unul cred serios 
în omuleţul albastru. Nu că ași fi vădut vre-o- 
dată; dar un poet, prietin cu mine, în care am 
t6tă încrederea, mi-a povestit adesea că s'a găsit 
față în faţă, într'o nâpte, cu acel spiriduş mic şi 
ciudat, și iată în ce împrejurări. 

Prietenul mei avusese slăbiciunea să dea o 
poliţă croitorului s&ă, și ca toţi 6menii de ima- 
ginațiune în asemenea cas, îndată ce şi-a dat 
semnătura, s'a credut scăpat de datorie şi poliţa 
îi eși cu totul din gând. Intr'o n6pte se întîmplă 
că poetul nostru fu deșteptat pe neașteptate de 
un sgomot ciudat care venea din sobă. Credu la 
început că era vre o vrabie frigurâsă, care căuta
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aburul căldicel al focului stins s'aii vre-o virtel- 
niță supărată de vint care se învîrtea. Dar după 
un moment, sgomotul. devenind mai tare, el dis- 
tinse f6:te bine zăngănitul unui sac cu bani ames- 
tecat cu zăngănitul unui lanţ. In același timp, el 
audi o voce mică, ascuţită ca şueratul îndepărtat 
al unei locomotive, limpede ca cântatul unui co- 
coș, şi care îi striga de pe acoperiș: «Scadenţa! 
scadenţa !» 

— Ah! Dumnedeule... poliţa mea! își dise bie- 
tul băiat aducându-și de-odată aminte că poliţa 
croitorului săi expira peste opt dile; şi, până di- 
min€ţa, se svircoli în pat, căutând somnul în tâte 
colţurile patului şi negăsind decât ideea acelei 
blestemate polițe. A doua di, a treia di și tâte 
dilele următore el fu deșteptat la aceeaşi oră și 
în același chip; totdeauna sgomotul banilor, zăn- 
gănitul lanţului și mica voce care striga întrun 
mod batjocoritor: «Scadenţa! scadenţa!» Luoru și 
mai grozav era că, cu cât diua scadenţei se apro- 
pia mai mult, cu atât strigătul devenea mai as- 
cuţit și mai răutăcios, plin de amenințări de se- 
ecvestru și de chemare în judecată. 

Nenorocite poet! nu ţi-erai de ajuns oboselile 
de peste di, alergăturile prin oraş pentru a-ţi pro- 
cura bani, iţi trebuia încă acea voce mică r&u- 
tăciosă care să vie nâptea să-ţi turbure somnul 
şi odihna. Cui aparţinea acea voce fantastică? 
Care spirit răutăcios putea să se amuse a-l chi- 
nui ast-fel? Voi să aibă cugetul împăcat. Intro 
n6pte dar, în loc de a se culca, el stinse lumi. 
narea, deschise ferâstra și aşteptă. 

Nu am nevoe să v& spun că, în calitatea sa 
de poet liric, prietenul mei locuia fârte sus, la
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același nivel cu acoperișurile. Timp de ore, nu 
vădu nimic decât întinderea pitorescă de -acope- 
rișuri strinse, înclinate unul către altul, pe care 
stradele le întretăiai în t6te direcţiile ca nisce 
prăpăstii imense, și cărora coşurile şi crestele 
sfășiate de o ragă de lună le dădeaii o înfăţişare 
capriţi6să. Deasupra Parisului adormit şi negru, 
ți-se părea că vedi un alt doilea oraş, un oraș 
aerian, spângurat şi plutind între golul umbrei 
şi lumina orbitâre a lunei. 

Prietenul meii aşteptă, așteptâ mult şi bine. 
In fine, cam pe la două sai trei diminâţa, pe când 
tâte clopotele înălțate în întuneric îşi treceai ora 
unul altuia, un pas uşor trecu în fuga mare lingă 
dinsul pe cărămidi şi ardesil, şi o voce mică pi- 
ţigăiată șuerâ prin olanele sobei: «Scadenţa! sca- 
dența!...» Atunci, aplecându-se puţin, poetul zări 
pe acel spiriduş nemernic, pe acel chinuitor de 
Gmeni, care nu-l lăsa să dârmă de opt dile. N'a 
putut să'mi spuie adevărata lui statură; — luna 
îți jâcă feste de acestea prin dimensiunea fantas- 
tică pe care o dă obiectelor şi umbrelor lor. El 
observâ numai că acel diavol ciudat era îmbră- 
cat ca slujbașii de la Bancă, cu haină albastră cu 
nasturi de argint, cu pălărie mâle, cu galâne de 
sergent pe mânecă, şi că ţinea sub braţ un ghioz- 
dan de piele tot aşa de grosă ca şi dinsul, şi a 
cărui chee atirnată de un lanţ lung răsuna tur- 
bat la fie-care pas, ca şi săculețul cu bani pe care 
îl învirtea cu mâna cealaltă. Astfel dar întrevădu 
prietenul mei pe acel omuleţ albastru, pe când 
trecea repede într'o radă de lună; căci părea forte 
grăbit, forte ocupat, sărea dintr'o dată stradele și
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alerga de la un coș la celalt, alunecând pe cr6- 
sta acoperișurilor. 

Are şi clientelă fârte numerâsă, acel drac de 
omule. Sînt atâţia negustori în Paris, atâţia 6- 
meni, cari ai un sfîrşit de lună, atâţia nenoro- 
ciți cari au iscălit un bilet la ordin saă pus cu- 
vintul «primit» deacurmedișul unei poliți. Tu- 
tor acestora omul albastru le arunca în trecăt un 
strigăt de alarmă. Il arunca deasupra fabricelor 
în acel minut stinse şi mute, deasupra caselor 
celor mari ale finanţei, adormite în tăcerea luc- 
s6să a grădinelor lor, deasupra caselor cu cinci, 
șase etajii, cu acoperișuri neegale, deosebite, în- 
grămădite în fundul cartierelor sărace. «Scadenţa !... 
scadența!» De la un capăt până la celalt al ora- 
șului, în atmosfera de cristal produsă pe înălțimi 
de frigul cel mare și de luna cea curată, mica 
voce pătrundătâre răsuna fără milă. Pretutindeni 
în drumul ei ea gonea somnul, deștepta neliniş- 
tea, obosea gândirea și ochii, şi de sus până jos 
pe casele parisiene, făcea să alerge un fior rece 
de desgust şi de insomnie. 

Credeţi ce veţi vrea de acâstă legendă, dar în 
t6te casurile, eii unul vă pot asigura, întru spri- 
jinirea afirmării prietenului mei, că într'o n6pte 
pe la sfirşitul lui Fervuarie, bătrânul casier Sigis- 
mund, de la casa Fromont & Risler, fu deșteptat 
deodată în căsuţa-i din Montrouge, de aceeaşi 
voce r&utăciosă, de acelaşi zăngănit de lanţ, ur- 
mat de strigătul fatal: 

Seadenţa ! 
— E adevărat, dise în gândul s&ă acest om



266 FROMONT & RISLER 

de trebă, sculându-se în sus pe pat, poimâine e 
sfirşitul lunei... Și et mai am curagiul să dorm!... 

Era vorba, întradevăr, de o sumă însemnată; 
o sută de mii de franci de plătit în două trate, 
şi întrun moment când pentru prima 6ră în r&s- 
timpul a trei-deci de ani casa de bani a fabrice 
Fromont se găsea cu desevrișire g6lă. Cum să-i 
plătescă? De mai multe ori Sigismund încercase 
să vorbâscă lui Fromont despre asta; dar el pă- 
rea că luge de greaua responsabilitate a afaceri- 
lor, cutreera birourile, totdeauna grăbit, aprins, 
fără să vadă sau să audă nimic în jurul săi. La 
întrebările neliniștite ale casierului, el răspundea 
mușcându-şi mustaţa cea fină: 

«Bine bine, bătrâne Planus... Nu te îngriji... 
Voii vedea...» Dar dicând aceste vorbe el avea 
aerul de a se gândi la alt ceva, de a fi lao mie 
de poștii departe de ceea ce se întîmpla. Umbla 
svonul prin fabrică, unde legătura sa cu mada- 
me Risler nu mai era un secret pentru nimeni, 
că Sidonia îl înșela, îi făcea fârte nefericit; şi în- 
tradevăr, nebuniile iubitei sale îl preocupai mai 
mult decât neliniştile casierului să. Cât despre 
Risler, el nu se vedea nici odată; își trecea viaţa 
închis în odăiţile podului, supraveghiând misteri- 
6sa și interminabila fabricațiune a maşinelor sale. 

Ac6stă nepăsare a patronilor pentru afacerile 
fabricei, acestă lipsă desevîrşită de supraveghere 
aduseră puţin câte puţin desorganisarea ei într6- 
gă. Lucrători şi amploiaţi își făceai de cap, ve- 
neau târgiii la slujbele lor, o ştergeaii de vreme, 
fără să le mai pese de bătrânul clopot, care după 
ce conduse atâta vreme lucrul, părea că sună a- 
cum alarma şi învălmășela. Afacerile mergeaă îna-
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inte, fiindcă o casă mare pâte să mârgă singură 
timp de ani prin forța primei impulsiuni; dar ce 
neorânduială subt acea prosperitate aparentă ! 

Sigismund scia acesta mai bine decât toţi, şi 
iată de ce ţipătul omuleţului albastru îl deştep- 
tase atât de brusc din somn. Pentru a vedea mai 
limpede în mulțimea de ideei durerâse cari se 
grăbeau, se încurcat şi se învirteaii dinaintea sa, 
casierul aprinse luminarea şi aşedat pe pat, în- 
cepu să se pândescă... Unde ar putea găsi suta 
de mii de lei? Bine înțeles că casa avea datorii 
mai mari de încasat, Era socoteli vechi neachi- 
tate pe la mușterii. un rest de luat de la firma 
Prochasson și de la alţii; dar ce umilire: ar fi 
pentru dînsul să mergă să încaseze acele facturi 
vechi. Lucruri de aşa natură nu se fac în înaltul 
comerţ parisian; numai un negustoraș o pâte face. 
Și cu tote acestea era tot mai bine decât un pro- 
test... Oh! ideea că băiatul de la bancă va veni 
dinaintea grilajului săi, cu o mână sigură şi în- 

- credătâre, că va pune liniștit biletele pe masă, şi 
că el Planus, Sigismund Planus va fi silit să-i 
dică: | 

— a-ţi tratele înapoi... N'am bani ca să le a- 
chit... 

Nu, nu. Nu era cu putinţă. Tâte umilirile erai 
preferabile acesteia. 

— Aide, decide-te... Mâine m8 duc să fac o 
raită, suspină s&rmanul casier. 

Şi pe când el se svircolea și se chinuia ast-fel 
fără a putea închide ochii până dimineţa, omul 
albastru, continuându-și drumul, merse să scu- 
ture sacul cu bani și lanţul săă deasupra unei 
mansarde din bulevardul Beaumarchais, unde, de
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la mortea Desireei, ilustrul Delobelle se mutase 
cu fermeea sa. 

«Scadenţa ! scadența!.,.» 
Vai! mica schi6pă nu se înşelase în predicerile 

ei. Ea mârtă, mama Delobelle n'a mai putut să 
continue mult cu păsările și muştele pentru mode. 
Ochii îi erai pierduţi de atâta lacrimi; şi mâi: 
nile ei bătrâne tremurait prea tare pentru a pu- 
tea dintro dată să înțepenâscă acei colibri, cari 
păstrată, în paguba opintirilor ei, o fisionomie u- 
milită și vrednică de milă. A trebuit să renunţe 
la ei. Atunci curagi6sa femee începu să lu- 
creze în ale cusăturii. Dregea dantele, broderii, 
se cobora cu încetul la nivelul unei lucrătâre. Dar 
câștigul ei din ce în ce mai mic ajungea deabia 
pentru primele necesităţi ale casei. şi Delobelle, 
pe care măreaţa-i posițiune de comic în partibus 
îl ducea la cheltueli nesfîrşite, era redus a face 
la datorii. Era dator croitorului. cismarului şi len- 
jeristei; dar ceea ce îl neliniştea ma mult, era 
acele faimâse mese pe care le luase pe bulevard, 
de pe timpul direcţiunii sale. 

Socotela îl se ridica la două-sute cinci-deci de 
lei, plătibili la finele lui Ianuarie, şi de astă dată 
fără nici o speranţă de reînoire; astfel țipătul o- 
muleţului albastru făcu să trâcă un fior de spai- 
“mă prin tâte membrele sale... 

Numai o di încă până la scadenţă! Numai o di 
încă pentru a găsi cele două-sute de lei! Dacă 
nu le găsesce, îi se va vinde totul din casă. Se 
vor vinde acele sărmane mobile, tot aceleaşi de 
la începutul menajului, insuficiente, incomode, dar 
scumpe prin amintirile cari se legau de cârpelile 
lor şi de colțurile lor râse. Se va vinde acea
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masă lungă a păsărilor şi a muștelor pentru mode, 
pe marginea căreia el și-a luat cina dou&-deci de 
ani dearîndul; se va vinde totoliul cel mare al 
domnişerei Zizi, la care nu se putea uita fără la- 
crimi în ochi și care părea a fi păstrat ceva de la 
scumpa fată, din gesturile, din ţinuta şi din obo- 
sela lungilor ei ile de visuri şi de lucru. Mama 
Delobelle va muri desigur de durere, când va ve- 
dea dispărând acele scumpe amintiri... 

Şi pe când se gândea la acesta, nenorocitul 
actor, pe care egoismul săii cel gros nu-l putea 
totuşi feri întotdeauna de înțepăturile remușcării, 
se svircolea în pat și suspina adînc; tâtă nâptea 
avu dinaintea ochilor săi figura cea mică şi pali- 
dă a Desireei, şi acea căutătură rugătore și gin- 
gașă pe care i-o aruncase dureros înaintea mor- 
ţii, când îi spusese încet de tot să renunţe... să 
renunţe... La ce ceruse ea ca tatăl ei să renunţe? 
Ea a murit fără a fi putut să i-o spună, dar De- 
lobelle a înțeles cu tâte acestea ceva, şi de atunci, 
în natura acâsta neînduplecată, intrase o nelini- 
sce, o îndoială care se confunda în acea n6pte 
tristă cu grijile sale de bani... 

«Soadenţa!... scadenţa !...» - 
De astă-dată, omuleţul albastru își aruncă ţipă- 

tul s&i sinistru în coșul D-lui Ch&be. 
Trebue să vă spun că D. Ch&be, de cât-va timp 

se aruncase în întreprinderi considerabile, întrun 
comerţ «ambulant» forte vag, excesiv de vag, care 
îi înghiţise mulţi bani. Deja în mai multe rîn-- ] 
duri, Risler şi Sidonia se văduseră siliţi a plăti 
datoriile tatălui lor, cu condiţia expresă că va sta 
liniștit, că nu se va mai apuca de afaceri; dar 
scufundările continue erai necesare existenţei sale, 
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îi dedeaii puteri noi, o activitate mai mare. Când 
n'avea bani, D. Ch&be își dedea semnătura ; făcea 
Chiar un abus prea mare cu acâstă semnătură a 
lui, bizuindu-se într'una pe câştigul întreprinderii 
pentru a satisface angajamentele sale. Dar la nai- 
ba! câştigul nu se arăta niciodată, în timp ce bi- 
letele semnate de dinsul, după ce circulati luni 
întregi de la un capăt până la celalt al Parisului, 
se întorceau la el acasă cu o puntualitate de de- 
sperat, pline peste tot de ieroglife negre strinse 
în drumul lor. 

Soadenţa sa din Ianuarie era tocmai forte grea, 
şi când il audi trecând pe omuleţul albastru, își 
aduse aminte că n'avea o para de plătit. O, tur- 
bare! Iar va trebui să se umilescă dinaintea ace- 
lui Risler, să se expue risicului de a fi refusat, 
să mărturisescă că și-a călcat promisiunea... Du- 
rerea acestui caraghios, care se gândea la aceste 
lucruri, era mărită încă prin tăcerea nopţii când 
ochii sînt neocupaţi, când gândirea nare cu ce 
să se distreze, și prin posiţia orisontală care, 
dând corpului o imolitate complectă, lasă spiritul 
fără apărare faţă cu spaimele și preocupările sale. 
La fie-care minut D. Chebe își aprindea lampa, 
îşi ridica jurnalul, se silea în zadar să citescă, 
spre marea neplăcere a bunei madame Chebe 
care gemea încetişor şi se întorcea în spre pe- 
rete ca să nu vadă lumina. 

Și în timpul acesta îndrăcitul de omuleţ alba. 
stru, încântat de fapta lui răutăci6să, se duse rîn- 
jind să sune ceva mai departe sacul s&u cu bani 
și lanţul. Iată'1 acum în strada Vieilles-Haudriet- 
tes, deasupra unei fabrici mari unde tâte feres-
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trele sînt stinse, afară de una singură, în etajul 
de jos, în fundul grădinei.. 

Cu tote că ora era înaintată, George Fromont 
încă nu se culcase. Aşedat la gura sobei, cu ca- 
pul între mâini, în acea concentrare 6rbă și mută 
a nenorocirilor ireparabile, se gândea la Sidonia, 
la acea groznică Sidonie care dormea în acest 
moment în etajul de sus. Ea il înebunea cu tot 
dinadinsul. Il înșela, era sigur despre acesta, îl 
înșela cu un tenâr din Tulusa, acel Cazabon, nu- 
mit Cazaboni, pe care madame Dobson îl adusese 
în casă. De mult el o ruga ierbinte să nu mai 
primescă pe acel om; dar Sidonia nu'l asculta 
și chiar în diua aceea, apropo de un bal ce voia 
să dea, ea-i declarase verde că nimic nu o va 
împiedica de a invita pe tenor. , 

— Dar e amantul D-tale! îl strigase George 
plin de mânie, cu ochii ţintiţi într'ai ei. 

Ea nu disese nu; nici măcar privirea nu și-a 
întors'o. Numai, rece ca tot-deauna, cu micul ei 
zimbet r&utăcios ea îi observase că nu recund.ce 
nimănui dreptul de a judeca sati de a jena fap- 
tele ei, că e liberă, că ţine să rămâe liberă și să 
nu fie tiranisată de dînsul mai mult decât de 
Risler. Petrecuseră astfel un ceas întreg, în tră- 
sură, cu perdelele lăsate, certându-se şi gata de 
a se lua la bătae... 

Și acestei femei îi jertfise el totul, averea și 
ondrea sa, chiar și pe încântătârea Clara, care dor- 
mea cu copilul în camera de alături, o fericire 
întregă la îndemâna lui pe care o dispreţiuise 
pentru acea ticălsă!.. Acum ea îi mărturisea că 
nwl mai iubea, că iubea pe un altul. Și el, lașul, 
o mai dorea încă. Dar cu ce Po fi legat 6re? 
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Inflăcărat de indignarea care fierbea în întrega, 
sa fiinţă, George Fromont sărise din fotoliul săi, 
mergea ca apucat de friguri prin cameră, şi pa- 
sul săi resunâ în tăcerea casei mute, ca o în- 
somnie vie... Cealalta dormea acolo sus. Dormea 
cu privilegiul naturii sale inconsciente și fără re- 
mușcări. Pote că se şi gândea la Cazaboni al ei. 

Când acestă idee îi trecu prin cap, George fu 
apucat de o dorință nebună de a se sui, dea 
deștepta pe Risler, de a-i spune tot și dea se 
pierde cu dînsa. Era şi prea dobitoc, acest băr- 
bat înșelat! De ce n'o supraveghea mai bine? Ea 
era destul de frumâsă, mai ales destul de viţi6să 
pentru a se lua precauţiuni. 

Şi pe când se chinuia cu acele preocupări 
“crude şi zadarnice, țipătul de alarmă al omule- 
țului albastru răsună deodată în sgomotul vîn- 
tului: 

«Scadenţa! .. scadența!...» | 
Nenorocitul! În mânia sa, o uitase cu totul. Şi 

cu tote acestea el vedea de demult cum se apro- 
pia acel groznic sfirșit de Ianuarie. De câte ori, 
între două întâlniri, când gândul săă, liberat un 
moment de Sidonia, revenea la afaceri, la reali- 
tatea vieţei, de câte ori nu şi-a dis: «I)iua aceea, 
e mortea fabrice!» Dar ca toţi aceea cari trăesc 
în 'delirul beţiei, lașitatea sa îl făcea să creqă că 
era prea târdiii pentru a mai îndrepta lucrurile 
şi se întorcea mai iute și mai aprins în calea cea 
rea, pentru a uita, pentru a se zăpăci, 

In acea oră nu mai era nici un mijloc de ui- 
tare. și vedea limpede desastrul, până 'm fund, 
și figura uscată şi seri6să a lui Sigismund Pla- 
nus se ivea dinaintea sa cu trăsurile parcă tăiate
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cu cuțitul, a căror asprime nu o corija, nici o 
expresiune, și cu ochii săi limpedi de Elveţian- 
German cari, de cât-va timp, îl urmărea cu o 
privire atât de pătrundătâre... 

Ei bine! nu, nu, nu o avea acea sută de mii 
de lei, și nu scia de unde să o iea. De șase luni, 
pentru a împlini capriţiile ruinătâre ale iubitei 
sale, juca într'una și pierduse sume enorme. Și 
pe deasupra falimentul unui bancher, un inventar 
vrednic de milă... Nu-i mai rămânea decât fabrica, 
şi în ce hal! “ 

La cine să mârgă acuma şi ce să facă? 
Ceea ce câte-va ore înainte îi păruse un caos, 

un virtej în care nu vedea nimic limpede şi a 
cărui confusiune îi era încă o speranţă, îi apărea 
în acest moment cu o limpediciune spăimîntă- 
tore. Case de bani gâle, uși închise, protesturi, 
ruina. lată ce zărea el încotro se întorcea. Şi 
fiindcă la tâte acestea se adăoga trădarea Sido- 
niei, nenorocitul, perdut, ne sciind de ce să se 
mai apuce în acel mare naufragiii, scâse deudată 
un țipăt de durere, un gâmtt, ca şi cum ar fi 
chemat vre-o Providenţă în ajutor. 

— George, George, ei sînt... Ce ai? 
Femeea sa stetea dinaintea-i, femeea sa care 

acum îl aştepta în fie-care nâpte, pândea cu ne- 
linisce întrcerea-i de la Club, căci ea credea 
mereu că acolo își petrecea el serile Vădându-l 
pe bărbatul ei cum se schimba şi se posomorea 
din di în di mai mult, Clara, își închipuia că el 
trebue să fi avut supărări mari de bani, fără în- 
doială din causa pierderilor la joc. Fusese infor- 
mată că juca mult, şi cu tâtă indiferența ce el 
i arăta, ea era neliniştită din causa lui, ar fi voit 

18    
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ca el s'o iea de confidentă şi să-i dea ocasie de 
a se arâta generâsă şi iubitore. In acea nâpte, ea 
îl audise mergând prin cameră fârte târdiu. Fiind- 
că copilița tuşea mult și avea nevoe de îngrijiri 
continue, ea își împărţise stăruința între sufe- 
rinţa copiliţei şi rea a tatălui; şi ea stătuse acolo, 
cu urechea ascuţită la ori ce sgomot, într'una din 
acele veghiări duiose și durerâse în cari femeile 
reculeg tot cugragiul ce-l ai în ele pentru a în- 
dura greaua sarcină a datoriilor nenumărate. In 
fine copiliţa adormise, și când audi pe tatăl plăn- 
gând, Clara alergase la dînsul. 

Oh! când o vădu dinaintea sa, așa de bună, 
așa de mișcată și așa de frumâsă, simţi o remuş- 
care imensă dar târdie. Da, numai ea era tova- 
rășa şi amica lui adevărată. Cum de a putut s'o 
părăsescă ? Cu capul pe umărul ei, el plânse mult, 
fârte mult fără a putea vorbi. Şi era bine că nui 
vorbea, căci i-ar fi spus tot, tot. Nenorocitul avea 
trebuință să 'și verse inima, o poftă iresistibilă 
de a se acusa, de a cere iertare. de a 'și uşura 
povara acelor remuşcări cari îi striveait inima, 
Ea îi cruţâ ostenâla de a pronunţa un singur 

cuvint: 
— Ai jucat, nu este așa? ai pierdut... pierdut 

mult ? 
EI făcea semn că da; apoi, când putu vorbi, 

îi mărturisi că-i trebuia o sută de mil de lei pen- 
tru poimâine și că nu scia cum să și-i procure. 

Ea nu-i făcu nici un reproş. Era dintr'acele fe- 
mei cari, în faţa unei nenorociri, nu se gândesc 
de cât ao repara, fără cea mai mică învinovăţire. 

„Ceva mai mult, în fundul inimei sale, ea bine- 
cuvînta acest desastru care îl apropia de dînsa şi
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devenea un lanţ între cele două existențe ale lor așa de separate de atâta vreme. Ea se gândi o clipă. Apoi, cu opintirea unei hotărâri care a cos- tat-o mult pănă s'o iea: 
— Nimie nu e încă pierdut, dise ea. M& voii duce mâine la Savigny să cer acestă snmă de la 

bunicul. 
Nici o dată el n'ar fi îndrăsnit să vorbescă despre acâsta. Nici prin gând nu i-ar fi trecut, Ea e așa de mândră şi moșul Gardinois atât de 

r&utăcios! Ea făcea de sigur un mare sacrificii, şi îi dedea o probă strălucitâre de iubire. De odată se simţi coprins de acea căldură sufletescă, de 
acea bucurie care vine după pericolul înlăturat. Clara îi apărea ca o ființă supranaturală, care 
avea darul de a împrăștia bunătatea şi pacea, 
cum cealaltă, colo sus, avea darul de a seste din minţi și de a distruge. Bucuros sar fi pus în ge- nunchi dinaintea acelei figuri frumâse pe care 
părul ei cel negru măreț împletit pentru n&pte o înconjura cu un nimb strălucitor albăstriă, şi ale cărei trăsuri regulate și cam severe erati inun- date de o expresiune admirabilă de gingășie. . 
— Claro, Claro... cât esci de bună! 
Fără a-i răspunde, ea îl duse la l&gănul copi- liței. 
— Sărut-o... îi dise ea încet, și fiind-că erati amindoi acolo unul lîngă altul, pierduţi în mu- selina perdelei, cu capul aplecat pe acea mică ființă adormită, dar încă obosită ds sbuciumările 

tusei, George se temu să deștepte copila şi să- 
rutâ nebunesce pe mama. 

Acesta fu de sigur primul efect de acest fel 
pe care ba produs întrun menagiii apariţiunea  
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omulețului albastru. De obiceiti pe unde trece 
acel gr6znic diavol, el desunesce mâinile şi ini- 
mile, întrce spiritul de la afecțiunile cele mai 
scumpe, umplându-l cu mii de griji, cari se 
deșteptă la zăngănitul lanţului și la ţipătui si- 
nistru deasupra acoperișurilor : 

Scadenţa!... scadenţa.!...



N 

MĂRTURISIRI 

— Ei, iată-l şi pe Sigismund... Ce mai faci, tată 
Sigismund? Afacerile cum merg?... Cum stai lu- 
crurile pe la D-vâstră? ” 

Bătrânul casier suridea cu un aer blajin, îm- 
părțea la strângeri de mâini patronului, femeei 
și fratelui săi, și, vorbind, se uita cu curiositate 
jur împrejur. Se afla într'o fabrică de tapete din 
foburgul S-tului Antoni, la acei mici Prochasson 
a căror concurență începea să devie forte seri- 
Osă. Acei foști amploiaţi ai casei Fromont, stabi- 
liți pe socotela lor, începuseră fârte modest și 
acum ajunseseră să 'și facă o posiţie în piaţă. 
Unchiul Fromont îi susținuse timp îndelungat cu 
creditul şi cu banii săi; ceea ce stabilise între am- 
bele case relațiuni amicale şi un rest de dato- 
rie—dece saii cinci-spre-dece mii, de lei—a căror 
achitare fusese neglijată până atunci, fiind că se 
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scia că la Prochasson banii se găseai în mâini 
sigure. 

Aspectul fabricei era întradevăr plin de înere- 
dere. Coşurile scoteaii cu mândrie fumurile lor. 
La sgomotul surd al muncii, se simţea atelierele 
pline şi active. Clădirile erati bine aranjate, iar 

"ferestrele curate; totul îți lăsa o impresie de miş- 
care, de veselie, de rînduială, și îndărătul grila- 
giului casei, femeea unuia din frați, simplu îm- 
brăcată, cu părul lins, cu un aer de autoritate 
pe tînăra-i faţă, ședea cu totul adîncită într'o a- 
Iniere nesfirşită de ţifre. 

Bătrânul Sigismund se gândea în sine însuşi 
cu amărăciune la deosebirea care exista între casa 
Fromont, așa de bogată odini6ră, ne mai trăind 
de cât din vechea-i reputaţie, și prosperitatea me- 
reii crescândă a casei abia înființată. Căutătura-i 
scormolitâre umbla prin tote colțurile, căutând 
vre un defect sai vre un punct de criticaţ; dar 
cum nu găsea nimic, îi se strînse inima de du- 
rere, iar zîmbetul săă avea ceva fals şi turbure. 

Ceea ce '] zăpăcea și mai mult, era chipul cum 
ar putea reclama banii de la patron, fără a trăda 
câtu și de puţin starea critică a casei sale. Bietul 
om avea un aer nepăsător și liniștit, care îţi fă- 
cea întradevăr milă... Afacerile mergeaii fârte 
bine... cât se pâte de bine... Trecuse din întim- 
plare prin cartier şi îi venise gândul să intre pu- 
țin... E f6rte natural, nu e aşa? Țil să "ţi vedi pe 
vechii prieteni... 

Dar, aceste preambule, aceste ocoliri din ce în 
ce mai largi nu 2] ducea unde voia; din contra, 
îl depărtat de ideea sa, şi fiind-că-i se păru că 
vede mirare în ochii celor ce | ascultai, se ză-
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păci în cele din urmă, bolborosi, îşi pierdu ca- * 
pul, apoi ca ultim mijloe de scăpare îşi luâ pă- 
lăria şi se prefăcu că plâcă. La uşă, se resgândi 
pe neaşteptate: 

— Ah! apropo, fiind-că sînt deja aici. 
Clipi încet din ochi cu o mină pe care o cre- 

dea şirâtă, dar care în realitate era desperată. 
— Fiind-că sint deja aici, am putea să lichi- 

dăm o vechiă socotălă. 
Cei do! frați şi tînăra damă de la contoar se 

priviră o clipă fără a înţelege: 
— O socotâlă? Care socotâlă ? 
Apoi câteși trei începură să rîqă în acelaşi timp 

şi din tâtă inima, de gluma cam prea bâcănă a - 
bătrânului casier. Bată-te norocul, tată Planus!... 
Ridea şi bătrânul! Ridea fără a avea poftă, pen- 
tru a face ca ceilalți. 

In fine lucrul se explicâ. Fromont venise în 
pers6nă, acum șase luni, să ridice restul care 
rămăsese în mâinile lor, 

Sigismund se simţi că cade... Avu totuşi cu- 
raj în deajuns ca să răspunqă: 

— Aşa e! e adevărat! Uitasem cu totul... Ah! 
se vede că Sigismund Planus a îmbătrânit... Daă 
înapoi, copiii mei, dai înapoi... 

Și bravul om plecâ ştergându-și ochii în care 
sclipeai încă lacrimi mari în urma risului s&ti 
sgomotos. În dărătul lui tinerii se priviră -dând 
din cap. Inţeleseseră. 

Sguduitura loviturei primite fu aşa de puter- 
nică, că eșind de acolo casierul fu silit să se 
așede pe o bancă. Iată dar de ce George nu mai 
lua bani de la Casă. Iși făcea singur încasările. 
Ceea ce s'a întîmplat la Prochasson, trebue să se 
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“fi întîmplat și pretutindeni aiurea. Era dar za- 
darnic să se mai expue la alte umiliri, Da; dar 
scadenţa, scadența!... Ideea acâsta îi dădu noi 
forțe. Iși şterse fruntea cea plină de sudsre și se 
puse din noii pe drum, pentru a încerca un de.- 
mers și la unul din clienții foburgului. Numai de 
astă dată fu mai prevădător; şi de pe prag, fără 
a mai intra, strigâ casierului: 

— Bună diuă, moșule, o mică informaţie, te rog... 
Ținea uşa deschisă pe jumătate, cu mâna înțe- 

penită pe clanţă. 
-— Când am regulat noi ultima nâstră factură? 

Am uitat să-o trec în catastif, 
O! de mult, de fârte mult fusese factura achi- 

tată. Chitanţa de primire a lui Fromont p6rtă data, 
Septemvrie. Sint cinci luni de atunci 

Uşa se închise cu putere. 
incă unul! Evident că același lucru trebue să 

fie pretutindenea. 
«Ah! domnule Şorş, domnule Şorş ..» murmura 

s&rmanul Sigismund, şi pe când își continua pe- 
lerinagiul, cu spâtele încovoiat, cu picidrele tre- 
murânde, trăsura dâmnei Fromont trecu alături 
de dinsul, în drumul ei spre gara de Orleans; 
dar Clara nu "1 vădu pe bătrânul Planus, precum 
mai adineaori, plecând de acasă, nu văduse lunga 
„redingotă a d-lui Châhe nici pălăria cea mdle a 
ilustrului Delobelle, alți doi martiri ai seadenţei, 
cari se întâlniră în colţul stradei Vieilies Haudri- 
ettes, având drept obiectiv fabrica şi portofelul 
lui Risler. Tinăra femee era prea îngrijită de de- 
mersul ce avea de făcut pentru a se ma! uita 
pe stradă. 

Gândiţi-vă! Era ceva grâzniv! Să mergi să ceri
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o sută de mii. de lei d-lui Gardinois, unui om 
care se fălea că n'a dat nici luat împrumut un 
gologan în viaţa lui. care povestea în tot minutul 
că o singură dată, fiind silit să iea de la tatăl 
său patru-decă de lei pentru o pereche de pan- 
taloni, el îi înapoiase acești bani în rate mici, 
Pentru t6tă lumea, chiar și pentru copiii săi, bă- 
trânul Gardinois păstra aceste tradiţiuni de lăco- 
mie pe care pămintul, acel pămînt aspru şi ade- 
sea ingrat pentru cei ce-l cultivă, pare că o în- 
cuibă în toți țăranii. Din averea-i colosală, el ţi- 
nea ca nimic să nu trscă în familia sa, cât timp 
va fi în viaţă. 

Vor avea averea mea după ce voiă muri, dicea 
e] adesea. 

Plecând de la acest principii, își măritase fata, 
pe madame Fromont mama, fâră nici o zestre, 
și mai târdiii nu iertă ginerelui său de a fi făcut 
avere fără ajutorul s&ă. Căci acâsta era una din 
particularităţile acestei naturi atât de vanitâse pre 
cât de interesate, de a voi ca fie-care să aibă 
nevoe de dinsul, să se închine banului să. Când 
Fromont tatăl și fiul se bucuraii în presenţa sa de 
mersul fericit al afacerilor lor, ochii săi mici al- 
baștri, şireţi şi pătrundători, surideai ironic și 
avea 0 vorbă a lui «staţi să vedem sfirșitul», a 
cărei intonare te făcea să te cutremuri. Une-ori 
iar, s6ra, la Savigny, când parcul, drumurile, ar- 
desiile albastre ale castelului, cărămidiie tranda- 
firii ale grajdurilor, eleşteele şi havuzurile stră- 
luceaii de lumină, scăldate în gloria aurită al 
unui apus frumos de sâre, acest parvenit ciudat, 
după ce arunca o căutătură jur împrejur, dicea 
cu glas tare copiilor săi: 
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— Ceea ce mă mângăe înainte de a muri, e că nimeni în familia mea nu va fi bogat în dea- juns ca să păstreze un castel a cărui întreţinere numai costă cinci-deci de mii de lei pe an. 
Totuşi, cu acea dragoste rară, care se găsesce și în fundul inimei bunicilor celor mai răi, bă- trânul Gardinois ar fi voit bucuros să 'și răsfeţe nepota. Dar Clara, încă ca copilă, avusese o an- tipatie neînvinsă pe r&utatea de inimă și egoismul fălos al bătrânului ţăran. Apoi, când afecțiunea nu cimenteză legăturile între aceia pe cari îi se- pară deosebirile de educaţiune, antipatia devine și mai mare trecând prin mii de nuanţe. Când Clara se căsători cu George, bătrânul disese d&m- 

nei Promont : 
— Dacă fiică-ta ar vrea, ar putea să capete un cadoi prinţiar de la mine; dar trebue să mil ceră, " 
Şi Clara nu căpătase nimic, nevoind să ceră 

nimic. 
Ce chin acuma de a veni, trei ani după acestă întîmplare, să implore o sută de mii de lei de la generositatea disprețuită odinidră, de a veni să se umilescă, să înfrunte piedicile nesfirşite, rîn- jiturile dobitocesci, şi pe deasupra glumele-i de țăran, cuvintele-i grosolane şi acele dicători juste de alminteri, găsite de nisce spirite înguste dar 

logice, şi cari lovesc, în jargonul lor trivial, ca și înjurăturile eşite din gura unui inferior. 
Sărmană Clara! Bărbatul și tatăl ei vor fi umi- liţi acum prin ea. Va trebui să mărturis6scă neis- hânda unuia și prăbuşirea acelei case pe care celalt o fondase și de care fusese așa de mândru în viaţă fiind. Ideea că va avea să apere tot cea
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iubit mai mult pe lume, făcea torța şi slăbiciu- 
nea ei tot deodată... 

Era un-spre-dece ore când sosi la Savieny. De 
Gre ce nu prevenise pe nimeni de venirea ei, tră- 
sura castelului nu se afla la gară și ea trebui să 
facă drumul pe jos. | 

Timpul era geros, iar drumul aspru şi uscat. 
Crivăţul șuera în libertate prin câmpiile aride şi 
pe rii, pe care se asvirlea fără piedecă printre 
arbori şi crângurile desfrundite. Sub cerul alhas- 
tru, se zărea castelul desfăşurându-și linia-i cea 
lungă de ziduri mici și de garduri cari îl separa 
de câmpurile de prin prejur. Ardesiile acoperă- 
mîntului eraii întunecâse ca şi cerul pe care-l o- 
glindeaii, şi tâtă acea mărâță reşedinţă de vară 
transformată pentru iarnă, aspră, mută, fără o 
frundă pe arbori sai un porumbel pe acoperișuri 
părea a nu fi păstrat nimic vii de cât fiorii de 
ghiață ai havuzurilor .și gemetele plopilor celor 
mari, cari se aplecaii unul spre altul, seuturând 
cuiburile de coţofene grămădite pe virturile lor. 

Din depărtare, Clara găsea casei unde copilărise 
un aer visător şi trist. Ii se părea că Savigny o 
privea venind cu: faţa rece, aristocratică, pe care 
o avea pentru trecătorii de pe drumul mare ce 
se opreai la drugurile în formă de lance ale gri- 
Jajului săi. 

O tristă faţă a lucrurilor! 
Şi cu t6te acestea nu, nu toemaiaşa de crudă. 

Căci Savigny cu aspectul săi de casă închisă pă- 
rea că-i dice: «Du-te... nu intra...» Și dacă ea ar 
(i voit săl asculte. să renunțe la planul de a 
vorbi cu bunicul, Clara s'ar fi întors fârte repede 

a 
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la Paris şi ar fi scăpat odihna vieţii sale. Dar ea nu înțelese biata copilă, şi deja câinele cel mare terra-nova care o recunoscuse, venise în salturi prin frundele mârte și sforăia la p6rta de intrare. — Bună diuă, Francisco... unde e tata-mare ? întrebâ tînăra femee pe grădinărâsă care venise să-i deschidă, smerită, falsă și fricâsă ca tâte slu- gile castelului când se simţeai sub ochiul stă- pânului. 
Tata-mare era în biroul s&ă, un mie pavilion independent de corpul cel mare al clădirii, unde 'Și petrece dilele r&sfoind la cartâne și registre mari de socotelă cu scorţe verdi și scotocind la sertare, cu acea nebunie birocratică care îi ve- nea de la ignoranţa-i din primele timpuri și de la impresia fantastică pe care i-o făcuse odinidră ca- binetul notarului din satul săă. 
In acest moment, el era închis acolo în tova- rășie cu paznicul s&ă, un fel de spion de la țară, denunțător plătit care ”] ținea în curent cu tot ce se petrecea și se dicea prin împrejurime. 
Era favoritul stăpânului. Se numea Fouinat şi avea într'adev&r capul turtit, şiret şi sângeros ca şi animalul al cărui nume îl purta. 4) 
Când o vădu intrând pe nepotă-sa, palidă şi tre- murând sub blănile sale, bătrânul înțelese că se petrecea ceva grav şi neobicinuit, și făcu un semn lui Fouinat care dispăru, străcurându-se prin ușa întredeschisă, ca și cum ar (i intrat în zid chiar, 
— Dar ce ai, micuţo?... esci cu totul opărită. întrebâ bunicul, aşedat înapoia imensului s&i bi- rouă. 

"Opărit, în dicţionarul țărănesc al lui Gardlinois, 
Î) Fouine însemneză jder. Nota traducătorului.
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însemna turburat, zăpăcit, abătut și acest epitet 
se potrivea perfect cu situaţia Clare. 

Mersul ei repede pe aerul rece al câmpiei, o- 
pintirea ce făcuse pentru a fi acolo, dădeau fe- 
ței sale, mai puţin mândră ca de obiceiii, o ex- 
presie neohicinuită. Fără ca el să-i fi cerut cătuşi 
de puţin, ea îl sărută și se puse la gura sobei, 
în cari nisce buturuge, înconjurate de muschit 
uscat, stulete de brad strînse prin aleele parcu- 
lui, ardeaii cu părăituri de viaţă și cu fiori de 
sevă. Ea nici nu 'și scuturase cicura care îi pi- 
cura pe văl și vorbi îndată, fidelă în hotărtrea 
de a spune, îndată ce va intra, scopul visitei sale, 
înainte de a se lăsa a fi impresionată de atmos- 
fera de temere și de respect care înconjura pe 
bunicul, și făcea dintrînsul un fel de deii îngro- 
zitor. 

li trebui curagiii spre a nu se turbura, spre a 
nu _se întrerupe dinaintea căutăturei limpeqi care 
o fixa, însufleţită de la primele cuvinte de o bu; 
curie r&utăci6să, dinaintea acelei guri ale cărei 
buze păreau încleștate de un mutism voit, de în- 
căpăţinare și de negarea ori cărei sensibilităţi. Ea 
merse până la sfîrşit fără să se oprescă, respec- 
t6să fără umilință, ascundându-și emoţiunea, în- 
tărindu-și vocea din chiar sinceritatea expunerii 
sale. Și întradevăr dacă cine-va i-ar fi vădut 
ast-tel unul în fața altuia, el rece, liniștit, lungit 
în fotoliul săi, cu mâinile în buzunările giletcei 
sale de lână cenușie, ea atentă la cele mai mici 
cuvinte pe cari le pronunţa, ca şi cum fie-care 
ar fi putut s'o condamne sati so achite, nici-o- 
dată n'ar fi dis că o copilă sta dinaintea bunicu-
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lui el, ci mai curând o acusată dinaintea judelui de instrucţie. 
Gândul săi era numai la bucuria ce simţea, la mândria triumfului ce avea. lală-i însfirșit în- vinși și pe acești Fromont! Va să dică ei tot au astă-di trebuință de bătrânul Gardinois! Vanitatea, pasiunea-i cea mai mare, îi se revărsa fără voe în întrega-i atitudine. Când ea. isprăvi, el luâ cu- vîntul la rîndul săi, şi începu firesce prin acele «eram sigur... am dis'0... am știut că tâte acestea se vor sparge la sfîrșit...» și continuă cu acelaşi ton banal şi tăios, pentru a declara în cele din urmă, că «având în vedere principiile sale bine cunoscute în familie,» nu împrumută nici o para. Atunci Clara vorbi de copilița ei, de numele bărbatului ei, care a fost şi numele tatălui ei, pe care falimentul avea să] desonoreze. B&trânul rămase tot așa de rece, tot așa de neînduplecat, şi profită de umilirea ei pentru a o umili şi mai mult; căci el era din rasa acelor țărani cum se cade, cari, când inamicul a cădut, nu'l lasă până ce nu i-au înfipt în figură țintele ciubotelor lor. — Tot ce pot săi spun, micuţo, este că Sa- vigny vă este deschis... Să vie bărbatul tău la mine. Am tocmai trebuință de un secretar. Ef bine, George are sămi ție socotelile cu o mie două sute de lei pe an, cu mâncare şi locuință pentru t6tă familia... Propune-i acâsta din par- te-mi şi veniţi... 

Ea se sculă indignată. Venise ca fată a lui și el o primea ca pe o cerşetâre. Slavă Domnului! nu ajunseseră încă până întracolo. 
— Credi? dise D. Gardinois cu o clipire r&ută- ci6să din ochi.
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Clara se îndreptâ spre ușă plină de mânie şi 
fără a răspunde. B&trânul o opri cu un gest. 

— lea s6ma, tu nu scii ce refusi... In intere- 
sul tăi, mă înţelegi, îţi propuneam să aduc pe. 
bărbatul tăi aci... Tu nici nu scii ce viață duce el 
pe acolo... Tu nu o scii, desigur, alminteri n'ai 
veni sămi cei bani din cari se va alege ce sa 
ales dintr'ai tăi. Ah! ei unul sînt în curent cu 
daraverile bărbatului tăi. Am spionii mei în Pa-: 
ris și chiar la Asnisres ca şi la Savigny... Bă sciă 
în ce chip își petrece qilele și nopţile, eucernicul 
nostru; și nu vreaii ca leușcanii mei să mârgă 
prin locurile unde merge el. Nici nu e drept, 
când e vorba de nisce bani căștigaţi întrun mod 
cinstit, 

„ Clara deschidea nisce ochi mari, plini de mi- 
rare și de nelinisce, simțind fârte bine că o dra- 
mă îngrozitâre intra în clipa aceea în viaţa ei prin 
portiţa j6să a denunțărilor. Bătrânul continuă rîn- 
jind: 

— Dar bine la mai legat şi Sidonia aia mică. 
— Sidonia! 
— Ei bine, da! Mi-a scăpat numele... De al- 

minteri, tu ai fi aflat într'o di sati întralta... E 
chiar de mirat că de atunci... Dar voi lemeilor sîn- 
teţi tâte așa de vanitâse... Ideea înşelăciunil nici 
nu pote intra în capul vostru vre odață.., Ei bine, 
iacă. Sidonia aia j-a păpat toţi banii, cu consim- 
țimîntul bărbatului ei de altminteri. 

Și fără milă el povesti tinerei femei de unde 
veneai banii casei de la Asniăres, caii şi trăsu- 
rile, cum era mobilat cuibul lor cel frumușel din 
calea Gabriel. Explica, precisa t6te cu deamănun- 
tul. Se simţea că, având o nouă ocasiune de a'şi
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exersa mania spionagiului, profitase bine de din- 
sa; se pote chiar ca în fundul acestei afaceri, să 
fi fost o Gre-care mânie surdă în contra micel 
sale Ch&be, amărăciunea unui amor senil rămas 
totdeauna nemărturisiţ. 

Clara îl asculta fără a dice nimic, cu un zîm- 
bet frumos de necredere. Acest zîmbet întărîtâ 
pe bătrân, îi înghimpa răutatea... Ah! tu nu n.ă 
credi... Ah! tu vrei dovedi... Şi-i dedea dovedi, 
le înmulţea și îistrăpungea inima cu ele. N'avea 
decât să mârgă la Darches, bijutierul din strada 
Păcii. Cu cinci-spre-dece dile înainte, George cum- 
părase acolo o salbă în diamante de trei-deci de mii 
de lei. A fost cadoul de anul not pentru Sidonia. 
Trei-deci de mii de let în ajunul unui faliment! 

Ar fi putut să vorbâscă o di întregă fără ca 
Clara să-l întrerupă. Ea simțea că opintirea cea 
mai mică va face să isbucnescă lacrimile din ochii 
ei plini, și voia să surîdă din potrivă, să suridă 
până la urmă, scumpa și curagi6sa creatură, Din 
când în când numai privea în spre drum. Se gră- 
bea să plece, să fugă de acea voce răutăciâsă 
care o urmărea fără milă. 

In fine el se opri; spusese tot. Ea salutâ şi 
plecâ spre ușă. 
— Te duci?... Dar tare ești grăbită..., dise bu- 

nicul însoţind'o afară. | 
La urmă îi cam fu rușine de atâta crudime. 
— Nu vrei să rămâi la masă cu mine? 
Ea făcu nu cu capul, n'avea putere să sc6ţă o 

singură vorbă, 
— Aşteptă cel puţin să se puie caii la trăsură... 

ca să te ducă la gară. 
Nu, mereii nu.
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Şi ea merse înainte cu bătrânul după dinsa. 
Mândră şi cu faţa în sus, ea culreerâ acea curte plină de amintiri din copilărie, fără a întârce ca- 

pul o singură dată. Şi cu tâte acestea, câte ecouri 
de risete sgomotâse, câte rade din s6rele anilor lor tineri nu rămăseseră în cel mai mic grăunte 
de nisip din acea curte. 

Copacul ei şi banca ei favorită se mai găseati 
încă pe aceleași locuri. Ea nu le aruncă o sin- 
gură privire, precum nici fasanilor din colivia cea 
mare, nici chiar dulăului Kiss care o urma su- 
pus, așteptând o mângăiere ce nu-i se dădea. Ea 
intrase ca copilă în casa acesta, acum eșea ca 
streină, încărcată cu griji chinuitâre pe cari cea 
mai mică amintire a trecutului ei fericit şi calm 
n'ar fi putut decât să le mai agraveze, 

— Adio, bunicule. 
— Adio atundi. 
Și porta se închise cu brutalitate în urma ei. 

Când fu singură, începu să mârgă repede, repede 
de tot, aprâpe în fuga mare. Ea nu mergea, ci 
fugea. Deodată, ajungând la capătul zidului pro- 
prietății, ea se găsi dinaintea acelei portiţe verdi 
înconjurată de glicine şi de caprifoi unde era 
poșta castelului. Instinotiv se opri, ca lovită de 
una din acele deşteptări subite ale memoriei cari 
se oper6ză în noi în orele decisive şi cari repro- 
due sub ochii noştri cu o mare limpediciune, cele 
mai mici acte din viața nâstră în legătură cu ca- 
tastrofele sai cu bucuriile presente. Să fi fost de 
vină Ore s6rele oblic şi trandafirii, care apăruse 
deodată inundând imensa câmpie în acel după. 

„prând de iarnă ca în August în momentul apu- 
nerii s6relui? Sai să fi fost tăcerea care o în- 

19



290 FROMONT & RISLER 

conjura, întreruptă numai de acele sgomote ale 
naturej, armoniose, aprope la fel în tâte anotim- 
purile? 

Faptul este că ea se revădu așa cum fusese 
odinisră, în același loc, trei ani înainte, într'o di 
când aruncase în cutia poştei o scrisâre prin care 
invita pe Sidonia să vie să petrâcă o lună de 
dile cu ea la ţară. Ceva îi spunea că t6tă neno- 
rocirea, ei data din acel minut. «O! daca aşi fi 
sciut... daca ași fi sciut... Şi îi se părea că mai 
ţine încă pe virful degetelor acel plic mătăsos 
gata de a cădea în cutie, 

Atunci, gândindu-se ce copilă naivă, plină de 
speranţe şi fericită fusese ea atunci, indignarea o 
apucă, pe ea aşa de blândă întotdeauna, împo- 
triva nedreptăţilor vieței: «Pentru ce? Ce am 
făcut 2» 

Apoi, deodată: «Nu! nu este adevărat. Nu este 
cu putinţă... E minciună...» Și urmându-și dru- 
mul spre gară, nenorocita căuta să se convingă. 
să se liniştescă. Dar nu isbutea. 

Adevărul întrevădut este ca acei sori acoperiţi 
cari obosesc ochii mai mult decât radele cele mai 
arqătore. In semi-obscuritatea care înconjura încă 
nenorocirea ei, biata femee vedea mult mai lim- 
pede de cum ar fi voit. Acum înţelegea, își ex- 
plica particularităţi din existența bărbatului ei, ab- 
senţele, neliniscile şi aerele sale încureate din 
unele; dile, şi une-ori când se întorcea, acea abun- 
denţă de amănunte pe care i-o dădea asupra dru- 
murilor sale, aducând nume ca dovedi pe cari 
ea nu-i le cerea. Din tote presupunerile ei reeșea 
evidenţa greşelii. Cu tote acestea ea tot refusa
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să credă și aştepta să fie la Paris ca să pue ca- 
păt îndoielilor sale. 

Nu era nimeni la gară, o gară mică isolată şi 
tristă, unde nici un voiajor nu se arată iarna. Și 
pe când sta și aștepta trenul, privind visătore la 
grădina melancolică a şefului de gară şi la rui- 
nele acelor plante acătâre întinse dealungul ba- 
rierelor căiei, ea simţi pe mănușă o suflare caldă 
şi umedă. Era a prietenului ei Kiss care se luase 
după dinsa și-i aducea aminte petrecerile lor de 
odini6ră cu gudurături, cu salturi mici și cu o 
bucurie plină de umilință, lungindu-se cu tâtă 
blana lui cea frumâsă și albă, la picidrele stăpâ- 
nei, pe piatra rece a sălei de așteptare. Aceste 
mângăieri umilite, cari trădai o simpatie așa de 
sfissă şi de devotată, îi smulseră lacrimile pe 
cari le reţinuse atâta vreme. Dar deodată îi fu 
ruşine de slăbiciunea el. Se sculâ, goni căinele, 
îl goni fără milă, cu mâna, cu vocea, arătându-i 
de departe casa, cu o față severă pe care bietul 
Kiss nu o văduse încă la dinsa. In fine își șterse 
repede ochii şi mâinele-i umede; căci trenul so- 
sea şi ea scia că întrun moment va avea tre- 
buinţă de tot curajul săi. 

Prima grijă a Clarei, când se dete jos din va- 
gon, fu de a merge la bijutierul din strada Pă- 
cil, care după spusa bunicului vînduse lui George 
salba de diamante. Dacă acâsta va fi adevărat, 
atunci tote sînt adevărate. Frica de a afla adevă. 
rul era într'însa aşa de mare, că ajungând dinain- 
tea acelei vitrine sclipitâre, se opri neîndrăsnind 
să intre. Ca să prindă curagii, ea se prefăcea că 
se uită cu atenţie la bijuteriile împrăștiate pe ca- 
ileaua cutiuţelor; şi, vădând'o cineva aşa de ele-
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gantă în simplicitatea ei, aplecată spre acea scli- 
pire măruntă și atrăgătore, ar fi putut s'o iea 
drept o femee fericită, care sta săși al&gă vre-o 
giuvaerica, decât drept un suflet îndurerat şi ne- 
liniștit, care venea să'şi caute acolo secretul vie- 
ței sale. 

Era trei ore după amiadi. larna, pe vremea 
acesta, strada Păcii are o înfăţişare întradevăr 
vimitOre. In intervalul cel scurt dintre dimineţă 
şi sera, existenţa e fârte grăbită în aceste cartiere 
lux6se. E o alergătură nesfirşită de trăsuri, un 
uruit neîntrerupt, şi pe trotoare o grabă cochetă, 
un foșnet de mătăsuri şi de blăni. larna este ade- 
v&ratul seson al Parisului. De vrei să'l veqi fru- 
mos, fericit, înfloritor pe acest Paris îndrăcit, tre- 
bue să-i studiezi viaţa sub un cer scund, îngreuit 
de zăpadă. Natura lipsesce, ca să dic așa, din ta- 
bloi. Nici vînt, nici sâre. Tocmai atâta lumină 
cât le trebue culorilor celor mai şterse, reflexu- 
rilor celor mai mici, ca să iea o valâre admira: 
bilă, de la nuanțele cenușii roşateci ale monu- 
mentelor până la mărgăritarele de jeuri cari scli- 
pese pe toaletele femeilor. Afişele de teatre, de 
concerturi strălucesc ca iluminate de splendorile 
rampei. Magasinurile nu se mai golesc. Pare că 
toți Omenii circulă pentru pregătiri de sărbători 
nestirşite. Atunci, daca vre o durere se amestecă 
în acel sgomot, în acea mişcare, ea ne apare încă 
şi mai îngrozitâre. Timp de cinci minute, Clara 
îndurâ un martirii mai r&ă de cât mârtea. Colo 
pe drumul din Savigny, în imensitatea câmpiilor 
deșerte, desperarea îi se împrăştiase la aerul cel 
rece și părea că ţine un loc neînsemnat. Aci înă- 
buşea. Glasurile cari r&sunai înprejurul ei, pașii,
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atingerea fără voe a trecătorilor de dinsa, totul 
îi mărea şi mai mult chinul. 

În sfîrşit intrâ... 
— A da! dâmnă, tocmai... Domnul Fromonţ... 

O salbă de diamante și de rose. Putem să vă fa- 
cem una la fel cu două-deci și cinci de mii de lei. 

Cu cinci mii de lei mai eftin de cât lui. 
— Mulţumesc, domnule, dise Clara... Am să 

mă mai găndesc. | 
O oglindă în faţa ei, în care își vădu ochii cer- 

cuiți şi pal6rea-i de mortă, îi făcu frică. Eşi re- 
pede, stircindu-se pentru a nu cădea. 

N'avea decât un gând, să fugă de stradă și de 
sgomotul ei; să se vadă singură, singură de tot, 
pentru a se putea afunda cât mai bine în acea 
prăpastie de gânduri sfășietâre, de lucruri negre 
cari se învirteai în fundul sufletului ei. Oh! mi- 
serabilul. infamul... Şi ea care, în nâptea trecută 
încă, îl mângăiase, îl strinsese în braţele ei! 

Deodată, fără a sci cum s'a făcut acesta, ea se 
vădu în curtea fabricei. Ce drum luase? Venise 
pe jos sai în.trăsură? Nu'şi mai aducea aminte 
de nimic. Lucrase inconseient, ca întrun vis. 
Sentimentul realităţii îi reveni, dureros și crud, 
când ajunse pe peronul casei sale. Risler era a- 
colo ocupat cu suirea unor ghiveciuri cu flori 
pentru s&rbarea cea splendidă ce femeea sa avea 
să dea în sâra aceea. Cu liniștea-i obicinuită, el 
dirija pe lucrători, susţinea rămurile cele înalte 
pe cari ei ar fi putut să le fărăme: «Nu aşa... 
Apucă mai jos.. Băgaţi de s&mă la covor...» 

Acea atmosferă de plăcere și de sărbătâre, care 
o scărbise mai adineaori, o urmărea până şi în 
casa ei. Ironia întrecuse ori-ce măsură, la urma
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urmelor! Ea se revoltâ; şi pe când Risler o sa- 
luta afectuos și plin de respect ca în totdeauna, 
o expresie nemărginită de desgust se ivi pe fața 
ei, şi ea trecu drept înainte fără a-i răspunde, fără 
a băga de semă surprinderea din ochii lui sgăiţi. 

Din acel moment, hotărîrea ei era luată. 
Mănia, o mânie cinstită şi drâptă, o stăpânea 

acum. 
Cum intră, își sărută copiliţa pe obrăjiorii prâs- 

-peţi, şi alerpâ la odaea mamei si. 
— Repede, mamă, îmbracă-te... Plecăm... ple- 

căm... 
"Bătrâna se sculâ încet de pe fotoliul în care 

şeduse, forte ocupată cu curățirea unui lanţ de 
ceasornic, în ale cărui găuri băga un ac cu gă- 
mălie cu precauţiuni nesfirșite. Clara își reţinu o 
mișcare de nerăbdare: 

— Aide, aide, repede... Pregătește-ţi lucrurile. 
Vocea îi tremura, și camera bietei maniace îi 

păru groznică prin acea curăţenie strălucitâre care 
puţin câte puţin devenise o nebunie. Ea se gă- 
sea atunci în unul din acele momente sinistre 
când o ilusiune pierdută te face să ţi le pierqi 
pe tote, te lasă să vedi până în fund t6tă mise- 
ria omenâscă. Intre mama pe jumătate nebună, 
bărbatul necredincios și copilul prea mic, con- 
sciința isolării sale îi veni pentru întâia Gră; dar 
acesta o întărea și mai mult în hotăririle ce luase. 

Intr'un minut, tâtă casa era în picidre ocupată 
cu pregătirile de plecarea acesta aşa de repede 
şi de neașteptată. Clara își zorea slugile zăpăcite, 
își îmbrăca pe mama și copiliţa care ridea în sgo- 
motul dimprejurul ei. Voia să plece înainte de 
întârcerea lui George, pentru ca la sosire să
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găsescă lâgănul gol și casa pustie. Unde va merge? 
Nici ea nu scia încă. Pâte la o mătuşe din Or- 
leans, p6te la Savigny, în fine ori unde. Inainte 
de tâte, însă trebuia să plece, să fugă din acel 
medii de trădări și de minciuni, 

Era în odaia ei ocupată cu facerea cufărului, 
cu stringerea lucrurilor. Sfășietâre ocupaţiune! 
Fie-care obiect pe care punea mâna scormo- 
lea într'iînsa lumi întregi de gândiri şi de amin- 
tiri. E atâta din noi înşine în obiectele cu care 
ne servim. Une ori parfumul unui săculeţ, dese- 
nul unei dantele era deajuns să-i smulgă lacri- 
mile. De odată, nişte pași greoi r&ăsunară în sa- 
lon, a cărui ușă era întredeschisă; apoi, cine-va 
tuşi uşor, ca să atragă atenţia tă e acolo. Ea 
credu că e Risler; căci numai el avea dreptul să 
intre la dinsa cu așa o familiaritate. Ideea că se 
va afla din noii dinaintea acelei feţe ipocrite, ace- 
lui suris mincinos o scârbi într'alâta că alerg 
repede să închidă ușa. 

— Nu primesc pe nimenea. 
Ușa cedâ cu tâte acestea, şi în deschidătura 

ei pe jumătate se ivi capul pătrat al lui Sigis- 
mund. 

— Ei sint, domnă, dise el fârte încet. Vii pen- 
tru bani. , 

— Care bani? întrebă Clara, care nu 'și mai 
aducea aminte pentru ce se dusese la Savigny. 

— $st!,.. Banii pentru scadenţa mea de mâine.. 
D. George, la plecare, mi-a spus că D-ta mi-l vei 
aduce astă-di. 

— A da!... e adevărat... Suta de mii de lei.. 
Nu-i am, domnule Planus; n'am nimic.
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— Atunci, dise casierul cu un ton straniu, ca "și cum și-ar î vorbit sie-şi, atunci e falimentul. Şi eşi încet afară, 
Falimentul !... 
Ea se aședă, îngrozită, nimicită. 
De câte-va ore, ruina, fericirei sale o făcuse să uite ruina casei; dar acum își aducea aminte. Așa dar bărbatul eY era ruinat. 
Peste puţin, când se va întâree, el va afla de- sastrul, și va afla în același timp că femeea şi copilul săi laă părăsit, că a rămas singur în mijlocul cumplitei nenorociri. 
Singur de tot, acel om atât de mâle, atât de slab, care nu scia de cât să plângă, să se plângă și să arate pumnii vieţei ca un copil! Ce va de- veni nenorocitul de el? 
Avu milă de dînsul, cu tâtă crima lui. Apoi îi veni ideea că va avea pâte aerul de a fi fugit dinaintea falimentului, a miseriei. 
George ar putea să qică: 
«Dacă ași fi fost bogat, ea m'ar fi iertat! Putea ea să-l lase în acâstă îndoială ? 
Unui suflet generos și mândru ca al Clarei nu-i trebuia mai mult ca să 'Și schimbe hotărirea. La minut, se produse întrinsa o potolire a scârbei şi a tutor revoltelor sale și un fel de lumină neaş- teptată care o lumină mai bine asupra datoriei ce avea de împlinit. Când ii se spuse că copilița e îinbrăcată, cuferele gata, hotărîrea ei cea nouă era deja luată; 
— E inutil, răspunse ea încet,.. nu mai plecăm. 
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SCADENȚAI. 
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Unu după miequl nopţii suna la orologiul cel 
mare de la Saint-Gervais. Era așa de frig că ză- 
pada cea fină, împrăștiată prin aer, cădea înghe- 
ţată, îngrămădindu-se pe caldarimul alb şi scăr- 
ţăitor. 

Risler, învălit într'o manta, venea repede acasă 
de la berărie prin mahalaua deșârtă. Era mulţu- 
mit bunul Risler. Tocmai sărbase, în tovărășia 
celor doi împrumutători credincioşi ai lui, Chebe 
şi Delobelle, prima eșire, sfîrşitul acelei reclu- 
siuni nesfirşite, în care supraveghiase fabricarea 
maşinei sale de imprimat, cu tâte băjbăirile, bu- 
curiile . și desamăgirile unui inventator. "Ținuse 
mult, forte mult fabricarea. In ultimul moment 
băgase de s6mă un defect. Acăţătorea nu mergea 
bine; și i-a trebuit să începă din noi planurile, 
devisurile. [n fine, în diua aceea chiar, se pusese 
la încercare noua mașină. Totul eși după dorință.
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Bravul Risler triumfa. | se părea că sa achitat 
de o datorie, dând casei Fromont beneficiul unei 
invenţiuni noi, care avea să împuţineze dilele de 
lucru, orele lucrătorilor, îndoind profitul și renu- 
mele fabricei. De aceia şi făcea visuri frumâse 
în drumul săi. Paşii săi r&sunati cu mândrie, ac- 
centuaţi de mersul fericit şi sigur al gândirii sale. 
„Ce de planuri, ce de speranţe! 

Va putea în sfîrşit să înlocuiască căsuţa elve- 
țiană de la Asniâres,—pe care Sidonia începuse a 
o socoti de cocidbă — cu o vilă frumâsă la vre-o 
cinci-spre-dece leghii de Paris, să acorde D-lui 
Chebe, o pensie ceva mai grasă și să ajute mai 
des pe Delobelle a cărui femee se prăpădea mun- 
cind; în fine, va putea să readucă pe Frantz. Era 
dorința lui cea mai scumpă. Neîncetat se gândea 
la acel biet copil, exilat într'o țară nesănătâsă, 
la bunul plac al unei administraţiuni tiranice cari 
își trimitea slujbaşii în congedit pentru. a-i re- 
chema aprâpe imediat fără nici o explicaţiune ; 
căci Risler avea mere pe inimă plecarea așa de 
repede, așa de neințelesă a lui Frantz, şi acea 
scurtă apariţiune a fratelui s&i care, fără să-i dea 
timpul de a-se bucura de dinsul, îi reînviase tâte 
amintirile dragostei şi vieţei lor la o laltă. De 
aceia şi făcea socotelă, că îndată ce mașina de 
imprimat va fi răspândită să găsescă în fabrică 
un colţişor unde ar putea întrebuința pe Frantz 
şi a-i crea un viitor serios. Ca întotdeauna Ris- 
ler nu se gândea decât la fericirea altora. Singura 
sa satisfacţie egoistă era de a vedea pe fie-care 
suridând în jurul său. 

Cu pașii grăbiţi ajunse în colţul stradei Vieilles- 
“Haudriettes. Un şir lung de trăsuri staționau din-
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aintea, casei, și licărirea felinarelor lor în stradă, 
umbrele birjarilor adăpostindu-se de zăpadă prin 
r&scolţuri, în acele unghere ale vechilor case, r&- 
mase în urma alinierii trotoarelor, însuflețeati acel 
cartier pustiu şi tăcut. 

«lacă na! își dise bietul om în sine, e bal la 
mine astă-di.» Iși aduse aminte că Sidonia dădea 
o serată mare musicală şi dansantă, la care de- 
alminteri ea îl scutise de a asista, «sciind bine 
că e f6rte ocupat.» In mijlocul planurilor şi vi- 
siunilor sale de bogăţie generâsă, sărbarea acesta 
al cărui ecoă ajungea până la dinsul, contribui 
să'l înveselescă cu desevărşire şi să-i însufle mân- 
drie. Cu o anumită solemnitate el împinse greo- 
iul portal deschis pe jumătate pentru intrarea și 
eşirea invitaţilor, şi colo în fundul grădinei, zări 
întregul etagiiui al doilea splendid iluminat. 

Umbre treceau și se învirteati îndărătul vălului 
plutitor al perdelelor; orchestra, ghicită după flu- 
xul și refluxul sunetelor înăbușite, părea că înso- 
ţesce miscarea acelor umbre fugitive. Se dansa. 
Un moment Risler își aţinti privirea asupra ace- 
lei năluciri a balului, și într'o odăiță de lingă 
salon, recunoscu silueta Sidoniei. 

Ea, sta dreptă în toaleta-i plină de stofe, în 
posiţia unei femei frumâse dinaintea oglindei sale. 
îndăritul ei, o umbră mai mică, desigur madame 
Dobson, dregea falturile rochei, nodul unei pan- 
glici atărnată de gât şi ale cărei căpătăe lungi. 
fălfăitore se coborati până la valurile trenei. 'To- 
tul era vag de tot, dar graţia femeei se recunos- 
cea în acele linii abia indicate, şi Risler r&mase 
mult timp s'o admire. 

In etajul de jos, contrastul era isbitor. Nu se



300. FROMONT & RISLER 

vedea nici o lumină, afară de o singură lămpiţă printre perdelele lila ale camerei de culcare. Ris- ler observă acest amănunt, și fiind-că micuța F'ro- mont fusese bolnavă câte-va dile în urma, elţfu neliniștit, își aduse aminte de turburarea ciudată a dâmnei George, când trecuse repede pe lîngă dinsul după amiadi, şi se întârse până la odaia lui moș Achille, ca, să afle noutăți. 
Odaea era plină. Vizitit se încăldeai în jurul sobei, flecăreau și rideaă în fumul lulelelor lor. Când Risler intră, se făcu o tăcere adâncă, o tă. cere curi6să, șiretă, inchisitâre, Desigur că a fost vorba de dînsul. 
— Fetiţa Fromont tot bolnavă este?... întrebă el. — Nu. Fetiţa nu e bolnavă, dar Domnul e bolnav. 
— D. George Fromont e bolnav? 
— Da, sa înbolnăvit adi când s'a întors acasă. M'am dus după un doctor îndată... Dar doctorul a dis că nu e nimic, că Domnul are trebuință nu- mai de odihnă. 
Și pe când Risler închidea ușa, moş Achille adăogă încet, cu acea obrăsnicie de inferior, ju- mătate sfi6să jumăfate îndrăsnâţă, care vrea 'să fie totdeodată audită şi ne audită: 
— Păi de! ăi de jos cam n'a cheful ălor de sus. 

lată ce se întîmplase. 
Fromont, când se întârse sâra acasă, îşi găsi femeea sa așa de schimbată, cu o fisionomie atât de abătută, că ghici îndată o catastrofă. Atâta numai “că obicinuindu-se de doi ani cu nepedâpsa trădării sale, nu-i trecu un minut prin minte că femeea sa putea să fi fost informată de conduita
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lui. Clara, din partea-i, ca să nu-l dobâre de tot, 
avu generositatea de a nu-i vorbi de cât de Sa- 
vieny. 
— Tata-mare n'a vrut, îi dise ea. 
Nenorocitul păli grâznic. 
— «Sînt perdut... Sint -perdut...» repetă el de 

două trei ori ca într'o aiurire de friguri; şi nop- 
ţile sale de insomnie, teribila şi ultima scenă ce 
avusese cu Sidonia pentru a o opri de a da a- 
cea s&rbare în ajunul ruinei, refusul D-lui Gar- 
dinois, tâte aceste sdruncinături cari se ţinea 
una de alta şi cari îl chinuiseră rind pe rînd, îi 
pricinuiră în cele din urmă un adevărat atac de 
nervi. Clarei îi fu milă de dinsul, îl culcă și se 
puse de veghe la patul lui. Ea încercâ săi vor- 
bescă, să'l liniştescă; dar vocea ei nu mai avea 
acel accent gingaș care potolesce și convinge. In 
gesturile ei, în chipul cum aranja perna sub că- 
pătâiul bolnavului, sau cum îi pregătea băutura 
liniștitore se vedea o indiferenţă, o desinteresare 
ciudată. 
—Dar te am ruinat! îi dicea George din când 

în când, vrend parcă să înduioşeze acea răcâlă 
care îi făcea râu. Ea îi răspunse printrun gest 
frumos de dispreţ... Ah! dacă nu i-ar fi făcut de 
cât atâta! - 

In cele din urmă, totuşi, nervii îi se liniştiră, 
frigurile dispărură, şi el adormi, 

Ea rămase lingă dinsul ca să vegheze. 
«E datoria mea,» își dise ea. 
Datoria sa! 
Ajunsese acum aci, faţă cu acâstă fiinţă pe care 

o adorase orbesce, cu speranţa unei vieţi la o 
laltă, fericită şi lungă,
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In acel moment balul începea a se însufleți la Sidonia. Tavanurile tremura la ritmul musicei, căci pentru a uşura dansurile, madame Risler pu- sese să se sc6ță tâte covârele din salsne. Une ori iarăși un sgomot de glasuri ajungea între- rupt până la dinsa, apoi aplause numerose, repe- țite, după care se ghicea mulțimea invitaţilor şi 
sălile ticsite. 

Clara cădu pe gânduri, Ea nu se pierdu în re- grete, nici în plânsete zadarnice. Ea scia că viața este neînduplecată și că tâte raționamentele nu o- presc trista logică a mersului ei inevitabil. Ea nu se întreba cum a putut acest om so înșele atâta vreme, cum a putut, pentru un capriţiii, să pârqă 
ondrea și fericirea casei. Lucrul erea făcut; şi tote întrebările nu puteai să-l înlăture, nici să repete ireparabilul. Pe ea o preocupa viitorul. O existență nouă îi se desfăşura dinaintea ochilor, posomorită, aspră, plină de lipsuri şi de muncă 
și printr'un efect ciudat, ruina, în loc deao spăi- minta, ii reda tot curagiul. 

ideea unei schimbări de locuinţă, cerută de e- 
conomiile ce vor trebui să realiseze, a unei munci silite pentru George şi pote chiar pentru dînsa, punea nu sciii ce activitate în liniştea abătută a desperării sale. Ce grea sarcină de suflete va a- Vea ea cu cei trei copii al ef: mama, fetiţa şi bărbatul! Sentimentul responsabilității o oprea de a se înduioșa prea mult asupra nenorocirii sale, asupra iubirei sale perdute; şi cu cât se uita pe sine însăși la gîndul fiinţelor slabe pe care avea să le protejeze, cu atât înțelegea mai bine val6rea acelui cuvint «sacrificiti» așa de vag în gurile in-
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diferente, aşa de serios când el devine o regu- 
lă de viaţă. 

lată la ce se gândea biata femee în trista-i ve- 
ghe de durere şi de lacrimi în timpul căreia se 
pregătea pentru lupta cea mare. lată ce lumină 
lămpiţa discretă pe care Risler o văduse de jos, 
ca o stea cădută din candelabrele scănteitâre ale 
balului. 

Asigurat de r&spunsul lui moș Achille, bravul 
Risler se gândi să se sue în odaea lui, şi să e- 
vite s&rbarea și pe invitaţii de cari îi :păsa fârte 
puţin. | 

In asemenea împrejurări apuca pe o scară mică 
de servicii, care comunica cu birourile casei. Trecu 
dar prin atelierele cu giamuri mari, pe cari luna 
oglindită în zăpadă le lumina ca diua nămiaza 
mare. Se respira încă atmosfera lucrului de peste 
qi, o căldură înăbușitâre plină de mirosuri de 
talc ud şi de lac. Tapetele întinse pentru uscare 
făcea alee lungi vijăitâre. Pretudindeni instru- 
mente aruncate pe jos și bluse acăţate ici şi colo, 
gata pentru diua de mâine. Nici odată nu trecea 
Risler pe aci fără plăcere. 

De odată, la capătul lungului şir de camere 
g6le, el zări lumină în biuroul lui Planus. B&- 
trânul casier mai lucra încă. La unul dupe mie- 
dul nopții, era într'adevăr ceva extraordinar. 

Prima mişcare ce făcu Risler fu de a se ,in- 
târce. De la certa sa neînţelesă cu Sigismund și 
de când acesta luase faţă cu dînsul acea r&câlă 
tăcută, el evita să mai dea ochi cu dinsul. A- 
miciţia-i rănită îl depărtase totdeauna de o lă- 
murire; punea un fel de mândrie a nu întreba 
pe Planus de ce-l ura. Totuşi în n6ptea aceea
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Risler simţea o trebuinţă aşa de mare de a'și de- șerta inima, de o întrevorbire cordială, şi apoi o- casiunea era așa de frumâsă de a vorbi între pa- tru ochi cu amicul săi, că nu mai stete un mi- nut la îndoială și intrâ curagios în biurot. 
Casierul şedea acolo, nemișcat între normane de hărţâge, de registre grâse de comptabilitate răsfoite din cari unele căduseră jos. La sgomotul făcut de stăpânul s&ă Ja intrare, nici ochii nu-i . ridicâ. Recunoscuse paşii lui Risler, Acesta, cam intimidat, şovăi un minut; apoi, împins de unul din acele resorturi secrete pe cari le avem în noi şi cari ne pun, în paguba ori. cărei împotriviri, în drumul destinului nostru, el veni drept la gri- 

lajul Casei. 
— Sigismund..., dise el cu o voce seriâsă, 
Bătrânul ridicâ capul și arătâ o faţă stircită pe care curgeau două lacrimi grâse, cele dintâi pote pe care acest om-ţifră le a vărsat vre-odată în via. ţa lui. 
— "Tu plângi bătrânule? Ce ai? 
Şi bunul Risler înduioșat cu totul întinse mâna amicului săi, care își retrase brusc pe a sa. Miş- carea acesta de retragere fu așa de instinctivă, aşa de violentă, că t6tă emoţiunea lui Risler se schimbâ în îndignare. 
Se ridică înfuriat. 
— ţi întind mâna, Sigismund Planus, qise el. 
— ȘI ei, nu ţi-o daii..,, răspunse Planus scu- 

lându-se. 
Fu o tăcere îngrozitâre, în timpul căreia se au- dea din etajul de sus miusica înăbușită a orches- trei și sgomotul balului, acel sgomot greoi şi do-
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bitocese al pardoselilor clătinate la ritmul dan- sului, 
— De ce nu vrei să mi-o dai? întrebă Risler. simplu de tot, în timp ce grilajul de care sta ră- zimat tremura de un fior metalic. 
Sigismund era în faţa lui cu amîndouă mâinile pe biroă, vrând prin acesta să dea cuvintelor sale o tărie mai mare, 
— De ce?... Fiindcă ai ruinat casa, fiind-eă peste câte-va ceasuri, pe locul unde te găsesci, va veni cine-va .de la Bancă să câră o sută de mi: de lei, şi fiind-că grație D-tale nu maiam o para în casă... iată pentru ce! 
Risler sta încremenit. 
— Am ruinat casa, eă?... eă?.. 
— Mai mult de cât atât, dom'le... Ai ruinat'o prin femeea D-tale, și Vaţi aranjat să beneficiaţi de ruina nâstră şi de desondrea vâstră... Oh! acum văd bine intenţia vâstră, fii siguri. Banii pe care femeea D-tale i-a smuls nenorocituluj Fromont, casa de la Asnitres, diamantele şi restul, totul trebue să fi fost pus pe numele ei, la adăpost de catastrofe ; şi D-ta vei putea acum de sigur să te retragi din afaceri, 
Oh !... oh!... făcu Risler cu o voce stinsă, sati mai bine înăbușită, insuficientă pentru mulţimea de gândiri ce ar fi voit să exprime; și bălbăind trăgea grilajul cu atâta putere spre sine, că rupse o bucată dintrinsul. Apoi şovăi, cădu pe scânduri și rămase fără mișcare, fără a putea scâte o vorbă, nepăstrând vii de cât voinţa fermă de a nu muri înainte de a se fi justificat. Acestă voinţă trebue să fi fost forte puternică într'însul ; căci pe când timplele îl svăcneai, ciocănite de sângele care 

20
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îi învineţea fața; pe când urechile îi vijiiaii și ochii 
sei acoperiţi cu un văl păreaii deja întorși spre 
necunoscutul grâznic, rienorocitul îşi dicea în sine 
însuși cu o voce neînțelesă, acea voce a naufra- 
giaţilor cari vorbesc cu apa până în gât în vîn- 
tul cel mare al unei vijelii: «trebue să trăese... 
trebue să trăesc...» 

Când își veni în simțiri, se vădu pe un divan 
pe care lucrătorii se îngrămădeai în dilele de 
plată, cu mantaua pe jos, cu cravata desfăcută, 
cu cămașa deschisă, tăiată de briceagul lui Sigis- 
mund. Norocul lui că se tăiase la mâini când 
scuturase grilajul; sângele cursese în abundență, 
şi acest amănunt fusese de ajuns să 7] scape de 
un atac de apoplexie. Când deschise ochii, el v&du 
lîngă diînsul pe bătrânul Sigismund și pe madame 
George, pe care casierul în spaima sa o adusese 
aci. Indată ce Risler putu să vorbescă, îi se adresă 
ei cu o voce înăbușită: 

— E adevărat, madame Șorș, e adevărat ce mi 
sa spus? 

Ea nu avu curagiul să 1 înșele și 'și întârse 
faţa. 

— Așa dar, continuă nenorocitul, așa dar casa 
e perdută, și ci sînt... 

— Nu Risler, amicul mei... Nu, nu esci D-ta... 
— Femeea mea, nu e aşa? Oh! e îngrozitor... 

lată în ce chip vam plătit datoria mea de recu- 
nosciință... Dar, D-ta, madame Şorş, nai putut 
să mă credi, nu e așa, complicele acelei infamii?... 
— Nu, amicul mei, nu, linişteşte-te,.. Sci că 

esci omul cel mai onest de pe pămînt. 
EI o privi un moment, cu buzele tremurânde,
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cu măinile împreunate, căci t6te manifestaţiunile 
acestei naturi naive aveai un ce copilăresc. 

— Oh! madame Sorş, madame Şorş.... mur- 
mura el... Când mă& gândesc că eii vam ruinat... 

In acea mare nenorocire care îl lovea şi de care 
inima sa, plină de amor pentru Sidonia, a fost mai 
ales atinsă, el nu voi să vadă decât desastrul fi- 
nanciar al casei Fromont pricinuit prin Grba-i iu- 
bire pentru femeea sa. Deodată se sculâ cu putere: 

— Aide dise el, destul cu înduioșările... E vorba 
acum să ne regulăm socotelile... 
Madame Fromont se înspăimăntă, 
—  Risler, Risler..., unde mergi? 
Ea credea că vrea să mârgă la George. 
Risler o înţelese şi avu un suris de dispreţ 

superb: 
— Liniștește-te, domnă... D. George pâtă să 

dârmă fără grijă... Am ceva mai grabnic de fă- 
cut de cât să r&sbun ondrea mea de bărbat. 
Așteptaţi-mă aci... vii îndată, 

Se repedi pe scara cea mică, și, încredătâre în 
cuvîntul lui, Clara rămase în faţa lui Planus în 
unul din acele minute supreme și nehotărite cari 
par lungi, din causa presupunerilor la cari dati 
nascere. 

Câte-va minute după aceea, un sgomot de pași 
grăbiţi, un foșnet de stofe umplu scara cea strimtă 
şi întnuecâsă. 

Sidonia “apăru cea d'iîntâiă, în ţinută de bal, 
splendidă şi așa de palidă că bijuteriile carl pi- 
curati peste tot pe pielea-i netedă, păreai mai 
vii decât ea însăși, ca semănate pe marmora rece 
a unei statui. Obosela dansului, tremurătura emo- 
țiunei şi a mersului ei repede pe scară îi sgu-
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duiseră toţ corpul, şi panglicele-i ușre, volanu- rile, florile şi bogata-i gătelă mondenă se pră- bușeai tragic în jurul ei. Risler o urma, încăr- cat cu cutiuțe, cu cufăraşe, cu hârtii. Când ajun- se. sus, se asvirlise asupra sertarului femeei sale, scosese tot ce era preţios, bijuterii, titluri de ren- tă, actul de vîndare al casei de la Asnires; apoi, de pe pragul camerei, el o chemase în bal cu voce tare: 
— Madame Risler!... 
Ea alergase forte repede fără ca nimic din a- cestă scenă să fi deranjat pe învitaţi, cari erat atunci în toiul petrecerii. Când vădu pe bărbatul ei dinaintea sertarului, cu cutiile deschise, sfă- râmate și răsturnate pe covor cu miile de nimi- curi' ce conţinea, ea înţelese că se petrece ceva îngrozitor. 
— Vino repede, dise Risler, scii tot. 
Ea voi să'și iea mina ei inocentă” și mândră; dar el o apucâ de braţ cu atâta putere, că vor. ba lui Frantz îi reveni în minte: «Va muri pote, dar te va omori inainte...» Și fiind-că îi era frică de morte, ea se lăsâ a fi luată fără împotrivire și n'avu nici curagiul de a minţi. 
— Unde mă duci? întrebâ ea încet, 
Risler nu-i răspunse. Ea nu avu decât timpul săşi arunce pe umerii goi, cu acea grijă de sine însăși care n'o părăsea nici-odată, un tulpan uşor; și el o târî, sad mai bine o împinse pe scara bi- roului casei, pe care o cobori odată cu dinsa, pas la pas, de tâmă ca prada să nu-i scape din mâini. 
— Iacă, dise el intrând... Not am furat, trebue să dăm înapoi ce am furat... Ține Planus, ai să
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prefaci tote acestea în bani...» Şi el puse pe bi- 
roul casierului tâtă acea pradă elegantă cu care 
era Încărcat, găteli femeesci, obiecte mărunte de 
cochetărie, hărtii timbrate. | 

Apoi întorcându-se către femeea sa: 
— Acum, bijuteriile D-tale... Aide, repede... 
— Ea mergea încet, desfăcea cu părere de ră 

brățările şi cerceii, şi mai cu s&mă agrafa măr6- 
ță a salbei de diamante, pe care inițiala numelui 
ei—un S selipitor,— apărea ca un șerpe adormit, 
prisonier într'un cere de aur. Risler, găsind că um- 
bla prea încet, rupea cu brutalitate legăturile lor 
cele slabe. Luxul pedepsit părăia sub degetele sale. 

— La rîndul mei dise el apoi.. trebue să dai 
şi eii înapoi totul... lată portofoliul mei... Ce mai 
am încă?... ce mai am încă? 

Căuta, scotocea ca prins de friguri. 
— Ah! ceasornicul meii... Cu lanț cu tot face 

o mie de lei... Inelele mele, inelul mei de cu- 
nunie... Totul la casă, totul. Cum se va lumina 
de diuă, va trebui să ne punem pe drum, să vin- 
dem, să lichidăm. Cunosc pe cineva care doresce 
să cumpere casa de la Asnidres. Mă voii înțelege 
cu el repede. 

Singur vorbea şi lucra. Sigismund şi madame 
George îl priveai fără a spune o vorbă. Sidonia 
părea inertă, fără simţire. Aerul rece care venea 
din grădină prin portiţa întredeschisă de când cu 
leşinul lui Risler, o făcea să tremure, și mecani- 
cesce își învălea umerii cu tulpanul, cu ochii ră- 
tăciţi, cu gândirea perdută. Audea ea cel puţin 
vidrele balului ei, al căror sunet pătrundea în in- 
tervalele de tăcere, ca 'o ironie crudă, cu S&OomMo- 
tul grecii al dansatorilor cari sguduiati parche-
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tul... O mână de fer, căgând pe um&rul ei, o scâse 
de o dată din toropelă. Risler o apucase de braţ 
și ducând'o dinaintea femeei asociatului său: 
— În genuchi, îi dise el. 
Madame Fromont se depărta, se apăra. 
— Nu, nu Risler, asta nu. 
— Trebue, dise Risler neînduplecat... Restitu- 

ire, despăgubire... In genuchi dar, miserabilo !... 
Și cu o mișcare iresistibilă o aruncâ pe Sidonia 
la picidrele Clarei, apoi, ținând-o mereti de braţ;: 
— Aisă repeţi după mine, şi cuvînt cu cuvint, 

tot ce voiii dice eă: «Dâmnă...» 
— O viaţă întrâgă de umilință, de supunere... 
— O viaţă întrâgă de umil... Ei bine, nu, nu 

pot.... dise ea sculându-se cu avîntul unei ' fiare 
sălbatice ; și scăpată, de strînsârea lui Risler, prin 
acea portiță deschisă care o tenta de la începu- 
tul acestei scene îngrozitâre, o atrăgea în nptea 
negră și spre libertate, ea eşi în fuga mare, aler- 
gând sub zăpada care cădea şi vintul care îi bi- 
cinuia umerii goi, 
— Opriţi-o, opriţi-o... Risler, Planus, vă rog... 

Fie-vă milă, nu o lăsaţi să plece ast-fel... 
Planus făcu un pas către uşă. 
Risler îl opri: 
— Ii interdic să te misci, mă înţelegi !... Iţi cer 

iertare, dâmnă, dar avem de regulat afaceri mai importante de cât acesta. Nu mai e vorba de 
madame Risler acum... Avem de scăpat on6rea 
casei Promont, singura în joc, singura care mă 
ocupă în acest minut... Aide, Planus, la Casă acum 
şi să facem socotelile, | 

Sigismund îi întinse mâna.
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— Tu esci un om de trâbă, Risler, iartă-mă 
că te-am bănuit. 

Risler se prefăcu că nu "1 aude. 
„— O sută de mii de franci de plătit, diceai?... 

Cât ţi-a mai rămas în Casă?... 
Se așeqâ la biroii cu gravitate îndărătul grila- 

jului, răsfoi registrele de socotâlă, inscripţiile de 
rentă, deschise cutiuţele cu giuvaericale, preţui 
cu Planus, al cărui tată fusese bijutier, tâte acele 
diamante ce le admirase odinidră pe femeea sa 
fără a le sci val6rea. 

In timpul acesta, Clara, tremurând din tot cor- 
pul, privea prin geam la grădiniţa albă de zăpadă, 
pe care urma pașilor Sidoniei se ștergea deja sub 
fulgii de zăpadă cari cădea, vrând parcă să arate 
că acestă fugă nu mai avea speranţă de întârcere. 

Şi colo sus, se dansa încă. Credeaii stăpâna 
casei ocupată cu pregătirea mesei, în timp ce ea 
fugea cu capul gol, înăbușind ţipetele-i de tur- 
bare și de durere. 

Incotro mergea ?... 
Ea plecase ca o nebună, cutreerase grădina, 

curţile fabricei, bolțile întunecâse, în care se în- 
funda un vînt sinistru şi glacial. Moș Achille nu 
o recunoscuse; câțe nu văduse el trecând, în 
nOptea aceea, silueţe de acestea învăluite în alb! 

Primul ei gând fu să mergă la tenorul Caza- 
boni, pe care în definitiv nu îndrăsnise săl în- 
vite la bal; dar el ședea în Monmartre, și era 
cam departe pentru halul în care se găsea; şi 
apoi, fi-va el acasă? Părinţii ei ar fi primit'o de- 
sigur; dar ea audea deja plinsetele dâmnei Che- 
be şi discursurile nesfîrşite ale omuleţului. A- 
tunci se gândi la Delobelle, la bătrânul ei Delo-
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belle. La prăbușirea tutor splendorilor sale, ea își aduse aminte de acela care fusese primul ei inițiator în viața mondenă, care îi dăduse lec. țiuni de dans şi de ținută frumâsă când a fost mică, care se bucurase de progresele ei şi care 0 învățase să se crâdă frumâsă înainte ca cine- va săi fi spus acesta. Ceva îi dicea că acest des- moștenit îi va da dreptate impotriva tuturor, Se sui într'una din trăsurile cari staţiona la pârtă și plecă spre bulevardul Beaumarchais la casa ar- tistului, 
De cât-va timp mama Delobelle lucra la pălă- 

dece ore. . | 
Și Delobelle se îngrășa mereă cu câţ «sfânta-i femee» slăbea mai mult In acest moment tocmai era ocupat cu descoperirea unei supe deliciâse cu brânză, păstrată în cenușa sobei, când se bătu cu putere în ușă. Artistul care tocmai văduse în 

în uşă la o oră aşa de târdie. — Cine e acolo? întreb el cu Gre-care frică, — Sînt ei... Sidonia... Deschideţi repede. Ea intrâ tremurând din tot corpul, și, aruncând jos tulpanul care îi acoperea umerii, se apropiă de sobă, al cărei foc era pe isprăvite. Vorbi în- dată, își vărsâ mânia care 0 stringea de gât de un ceas, și pe când povestea scena de la fabrică, cu glasul înăbușit pentru a nu deștepta pe mama Delobelle, care dormea alături, luxul toaletey sale
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în acel etagii al cincilea așa de sărăcăcios, al- 
bețea strălucitâre a rochei ei de bal în mijlocul 
acelor grămedi de pălării ordinare, totul dădea 
întradevăr impresia unei drame, uneia din acele 
sguduiri ale vieţei când ranguri, sentimente şi 
bogăţie sînt prăbuşite deodată. 

— Oh! nu mă mai întore acasă... Sa isprăvit.., 
Sint liberă, liberă! 

— In fine, întrebâ artistul, cine a putut să te 
denunțe bărbatului tău ? 

— Frautz. Sint sigură că Frantz. De la nimeni 
altul n'ar fi creduto... Chiar asră a sosit o seri: 
sore din Egipt... Oh! cum m'a înjosit dinaintea 
acelei femei!... M'a silit să mă pun în genuchi,.. 
Dar am să mă r&sbun. Am luat cu mine îna- 
inte de plecare tocmai ce'mi trebue ca să mă 
r&sbun. 

ȘI surisul ei de odinidră se ivi în colţul buze- 
lor sale vinete. 

Bătrânul actor asculta totul cu mult interes. 
Cu t6tă mila ce o avea pentru” bietul Risler, şi 
chiar pentru Sidonia, care îi părea, în stil de tea- 
tru, «o vinovată frumâsă», nu putu să se oprâscă 
a nu privi lucrul sub un punct de vedere curat 
scenic, şi, stăpânit de mania sa, sfirși strigând: 

— Ce situaţiune minunată pentru un al cinei- 
lea act!.., 

Ea nu'l audi. Absorbită într'o cugetare răută- 
ciosă de care suridea dinainte, ea își apropia de 
foc ciorapii fără jenă şi pantofii cei fini muiață 
în zăpadă. 
— Ei bine, acum, ce ai de gând să faci? în- 

trebâ Delobelle după un moment.
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— Să rămân aci până diminâța... Să iau puţină odihnă... Apoi voii vedea. 
— Vedi că n'am nici un pat să'ți ofer, micuţo. Mama Delobelle s'a culca... 
— Nu te îngriji de mine, bunul meă Delo- belle... Am să dorm în fotoliul acesta. N'am să te supăr cu nimic, fii sigur! 
Artistul oftâ. 
— Ah! da, fotoliul... fotoliul s&rmanei n6stre Zizi. Câte nopţi n'a vegheat ea întrînsul, când o grăbea lucrul!... Ori cum, tot mai fericiţi sînt cei cari mor. 
Avea întotdeauna la disposiţie câte o maximă egoistă și mângăietâre. Abia spusese pe acesta, căși aduse aminte cu grâză că supa trebue să fi răcit de tot. Sidonia îi vădu mișcarea. 
— Dar parcă erai la masa adineaori?... Nu te deranja pentru mine. 

„— Aşa este, ce să-i faci? Asta face parte din artă, din aspra existență pe care o ducem, noi cești Valţi... Căci, vedi, fata mea, ei me ţin tare. Nam renunțat. Nu voit renunţa nici-odată... Ceea ce mai rămăsese încă din sufletul Desireei în acel interior miserabil în care vieţuise timp de două-deci de ani, trebue să se fi cutremurat la acâstă declaraţiune îngrozitâre. El nu va re- nunţa nici-odată!... 
Delobelle continuă: 
— Ori-ce s'ar dice, meseria asta este încă cea mai frumâsă din lume. Esci liber, nu depindi de nimeni. Aparţii gloriei și publicului!... Ah! eă sciă bine ce ași face în locul tăi. Tu nu erai fă- cută să trăesci cu acei burgesi, ce naiba!,.. Iţă
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trebuia existenţa artistică, frigurile succesului, ne- 
prevă&dutul, emoţiunile. 

Vorbind, el se aședase, îşi legase şervetul de 
gât şi'şi turnase o farfurie. mare cu supă. 

— „Fără a mai socoti că succesele tale ca fe- 
mee frumușică n'ar vătăma tocmai succesele tale 
ca actriță... Scii una? Ar trebui să iei câte-va 
lecţiuni de declamaţiune. Cu vocea ta, cu inteli- 
genţa și cu mijlâcele tale, ai putea săi faci un 
viitor strălucit. 

Apoi deodată, vrând so iniţieze deja în bucu- 
riile artei dramatice: 

— Dar, mi-se pare, tu trebue să fii flămîndă?... 
emoţiunile golesc stomacul; ședi lingă mine şi 
ia-ți farfuria asta. Sînt sigur că tu n'ai mâncat 
de mult supă cu brănză. 

El seotoci dulapul ca săi găsescă.un tacăm şi 
un şervet; şi ea se aşeqâ în faţa: lui, îl ajută la 
mâncat şi făcu haz cu el de dificultăţile insta- 
lării. Deja era mai puţin palidă. Se vedea chiar 
în ochii ei o strălucire drăguță provenită din la- 
crimile de adineaori şi veselia de acuma. 

Actriţa! 
Tâtă fericirea vieţei sale era pierdută pentru 

vecie: ondre, familie, avere. Era gonită din casa 
ei, despoiată, desonorată. Indurase t6te umilirile. 
tâte desastrele. Asta nu o împiedecă totuși să 
mănânce cu poită nebună și să facă haz de tâte 
glumele lui Delobelle asupra vocaţiunii şi succe- 
selor ei viitâre. Se simţea ușurată, liniștită, plecată 
în ţara ei adevărată, ţara Țiganilor. Ce avea să-i 
se mai întîmple? Din câte înălțări și scufundări 
avea să se compună noua-i existență neprevădută
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şi capriţiosă? Iată la ce se gândea ea, adormind în fotoliul cel mare al Desireei; dar se gândea și la răsbunare, la scum a ei r&sbunare, pe care o 
, p 1 P ținea la mână, gata la ori-ce moment, și așa de sigură și așa de crudă!



IV 

NOUL COMI AL FABRICEI FROMONT 

Era diua nămiada mare când Fromont se deş- 
teptâ. T6tă n6ptea, între drama, care se juca, de- 
subtul lui şi serbarea care r&suna deasupra-i, el 
dormise adinc întrunul din acele somnuri de ni- 
micire pe cari le ai criminalii în ajunul execu- 
țiunii, şi generalii învinși în n6ptea înfrîngerii lor; 
somn din care ai dori să nu te deștepţi nici o- 
dată și în care vei mârtea dinainte-ţi prin absenţa 
ori cărei sensaţiuni. 

Lumina cea mare care pătrundea prin perdele, 
mărită cu stratul cel gros de zăpadă cu care gră- 
dina şi acoperișurile învecinate erau acoperite, 
îl readuse la sentimentul realităţii. Ei simţi o sgu- 
duitură în întrâga-i ființă, şi chiar înainte de a 
gândi, acea impresie vagă de întristare pe care 
nenorocirile uitate o lasă în dărătul lor. Tâte sgo- 
motele cunoscute ale fabricei, răsuflarea găfăindă 
şi surdă a mașinelor, ereaă în plină activitate. 
Lumea exista prin urmare încă! şi puţin câte 
puţin ideea responsabilităţii se deșteptă întinsul.
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— Astă-di e giua... își dise el cu o mişcare in- voluntară către umbra alcovului, ca şi cum ar fi avut poftă să se afunde din noi în somnul cel adinc. 
Clopotul fabricei sunâ, apoi alte clopote din ve- cinătate, apoi tâca. 
— Dou&-spre-dece deja... Dar mult am dor- mit!... 
Avu un pic de remușcare și un siroțimînt de ușurare la gândul că drama scadenţei trecuse fără el. Cum vor fi făcut cej de jos? De ce nu-l pre- veniseră și pe dinsul? 
Se sculă, dete la oparte perdelele și vădu pe Risler și pe Sigismund vorbind împreună în gră- dină. Ei cari nu 'Și mai vorbea de atâta vreme. Ce se întîmplase dre?,.. Când fu gata să se dea Jos, el găsi pe Clara la ușa odăiei sale. — Nu trebue să ieși, îi dise ea. — Pentru ce? 
— Ră&măi aici... Iţi voi explica totul. -— Dar ce sa întîmplat ?... A venit cine-va de la Bancă? 
— Da, a venit... tratele sati plătiţ, — Plătiţ ? 
— Risler a găsit banii... E] alergă cu Planus de adi dimin6ţă... Pare că femeea sa a avuţ bi- juterii superbe... O singură salbă de diamante a fost vîndută cu dou&-deci mii de lei... A vin- dut şi casa lor de la Asnieres cu tot coprinsul ei, dar fiind-că înregistrarea actului de vindare cerea timp, Planus Și soră-sa ai avansat suma... Vorbind, ea ÎȘI întorcea fața de la dînsul. EI, din partea sa, lăsa capul în jos ca să evite pri- virea ei. -
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— Risler e un om ciudat, urmâ ea, şi când a 
aflat de la cine ţinea femeea sa tot luxul acesta... 

— Cum, dise George înspăimântat. El scie?... 
— Tot... răspunse Clara muiând glasul. 
Nenorocitul păli, bolborosi câte-va cuvinte: 
— Dar atunci... tu? 
— Oh! eu sciam tot, înaintea lui Risler. Ieri 

când te-ai înţors, adu-ţi aminte, ţi-am spus că 
acolo, la Savigny, am audit lucruri fârte crude şi 
că ași fi dat dece an! din viaţa mea să nu fi fă- 
cut acel drum. 
— Claro! 
El avu un avint mare de dragoste, făcu un 

pas ca să se apropie de dinsa; dar ea îi arătâ 
un obraz atât de rece, de o hotărire atît de tristă, 
iar desperarea ei se zugrăvea atât de bine într'o 
indiferenţă neclintită pe întreaga-i figară, că nu 
îndrăsni s'o strîngă la piept cum ar Î avut do- 
rința, și murmură numai fârte încet: 

— Iartă-m8!... iartă-mă!... 
— ME găsesci de sigur prea liniștită, dise cu- 

ragi6sa femee; dar tâte lacrimile ieri le-am văr- 
sat. Ai fi putut să cregi că am plâns asupra ru- 
inei nostre, te înşeli. Cât timp sîntem tineri şi 
sănătoși, asemenea lașităţi nu ne sînt permise. 
Noi sintem armaţi în potriva miseriei şi putem 
so combatem față în faţă... Nu. Ei plângeam asu- 
pra fericirei n6stre nimicite, asupra ta, asupra 
nebuniei, care te a făcut să piergi pe singura și 
adevărata ta amică... 

Ea era frumâsă vorbind ast-fel, mai frumâsă de 
cum Sidonia nu fusese nici o dată, învăluită în- 
tr'o lumină curată care părea că cade pe ea de 
sus de tot ca limpedimea unui cer adînc şi fără
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nori, în timp ce trăsurile ştrengăresci ale celei- 
lalte aveai tot-deauna aerul de a 'și trage strălu- 
cirea lor, lipiciul lor revoltător şi insolent de la 
licăririle talşe ale vre-unei rampe de teatru mic. 
Ceea ce odinidră trăda 6re-care răcelă și imobili- 
tate în fisionomia Clarei se însuflețise acum de 
neliniştile, de îndoielile, de tâte chinurile pasiune; 
şi, ca acei bulgări de aur cari n'aă valâre de cât 
atunci când Monetăria li-a pus pecetea el, acâstă 
față frumosă de femee însemnată cu efigia du- 
rerii păstrase din ajun o expresie neștârsă care îl 
complecta frumusețea. 

George o privea cu admiraţiune. Ea îi părea 
mai vie, mai femee, şi mai adorabilă acum când 
simţea separaţiunea și piedicile dintre ei. Remuș- 
carea și rușinea, intrară în inima sa o dată eu 
acest amor noi, şi el voi să se pue în genunchi 
dinaintea ei. | 
— Nu, nu, ridică-te, îi dise Clara; dacă ai sei 

ce 'mi aduci aminte, dacă ai sci ce față minci- 
nosă și plină de ură am vădut adi n6pte la pi 
cidrele mele. 

— Oh! ei, eii nu mint... răspunse George tre- 
murând... Claro, te rog fierbinte, în numele co- 
pilului nostru... 

In acest moment cine-va bătu în ușă: 
— Ridică-te odată. Tu vedi bine că viața ne 

reclamă... îi dise ea încet cu un suris amar ; apoi 
întrebâ cine voia să le vorbâscă. | 

Era D-nu Risler care ruga pe Domnul să vie 
Jos în biroi, 

— Bine, răspunse ea, spuneţi că vine. 
George făcu un pas ca să i€să, dar ea îl opri :
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— Nu, lasă că mă duc ei. El nu trebue încă să te vadă. | 
— Cu tâte acestea... 
— Vreai ca să rămâi. Tu nu scit încă în ce stare de indignare şi de mânie e acest nenorocit 

pe care voi Paţi înșelat. Dacă l'ai fi vădut adi n6pte cum strivea mâinile femeei sale... 
Ea îl dicea acesta în ochi, cu o curiositate crudă 

pentru ea însăși; dar George nu se emoționâ de 
fel și se mulţumi să răspundă: 
— Viaţa mea aparţine acestui om. 
— Ea îmi aparţine şi mie ; şi eti nu vrea ca 

tu să te dai jos. Destul scandal a fost în casa 
tatălui mei. Gândesce-te că fabrica întregă e în 
curent cu ceea ce se petrece. Sîntem pândiți, spio- 
naţi. A trebuit t6tă autoritatea maiștrilor ca lucrul 
să potă merge astă-di, ca tâte acele priviri cu- 
ri6se să fie ţinute în frîă, 

— Dar se va dice că m'am ascuns. 
— Ei şi dacă sar dice! Cum sînt și bărbaţii 

ăştia... EI nu se dati înapoi dinaintea celor mai 
inari crime: își înș6lă femeea, își înşelă amicul ; 
dar ideea că vor fi acusaţi că li-a fost frică, îi 
atinge mai mult de cât ori ce... Dealminteri, as- 
cultă. Sidonia a plecat, a plecat pentru totdeauna 
şi dacă tu vei eşi de aici, voii crede că vrei să 
fugi dupe -dinsa. 

— EX bine, rămân, dise George... Voii face 
tot ce vei vrea tu, 

Clara se cobori în biroul lui Planus. 
Vădând pe Risler cum se plimba în lung și în 

lat, cu mâinile la spate, tot așa de domol ca în- 
totdeauna, nimeni n'ar fi ghicit ce sa petrecut în . 
viața lui din ajun până acum. Bătrânul Sigismund 

21
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însă strălucea de bucurie, căci el nu vedea în 
tâte acestea de cât scadența sa plătită la ora ho- 
tărită şi ondrea casei scăpată din primejdie. 

Când madame Fromont intrâ, Risler surise cu 
amărăciune şi clătinâ din cap. 

— Sciam bine, că ai să vii D-ta în locul lui; 
dar nu cu D-ta am ei de vorbit. Trebue cuori 
ce preţ să'l văd, să'i vorbesc. Am scăpat de sca- 
dența de adi dimineţă; greutatea cea mare a fost 
înlăturată ; dar mai avem acum să ne consultăm 
în privinţa altor multor lucruri. 

— RBisler, amicul mei, te rog mai aștâptă 
puţin. - - 

— De ce, madame Șorș? n'am nici o clipă de 
perdut..: Oh! dar ghicesc acum, vi-e frică să nu 
cedez unui avînt de mânie... Liniștesce-l... D-ta îţi 
aduci aminte ce am spus: mai presus de ondrea 
mea, me intereseză on6rea casei Fromont. Am 
compromis'o prin greșala mea. Trebue înainte de 
tâte să repar răul ce am făcut sai ce am lăsat să 
se facă. 
— Conduita D-tale față cu noi e admirabilă, 

scumpul meii Risler, o scii bine. 
— Oh! madame... dacă Pai cunâsce!... e un 

sînt... dise bietul Sigismund care, ne mai îndrăz- 
nind să vorbescă amicului săi, voia cel puţin să-i 
arăte căinţa sa. 

Clara continui: 
— Dar te vei putea stăpâni 6re?... Forţele u- 

mane ai o limită... Pâte că în presența aceluia 
care ţi-a făcut atâta r&u... 

Risler îi luâ mâinile şi o privi până în fundul 
ochilor cu o admiraţiune seri6să: 

— Fiinţă scumpă care nu vorbesci de cât de
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răul ce mi s'a făcut... D-ta uiţi că îl urăsc tot atât de mult pentru trădarea sa faţă de D-ta... Dar nimic din tâte acestea nu există pentru mine în acest moment. Acum nu sint de cît un negus- tor care vrea să se înțelegă cu tovarășul său în interesul casei. Să vină dar fără nici o temă, şi dacă bănuesci vre un avînt din parte-mi, r&măi cu noi. Nu voiă avea de cât să mă uit la fiica iostului meii stăpân, ca să'mi aduce aminte vorba și datoria mea. 
— Te cred, amicul mei, dise Clara, și se sui să cheme pe bărbatul ei. 
Primul minut al întrevederei fu îngrozitor. George era alb ca varul, emoţionat și umilit. Ar fi voit 

de o sută de ori mai bine să se găsâscă dinain- tea pistolului acestui om, la două-deci de paşi, în aşteptarea glonţului, decât să apară dinaintea-i ca un vinovat nepedepsit și să fie silit să'şi înfrîne sentimentele într'o conversaţiune rece de interese 
şi de afaceri, 

Risler, fără a se uita la dînsul, umbla cu pași mari prin cameră şi vorbea: 
» _——. Casa nâstră trece printr'o crisă înspăimân- tătore... Catastrofa a fost astă-di înlăturată; dar mai sînt şi alte scadențe... Blestemata aceea de invențiune m'a ţinut mult timp departe de afa- ceri, acum însă sînt liber şi voii putea să mă o- cup de ele iarăși. Dar va trebui să te ocupi şi D-ta de ele. Lucrătorii, amploiaţii ai imitat întru cât-va exemplul patronilor. E o neorînduială și o nepăsare fără s6măn. Adi diminâţă, pentru pri- ma Gră după un an de dile, a început lucrul la 
ora hotărită. Sper că D-ta vei aduce o regulă la tote acestea. Cât despre mine, mă voii apuca de
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desenurile mele. Modelele nâstre saă învechit. Tre- 
bue altele noui pentru nouile maşine. Am spe- 
ranţe mari în 'mașinele nâstre de imprimat. Ex- 
perienţele au reușit mai bine de cum mă aștep- 
tam. Avem acum în mâna nstră mijlocele sigure 
pentru a daun noi avînt comerţului nostru. Daca 
nu ţi-am împărtășit acesta până acum, causa este că 
voiam să'ţi fac o surprindere; dar acum nu mai 
avem nici o surprindere a ne face. Nu este aşa, 
George ? ” 

Vocea sa avu o expresie de ironie așa de sfă- 
şietore, că Clara se înfiorâ, bănuind o isbucnire; 
dar el reluâ fârte natural: 

— Da, sînt bine convins că peste șase luni 
Mașina de imprimat Risler va începe să dea re- 
sultate minunate. Atâta numai, că aceste şase 
luni vor fi grei de trecut. Va trebui să restrin- 
gem, să micşorăm cheltuelile, să facem tote eco- 
nomiile posibile. Avem cinci/desenatori, nu vom 
mai avea de cât doui. Eii mă însărcinez, lucrând 
şi o parte din n6pte, să înlocuese pe cei conce- 
diaţi. Afară de asta, cu începere de la luna acâsta 
renunţ la părtea mea de asociat. Voii primi lefa 
mea de maistru, ca şi înainte, și nimic mai mul. 

Fromont voi să dică un cuvint, dar femeea sa 
îl opri cu un gest și Risler continuâ: 

— Nu mai sînt asociatul D-tale, George. Devii 
tar un comi, cum aș fi trebuit să rămâi întotdea. 
una... De astă-qi actul nostru de tovărăşie e nul- 
Așa vreau eii, mă înţelegi, așa vreati. Vom rămâ- 
nea în condiția asta unul față de celalt, până 
în diua când casa va fi eșită din încurcătură şi 
când ei voiă putea... Dar ceea ce voii face a- 
tunci mă privesce numai pe mine... lacă ce aveam
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să-ţi spun, George. Trebue să te ocupi de fabrică cu activitate, lucrătorii să te vagă, să simţă pe stăpânul în D-ta, şi ei cred că din tote nenoro- cirile ce ai dat peste noi, acestea cel puţin sînt încă reparabile. 
In timpul pausei care urmă, un sgomot de roţi se audi în grădină și două camine mari se o- priră în faţa peronului. 
— ME scusaţi, dise Risler, trebue să vă pără- sesc un moment. Ati sosit caminele pentru în- cărcarea mobilierului mei de sus. 
— Ce fel! îţi vindi şi mobilierul?... întrebă ma- dame Fromont. 
— Desigur... până la ultima bucată... îl dati în- apoi casei. E al ei. | 
— Dar e cu neputinţă, dise George... Asta nu 

0 voit suferi. 
Risler se întârse spre dînsul cu o mișcare de indignare: 
— Cum ai dis? Ce nu vrei să suferi? 
Clara îl opri cu un gest rugător, 
— Adevărat... adevărat... murmurâ el; şi eşi forte repede pentru a scăpa de acea ispită care îl apucase de a'și virsa în cele din urmă t6tă inima sa. 

Etajul al doilea era deșert. Slugile congediate şi plătite de cu dimineţa, lăsaseră apartamentul în desordinea în care se afla după acea sărbare ; el avea întradevăr acel aspect particular al locu- rilor unde s'a petrecut o dramă şi cari r&mân neschimbate între evenimentele întimplate și cele ce se vor întîmpla. Uşile deschise, covârele în- grămădite prin colțuri, tăvile pline cu pahare,
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pregătirile de masă, masa pusă dar neatinsă, pra- 
ful balului pe tâte mobilele, parfumul ei ames- 
tecat de punch, de flori ofilite, de pudră de orez, 
tote acestea amănunte loviră pe Risler la intrare. 

In salonul plin de neorinduială, pianul era des- 
chis, bacehanala din Orfeă în Infern întinsă pe 
pupitru şi tapetele cele bătătâre la ochi, impo- 
sante în acestă neorînduială, scaunele r&sturnate, 
înspăimântate ca să dic așa, dădeaii impresia unui 
salon de vapor naufragiat, a uneia din acele gr6z- 
nice nopţi de alarmă, când aflii deodată, în toiul 
unei petreceri pe bord că o ciocnire a deschis 
flancurile corăbiei şi că apa intră din tâte părţile. 

Scoborirea mobilelor începu. 
Risler privea pe cărăuşi cum lucrati, cu un 

aer nepăsător, ca şi cum sar fi găsit în casa u- 
nui străin. Luxul acesta de care era aşa de feri- 
cit şi așa de mândru odinidră îi însufla acum un 
desgust nespus de mare. Totuşi, când intră în o- 
daea femeei sale, el resimţi o emoţiune 6re-care. 

Era o cameră mare îmbrăcată în atlas albas- 
tru acoperit cu dantele albe. Un adevărat cuib 
de cocotă. Volanuri de tul rupte şi mototolite, fi- 
onge de panglici, flori artificiale zăceau risipite pe 
jos. Lumiînările de la oglinda cea mare, ardând până 
la sfîrșit, crăpaseră fofezile sfeșnicilor; şi patul, 
cu blondurile şi cu perdelele-i albastre, cu acele 
draperii grele date la o parte, neatins în mijlocul 
acelei neorîndueli, părea un pat de n.6rtă, un pat 
de paradă în care nimeni nu va mai dormi vre- 
odată. 

Prima mișcare a lui Risler la intrare fu o por- 
nire de mănie inspăimîntătâre, o poftă de a se a- 
runca asupra acestor lucruri, de a rupe, de a sfă-
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răma, de a sdrobi tot. Căci nimic nu semănă mai 
mult cu o femee de cât odaea ei. Absentă, i- 
maginea ei suride încă în oglindile cari ai re- 
flectat-o. Ceva dintr'iînsa, din parfumul ei favorit, 
rămâne pe tot ce a pus ea mâna. Posiţia ei o re- 
găsesci pe pernele divanulnui, şi urmăresci alergă- 
turile ei de la oglindă la măsuţa de toaletă pe 
desenurile covorului. Aci ceea ce mal ales adu- 
cea aminte pe Sidonia, era o etajeră încărcată cu 
mărunţișuri copilăresci, cu figuri chinezesci miti- 
tele şi neînsemnate, evantaiuri microscopice, far- 
furidre de păpuşă, opinci aurite, păstoraşi şi păs- 
toriţe unii în faţa altora, aruncându'şi priviri de 
porţelană lucitâre şi reci. Acâstă etajeră era su- 
fletul Sidoniei, şi gândirile ei, vecinic banale, mici, 
vanitâse și gole, semăna cu aceste secături. Intr'a- 
devăr, dacă Risler, în acea nâpte, în furia sa, ar 
fi sfărămat acel cap mic fragil, pe când îl ţinea 
în mână, ar fi vădut eșind dintrinsul în loc de 
creezi, o lume întregă de mărunţișuri de eta- 
Jeră. 

Bietul om se gândea cu amărăciune la aceste 
lucruri în sgomotul ciocanelor şi în alergătura că - 
răuşilor, când un pas mic, mărunt dar autoritar 
se audi îndărătul lui; şi D. Chebe, mititelul D. 
Chebe, apăru roşiy, găfăind, aprins. Ca de obi- 
ceiă o luă cu ginerile săi de sus de tot? 

— Dar ce e asta? ce am aflat? Adică cum, 
te muţi? 
— Nu mă& mut, domnule Ch&be... vind. 
Omuleţul făcu o săritură de crap opărit. 
— Vindi? Şi ce vindi? 
— Vind tot, dise Risler cu o voce surdă, fără 

a-l privi măcar.
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— Dar bine, ginere, aibi puţină rațiune, Dâmne! nu die că conduita Sidoniei... De altminteri eu nu sciii nimic, şi nici n'am vrut să sciă nimie.,. Dar, permite-mi să te rechem la demnitatea D- “tale. Se spală rufele murdare în familie, ce dracu! Nu se dă cineva înspect acol cum faci D-ta de aqi dimineţă. Privesce cum stă t6tă lumea la ferestre prin ateliere; şi sub portal mai ales!... Esci cu adevărat obiectul de rîs a] cartierulu! întreg, dra- gul meă. 
— Cu atât mai bine. Desonrea a fost publică, trebue ca reparaţiunea să fie de asemenea pu- blică. 
Liniscea aparentă a lui Risler, indiferența iui la tâte observaţiunile sale, scâseră din sărite pe D. Ch&be. Iși schimbă deodată felul de vorbă și “lu, pentru a vorbi cu ginerele săi, acel ton se- rios şi poruncitor cu care se vorbesce copiilor şi nebunilor. 

— Ei bine, nu! D-ta n'at dreptul să scoţi ni- mic de aici. M& opun formal din tâtă puterea mea de om, şi din tâtă autoritatea mea de tată. Credi 6re că am săți permit să'mi lași copila pe paiele gâle.. O nu! 0 nu! Destule nebunii până acum. Nimic nu trebue să mai iasă din a- partament.. 
Și D. Chăbe, după ce închise ușă, se puse îna- intea ei cu un gest eroic. La naiba! 6re nu era în joc și interesul său. Copila sa lăsată pe paiele g6le, cum dicea el, el însuşi era în primejdie de a nu mai dormi în puf. Era măreț în ţinuta asta de tată indignat, dar el nu o păstrâ mult timp. Două mâini, două minghinele, îl apucară de în-
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cheeturile măinilor, şi se văqu în mijlocul ca- 
merei, iar ușa fu deschisă cărăușilor. 

— Chebe, dragul meii, ascultă-mă bine, dicea 
Risler aplecat spre dinsul... Răbdarea mea a tre- 
cut oră ce margine... De adi dimineţă, fac sfor- 
ţări neaudite ca să mă stăpânesc; dar nu mi-ar 
trebui mult ca furia mea, să isbucnescă, şi vai de 
acela pe care ea va cădea. Sint în stare să fac 
morte de om... Aseultă-mă, plecă, plecă mai re- 
pede... 

Accentul acestor vorbe era așa de teribil, şi fe- 
lul cu care ginerele săi îl sguduia vorbinduii era 
atât de elocvent, că D. Châbe fu imediat convins. 
EI bolborosi chiar câte-va scuse. Bine înţeles, Ris- 
ler avea dreptate să facă ast-fel. Toţi 6menii cin- 
stiţi îl vor aproba.., Și tot mereii se da înapoi spre 
uşă. Ajuns aci, el întrebă cu sfială dacă mica 
pensie a dâmnei Chebe va fi continuată. 

— Da, răspunse Risler, dar n'o mai depășiți 
nici odată, căci acum posiţia mea aicea nu mai 
este aceeași. Nu mai sunl asociatul casei. 

D. Chebe holhbâ nisce ochi mari, şi luâ acea fisi- 
onomie ididtă care făcea pe mulţi 6meni se credă 
că accidentul care-i s'a întimplat-—sciţi, aidoma 
cu accidentul ducelui de Orleans,—nu era vre 
un basm inventat de dinsul; dar el nu îndrăs: 
ni să facă cea mai mică observațiune. Cine-va 
îi schimbase ginerele, de sigur. Risler să fie, a- 
câstă pisică-tigru, care se sbirlea la fie-care cu- 
vînt şi care era în stare să facă mârte de om? 

O şterse repede, şi nu 'şi redobîndi îndrăsnela 
de cât în josul scării, apoi trecu curtea mergând 
cu un aer învingător. 

Când t6te odăile fură desmobilate şi gâle, Ris-
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ler le percurse o ultimă 6ră, luâ cheea și se dete jos ca s'o dea dâmnei George. 
— Puteţi să inchiriaţă apartamentul, dise el, va fi un căștig mai mult pentru fabrică. — Dar D-ta, amice? 
— Eu? ei n'am trebuință de mult. Un pat de fer sus în mansardă îmi ajunge. Unui comi nui- trebue mai mult. Căci, o repet, ei nu mai sînt de adi înainte de cât un comi... Un comi bun, e adevărat, muncitor și credincios, de care nu veţi avea a v€ plânge, puteţi fi siguri. « 
George, care regula nisce socoteli cu Planus, fu așa de mişcat când audi pe acest nenorocit vor- bind ast-fel, că se sculă şi fugi în grabă. Suspi- nurile îl înăbușeai. Clara era deasemenea fârte mișeată, și apropiându-se de noul comi al casei Fromont;: 

Ă — Risler, îi dise ea, îti mulțumesc. în numele tatălui met. 
— La el mă şi gândesc tot timpul, dâmnă, răspunse el fârte simplu. 
In acest moment moș Achille intră, aducând co- respondenţa. 
Risler luâ teancul de scrisori, le deschise una câte una liniștit, şi pe cele citite le trecea lui Si gismund. 
— lată o comandă pentru Lyon... De ce n'ați r&spuns la Saint-Etienne ? 
El se afunda din tâte puterile .în aceste amă- nunte de: afaceri, și o făcea cu o luciditate de in- teligență care provenea tocmai de la acea în- cordare necontenită a spiritului către odihnă și uitare.
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De odată, printre plicurile late, cu nume co- 
merciale pe ele, și a căror hârtie şi îndoitură 
mirosea a biroii, o grabă de expediţie, el dete 
peste unul mai mic, pecetluit cu grijă, care se 
str&cura așa de trădătoresce în mijlocul celor- 
lalte, că la început nici nu-l zărise. Recunoscu re- 
pede acea scriere fină, lungă și sigură. «Domnu. 
luă Risler.— Personal.» Era scrierea Sidoniei. V&- 
dend'o, el resimţi aceeași sensaţiune pe care o 
avusese sus în camera ei. 

Tot amorul lui, tâtă furia lui de bărbat înşelat 
îi se urcâ în inimă cu acea indignare puternică, 
care face pe ucigași. 

Ce-i scria ea? ce minciună inventase iar ? Cât 
p'aci era să deschidă scrisorea, dar se stăpâni. 
Inţelese că, de o va ceti, tot curagiul era să-l 
părăsescă ; şi, aplecându-se spre casier : 

— Sigismund, b&trânule, îi dise el încet de tot, 
vrei tu să'mi faci un servicii. 
— Cum nu!.. respunse bravul om cu entu- 

siasm. Era atât de fericit să audă pe amicul său 
vorbindui cu acea voce blândă a dilelor de odi- 
ni6ră. 

— Vedi, iată o scris6re care mi se scrie, dar 
pe care nu voii so citese acum. Sint sigur că ea 
m'ar împiededa să cuget şi să trăese. Tu ai să 
mi-o păstrezi, nu e așa? și asta de asemenea... 

El sc6se din buzunar un pachetaș, legat bine 
cu o sforicică, pe care i-l întinse prin grilagii. 

Asta este tot ce mi-a rămas din trecut, tot ce 
mi-a rămas de la acea femee. Sint decis să n'o 
mai văd, nici nimic care mi-ar putea-o aduce a 
minte, până ce datoria mea nu va fi împlinită... 
Am trebuință de capul meii întreg, mă înţelegi...
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Tu ai să plătesci renta familiei Chebe... Dacă și ea va era ceva, săi dâi... Dar mie să numi vorbesci de asta nici odată... Cât privesce depo- situl ce ţi-am încredinţat, tu să] păstrezi cu în- grijire până ce ţi-l voiă cere înapoi, Sigismund închise scrisărea şi pachetul într'o cutie secretă a biroului săi cu alte hârtii de valdre. lar Risler începu din nou să'și cerceteze corespondenţa ; dar tot timpul el vedea dinaintea ochilor s&i acele caractere englese fine şi lungi, scrise de o mână mică pe care de atâtea ori şi cu atâta înfocare o strinsese la pieptul să.



V 

SANTANUL 

Ce comi ciudat și consciincios era şi noul comi 
al casei Fromont! 

În fie-care qi lampa lui se aprindea cea dintâi 
și se stiugea cea din urmă la geamurile fabricei. 
li se aranjase sus o odae, sub pod, exact la fel cu 
aceea pe care o ocupase odinidră cu Frantz, a- 
devărată odae de călugăr, ale cărei mobile se 
compuneaii dintr'un pat de fer, o masă de lemn 
alb, și deasupra ei portretul fratelui săii. Reînce- 
puse aceeaşi viaţă activă, regulată și retrasă ca în 

„_vremile de atunci. 
Lucra în continuu şi trimitea să-i se aducă 

mâncarea de la lăptăria cea vechiă. Dar, vai! ti- 
nerețea şi speranța dispărute pentru totdeauna 
răpeaii şi farmecul tutor acelor amintiri. Din fe- 
ricire, îi mai rămăsese Frantz şi madame George, 
singurele două ființe la care se putea gândi fără 
mâhnire. Madame George era tot-deauna de faţă, |. 
gata a îngriji de el şi a-l mângăia; iar Frantz îi 
scria des, fără însă a-i pomeni vreodată de Sido- 
nia. Risler credea că cine-va La pus în curent cu



334 FROMONT & RISLER 

nenorocirea întîmplată, şi că evita și el, în scri- sorile sale, ori-ce alusiune în privința acesta. «0! dacă aș putea să'l aduc înapoi!» Era visul săă şi singura sa ambiţiune: a ridica fabrica și a'şi aduce înapoi pe fratele stii. 
In timpul acesta, dilele treceai una după alta, vecinic aceleași pentru dînsul, în sgomotul activ al comerțului și singurătatea sdrobitâre a durerii. In fie-care diminâţă se dădea jos, cutreera atelie- rele, unde respectul adînc ce însufla, fisionomia-i severă și tăcută restabiliseră ordinea un moment “turburată. La început se flecărise mult şi se co- mentase in multe feluri plecarea Sidoniei. Unii - diceai că a fugit cu un amant, alţii că Risler a gonit-o. Ceea ce zădărnicea tâte bănuelile era a. titudinea celor doi asociaţi unul în faţa altuia, tot aşa de naturală ca și înainte. Câte odată to- tuși, când vorbeai singuri în birou, Risler tre- sărea deodată, ca şi cum ar fi avut o visiune a adulteriului trecut. Se gândea că aceşti ochi ce-i avea dinaintea sa, acea gură, (6tă acea față în- tregă îl minţise de mii de ori. 

Atunci îl apuca pofta să sară asupra miserabi- lului, să-l apuce de gât și să-l strîngă fără milă ; dar gândul la madame (ăeorge îl reţinea întot- deauna. Să pară el mai puţin curagios, mai pu- țin stăpân pe sine de cât acâstă tinără femee ?... Nici Ciara, nici Fromont, nici nimeni altul nu scia ce se petrecea întrînsul. Abia puteai ghici în conduita sa, o străşnicie și o neînduplecare | cari nu-i erai obicinuite. Acum Risler impunea lucrătorilor, şi cei eari nu erai loviți de respect dinaintea părului săi albit într'o singură n6pte, a trăsurilor sale adîncite și îmibătrânite, tremurat
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sub privirea-i ciudată, privire de un negru albăs- 
trit ca oţelul unei arme. Totdeauna fârte bun, 
f6rte blând cu lucrătorii, el devenise acum de 
temut pentru cea mai mică abatere 'de la regula- 
mente. Ai fi dis că se r&sbuna de nu sciii care 
indulgență trecută, 6rbă şi vinovată, de care se 
acusa. 

De sigur, noul comi al casei Fromont era un 
comi admirabil. 

Graţie lui, clopotul fabricei, cu tâte măcăiturile | 
glasului săi lătrân şi dogit, își reluase repede 
autoritatea sa; și acela care conducea totul, nu'și 
îngăduia sieși cea mai mică ușurare. Cumpătat 
ca un ucenic, el ceda trei sferturi din lefă lui 
Planus pentru pensia familiei Châbe, dar nu se 
informa nici odată de ei: Ultima di din lună, omu- 
leţul venea puntual săși iea mica sa rentă, ţ&- 
păn și maiestos față cu Sigismund, cum șâde 
bine unui rentier în funcţiune. Dâmna Chebe încă 
încercase să ajungă până la ginerele ei, pe care 
îl plângea şi iubea; dar numai apariţiunea şalu- 
lui ei cu rămuri de curmal sub pârta cea mare 
făcea să fugă pe bărbatul Sidoniei. 

Tot curagiul cu care se armase era în fond 
mai mult aparent de cât real. Amintirea femeei 
sale nu'l părăsea nici odată. Ce s'a făcut dinsa? 
Unde putea să fie? li era parcă necaz pe Planus 
că nu-i vorbea de dinsa. Seris6rea mai cu s&mă, 
acea scrisre ce nu avusese curagiul s'o deschidă, 
îl turbura. Se gândea mereii la ea. Oh! dacă ar 
fi avut îndrăsnelă, cum ar mai fi cerut-o de la 
Sigismund! 

Intro qi ispita fu prea tare. El se afla singur 
jos în biroii. Bătrânul casier plecase să prăndâ-
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scă, şi lăsase, contra obiceiului săii, cheea pe cu- tie. Risler nu putu să resiste. El deschise, căută, scotoci î6te hârtiile. Scrisârea nu mai era acolo. Sigismund o va fi ascuns desigur într'un loc mai sigur, pâte chiar fiind-că prevăduse cele ce se în- tîmplaiă în acel moment. În fond, Risler nu fu tocmai supărat de acestă neisbândă ; căci scia bine că de ar fi găsit scris6rea, tâtă resemnarea activă, ceşi impusese cu atâta greutate ar fi fost zădăr- niciţă, 
In cursul s&ptămânei, tot mai mergea încă. E- xistența era suportabilă, absorbită în miile de griji ale casei şi atât de obositâre, că Risler, odată cu ivirea nopții, cădea pe pat ca o masă inconsei- entă. Dar dumineca era pentru dînsul lungă și durerâsă. Tăcerea din curţi și din atelierele pus- tii, deschidea gândirii sale un câmp mai vast. In- cerca să lucreze; dar înboldirea la lucru a celor. alți, îi lipsea lui însusi. EI singur era ocupat în acea fabrică mare de repaos, a cărel respirare în- săși se oprise. Lacătele încuiate, persienele lăsate în jos,-vocea răsunătâre a lui moș Achille care se juca cu câinele prin curţile pustii, totul respira a singurătate. Până și cartierul îi lăsa acestă im- presiune. Prin stradele cele late, unde trecătorii erau tăcuţi şi rari, sgomotul clopotelor sunând de vecernie cădea melancolic, și une-ori ecoul unei gălăgii parisiene, uruitul roților, o flașnetă întâr- diată, sfirl&za unei vindătâre de plăcinte, străbă. teaii acâstă tăcere vrând parcă s'o mărscă și may mult, 

Risler căutâ combinaţiuni de flori şi de frundi- şuri, şi pe când mănuia creionul, gândul săi, care nu găsea în asta o aplicaţie suficientă, sbura de-
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parte, se avînta în fericirea trecută, în catastrofele 
neuitate, îndura martiriul şi la întârcere întreba 
pe s&rmahul somnanbul, nemișcat la masa luj: «Ce ai făcut în lipsa mea?» Vai! el nu făcuse nimic, 

O! acele dumineci lungi, triste şi chinuitâre! 
Gândiţi-vă că în inima lui se adăoga la tâte a- 
cestea și acea superstiție populară pentru dilele 
de sărbătâre, pentru acea odihnă de două-deci 
și patru de ore, care-ţi redă curagiul şi puteri 
noui. Dacă ar fi eșit, vederea unui lucrător în- 
soţit de femeea şi de copilul săă i-ar fi smuls 
lacrimile, dar viaţa-i retrasă de călugăr îi păs- 
tra alte suferinţe, desperarea ' celor singuratici, re- 
voltele lor îngrozitâre când deul căruia saă în- 
chinat nu răspunde la sacrificiile lor. Deul lui 
Risler fusese lucrul, dar fiindcă nu mai găsea în 
el nici liniște nici seninătate, el nu mai credea 
într'însul și-l blestema. 

Adesea-ori, în acele ore de luptă, ușa sălei de desen se deschidea încet, și în pervazul ei apă- 
rea Clara Fromont. Isolarea bietului om în acele 
lungi după prânduri de duminecă îl făcea milă 
și ea venea cu fetiţa să-i ţie de urât, sciind din 
experienţă cât de comunicativă e bucuria copii- 
lor. Micuța, care mergea deja singură, se smu- 
cea din brațele mamei-si şi alerga spre amicul ei. 
Risler audea pașii ei mititei și grăbiţi. Simţea a. 
cea respirare uş6ră înapoia sa şi imediat era co- 
prins de impresia ei liniștitâre și înveselitâre. Ea 
îi punea cu atâta iubire micile-i braţe prăsulii 
în jurul gâtului, cu râsul ei naiv şi nesciutor, și-l 
săruta cu guriţa-i drăguță care nu mințise nici- 
odată. Clara Fromont, în piciore lingă ușă, îi 
privea suridând. 

9 29 E
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— Risler dragă, îi dicea ea, trebue să te mai 
dai jos în grădină... lucrezi prea mult. Ai să te 
înbolnăvesci. 

— Nu, nu, dâmnă... din potrivă, toemai lucrul 
îmi face bine... M& împiedecă de-a gândi... 

Apoi, după o pausă lungă, ea relua; 
— Aide, dragul meii Risler, trebue să cauţi să 

-uiţi. 
Risler clătinâ din cap. 
— Să uit?... Ore e cu putință?,.. Sînt lucruri 

peste puterile omenesci. Se iartă, dar nu se uită. 
Mai întotdeauna fetiţa isbutea să-l tragă după dîn- 

sa în grădină. Trebuia vrând nevrând să jâce de-a 
balonul sati de-a nisipul cu ea; dar stângăcia, 
lipsa de vioiciune a tovarăşului ei de joc isbeau 
repede pe fetiţa. Atunci ea înceta jocul și se mul- 
țumea să mârgă cu gravitate printre șirurile de 
cimşir, mână în mână cu amicul ei. După un 
moment, Risler uita cu desevirșire că micuța era 
cu el; și fără ca să bage de s6mă, căldura cea 
dulce a mănuţei: avea un efect magnetic de uşu- 
rare asupra sufletului săi plin de răni. 

Se iartă, dar nu se uităi.. 
Sărmana Clara scia şi ea acâsta ; căci ea nu 

uitase nimic, cu tot curagiul ei cel mare şi ideea 
ce'și făcea de datoria sa. Pentru ea ca și pentru 
Risler, mediul în care vieţuia era o aducere a- 
minte continuă -a suferințelor sale. Fără milă, o- 
biectele cari o înconjurată îi redeschideai meret 
rana gata a se inchide. Scara, grădina, curtea, 
toţi aceşti martori, toți aceşti complici muţi al a- 
dulterului, aveai în unele dile o fisionomie ne- 
înduplecată. Până şi grijile, măsurile pe cari le 
lua bărbatul ei pentru a-i cruța nisce amintiri
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durerâse, afectaţiunea lui de a nu mai eși sera, 
de a-i povesti drumurile pe cari le a făcut, nu 
făcea decât să-i aducă și mai bine aminte gre- 
șala. Ea avea câteodată poftă să-i spue să aibă 
milă de ea şi să-i dică: «Nu fă prea mult...» Cre- 
dinţa era într'însa sfărâmată, şi suferinţa grâznică 
a preotului care se îndoesce și care vrea cu tâte 
acestea să remână credincios făgăduinţei sale, se 
trăda în zîmbetul ei amar, în blândețea-i rece şi 
tăcută. 

George era fârte nenorocit. Iși iubea femeea a-. 
cum. Mărinimia naturei ei îl învinsese. De astă-dată 
amorul săă era plin de admirațiune, şi pentru ce 
n'am dice totul! mâhnirea Clarei o lua drept o 
cochetărie care nu era în natura ci, şi care i-a 
lipsit întotdeauna în ochii bărbatului ei. Era din 
acel tip ciudat de 6meni cărora le place să facă 
conciste. Sidonia, capriţi6să şi rece, convenea a- 
cestei slăbiciuni a inimei. După ce o părăsea cu 
un adio plin de dragoste, o repăsea a doua qi 
indiferentă, distrată, și acestă trebuință nesfîrșită, 
de a o înflăcăra din noă îi ţinea loc de pasiune - 
adevărată. Seninătatea în amor îl obosea, cum îi 
obosesce pe marinari o călătorie fără furtuni. De 
astă dată a fost cu femeea sa fârte aprâpre de 
naufragiu ; şi în momentul de față tâtă primej- 
dia nu era încă înlăturată. Scia că Clara sa des- 
lipit de dînsul și că ea nu mai aparţine decât 
copilului, singurul lanţ între ei de aci înainte. A- 
câstă depărtare o făcea să pară în ochii lui și 
mai frumosă, şi mai dorită; şi pentru a o câștiga 
iarăși, punea în joc tâtă arta lui de seducere. 
Simţea că încercarea era forte anevoidsă și că nu 
avea de a face cu o ființă banală. Cu tâte acestea
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el nu perdea nădejdea. Câte o-dată, în fundul a- celei priviri atât de blânde şi în aparență atât de 
nepăsătâre, care observa sforțările sale, o licărire 
vagă îi dicea că pâte să spere. 

Cât despre Sidonia, nici că se mai gândea la 
dînsa. Și să nu se mire niminea de acestă TUp- 
tură morală așa de neașteptată. Aceste două fi- 
ințe superficiale n'aveaă nimic care să le fi pu- 
tut înlănţui tare una de alta. George era incapa. 
bil să resimţă impresii durabile, afară numa! de 
ar fi fost renoite fără încetare; Sidonia, din par- 
tea-i, nu putea să însufle nici o patimă puternică 
sau continuă. Era unul din acele amoruri de co- 
cotă și de pierde-vară, amor făcut din vanități, 
din interese de amor proprii, care nu inspiră 
nici devotament nici statornicie, ci numai aven- 
turi tragice, dueluri, sinucideri ; amor pe care esci 
totdeauna în stare să învingi și de la care te 
întorci vindecat. Pâte că, dacă ar fi revădut-o, el 
ar fi cădut din noi în mrejile er; dar curentul 
fugei dusese pe Sidonia prea repede și prea de- 
parte pentru ca o întârcere să mai fie cu putință. 
In ori ce cas, el simţea un fel de ușurare de a 
putea trăi fără să mință,; şi existența cea nouă 
ce ducea, existență de muncă și de privaţiuni, cu 
un scop îndepărtat de reuşită, nu'l descuraja de 
loc. Un adevărat noroc! căci pentru ridicarea ca- 
sei se simţea nevoe de curagiul şi de voința am- 
bilor asociaţi. 

S&rmana casă Fromont era întradevăr găurită 
din tâte părţile. Aşa că tata Planus petrecu încă 
multe nopţi rele, chinuit de urmărirea, grOznică 
a scadenţei şi de visiunea fatală a omuleţului al-
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bastru. Cu economii însă din ce în ce mai mari, 
se isbutea a se plăti mereii. 

După cât-va timp, patru mașini de imprimat 
Risler, definitiv instalate, începură a funcţiona în 
fabrică. O mare mişcare se produse în comerţul 
tapetelor. Lyon, Caen, Rixheim, centrele cele mari 
ale industriei, erat fârte îngrijate de acea minu- 
nată «rotativă şi dodecagonă». Apoi într'o bună 
diminsţă, firma Prochasson se presentâ şi pro- 
puse să dea trei sute de mii de lei, cu. dreptul 
numai de a avea o parte din brevet. 
— Ce trebue să facem?... întrebă Fromont pe 

Risler. , : 
Acesta dete din umeri cu un aer nepăsător! 
— 'Treba D-tale, gândesce.-te... Asta nu mă pri- 

vesce pe mine. Fii nu sînt de cât un comi. 
Be&spunsul acesta, dis cu răcâlă dar fără mânie, 

cădu ca un duș pe bucuria neprecugetată a lui “Fromont şi îi reaminti gravitatea unei situaţiuni pe 
care el tot mereii o uita. | 

Totuşi, găsindu-se singur cu scumpa sa ma- 
dame Șorș, Risler o sfătui să nu primeâscă oferta firmei Prochasson. 

— Aşteptaţi... nu vă grăbiţi. Mai târdii, veţi vinde mai scump. 
El nu vorbea de cât de ei în acestă afacere, cu tote că gloria întregă îi aparținea numai lui. Se vedea că el se deslipea deja dinainte de viito- 

rul lor. 

In timpul acesta comandele soseaii, se îmul- țeaii. Calitatea hârtiei, preţurile scădute din causa ușurinţei fabricaţiunii, făcea imposibilă ori ce concurență. Nu mal era nici o îndoială, că un
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viitor strălucit aștepta casa Fromont. Fabrica re- 
luase înfățișarea ei înfloritâre de odinidră şi băză- 
itul ei cel mare de stup. Se lucra cu zel în tâte clădirile sale, pline cu sutimi de lucrători. 'Tata 
Planus nu mai ridica nasul de pe biroii; din gră- 
diniţă, îl vedeai aplecat pe nisce registre grâse de 
încasări, aliniând în ţifre măreț așternute bene- 
ficiile Mașinei de imprimat. 

Risler lucra şi el, fără odihnă și fără răgaz. 
Prosperitatea care se întorsese, nu schimbă în- 
tru nimic traiul săi isolat; de la ferâstra cea mai 
de sus a celui din urmă etagii, el audea venind 
spre dînsul sgomotul activ al mașinelor sale, In- 
tr'o di însă, se află în fabrică că Mașina de îm- 
primat, din care șe trimisese un exemplar la ex- 
posiţia cea mare din Manchester, căpătase o me- 
dalie de aur, şi prin urmare consfinţirea defini 
tivă a succesului ef. Madame George chemâ pe 
Risler în grădină, la ora prânzului, voind să-i a. 
nunțe ea însăși acâstă veste bună. 

Un zîmbet de mândrie se ivi pe obrazul săi 
înbătrânit şi posomorit. Vanitatea sa de inventa- 
tor, mândria gloriei sale, mai ales ideea de a re- 
para întrun mod așa de strălucit răul făcut de 
femeea sa, îi procurară un minut de fericire a- 
devărată. El strînse mâinile Clarei, şi murmurâ 
ca în timpurile fericite de odinidră: 

— Sint mulţumit... Sînt mulțumit... 
Dar ce deosebire în intonare! Pronunţase de 

astă-dată fără vervă, fără speranţă, numai cu sa- 
tisfacțiunea datoriei împlinite şi nimic mai mult. 

Clopotul sunâ reînceperea lucrului şi Risler se 
întârse liniștit la desenurile sale ca și în celelalte 
dile.
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După un moment, se dete din noii jos. La ur- 
ma urmelor, noutatea acesta îl mișcase mai mult 
de cât lăsa să se arăte. Umbla în sus și în jos 
prin grădină, se învîrtea pe dinaintea biroului ea- 
sierului, suridend cu amărăciune tatălui Planus 
prin geamuri. 

— Ce o fi având iar? se întreba bătrânul. 
Ce o fi vrând sămi spuie? 

În fine, când se înserâ, în momentul de a în- 
chide biroul, celalt se hotări să intre şi săi vor- 
hâscă: 
— Planus, bătrânule, aș vrea... 
Stătu puţin la îndoială. 
— Aş vrea să'mi dai... scrisârea, scii, scris6rea 

aia mică, cu pachetul. 
Sigismund îl privi încremenit. În naivitatea lui. 

îşi închipuise că Risler nu se mai găndea la Si- 
donia, că a uitat-o cu totul. 

— Cum!... tu vrei?... 
— EX bine, da! cred că o merit. Mi-e îngăduit 

acum să mă gândesc puţin și la mine. Destul 
m'am gândit la alții. 

— Ai dreptate, dise Planus. Ei bine! iată ce 
o să facem. Scris6rea și pachetul tăă sînt la mi- 
ne. le Montrouge. Dacă vrei, mergem să luâm 
masa la Palais-Royal, îţi aduci aminte, ca în vre- 
mile cele bune. Eu fac cinste... Udâm medalia 
ta cu vin vechiii, ceva extra!... Apoi mergem a- 
mâîndoi acasă și îţi iei mărunţişurile; şi dacă va 
fi prea târdiă ca să te mai întorci, domniş6ra 
Planus, sora mea, îţi va pregăti un pat şi te 
vei culca la noi... Acolo ai să fii forte bine... 
ca la ţară... lar mâine diminâță, la ora șepte, 
ne întorcem împreună la fabrică cu primul om- 

i]
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nibus... Aide, frate, fă'mi plăcera asta. Dacă mă reusi, am să cred că tot supărat esci pe bătrânul tăi Sigismund... 
Risler primi. El nu se gândea de loc la ser- barea medaliei, ci la deschiderea cât mai repede a scrisorei celei mici, al cărei drept de a o ciţi „Îl căştigase îusfirșit;, 
Trebui să se îmbrace. Ce greutate pentru din- sul, care de şase luni se purta în aceiaşi haină de lucru. Și ce eveniment în fabrică! Madame Fromont fu imediat informată : 
— Madame, madame... Ese D. Risler. Clara îl privi prin geamuri; şi corpul lui cel mare, încovoiat de întristare, sprijinit de braţul lui Sigismund, îi pricinui o emoţiune adincă, "ciudată, pe care n'a uitat-o de atunci. In stradă, 6menii saluta pe Risler cu interes. Fie care bună diuă îi încăldea inima, Avea atâta nevoe de bună voință! Dar sgomotul trăsurilor îl cam ameţea. 
— Mi se învirtesce capul... dicea el lui Pla- nus. 
— Râzămă-te bine de mine, b&trănule... n'aibi frică. 
Și bravul Planus își înălța talia şi:şi plimba prietenul cu aceeași mândrie naivă şi fanatică cu care ţtranul de la Sud își plimbă sfîntul din sa- tul s&ă. 
Ajunseră în stirşit la Palais-Royal. Grădina era plină de lume, care venea să a. udă musica. In praful şi în sgomotul scaunelor. fie-care își căuta un loc. Cei doi amici intrară re- pede în restaurant pentru a scăpa de acea îm. bulzeală. Se aşezară întrunul din salânele cele
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mari din etajul întâi, de unde se vedea verdâţa 
arborilor, trecătorii și havuzul cu apa-i ţişnitâre 
între cele două tarle de flori melancolice. Pen- 
tru Sigismund, era idealul luxului acea sală de 
restaurant, cu aur peste tot, împrejurul oglindi- 

+2 policandru și până pe tapetele călcate. 
vetul a.!, !ranzela, lista de mâncări cu preţ 

fix îl umplea de bucurie. 
— E bine aici, nu e așa?... dicea el lui Ri. 

sler. 
Apoi, la fie-care din mâncările acestei mese a 

doi lei cinci-geci de 'bant, el scotea câte o exela- 
maţie și umplea cu deasila farfuria amicului săti 

— Mănâncă din asta... e bun. 
Celalt, cu tâta dorința ce avea de a face o- 

n6rea serbării, părea preoqpat şi se uita mere 
prin ferâstră afară. 

— ți aduci aminte, Sigismund?... îl întrebă el 
după un moment, 

Bătrânul casier, afundându-se în amintirile de 
odinidră, de când cu debutul lui Risler în fabrică 
răspunse: 

— Cum să numi aduc aminte?... Intâia ră 
când am mâncat noi aici era prin Februarie 46, 
anul în care s'a instalat în fabrică cilindrele cele 
noui. 

Risler clătinâ din cap: 
— O nul. ei îţi vorbese de acum trei ani... 

Colo, în faţă, am mâncat, în sâra aia neuitată. 
Şi îi arăta ferestrele cele mari ale salonului V6- 

four pe care un apus de sâre îl'ilumina ca can- 
delabrele de la o masă de nuntă. 

— Bine dici, e adevărat..., murmurâ Sigismund 
cam încurcat. Ce idee nenorocită avusese să'şi
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ducă prietenul tocmai întrun. loc care îi amintea nisce lucruri atâţ de durerâse ! 
Risler, care nu voia să strice veselia mesei, ridicâ deodată paharul. 
— Aide în sănătatea ta, bătrâne camarad. Se silea să schimbe conversațiunea. Dar un mi- nut mai târdiii, el însuşi revenea la subiectul di- nainte, și fârte încet ca și cum i-ar fi fost rușine, îl întrebă pe Sigismund? 
— Ai mai vădut-o! 
— Femeea ta?.. Nu, nici odată. — Na mai scris de atunci? 
— Nu... nimic. 
— Insfirşit, tu trebue săai vești de la dînsa. Ce a făcut în timpul acestor șase luni? Şade la pă- rinții ej: e 
— Nu. 
Risler păli. 
El sperase că Sidonia se va întârce la părinţii ei, și că va munci ca dinsul, pentru a uita și a se pocăi. Se gândise adesea Ori, ca în urma ce- lor ce va afla despre ea când va avea dreptul să se ocupe de dînsa, să'și reguleze viaţa sa viitâre ; şi se vedea deja într'un viitor depărtat, care a- vea aparenţa nehotărită a unui vis, exilat cu fami- lia Châbe în fundul vre unei provincii necunos- cute, unde nimic nu-i va putea aminti ruşinea trecutului. Acesta nu era încă un plan, desigur ; dar vieţuia în fundul minţii sale ca o speranță, şi trebuinţa ce au tâte ființele de a năzui după fericire, 

— E în Paris?... întrebă el după un minut de resgăndire.
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— Nu.. A plecat acum trei luni. Nu se scie 
unde. 

Sigismund nu adăogâ că ea plecase cu teno- 
rul ei Cazaboni, al cărui nume îl purta acum, că 
eutreeraii împreună orașele de provincie, că ma- 
ma ei era desolată, că nu mai voia s'o vadă şi că 
numai avea sciri de la dînsa de cât prin Delo- 
belle. Sigismund credu de datoria lui a nu spune 
nimic din tote acestea și după ultimul cuvînt: 
«A plecat,» el tăcu. 

Risler din partea sa nu îndrăsnea să mai în- 
trebe nimic. 

Pe când se găseau ast-fel, unul în faţa altuia, 
cam încurcaţi de tăcerea lor, musica militară is- 
bucni sub arborii din grădină. Se cânta una din 
acele uverturi de operă italiană cari par făcute 
pentru cerul albastru al plimbărilor publice, și ale 
cărei note numerâse se amestecă, înălțându-se în 
aer, cu ciripitul rândunicilor, cu avintul apei ţiş- 
nitâre ca mărgăritarul. Arămurile strălucitâre fac 
să reiesă bine dulceţa căldicică a serilor de vară, 
în urma dilelor atât de obositore şi atât de lungi 
la Paris. Pare că ele singure se mai aud în sgo- 
motul general. Uruitul roţilor îndepărtate, şi ţi- 
petele copiilor cari se j6că, paşii celor cari se 
plimbă sînt înghiţiţi de undele sonore ţișnitâre 
şi r&coritâre, tot aşa de trebuinci6se Parisienilor 
ca și stropirea dilnică a locurilor lor de plimbare. 
Jur împrejur florile obosite, arborii albiţi de praf, 
fețele pe care căldura le a pălit și obosit, tâte 
durerile, tâte miseriile unui oraș mare încovoiate 
și gânditâre pe băncile din grădină, primesc de 
la dînsa o impresie de ușurare și de împrospătare.
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Aerul este 'sguduit, primenit de aceste acorduri cari îl străbat umplându-l de armonie. Bietul Risler resimţi o ușurare în încordarea nervilor săi, 
—_ Ce bine îmi face puţină musică... dicea el cu nisce ochi strălucitori, și adăogâ lăsând ochii în jos. 
— Mi-e inima grea, bătrânule... Dacă ai sei... Stătură fără a'şi vorbi, răzimaţi de ferestră, pe când li se servea cafeaua. 
Apoi musica Încetă, și wradina se goli. Lumi- na întârdiată prin colțuri se urcâ pe -acoperișuri, aruncâ ultimele-i raze prin geamurile cele maj înalte, urmată de păstrile și de rândunicele cari din șghiabul unde se aflai ghemuite unele Îîngă altele, salutară cu un uitim ciripit diua care se termina. 
— Să vedem... Unde mergem ? dise Planus e- şind din restaurant, 
— Unde vrei... 
In apropiere, întrun etagiui întâiă din strada Montpensier, era un șantan, unde se vedea in- trând lume multă: 
— Ce ici, ne urcăm... întrebă Planus, care voia să împrăștie cu ori-ce preţ întristarea amicului s&i..., berea e aci excelentă, 
Risler se lăsâ să fie înduplecat; de şase luni nu_ mai băuse bere... 
Șantanul era un fost restaurant transformat în sală de concert, Trei odăi mari una lîngă alta aj căror. pereţi se dăduseră jos, erai susținute și se- parate prin stâlpi auriţi, o decorațiune în stil mau- rie roșii-aprins, albastru - limpede, cu semilune Mici şi turbanuri învîrtite ca ornamenţ.
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„Cu tote că era încă de vreme, sala era plină; 
dar înăbușeaii de la intrare, vădând numai acea 
mulţime de 6meni aşegaţi în jurul meselor, și 
în fund de tot, pe jumătate ascunse de stilpi, fe- . 
mei înghesuite pe o estradă, îmbrăcate în alb, în 
căldura și sub strălucirea gazului. 

Cei doi amici avură mare greutate ași găsi 
câte un loc; şi încă acestea la spatele unui stilp 
așa că nu puteaii vedea de cât o jumătate din 
estradă, ocupată în acest moment de un domn 
chipeș în frac şi mănuși galbene, fresat, pomădat 
care cânta cu un glas răsunător. 

Frumoşii mei lei cu come de aur 
De sângele turmelor însetaţi 
Opriţi-v€ !... eu sînt de sentinelllă 7... 

Publicul—negustorași de cartier cu femeile şi 
domniș6rele lor,—părea entusiasmat; femeile mai 
ales. Acest păstor măreț al deșertului care vorbea 
leilor cu atâta autoritate și 'și păzea turma în ţi- 
nută de gală, represinta perfect idealul acelor i- 
maginaţiuni negustoresci. De aceea, cu tâtă apa- 
rența lor burgesă, toaletele lor modeste şi bana- 
litatea zîmbetului lor de teșghea, tâte aceste fe- 
mei, întindându-și ciocurile lor către momâla sen- 
timentului, arunca nisce ochi galeși în spre cân- 
tăreţ. Era comic să vedi acea privire spre estradă 
transformându-se deodată, devenind dispreţuitâre 
şi crudă când cădea pe bărbat, pe sărmanul bărbat 
care şedea în fața femeei şi sorbea dintro halbă: 
«Numai tu n'ai fi stare să stai de sentinelllă la 
barba leilor și în frac încă şi cu mânuşi galbene. .» 

Și ochiul bărbatului părea că răspunde:
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— Așa e, ăsta e un voinie cum se cade. Fârte indiferenți față de acest gen de eroism, Risler și Sigismund îşi sorbeai berea fără a da tocmai o atenţie mare musicei, când la sfirşitul romanțe, în aplausele, țipetele şi gălăgia cari ur- mară, tata Planus scâse 0 exelamaţie : — Ia uită-te! e ciudat... par car fi... ba da, nu me înşel .. E el, Delobelle! 
Era într'adevăr ilustrul Delobelle, pe care Pla- nus îl zărise în rîndul întâi de lingă estradă. Ca. pul lui cărunţit se vedea pe trei sferturi. Sta răzi- mat alene de un stilp, cu pălăria în mână, în ţi- nuta sa cea mare de la Dremiere ; cămașă de o albeţă strălucitâre, părul fresat cu maşina, frae negru, cu o cameliă la butonieră în loc de deco- raţie. EI privea din când în când la mulţimea de Gmeni cu un aer cu toţul superior; dar mai ales pe estradă se uita, cu mine amabile, cu zîmbete mică de încurajare, cu aplause pe ascuns, adresate unei pers6ne pe care tata Planus nu putea so vadă din locul săă. 

Presenţa ilustrului Delobelle întrun şantan nia- vea nimic extraordinar, de dre-ce el își petrecea tte serile afară din casă; totuși bătrânul casier simți un fel de turburare mai ales când zări în același rînd printre spectatori o pălărie albastră de damă şi nisce ochi de oţel. Era madame Dob- son, sentimentala profesâre de cânt. In fumul lu- lelelor şi în mulțimea amestecată, aceste două iisionomii apropiate una de alta făceaii lu Si. gismund efectul a două vedenii dintrun vis u- rât. Ii tu frică pentru amicul săă, fără săși pâtă da sâma de ce; şi imediat îi veni ideea să'] scâță de acolo: ,
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— Să plecăm, Risler... E o înăbuşâlă prea 
mare aci. 

In momentul când se sculat, — căcă lui Risler 
îi era tot una de a rămânea sai de a pleca, — 
orchestra compusă dintr'un piano şi câte-va viori, 
începu o riturnelă bizară. Se făcu în sală o tă- 
cere de curiositate. Din tâte părţile se audea: «Sst!... 
Sst!... jos W» 

Fură siliți să se așege iar. Dealminteri Risler 
începuse a se neliniști. 

— Pare că cunose aria asta, iși dicea el. Unde 
Gre am audit-o? 

Un tunet de aplause și o exclamare a lui Pla- 
nus îl făcură săși ridice ochii. 
— Vino, vino.. să eşim... dicea casierul, silin- 

du-se să-l tragă după dînsul. 
Dar era prea târdiu. 
Risler vEduse deja pe femeea sa cum înainta 

spre marginea estradei și se închina dinaintea pu- 
blicului cu surisuri de dansatâre. 

Purta o roche albă ca în n6ptea balului; dar 
de astă dată se vedea mai puţină nobleţă în ţi- 
nuta ei şi un fel de nepăsare obrasnică. 

Rochea se ţinea abia de umeri; p&rul fălfăia 
într'o câţă blondă de asupra ochilor, și în jurul 
gâtului o salbă de mărgăritare prea grâse pen- 
tru a fi adevărate se resfăţa cu o vioiciune de 
sclipire falşă. Delobelle avuse dreptate : o viaţă de 
țigan i-a trebuit ei. Frumuseţea ei căpătase nu 
sciu ce expresie nepăsătâre care o caracterisa, fă- 
cea din ea tipul femeei scăpate, lăsată în voia 
tutor întîmplărilor şi decădând din treptă în trâptă 
până în fundul cel mai adînc al infernului pa-
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risian, fără ca nimic în lume să fie în stare dea o readuce la lumină şi la aer curaț. 
Și cât părea de fericită în meseria ef de cân- tăreță! Cu ce îndrăsnelă înainta pe estradă! On! dacă ea ar fi putut să vadă privirea desperată și groOznică care o fixa din sală, de după un stilp, surisul ei n'ar mai fi avut acea nepăsare neruşi- nată, vocea ei n'ar fi găsit acele inflexiuni gin- gaşe și pline de lâncedâlă pentru a cânta singura romanţă pe care madame Dobson a putut s'o înveţe vreodată : 

Biata, fetiță mamzel Zizi, 
Amorul, amorul a zăpăcit 

Capul ei. 

Risler se sculase cu tâte sforțările lui Planus de a-l reţinea. 
— JOS... jos..., îi se striga. 
Nenorocitul nu mat audea. 
Iși privea femeea, 

Amorul, amorul a zăpăcit 
pul ei. 

repeta Sidonia cu cochetărie. 
Un minut el se întrebă dacă nu trebue să sară pe estradă și să omore tot în drumul sti. Scân- tei roşii îi scăpărai în ochi, era orb de furie. Apoi deodată fu coprins de ruşine și de scâr- bă, și se repegi afară r&sturnând scaunele, me- sele, urmat de spaima și de blestemele tutor a- celor burgesi scandalisați. 

 



VI 

RESBUNAREA SIDONIEI 

Nici odată, de două-geci de ani de când locuia 
18 Montrouge, Sigismuid nu se intorsese acasă - 
așa de târdiui, fără a preveni pe soră-sa. De aceea 
şi domniș6ra Planus era într'o mare neliniște, 
Trăind într'o comunitate de idei și de simțiminte 
cu fratele ei, neavând decât un singur suflet pen- 
tru ea și pentru el, bătrâna fată avusese timp, de 
mai multe luni tote neliniştile, tâte temerile, ca- 
sierului ; şi chiar îi rămăsese, încă acum, o mare 
uşurinţă de a tremura și de a se emoţiona. La 
cea mai mică întârdiere a lui Sigismund, ea gân- 
dea: 
— Oh! D-deule... numai să nu se fi întimplaţ 

ceva la fabrică! a Si 
lată de ce, în sâra aceea, odată găinăria cul- 

cată, iar masa ridicată fără a fi fost atinsă, dom- 
nișora Planus se aședase în sălița josă și aştepta 
plină de neliniște. 

23
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In fine pe la un-spre-gece ore se sunâ. Un su- 
net sfiicios şi trist, care nu semâna întru nimic 
cu sunetul viguros al mâinei lui Sigismund. 

— D-ta esci, domnule Planus ?... întrehâ b&- 
trâna domnișdră de sus de pe peron. 

Era el; dar nu venea singur. Un om mare cu 
totul încovoiat îl urma, și care intrând, dise bună 
seră cu glasul încet. Atunci numai domniș6ra Pla- 
nus recunoscu pe Risler, pe care nul mai vă- 
duse de la visita de anul noi, adică cât-va timp 
înainte de tote acele drame ale fabricei. Ea abia 
putu să'și reţină o exclamare de milă; dar faţă 
cu mutismul celor doi 6meni, ea înțelese că tre- 
-bue să tacă, 

— Domnișră Planus, soră-mea, ai să pui cear- 
șeafuri curate la patul meii. Amicul nostru Ris- 
ler ne face ondrea să dârmă n6ptea asta la noi, 

Bătrâna fată merse repede să prepare camera 
cu o grijă gingașă; căci se scie că afară de D-nu 
Planus frate-met, Risler era singurul bărbat care 
făcea excepţie în condamnarea generală cu care 
ea îi învălea pe toţi. 

Eşind din șantan, bărbatul Sidoniei avusese 
mai întăii un moment de exaltare îngrozitâre, 
Mergea la braţul lui Planus cu sguduiri din tot 
corpul. In acel moment, nu mai era vorba a se 
merge după scrisdrea şi pachetul de la Montrouge. 

— Lasă-mă... du-te..., dicea el lui Sigismund, 
am trebuinţă să fii singur... 

Dar celalt în ruptul capului nu lar f părăsit 
în desperarea în care se găsea. Fără ca Risler să 
bage de semă, el îl trăgea departe de fabrică, şi 
instinctul inimei inspirând bătrânului casier ceea
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ce trebuia să spună amicului stă, tot drumul el 
nu-i vorbise de cât de Frantz, de micul Frantz 
pe care 'l iubea atâta. 

«Asta da, ăsta avea dragoste, şi adevărată și 
sigură... Nici o trădare nu e de temut de lao 
inimă ca aceea!...» 

Tot vorbind, ei părăsiră Parisul sgomotos al 
centrului. Mergea acum de'a lungul cheiurilor, 
atingeaii grădina Plantelor. se înfunda în fobur- 
gul Saint-Marceau. Risler se lăsâ să fie dus. Vor- 
bele lui Planus îi făcea atâta bine! 

Ajunseră în chipul acesta. aprâpe de Biâvre, 
mărginită în acele locuri cu tăbăcării, ale căror 
uscătorii mari cu deschigături se vărgaă cu âl- 
bastru pe fundul cerului; apoi, în câmpiile în- 
tinse de la Montsouris, vaste terenuri arse şi cră- 
pate de dogdrea focului pe care Parisul o împrăş- 
tie în jurul muncei sale dilnice, ca un balaur u- 
riaș al cărui gătlej scuipător de fum și de abur, 
nu suferă nici o vegetaţie în drumul săi. 

De la Montsouris până la fortificațiile de la 
Montrouge nu e decât un pas. Odată acolo Pla- 
hus nu avu greutate mare să atragă pe amicul 
săi la dînsul. Se gândea cu drept cuvînt că casa 
sa liniştită, amicia frățâscă, pacinică şi devotată 
dintre el și soră-sa, va da inimei acestui DEnoro- 
cit un fel de avangust pentru fericirea care aş- 
tepta alături de fratele săi Frantz. Şi, într'ade- 
văr, abia intraseră şi deja farmecul căsuţei înce- 
puse a opera. 

— Da, da, tu ai dreptate, bătrânule, dicea Ris- 
ler mergând cu paşi mari prin sala cea josă, nu 
trebue să mă mai gândesc la femeea asia. E ca 
mârtă pentru mine acum. Nu mai am de cât pe
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micul mei Frantz pe lume. Nu sciă încă dacă îl voi aduce aci saă dacă mă voiii duce eii la dînsul; lucrul însă e sigur că o să rămânem îm- preună... Eii care doream atâta să am un fii. Iată că "] am găsit, pe acest fiti. Când mă gândesc că am avut un moment ideea de a muri. Aida de! madame Cutare pe acolo se va simți prea fericită!... Voiă să trăese din potrivă, să trăesc cu Frantz al mei, şi numai pentru el. 
— Bravo, dise Sigismund, așa te vreail. 
În acest moment, domnișsra Planus veni să anunţe că camera e gata. 
Risler ceru scuse de supărarea pe care i-o 

făcea. 
— Siînteţi așa de bine, aşa de fericiţi aci... Şi e-într'adev&r păcat să vă aduc întristarea mea, — Ei, bătrânule! tu poţi săți faci o fericire la tel cu a nstră; dise bravul Sigismund strălucind de bucurie... Ei am o soră, tu ai un irate. Ce ne 

mai lipsesce ? 
Risler avu un suris vag. Se vedea dejea insta- lat cu Frantz într'o căsuță liniştită şi călugărâs- 

că ca acesta. 
E neîndoios că tata Planus avusese o idee 

bună. 
— Aide de te culcă, îl dise el cu un un aer triumfător... Voiti să'ți arăt camera ta. 
Camera lui Sigismund Planus se găsea jos, o cameră mare, simplu dar curat mobilată, cu per- dele de stambă la ferestre, la pat şi cu covâre mici pătrate la picidrele scaunelor pe pardostla cea albă. Bătrâna madame Fromonţ însăși, n'ar fi găsit nimic de dis la rânduiala şi buna stare a camerei. Pe nisce scânduri formând o biblio-
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tecă câte-va cârţi erai aședate: Manualul pesca- 
rului, Menajera perfectă la ţară, Manual de so- 
coldlă de Barâme. Acestea erai la un loc tâte 
comorile intelectuale ale camerei. ” 

Tata Planus privea cu mândrie în jurul, să. 
Paharul cu apă se găsea la locul lui pe masa de 
nuc, cutia cu briciul pe toaletă. 
— Vegi, Risler.. Ai aici tot ce'ţi trebue... De 

aminteri, dacă îţi lipsesce ceva, cheile sînt la tâte 
cutiile... n'ai de cât să deschiqi... Şi ia te uită ce 
frumosă vedere ai de aici... E cam întunerec acum. 
dar mâine dimineţă, când te vei deștepta, să te 
uiţi, e ceva măreț. 

El deschise ferâstra. Picături grâse de ploie 
începea să cadă, și fulgere brăzdând n6ptea a- 
rătau lunga linie a talusurilor care se înţindea 
în depărtare, cu stilpi telegrafici din loc în loc 
sai cu porta întunecâsă a vre unei casemate. La 
intervale, pasul unei patrule pe drumul rondu- 
lui, zăngănitul unei pusci sai al unei săbii îţi 
aduceaii aminte că te aflii într'o zonă militară. A- 
cesta era orizontul atât de lăudat al lui Planus, 
orizontul cel mai melancolic ce sa văqut vreo- 
dată. 

— ŞI acum, n6pte bună... Somn uşor. 
Dar în momentul când bătrânul casier era să 

iasă, amicul săi îl chemâ îndărăt: 
— Sigismund? 
— Present... dise bunul om, şi așteptâ. 
Risler roşi puţinel, avu o mişcare din buze ca 

şi cum ar fi vrut să vorbâscă; apoi făcând o 
mare sforţare se reţinu: 

— Na, nu... nimic... Nâpte bună, bătrânule. 
In sala de mâncare fratele și sora vorbiră încă 
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multă vreme cu glas încet. Planus povestea eve nimentul teribil din acea seră, întâlnirea Sidoniei și vă închipuiţi de sigur cât de dese aii fost expre- siunile de «Oh! femeile!...» «şi Oh! bărbaţii!...» In fine, dupe ce încuiară portiţa din grădină, domnișâra Planus se sui în camera ei, iar Sigis- mund se culcă, cum putu, într'o odăiță de ală. turi. 
Pe la miedul nopţii, casierul fu deșteptat de odată de soră-sa, care îl chema cu jumătate glas, f6rte înspăimântată: 
— Domnule Planus, frate-meă ? 
— Ce e? . 
— AI audit? 
— Nu... Dar ce? 
— Oh! era ceva îngrozitor... Ceva care semăna cu un oftat adînc, dar aşa de puternic, aşa de trist... Venea din camera de jos. 
Ei ascultară. Afară, ploua cu găleți, cu acel sgomot de frundişuri care la țară dă o impresie așa de complectă de isolare şi de singurătate. E vintul... qice Planus. 
— Sînt sigură că nu... Sst!... ascultă... 
In vuetul vijeliei, să înălța un sunet jalnic ca un oftat, compus numai din un nume âbia arti- culat: 
— Frantz!... Frantz!... 
Era ceva sinistru şi dureros. 
Când Christos pe cruce scâse în spaţii către cerul gol ţipătul săă desperat : «Eli, Eli, lamma sabachtani,» aceia cari îl audiră trebue să fi re- simţit acea grâză superstiți6să care coprinse de odată pe domnişâra Planus. 
— Mi-e frică, murmurâ ea... du-te de vedi.
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— Nu, nu să-l lăsăm, Se gândesce la fratele. 
săi... Bietul om! Ideea asta numai îl mai pâte 
ține pe pici6re. 

Și bătrânul casier adormi din noi. 
A doua di se deşteptâ, ca de obicei la cân- 

tatul zorilor în forturi; căci căsuţa; înconjurată 
cum era de cazărmi, îşi regula viaţa după sem. 
nalele militare. Sora, deja sculată, dădea demân- 
care găinilor. Și când îl vădu pe Sigismund îm- 
brăcat, ea veni spre dinsul cam emoţionată. 

— E ciudat, dise ea, nu aud nimic la D. Risler. 
Şi cu tote acestea ferestra este deschisă de tot. 

Sigismund, forte mirat, se duse să bată la ușă. 
— Risler!.. Risler!.. 
II chema cu un fel de neliniște. 
—  Risler! aicea esci?... dormi ? 
Nimeni nu răspundea. El deschise ușa. 
Camera era rece. Se simţea că prin ferestra 

deschisă, umiditatea din afară a pătruns-o tâtă nâp- 
tea. La prima aruncătură de ochi pe pat, Planus 
își dise! «El nu s'a culcat...» Intr'adevăr plapoma 
era neatinsă, .şi în cameră, o veghiere plină de 
agitare se ghicea în detaliile cele mai mici, în 
lampa încă fumegândă ce uitase a stinge, în sti- 
cla golită până ?n fund într'o insomnie de friguri; 
dar ceea ce îngrozi pe casier, fu cutia comodei 
pe care o găsi larg deschisă, și în careel depu- 
sese cu mare grijă scrisorea și pachetul ce-i în- 
credinţase amicul său. | 

Scris6rea nu mat era acolo. Pachetul desfăcut, 
rămas pe masă, lăsa să se vadă o fotografie, portre- 
tul Sidoniei la cinci-spre-dece ani. Cu rochia ei cu 
văl la piept, cu părul ei revoltător, despărţit pe 
frunte, cu ţinuta-i nehotărită de fetiță stîngace,
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mica Chebe de odini6ră, ucenica domnişârei Le Mire, nu semăna de loc eu Sidonia de astă-di. Și tocmai pentd esta păstrase Risler acestă fotografie, ca o amintint nu a femeei sale, ci a «<micuţei.» Sigismund era desperat : 
— Eă sîur ae vină, îşi dicea el... Trebuia să fi luat cheile... Dar cine să fi sciut că el se mai gândea încă la dînsa?... Imi jurase de atâtea or: că lemeea acesta nu mai exista pentru el. In acest moment intrâ domniș6ra Planus, cu fața speriată. . 
— D. Risler a plecat... dise ea. 

- — Pleeat?... Dar pârta din grădină n'a fost în- cuiată ? 
— A sărit peste zid... Ii se văd încă urmele. Ei se priviră Încremeniţi, 
Planus gândea: «Scrisârea 1.» 
Evident că acestă scrisâre a femeei sale va fi avut pentru Risler un interes extra-ordinar; și pentru a nu'și deștepta amicii, a şters'o fără sgo- mot, prin ferâstră ca un huţ. Pentru ce? In ce scop? 
— Ai să vedi, soro, dicea bietul Planus, îm- brăcându-se în grabă, ai să vedică miserabila aia i-o [i jucat o nouă festă. Și fiindcă bătrâna fată se încerca să] liniștescă, bravul om revenea în- truna la motivul s&ă favorit: 
— Nam încredere!... Apoi, cum fu gata, se re- pedi afară. 
Pe pămîntul îmuiat de plâia cea mare de peste n6pte, se vedeai paşii lui Risler până la pârta grădinei. El trebue să fi plecat în faptul qilei, căci pătratele de legume și straturile de flori erau desfundate la întîmplare de urme adinci, distan-
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țiate prin pași lungi; zidul din fund avea sgâ- 
rieturi albe, și pe virful săă se vedea o dărăpă- 
nătură slabă. Fratele și sora eşiră pe drum. Aci 
urma pașilor devenea imposibilă de urmat. Se ve- 
dea totuşi că Risler apucase în direcția căiei Or- 
l6ans. 

—- Mi se pare, îndrăshi să spună domnişora, 
Planus, că ne chinuim în zadar; se pote ca el 
să se fi întors pur și simplu la fabrică. 

Sigismund clătinâ din cap. Oh! dacă ar fi spus 
tot. ce gândea atunci ! , 
— Aide, soro, întârce-te... MB duc să cercetez... 
Și bătrânul ' «n'am încredere» porni ca vintul, 

cu coma-i albă încă şi mai sbârlită ca de obiceiii, 
In acea oră, pe calea Orlâans era o îmhulzelă 

de soldaţi, de precupeţi, gărgile cari se schim- 
"bai, caii ofiţerilor ce erai plimbaţi, cantinieri cu 
căruțele lor, tot sgomotul, tâtă mișcarea care se 
face diminâţa împrejurul forturilor. Planus mer- 
gea cu pași repedi prin acea îmbulzelă, când de 
odată se opri. La stinga, la picicrele talusului, 
dinaintea unei clădiri pătrate pe al cărei perete 
scria cu litere negre: . 

ORAȘUL PARIS 

INTRAREA LA CARIERELE DE PETRĂ 

El zărise o mulţime de &meni adunată şi uni- 
forme de soldaţi, de vameși, amestacate cu blu- 
sete moi și murdare ale vagabondilor de bariere. 
Instinctiv bătrânul se apropiâ. De asupra unei 
porţi rotunde de șanț cu zăbrele de fer sta una
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vameș pe trepta de pâtră, şi vorbea făcând la ges turi mari ca şi cum ar fi voit să: demonstreze ceva: 
— EI stetea aci unde stai e, dicea el... Sa spânzurat şedând, trăgând din tâte puterile de funie... iacă așa... hânl.. Și e de credut că a vrut să se omâre, căci sa găsit în buzunarul lui un briciii cu care sar fi servit la cas de se rupea funia. 
Prin mulţime o voce dise: «Bietul om!...» A- poi alta, dar acesta șovăitâre și înăbuşită de emo- țiune, întrebâ cu sfială: 
— Sînteţi siguri că a murit într'adevăr ? TOtă lumea începu să să ridă uitându-se la Planus. 
— Dar haplea mai e şi bătrânul ăsta... dise vameșul. Dar n'auqi că era vîn& de tot ai di- min6ţă, când lam scos din funie ca săl ducem la cazarma vînătorilor, 
Cazarma nu era tocmai departe; şi cu tâte a- cestea Sigismund Planus avu o greutate ne- spusă ca să ajungă până acolo. In zadar își dicea în sine că sinuciderile nu sînt rare în Paris, mai ales prin aceste” locuri, că nu trece o Qi fără să se ridice câte un cadavru pe acea linie lungă a fortificațiilor, ca pe ţărmul unei mări pericul6se,-— nimic nu putu să-i alunge presimţimîntul spăi- mântător, care îi sfăşia inima de cu diminâța. — A! Veniţi pentru spânzuratul, îi dise ser- gentul de planton, la pârta cazărmei... intrați! E acolo. 

Corpul mortului zăcea întins pe o masă de scânduri întrun fel de şopron. O manta de ca- valerie, aruncată deasupra, îl acoperea cu totul,
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eădea în falturi de giulgii pe cari mârtea cea ri- 
gidă le nasce în jurul ei. Un grup de ofițeri, 
câţi-va soldaţi în pantaloni de dril privea din 
depărtare, vorbind încet ca într'o biserică; și pe 
bordul de afară al unei ferestre înalte, un ser- 
gent major scria constatarea decesului. Acestuia 
îi se adresâ Sigismund. 

— Aşi vrea să-l văd şi eii, îi dise el încet. 
— Vegil. 
E se apropriă de scânduri, șovăi un minut, a- 

poi luându'şi inima în dinţi, descoperi o faţă um- 
flată, un corp mare imobil în vestmintele-i udate 
de plâie... 

— La urma urmelor tot ea te a omorit, bărâ- 
ne camarad... murmurâ Planus, și cădu în ge- 
nunchi plângând cu hohot. 

Ofițerii se apropiaseră cu curiositate să vadă 
mortul, care rămăsese descoperit. 

— la vegi, sergent-major, dise unul din ei,., 
Mâna îi este închisă ca şi cum ar stringe ceva. 

— Intr'adevăr, răspunse sergentul-major apro- 
piându-se... Asta se întîmplă câte odată în con- 
vulsiunile din urmă... Vă aduceţi aminte la Sol- 
ferino ? Maiorul Bordy ţinea tot aşa în mână me- 
dalionul fetiţei sale. Am avut mare caznă până 
ce i Pam putut scâte. 

Pe când vorbea, el se silea să deschidă biata 
mână stîrcită şi mârtă. 
— lacă! dise el, scriscrea asta o strîngea el: 

aşa de tare. 
Era s'o citâscă; dar unul din ofiţeri i-o luâ din 

mână şi o dete lui Sigismund care sta încă în- 
genuchiat :
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— Vedeţi-o, domnule. Pete că eo ultimă vo- ințţă de împlinit. 
Sigismund Planus se sculâ. Şi fiind-că în locul acela era întunerec, el se apropiâ de ferâstră şo- văind, și citi cu ochii turburi de lacrimi : 

«.. Ei bine! da, te iubesc, te iubesc... Mai mult ca nici odată şi pentru tot-deauna... La ce să mai luptăm și să ne mai sbatem? Crima n6- stră e mai tare decât not. . . 

Era scrisărea pe care Frantz o scrisese cum- natei sale cu un an înainte, și pe care Sidonia o trimisese bărbatului ei a doua di după acea în- tîmplare pentru a se răsbuna pe diînsul și pe fratele săă în același timp. 
Risler ar fi supravieţuit pâte trădării femeei sale, dar trădarea fratelui s&ă i-a dat lovitura de morte. 
Când Sigismund înțelese, rămase ca trăsnit,.. Sta cu scrisrea în mână şi privea pierdut prin ferâstra larg deschisă. 
Sunaă șase ore. 
Colo, deasupra Parisului, care nu se vedea, dar al cărui vuet înăbuşit se audea, se înălța un abur grei, cald, agitat încetinel, ciucurat pe margine cu roșiii şi cu negru, ca un nor de praf pe un câmp de bătălie. Puțin câte puţin, clopote, fațade albe, o cupolă aurită se deslipeaă din câţă, isbuc- neaii într'o deşteptare splendidă. Apoi, în direo- ţia vîntului, miile de coșuri de usine, înălțate dea. supra acelei încrețituri de acoperișuri strînse, în- cepură tote de-o dată a sufla aburul lor găfăitor
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cu activitatea unui vapor în minutul plecării... 
Viaţa reîncepea... Inainte, mașină ! Și vai de a- 
cela care va rămânea în urmă... 

Atunci bătrânul Planus avu o sguduire de re- 
voltă. 
— Oh! miserabilo!... miserabilo !... strigă el a- 

rătând pumnul; dar nu se scie bine dacă el s'a 
adresat femeei saii cetăţii, 

SFÎRŞIT. 

Isi ce) 2
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BIBLIOTECA DE. POPULARIZARE 
“PENTRU 

LITERATURA, STIINTA, ARTA 

Traducţiuni romîne dupe cele mai mari opere ale lite- xaturilor streine. 
Fie-care volum de 100—130 pagini, conținînd o operă complectă, precedată de portretul și biografia autorului, costă 

numai 830 bani, 
Volumele apărute: 
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numai 60 bani 
Tririiţîndu-se editorilor prin mandat postal Lei 3,60 se obţine franco 12 numere consecutive, 

 



  

şi n celei române. Mote romanele vor fi traduse direct” din 

limba, originală şi întro formă xomânâscă cât se pote de fidelă 

şi de îngrijită, ca ast-fel să vămâie în limba nostră. 

Şi pentru ca ori-cine să pâtă citi aceste cărți am pus pre- 

ţul surprindător de ieftin de 1 leă şi 50 bani unor volume 

cazi, mai tâte, vor tiece peste 300 pagini şi cari chiar în 

“ranța se vînd cu 3 lei 50. Sub raportul execuţiunii tipogra- 

fice vom căuta să fim la înălțimea publicațiunilor de aseme- 

nea, natură din stăinătate. 

Prima, serie, coprindând capdoperele românului francez, se 

va compune din volumele următâre : 

Alphonse Daudet, — Fromont & Risler 

Gustave Flauberi,  Dâmua Bovary 

Guy de Maupassant, Bel-Ami 
Emile Zola Germinal 

Paul Bourget, Discipolul 

Ludovic Halty, Abatele Constantin 

Honor6 de Balzac, Eugenia Grandet 

George Sand, Mocirla, diavolului, Mica Favetta și 

i . Franqois le Champi 

Prospe Mâvimde,  Colomba, Carnen 

Benjamin Constant, Adolphe 

Abbe Prâvosi, -. Manon Lescaut 

Le Sage, Diavolul. şehiop 

Volumsle din acâstă primă serie vor apare la intervale de - 

două luni. Acestei serii vor urma altele, cari vor fi succesiv 

consacrate romanului englez, 7us, german, scandinav şi italian. 

Al doilea volum va apare în cursul lunei Aprilie 1896 şi va 

conţine : 
. 

EUGENIA GRANDET 

DE 

Honov€ de Balzac 

Volumele din Biblioteca Romanelor Celebre se află de vin- 

zave la tâte librăriile din ţară și se pot procura direct de la 

Editorii Ralian şi Ignat Samitcea, trimiţindu-se prin mandaţ, sau 

mărcă postale costul de Lei 1.50 plus 25 bani pentru recoman- 

daţie. 
RALIAN și IGNAT SAMITCA 

Editori în Oratata, 
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Ultimele numere apiirute : 
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OUIDA 
_Poamnă MaRcuiză, Şi ALTE NUVELE 

— traducere din eng! «Szeste — 

- No. 14 
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— de la Academia franceză — 

Lă UTARUL din CREMONA și PATER 
traduceri în versuri de Tradem, - 

No. 15 

ĂLEXANDRE Pumas FILS 
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ILKEA şi alte nuvele 
No. 16 

GUY de MA UPASSANT 
GOGOLOLU DE SăU 

M-lle FiIFL—DO1 PRIETENI 

  

YJoLreane V. GOETHE 
SUFERINȚELE TÎNĂRULUI WERTHER 

traducere complectă după originalul german 
Cu dout-zeci dlustrațiună în tezt, 

——— 

EDGARD POE 
NUVELE EXTRA-ORDINARE,


