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Următor hotărirel "ce am luat cînd.ni sa în-. 

- credinţat direcțiunea „Bibliotecerpentru topi“, de a 

publica cît ma! niulte din lucrările scriitorilor ro- ' 

mân, vecht şi modernk, publicăm acum acest roman. 

: „+ Dintre. cele două romane ale lui Dimitrie Bo- . 

| lintineanu, cari amândouă pe lingă multe calități 

qii şi de/ecte, acesta ni se pare a fi cel mai de 

seamă, a se susţine: mal legat în cele două părți 

ale sale şi, înainte de toate, a fi mat potrivit ca- - 

- drului bibliotecei noastre. * i 

-I-Manoil a fost scris cu ciţi-va ani înainte de 

„Elena, în timpul: exilului autorului, în epoca din 

i „care aii rămas cele mat bune lucrări ale lui Bo- 

lindineanu. ** a ee 

. Cititorul Bibliotecei pentiu toţi nu se va opri, . 

de sigur, asupra defectelor ce acest roman CoH- 

şine; Manoil are părţi. cari îl fac şi mai intere- 

sant ași, cînd societatea noastră nu mal seamănă 

aproape de fel cu “cea denaintea luă 1835, cînd i 

” fiinţe de felul eroului romanului acesta nu mal -.. 

Pi 

  
 



cgşistă, de şi poate cele petrecute la Petreni şi 
în Bucureşti, par'că ma! lasă romanului o oare 
care umbră de actualitate. 

-î- Manoil a fost publicat pentru întiia oară la 
1555, in » Rominia literară“, foae ce apărea la 
laşi ( Tipografi îa Franceso-Romină) sub direcţiut- 
nea lil Vasile zilecsandri, și aport, peste cîn:va 
aul, întrun volum devenit acum foarte rar. 

A0I am întrebuințat, pentru cdiţia Bibliotecei 
pentru toţi, textul publicat fn « Romfnia literară». 

* 
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Egee naturei_ne îndumnezeeşte
 și 11. 

1 

MA-NOIL . 
  

PARTEA LL 

- Iubite B. 

„De citeva zile mă aflu la Petreni, moșia . 

d-lui N. Colescu: Ah! iubitul meii, ce locuri 

minunate ! ce plăcere a lăcui în sînul mun- 

ţilor, departe de deşertăciunile omenești! . 

cum cugetul se înnalţă mai presus de lu- 

mea de argil, în acest templu Dumnezeesc! 

cum toate simţurile se află într'o mirare . 

neîncetată! cum inima, se simte tînără și 

- curată ca profumul suav al cascadelor!... 

vită” inimile la amor. Numai între oameni -Z 

| răsbunarea rădică braţul a lovi... In lumea 

deșartă în care am, trăit, nu era un singur 

“minut în care să nu fiii în-ceartă-cu ur- 

n ri 
. sa v 

| omal se face aspru; numai între oameni



  
Ia icut pînă la vîrsta aceasta, străin ca un co- -. 

8. , i 1. Bolintineanu 
NR rata 

„sita vieţii mele. Aice, la: vederea acestor - locuri, de cite. ori nu mi-am înălţat inima . mai presus de lanţul deșărtăciunilor ome:- nești; de câte ori uitînd relele' omenirii, | am îmbrăţișat'o cu lacrime!.... . . - pp - Dar societatea de femei frumoase și spi- rituale întru care mă aflu, adaog fermecul acestui loc încîntător! Ce femei! ce vieață dulce!... Ah! bunurile vieţei. nu cunoscu- „Sem pînă „arce și adeş ziceam în "mine: „ „am trăit și traiul este amarl,, Ce vrei,., " dragul mei? ei nu cunoșteam ce fericire=;” -, gustă acela care are o familie: pîn'a nu „mă naște, moartea a secerat pe tată-meii; 3 Pina nu cunoaște lumea, maică-mea. sa - "* dus după tatăl mei; am trăit și am cres- 

” 

Pil. picat din lună, | E, „Astăzi, am găsit vieața intimă, familia... “căci trebuie să Ştii, aici sînt în. familia ., „mea: D-l N. Colescu, mă. iubește ca pe "copilul se; femeile mă resfaţă... Smărăn- | diţa,. soţia_D-lui N, "Colescu, mă” Chitai: „3 „BOzHUL FĂ fădorti.. de multe Gri copilul Seit |... „Are. douăzeci și cinci de ani .și-este un „tip de frumuseţe; fără exagerare, o fru- museţe. rară, dar seaniănă cu o. floare ce în dimineaţa Vieţei sale se înclină melan- - 
«
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Mano» pg 
- 

- 

colică!.:, un suflet plin de plăndeţe; o in- 

:. teligenţă superioară ; multe cunoștințe, mai 

ales pentru o damă din timpul şi „fara. 

- noastră |. Nu sînt mare cunoscător în fe- " 

mei, 'dar Smărândiţa mi-se pare. femeea - n. 

ce am visat. A N Ei 

"D.N. Colescu este boer: mare. Nu 

- are nici spirit, nici învăţătură? asemine el 

n'are voinţă, şi mai ales pe lingă șoţiea” 

sa; dar are bună judecată şi inima înge- .. 

-rească,.  . -. a Sa 

Zoe este nepoată Smătăndiţei : o 'copilă - 

- de cincisprezece anişori; chipul mătușe-sei, - 

dar strălucitor de frăgezime. Ai asemă- 

nă-o. cu un.bobocel de, roză pe,care fu- . 

turii încă nu'l bagă în seamă ; plină de spi- 

rit şi de inimă. sie i e 

„_ Mărioara. este o” amică a 'Smărăndiţei: . - 

o"fâtă de boer mare, de 18-—20 de ani; . : 

nu este prea frumoasă, dar drăgălașă- ca * 

luna lui Maiii 1... vorbele ei! răsună câ:0, 
   

   
   " muzică sublimă; ideile cele mai comune 

- în gura ei se îndumnezeesc.! : ri : 

" Duduca. este cu totul altceva; e o fată. 

„de cincizeci de ani, rămasă. nemăritată ;. 

un lucru ridicol atit pentru spiritul cit. şi 

pentru fizicul ei. Cu toate aceste are inimă..-: 

Natura face. une-ori cite o „compensație 7 . 

  

  

a 

 



8 E D. Bolintineanu 

. 

acolo tinde nu este spirit, este inimă ; acolo unde nu e (rumuseţe, 'este Spirit, . 

astăzi, visează un bărbat! fect, . ideal, ca Făt-frumos cel din: base. In tinereţile sale, mai mulți, atrași de fer- " mnecul averii ei, îi ceruseră mţ Yoi pe nici. unul,  fiind-că: ni ci asemăna cu idealul viselor sale. Maţ tirzit “nime. ru: se arătă!” Atunci, duduca plecă “în străinătate să găsească vre-un conte sai -; baron Scăpătat să împarță cu dinsul ave- „ile și inima sa; dar peste. doj ani, se re- întoarse! earășt singură. In timpul ocupa-: 
ătu, doar o va 

- dar ceva per- 

ţiei Prinţipatelor, inima ei b Cere vre-un ofiţer; însă nici “macar un dr Lu. cu. toate aceste, ea tot așteaptă un soț... O 

ufere; această su. uduca, din “Contra, 
- pare firește Voioasă... poate că. speranța „ce nu a lăsâto încă, face acest efect asu” pră caracterului se. m
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ptin <Cuirierul de ambe sexe>; ştie de rost 

toate versurile vechi şi “nouă ; cîntă toate 

cîntecele, cu toate că “glasul ci nu este prea 

încîntător.. Ea este aceia ce zic Francezii 

un adevărat bâs-bleu. : 
Iţi scrii. dii camera mea ce dă asupra - 

grădinei, pe o masă încărcată de cărti de 

tot felul... Dulcele profum al florilor şi al: 
riului intră în cameră și mă îmbată; ste- 
lele 'sclipesc voioase în Spaţiul curat al ce- 
rului, că bucuriea în inima mea; și seamănă, . 
întrun minut de voluptate cerească, să se 
cufunde unele într'altele !... Privighetoarea: 

_<îută la ferestrele melc, înginată de dulcea 
murmură a rîului și a șipotelor ! Ahf cum: -: 
totul & voios şi fericit î în jurul mei... pen- 
tru -ce numai ei! sint neodihnit?... nu ştii 
ce am. căci viitorul mă inspărmintă . d N 

2 Mai. 

Astăzi D-I N. Colescu îmi zise să rămăiii 
tot deauna cu dinșii și să nu fac nici o 
deosebire de familia sa şi a mea, dindu'mi 

. cuvinte că este dator să facă tot. pentru 

mine, căci aim -talent. şi: trebuie să. lucrez. 
ca să dai limbei romineşti o vină 'de-vieaţă--- 

literară, Mi-a zis- că i:se rupe inima cînd 
vede la? “popoarele străine - inflorind iv: 

>



20 - DD, Bolintineanu 

i 
. 

-«// moasele-arte. și literatura, iar | a noi nimic, 
nimic |... aceste sînt vorbele sale. 

- > D-+ N. Colescu este.romîn bun. Bitrinii 
Ip noștri erati mai buni decît noi, mai romiîni. 

- 

| 

” întîlnire! Voiam s 
. lion) spre'a mă deda. meditaţiilor mele; 

„ marad, carele s'a însura 

pp Noi.ne-am_germariizat, franțizat ; ştim mai 
- multe deciît' ei, d ar nu mai sintâm romîni! 

“O! patţia mea! amorul tit şe va stinge pînă în sfîrșit în inimile fiilor 'teţ?.:, | „»  Astă dimineață, preumblindu-mă prin gră- dină, întâlnit fără veste. pe. Mărioara. Nu'ţi „poţi închipui ce efect mi-a făcut această p p 
ă. intru în chiosc (pavi- ” 

am găsit-o acolo ocupată cu compunerea unei țhirlande de floricele de curînd cu- ese. După ce'mi făcui reerinta, mă în- trebă dacă ghirlandele vre odată m'at în-, cîntat?,., ei nu” putui răspunde căci gura „mi se închisese... Ea se Toși și, voind să'mi „ ascundă rumeneala, eși repede din chiosc săltînd prin grădină ca o gazelă!.., 

| 9 Mai 
„Astăzi în chiosc am: găsit toată gocie- tatea damelor.. despre! care ţi-am vorbit. . Mai era încă Şi Andrei, vechiul nostru ca-=.: 

t cu Elena, sora 
cum îl știi, tăcut, se- 

"Smărăndiţei. Andrei; 

 



. N | Manoit .. un 
  

rios, dar loial: Elena frumoasă și amorată 

de bărbatul: săi. Toată societatea vorbia, . 

ridea, cînta, totul însufla fericire şi bucurie. 

Mărioara în acest amestec, trecînd pe 

lingă mine, îmi recită o strofă. din poeziile 

lui, Bolintineanu: -- | 

“CEaşi harpa de aur, poetule june! 
Şi cînta căci ochi'mi de lacrimt sînt plini _ 

"Si pentru aceasta pe fruntea'ţi voii. pune . 

Ghirlandă de crint, ii: - 

Puteam et, cu timiditatea mea să răs-. 

pund ceva? Ştii, amice?... poetul se gă- |: 

seşte uneori în poziţia-cea mai nenorocită i 

în. societate: 'se vede astfel osîndit, încît 

trebuie să facă sai figură de nătărăii sal . 

„de impertinent. . o 

Voii a întrerumpe pe Mărioara; atunce 

ii zisei: Ieri -mi'ai întrebat dacă ghirlan- 

| dele vre odată m'at încîntat?... săţi arăt 

., un vers făcut de un.amic al mei asupra 

acestui sujet. - a - 

Duduca, cum văzu că scot hirtia din bu- 

zunar, sări de se puse lîngă mine, învitind 

„toată adunarea a mă asculta.. Toţi mă în- 

E /eungiurară și eii cetii : 

ag -Q ghirlandi'mt trebui: mie 

Ca "sa pot să mai trăesc, 
Sa mat vii la veselie . 

Pa . . +



12 D. Bolintineanu ' 

"Şi vieaţă să simţesc; | 
„Dar ghirlandă împletita 

De fecioare voest ei, 
"3 Căci mi-e inimamorţită 

a Şi chiar seacă'n peptul.mei, . . 
„7 =": Cine poate a mi-o da 

Caci ei dulce-i votu cînta ? 

"— Curioasă idee! zise duduca; ce ati poeţii, 
“nu știi, că tot ghirlande.de fecioare visează 
„ei.——Şi încă tinere. îi respunsetu et.—Oh| 
mătia-mu! zise duduca care ştiea grecește, 

: ” Copiliţe tinerele, Se 
"Ce tot staţi şi vă gîndiţi ? 

„. “ Adunați la floricele 
"Și ghirlanda'mi împletiţi, |. 

- Pîn'ce cîmpul e în floare 
. De amor încununaţi ! 

Căci ca miine floarea moare 
Şi de dor o să oftaţi, * - 
Şi cînd fiori nu ve-ți afa, 

--La ghirlande veţi visa. 
:— Asta'i- mai puţin de cit nimică, zise 

-duduca.—Ba e prea bine, zise Mărioara, 
„Lute, iute, copiliţe, i 
-O ghirlandă&'mt împletiţi, ! 
Cu-ale voastre dulci guriţe 
Nodurile le uniţi. | 
Pe copilul cel zburdativ 

e amor.lumea'l numi, 
Cu un cîntic nebunatic. . 
1 voii face a veni. -
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Vol ghirlanda îmi veţi da 
Şi eu vouă voii cînta, 

—- Poetul cade în mitologie, zise duduca. 
— Nu e nici cum prozaic, zise Maria. 

Lăcrâmioara vă zimbeşte 
Lîng'un, trist nu mă uita. 
Ochiul care' le priveşte - 
Face mintea cugeta. . Ma 
Prin somn nu vi se arată 
Nici o umbra de amor? 
Aa nu'i timpul ca să bată 
Peptul vostru simţitor? 

. A! cînd flori nu veţi afla . 
_Şi amorul va, sbura. 

— - Tot amor și iar amor!.zise duduca. 

„De simţiţi vre o durere 
Lăcrămioare adunaţi. 

- De vă trebui mîngiere : 
La nu-mă-uita” cătaţi. -, 

O durere cît de mare 
Lăcrămloarele alin. 
Nu-mă-uita dulce pare 

" Sufleteler ce suspin. 
Va grăbiţi a le-aduna 
Caci ca miine „nu le-ţi afia, - 

> — Credşi ei, dacă le-a bate bruma! zise - - 
duduca. Toţi riseră la esclamaţia aceasta. 

Mar luaţi şi "viorele, 
Afar luaţi şi crinişori; . 
Luaţi '7oze, micşunele, : - ia 

fa



- nobilimea sa; tot d 
„cunoască lumea'cau 

„Ia E Di Bolintineanu 

"Luaţi fel de fel de flori -- 
Şi cîntaţi cu veselie. 

= La ghirlandă împletind, 
îi Căci ca mîine, cine ştie! 

Nu vă volu vedea zimbind. - 
: Şi cînd vor veţi înceta, _ 
Vai! şi-eii n'ofu mai cînta, 

„- Mărioara și cu Zoeindemnate de Smă.- „ » Tăndiţa, îmi aduseră în triumf o: ghirlandă, - Duduca, puindu-se îritre ele:— laca ghir- "-: landa care'ţi trebuie ! 
"— Dar daţi-o autorului, ziser! - 
— Ce! nu:e de D-ta făcut versul acesta? „"— Nu! Autorul este la Moldova. Nu- mele lui, Sion. a — Sion? acest nume adevărat este? unii * cred că e un nume fictiv, un ideal. -. „'— Ba foarte adevărat. Eu îl cunosc-din corespondenţă, și arm o.mare simpatie pen- „tru el. Are talent acest tinăr, dar pătimește, _.de două boale 'ca și mine, de neav “de lene. Altfel ar avea și 

ere și 

și ar și lucra mai mult. 
-+ Pe-cînd-ne ocupam -de critica lui Sion;. iată că: veni la noi şi. Alexandru C.. EL -„ are 0. moșie” în vecinătate și e încîntat tot deauna de frumuseţile, spiritul, averea și 

nume mai mare, i 

orul săii-pare a fi să. 
n.don Giuan:romiînesc ! - 
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„ar iubi; 

* Manoti ” î4 

In politică este Jepitimist sati partizan al 
"Jul Enric V pe care nici odată nu a văzut; 

are o metodă cu totul originală de a se 
reproduce în lume: cu bocrinaşi! de pe la 

" țară vorbeşte. himie şi fizică; Iar aceștia 
ne înţelegind nimică şi ne voind st o arate, 
îi dai tot deauna dreptate, Smărândiţa îl 

. întrebi cet fac .surorile?,.. el răspunse că 
„peste curind are să Je calugărească, căci 
crescind în mînăstire de MICĂ, nu vor să 
mai trăească în' lume, 

Ă - . : ” 6 Afaiii 

 "Ști tu pentru ce această Mărioară este 
tot deauna în închipuirea mea? Ți-e dragă, 
-îmi zici... Ei să iubesc! o, nu... Este scris 
ca: să nu cunosc aceșt simţimint; inimami 

„e mută, spiritu'mi ride de ori-ce patima de 
natura aceasta. Cum voit iubi eă, cii ca- 

„rele mă îndoesc de ori ce iubire! Pentru 
mine o femee este un lucru ne înțeles: 
amorul trece la ea ca-un vis; in ceca co! 
€ drag, ea pe sine se iubeşte. Omul pentru 
dinsa este o. mirază ce face să se preţu- 
„€ască meritele ci; fără acest interes, ea nu 

iubi; în scurt egoismul personificat, — 
iată cum înțeleg ei o feimee. . . | 

Apoi este altă întrebare: dacă această



, 

16 ca D. Bolintineanu 

Mărioară ar iubi, pentru ce să mă iubească 
(pe mine, și nir pe altul? Fără stare, fără 
-îhume, scos afară din legile societăţii ; — 

li ceva care face st -zimbească oamenii la 
„numele meii... Cele ce'ți scrii sînt triste, 
dar sint adevărate... : . - 

8 Maiii 
-- “Mărioara, a plecat cu tată-seti, duduca 
şi” Alexandru: C... Peste cîteva zile se vor 
"înturna. Alexândru se urcă în trăsura ei;.,. 
el mi se. pare prea ocupat de dinsa. -. 

. ! N 11 Maiii 

-*. Fără să'mi fie dragă, gindesc ne încetat 
-la. dînsa... această gîndire îmi face-răă! .... 

: miam. făcut nesuferit, tăcut,.. Cînd sînt în 
" “societate, volii să fii. singur ; singur, doresc ? 5 2 Doi . 

„societatea!..... adesea părăsesc casa... o- 
„Chi'mi rătăcesc pe cîmpii și se opresc asu- 
„pra tuturor: trăsurilor ce_trec... Eri după 
“plecarea -Mărioarei,. zării o trăsură în de- 

» părtare... mi se păru căeste a ei;... alerg 
- înainte... iluziune |... un postaș se înturna 
cu caii fără trăsură !.., atunci: mă îndrep- 
tai către un .sat așezat în culmea dealu- 
lui!... O poziţie: desfătătoare ! O dumbravă 

„de mesteacăni formează poarta acestui rai 
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pimintesc. Mă rătăcisem! printre acești : ard 

bori de argint cari, încununaţi cu ramuri » 

de smarald, își perd picioarele întrun ta- 

pet de iarbă împestrițat cu miroase de 

flori. ' 

* Acolo, la piciorele unci măguri; "dintr'o 

stîncă de piatră curge o apă rece și lim- 
„pede ce împărţindu- se în mai -multe riu- 
leţe se perde în arbă murmurînd. lată . 

o: ţărâncuţă cu o cofă pe umere: bălae și.” 

rumenă ca o roză “sălbatică, plină de fră: 

gezime și. de sănătate” avea 'o-talie ele: : 

“pantă; păru-i gălbior, des,și increţit,. îm- 

_-pletit în două coade lungi; se! cobora” de”. 

"sub năframa-i albă ce: futura. pe capu-i 

“sărutat de vîntuleţe. Doiie zevelci roșii, cu. 

” felurite flori, o copereait „peste cămașa: - 

“albă, de la mijloc în jos: Doi ochi albaștri 
copetiți "de :gene lungi și aurite... iată chi- 

„pui ei. Indată ce mă ări, stete şi lăsă cofa 

cu apă jos. O 
„— Pentru ce te-ai oprit? 'o întrebai că. . 

— Este 'obiceiu' de la bătrîni, îmi răs- . 

punse copila, cînd “trece: un călător, să 
stări dacă venim 'de lă fîntină. -. - - 
+2 Dacă 'este așa, di'mi“ să sorb și ei, 

„din astă cofă. Cum: te: chiamă?" 
— Tudora. . 

Biblioteca pentru top: a 3
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Copila ridică vasul pină în dreptul bu- 
zelor mele și lăsă ochii în jos. -Pe cind: 
beam apă, ochii mei întilniră pe ai săi ce” . 
ridicase. Ea văzu şi. roși. - , 

— AI părinți? 
—"“Am un tată bătrin. ' 
— Colo în sat? PE 

1 — Ah! zise copila, pînă eri, dar astăzi... 
— Astăzi, ce? 
= Dai închis la sub-cîrmuire ca să dea - 

arendașului patru sute de lei ce i-ar fi da- 
„tor.., după ce i-a vindut tot, pînă și fe- 
rul plugulii|... Ei, boterule, nu este drep- 

: tate pe pămînt... Am fost şi nam rugat. 
de. sub-cîrmuitor săi dea drumul ca să 
"poată munci și plăti cu încetul; sub-cip. - 
: muitorul se vede om bun, dar mi-a zis că - 

sînt alţii care nici pe ei nul lasă să mă 
„asculte, Mi-a zis să mă rog de proprie-: 

I moşiei... M'am rugat.., dar imi crapă 
a de rușine cînd gindesc ce: mi-a zis]... 
oh! oh! nelegiuiţi sînt unii oameni! 
“La aceste” vorbe, vrui să'i dai banii 

” ce'i trebuia; dar nu aveam asupră'ml, 
"+ — Unde șezi o întrebat... Ea 

"—, Cea dinti „casă din sat, la stinga. 
_— Fii: miine “acas: Pe. la amiază,zi ÎN. | 
îi volu aduce banil.. 

e
 
p
f
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_ Vrei să rizi? îmi zise ea. 

„— Nică decum, drăguță. Un creştin bun: 

„trebuie -să facă bine. De şi nu sint prea 

bogat, dar acest bine: il pot face fără să- 

mă sdruncin și fără săţi cer nici o slujbă. 

Fii sigură, miine vii 
ca 

__ O Dumnezeule! strigă ea incrucișin- - 

„du-și miinile și uitîndu-se la cer. Aşa dar 

tot sînt .oameni buni pe pămintiiEă, dom- - 

nule, vezi d-ta, sînt o fată proastă; nu știi - 

să vorbesc, nu știi sătţi mulţămesc... Ea, 

nu putu să urmeze: lacrimile o înecaseră. 

„Noi ne despărțirăm. 
o 

-O Dumnezeule | pentru ce oamenii sint: 

_ așa de răil .- Ea - 

„— Ştii ceva? îmi zise Alecsandru C.în- : 

rând. Eşti. drag Mărioarei.., numai de tine» 

* vorbea. Să te Azi 
N 

— Să te văz pe tine, îl răspunsei. : ... 

1 — Pe mine? nu. Cu fetele îţi perză tim-:: 

_:pul numai în bilete, ochiade, suspine şi : 

vorbe dulci; cel mult dacă ajungi să te : 

„capeţi cu citeva sărutări fără rez ltat. ” - 

"4 

Ni 

ri 
€ 

N 

13 Mail. :.- 

4 

". 

"Eu unul sint, cum zice vorba, pentru .vi-:! - 

_inatul lesne:' femeile, măritate sînt patima '; 

mea... Dar fiind că este vorba de fete, apoi, : 

je.
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trebuie. să știi că cunosc. una, o-mindru- . liţă, cum: zice poetul Alecsandri: » Fă 
în... + Cuuflori galbine 7a cosiță, : . ii Cu fiori roşit-pe guriţa. -- 

„n 1: *.Asta, de și e fată 
ria celorlalte: o țără 

  
    

» dar ese din catego=.; 
ncuţă,.o fată Sărmană, lesne de prins în laţ, fără suspine și bilete.. ., N Mine saii poimiine am de gind să şterg cel : + . de.pe urmă vers al poetului... înţelegi ?.. * - „— Ruşine și păcat! . az 

„= Sahg-Dieu | :Ascultă, părinte "Doro- teiu |! Cei ce aii. făcut legile, erai may -în-, văţaţi decît tine. Găsește'mi un singur. paragraf 'într'o - condică, unde legiuitorul. : „pedepsește fapta, cu bună învoeală făcută ” între doi, și care nu supără pe a doua per- 'șoană. Nu e vorba de nevrăsnicie, de silă, de: înșelăciune, Si-dde bună învoeală.. Vezi | "dar că nu es dif spiritul legiuitorului; cât.. + 1p-pentru Conştiinţă, asta_e_o_ marfă de care : A uşor.mă pot.desface,;Eii nu mai:sînt Alec- . “1 Sandru. acela pe care'l: cunoștear "tuica _ „î toată ideea ce”. fi avînd despre: ușurința; ; 25) caracterului: meii, :âm: suferit multe: de la: , „ oameni. : Cînd intrat în lume, credeam-că ti- „_ amsa. face cu îngerii ;: mmâţ tirzii: văzulu că] mă înșelasem;: lumea „mi se arătă ceea cet. „era: o societate. de nerozi şi de tălhari, 

   
   

i 
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“Unii mă înșelară, alții mă - dispreţuiră Î..... - 

Atunci a trebuit să iii o rolă, şi iată ce 

| zisei: 'oamenii sînt. răă;: dacă m'oiu ase- 

3] măna lor, voii merge înainte; şi ei îmi'vor-|_. 

“întinde mîna; de.nu, mă vor zdrobi. Între | 

"| „aceste două alternative. trebui să aleg.:Mă | 

> făcui ca ceilalți. Atunci. veni rîndul mei. 

„Oamenii mă înșelară, îi înșelai și eii! mă 

dispreţuiră, îi dispreţuii .şi. eil. Ce necu: 

"inţă svezi întru aceasta? Mi-am răsbunat! | 

|, Răsbunarea este. singura dreptate pe. pă-yre 

| zoint. Ari fost drept... Oamenii: Tuici Odătă; 

; “aor fi mai bunil:. Cel. ce: are .puterea în' 

"7 mână :şiţi vorbește de fericirea altora, te: ' 

N înșală | demagogul care” strigă pg strade, 

"A dreptate, te înşală! femeea ceţi zice că. te, 

| |inbeste, te_ înșală | 'cel ce'ți- stringe mîna; 

te înșală; “cel ce voibeşte ca tine din vise) 

"si din. morală, te înşală. Ce „măi aștepți! 

* 

N 

A 

dar!  -. , 

„„»4:— Aleesandrel vorbeşti ca iun om în . 

„ajunul de.a se tace tălhar! sai. de ași” 

curma vieaţa singur, însă sînt încredinţat + 

1 ch'aceea.ce zici este o gluină. intrun - 

“caz sai în altul, nu pot săţi dai pici un 

“fespuns. e 

„ni Mergeţi la stupină? zise Smărăndiţa “| 

„ce intra în casă. - 2 a iz 

rase 

4 

* 
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Ai auzit, iubite B..., ce princ 
„acest Alecsandru? Sint mai mulţi 

14 Alară 

ipiuri are 
ca el aice; 

"" oameni pentru care moral, onor, patrie, ni-__ 
„Micusinti_—Laă 'dînsul aceasta nu vine din 

". supărare, din. suferință, precum zice el... 
„ci din lipsa cunoştinţelor: felul cu care: 

„--a espus. aceasta, o dovedește curat. 
„:: Eă am dat braţul Mărioarei...; braţul er 
-pe braţul 'mei!....O fermec. necunoscut.|... 
«Credeam că o să mor de mulțămire !... Nic 
sodată.n'am văzut ceva mai grațios. .. 
: — Zoe mi-a zis că o să pleci la Italia, 
: îmi zise: ea, adevăr e... Cind pornești? 

„ui: — Prea adevăr! peste o lună. : 
„..— Aşa: curînd? Şi 'cînd o să te întorci? 
„— Poate nici odată. Ra 

in i — Nici odată!,.. Dar părinţii d-tale? . 
„Al murit de mult timp. + . : 

. Dar țara: Dar cunoștințele?... Ştir „ică este trist ceea .ce zici! Se vede că ești 

i: î— Poet? Iar această vorbă!.. In adevăr, 
“trebue. să 'mărturisim că bieţii. poeţi sînt 
răii înțeleși în luniea aceasta. Poezia: te luată: de '0_usurătate. Un adev ăr; în gura 

“poetului, este o poezie; un: simţimint: în 
inima. lui, 

. 

este.o poezie! Ei nu pot să spue -
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pici dorințele lor; nici părerile lor... tot. - 

“este poezie la ei... „n. 

“ __ Xezi ce locuri frumoase! zise Mări- . 

oara. zinibind și. schimbind vorba, ca,cînd 

înţelese de unde voeam să merg.: --. 

__ Incîntătoare!... Sărmanii poeţi! Sint. 

- tuați ca, copill... Nu stii dacă și d-ta nu 

facă parte cu cela? 
Ei 

"Ei? nui te încredințez:  . 

„— Apoi dar crezi că un adevăr în gura 

unui pott este un! adevăr ca în gura or! 

cărui.om? e 
: i 

— Dece mul e 

„"— Aşa, dar, dacă ziceam... Aici buzele 

mele îngheţară. Ia 

— Dacă îmi ziceal... ce? . 

2 Că'mi ești dragă | îi ziseil în stirșit. 

— Taci, taci! îmi zise ea lovindu-măicu 

minușa peste gură- INC 

Ajunserăm la stupină. Dumbrava era 

plină de albine. Stuparul, : un bătrin .cu 

perii albi, ne eși înainte. a 

-— Ce'ţi fac copiii? îl întrebă Doamna N. 

*—: Numai zece mi-ati rămas? răspunse . 

moșul clătinînd din . cap. Sa 

:: Domnul N. Colescu atunce voi'să'mi a- 

sate cunoştinţele sale despre fisiologia al- 

binelor. . Ma i



  

y 

"|ţiile celor. din urmă... 

- n'a putut sfirși şti 
u1—Sint-alte m 

A mîncare el aleargă 
„Ni 

D. Bolintineanu - 4 

Ei ' . . -. . - a 
Fi — Vedeţi, zise el, fie ce stup are cite | „o' albină mare ce se Pa 3 v 1 | ceasta nu face miere, dar cînd e vorba de 

ă cel intii. Este o mare - asemănare între albine și oameny: instruc- 

__Un țipăt ce scoase Mărioara, opri pe D-l „Colescu. de la istorisire... -. » 
[ ae yd : 

„ — Ma mușcat de buze! strigă Mărioara. — Mușcă căci le bateți; zise moșul. a Ea numai stai aice. 
o Ahl.cu ce plăcere ași fl. ficut ca păstorul antic care, .sub cuvint de a suge veninul ce o Vespe infipsese în buza dră- ”guţei sale, se îmbăta de: Să mergern,i zise D-na N: Coltescu. Să mergem, zise boeriul, -supărat că 

inţificu” cuvint. + - Ușcături mai: rele, dar a- celea: nu înspăimîntă, mai urmă. D-nul N, - Colescu, aruncind,.o căutătură asupra. Alecsandru. .... A !  Inţelegi tu ceva? 

lui 

. 
“Mărioara mă iubește; 

vei voi... nu'mi pasă. Este 

„15 Maiă 
-rizi: de mine cît 

ste adevărat că ţi-am . scris că femeea „este'o egoistă:., dar ce: - , - - a i , a 
* N 

o. lungă sărutafe. - 

chiamă trintor,... A-
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pp 

- vrei? Egoismul este un bine mare pe pă- 

mint; fără el, nu sar ține 'rînduială lucru=. 

rilor; fără el, unii, ca să iacă plăcere altora, 

sar arunca în. foc și în apă! - ua 

O! dulce fericire! vei trece și'tu ca.0. 

lumină, într'această noapte ce este vieaţa 

mea, ca să faci şi mai amară rămășiţa zi- 

„elor mele!... i 

” 16 Maiii 

- Voi să'ţi scrii - citeva rînduri. comice. 

„Astăzi, Smărăndiţa îmi arăţă o scrisoare 

deschisă: i a 

22 ret să râzi? mă întrebă ea. Această 

„carte vine de la un moş al mel... Am mă- 

ritat pe soră-mea, pe Elena, cu un tînăr 

"ce: e drag și o face fericită. Moșu-meii 

- nu găsește ginerile,de viţă mare... citește.: 

«Smirna 
<Ginerele ce :a luat pe Elena o fi avînd 

-<multe merite, o fi învăţat ca Gizot și vi- 

Clucer .şi nu avea vVoe 
4 

«să poarte nici barbă !- Familia Parascove- 

-. P. 
“ 

, 

-«teaz ca Napoleon, dar tot viţă de jos este! . 

„«Tată-săii abia era 

<nilor este cea mai veche din Valahia; Ba- - 

-<roni de: Ilfov, Conţi de Rimnic, Marchizi 

;<de Craiova aii stat în neamul nostru, pre- 

e
 
e
 
m
e
t
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- cum genealogia! cea am dat st'mi facă la „: Paris; mărturiseşte. Dar tu aj stricat totul; răspunderea să cadă asupra ta; că îmi 'spăl miinele ca-Pilat din Pont!..:> 
«Stefan B.> | 

La cetirea acestei scrisori, nu puturăm. a ne ţinea risul. 
— O să răspunzi? 
"— La ast fel de! scrisoare nu pot să răs- „-pund serios. Ra . '— Atunce răspunde rizind: Satira este iun 'mijloc de îndreptare, al. celor răfăciţi; * „prin batjocoră Platon a ucis pe sofiști, Pas- | „cal pe cazuiști, Voltaire pe fanatici. . : „„ — Batjocora face pe oameni. ipocriți, "fără să” îndrepteze..: Dar să lăsăm aceasta ; „eşti vînător?... Miine o să mergem toate fe- meile, cu D.N. Colescu, la vinătoare în munţi. O să ne însoțăști? | 

As (e iu zi 
. 5 2 29 Maiă "Nu ţi-am scris de: șapte zile. .De şase “zile sînt în pat, și Zoe nu mă lasă să scriă. 1. „Ştil'că era-să mergem la vinătoare! ascultă „“ce mi S'a:întirplat. - 

- Se: puseseră într'o trăsură, avind pe Alec- 

o Smărăndiţa, Elena, Mirioara și Duduca 
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. 

sandru pe icaunul vezeteulul. Andrei, Zoe 

şi eii în altă trăsură. D-l N.- Colescu mer-'. 

 gea călare. După noi venea un car Cu me- 

„tinde și câţi-va vinători de îmunte. Frumu- 

- seţile tinerei Zoe înfloresc „repede ca un 

"arbor în primăvară. 
i 

- __ Numai scrii poezii? mă întrebă ea.. 

— Nu, Domnișoară. Ași scrie şi proză, S 

: dar nici asta nu Voi. 

— Păcat! ai fi scris bine: : 

_—: Şi pe urmă? 

— Gloria! zise ea zimobină, 

„— Gloria este un vis,. zic filosofii. anii 

a BAG, dar aceasta. : :nui oprește dea'o 

dori. De eram eii poet... Pa 

— Ce-ai fi făcut? n 

„ — Aşi fi scris toată vieaţa,- „mea. 

— „Cu care scop? . 

—.Cu „Cu scop. ca. să-las, limbei. 
mele .0 li-Sp 

-teratură Şi și "să implinesc_o o. datorie . cățră. pa- 4 zi 

tria mea. Dar -Dvoastră, poeţii, nu voiţi. i. 

a scrie “dacă persoana. dumneavoastră
 nu 

trage oare care folos; şi dacă sar face o...» 

lege care:să vă oprească de a “subscrie . 

“cele ce: compuneți nu aşi maj“scrie . nici * 

odată. : 

„ s— Poate că al dreptate; dar et mă mic 

de ce nu vapucaţă, D-voastră, demuazele
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„la noi. 
. Dă Lt - : — Nouă ne lipsesc mijloacele care le „aveţi D-voastră, bărbaţii. Noi nu putem forma o educaţie naţională ca D-voastră; în pensionatele unde învăţăm noi, cîrmu- irea nu s'a îngrijit ca: să statornicească o educaţie și o instrucţie naţională. Pensio- „. natele. sunt dirigiate numai de nemți și de „franţezi; nu învăţăm. decat niște biete limbi străine, și cînd eșim, abia ne putem scrie“ ( , p „numele nostru; apoi mamele îndată ne mă- -zită, apoi menajul, copiii... 

Vorbind ast fe] părea. că” supărată, şi , “Supărarea da un 'noii fermec frumuseţilor sale, , a Într'acest minut, “ Andreit „se deșteptă . . din distracţia lui, . . 
— Am,cetit eri, zise el, un. poet fanţez; „ mi-ai plăcut poeziile lui fiind foarte simple şi naturale, Eroii de .care Vorbește :pare ' „căt, vezi cu. ochii: vorbele lui pare că le " auzi... -ast' fel ai:un interes maj.mult, Fii cred că âceasta este. adevărata poezie... „i-—' Nu sînt de. părerea asta Andreiă | “poezia este. o învenţie ; poetul. ce are ne- norocirea să nu știe sati să nu gindească aceasta, nu mai scrie “Poezii; el. poate 

i .. a. 2 , „ sai - - Pe a .-. -- Ea: 
r. PRI e 

și dame, să faceţi! aceea ce pretindeţi de 
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istoric, _romanţier, jurnalist, afară de poeti. 

A. creea, a născoci,. iată misia_unui poet) . 

"ja capul” acesta trăsura Damelor se 0- . 

__preşte în marginea unui sat,'sub poalele 

munţilor; : a noastră se: alătură de dinsa. 

„Mărioara era prea ocupată. Ce n'aș fi 

„dat săi fi putut zice: macar 'două. vorbe | 

„+ — De aici, imi zise Smărăndiţa, trăsu:: 

ile :nu-mai pot merge; 'noi vom urca dea- 

lul călărie o RE 

Vinătorii aduc caii. Damele se scobo-- ! : 

ră din trăsură. Găsii ocazie atunci a strînge 

braţul Mărioarei, ajutingu” să se coboare * * .: 

„din: trăsură...
 DE m 

D:1 Ni: Colescu,. cei toca gura ca o”: 

mocliţă . printre. vinători; dete: semnul de”. * | 

plecare:: Ciinii Ancepură să latre, Oamenii - | 

„să seimișce. Damele se. aruncară pe! cai, 

Jar noi pornirăm pe jos,pe lingă caii lor, -- 

ducind -pe'ai noştri. de căpestre. Ei mă 

alăturez' de Mărioara. : CT 

_.— O să te ostenești, îmi zise:eai'+ 

= Aşi dori: toată vieața -mea să nu se 

mai sfirşească.. călătoria asta.: :: me 

:_ Nici o vorbă, nici chiar,cătră cei ma! 

OD 
— Igiurl= “pura ppt pote ete | 

— Spune-mi încă odată, Manoile, mă iu- : 

  

ca! 

7 

oa pg aia me 

A : N , 
' . 

? 
?
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beşti tu? Acest cuvint este dulce ca vieaţa. 
Adevăr este că'ţi sînt dragă, Manoile? 
"— Tot cemi era drag în lume, sa f&- 
cut nevăzut înaintea ta! 

-— Nu te cred, 
——" Le îndoești încă? cum ași putea să 

„te încredințez Mărioară? 
— Dovedindu'mi că nu tubești pe Smă- 

- rândița. 
— Smărăndiţa!..." ah, „Dumnezeulg! ce. 

„” idee ţi-a țrecut prin gînd! Dar ea este pen- - 
tru mine ca o soră. 

„— Sint geloasă ' și de surori, Manoile! -- 
Și tot. cel :ce iubește trebuie să poarte și simțimintul acesta. Interesul:care'ţi poartă. , „ea, întărită toate prepusurile mele... En, 

- am luat seama, ţia adresat'o ochiadă, care .. mi-a sfișiat inima !... Manoile te rog fie-ţi .- „milă de slăbiciunea mea... şi fiiind. că tu nu mă iubeşti... -  . 
— Nu te iubesc?.....0 Dumnezeul meiil |, „cum nu'mi pot sfîș 

„— Ei bine, dacă este așa să mă asculți. 
— Spune, Mărioară ; Spune ce vrei, şi . "mă vei vedea dacă te: iubesc.. 
— Et pretind, Manoile, să pleci de. aice. i „Să plec? să plec 2 Dar ce'ar zice 'oa-. 

pei e 
- e 

îșia pieptul pentru ca să. - cetească în inima mea! si 
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iai ———— 

menii aceştia: Cu ce cuvint m'oit îndrepta? 

Apoi cum crezi co să am puterea să te 

las. O Mărioară! zi 

jerfă... 
— Nu mă iubeşti “Manole; căci dacă - 

inima ta! ar 'Simţi ceia ce simte a. mea, . 

nu mi'ai face să sufăr... te-al “duce îndată. 

mi să fac ori ce altă - 

— Bine, Mărioară; bine... dacă vrei nu- | 

mai decit, voik pleca; dar spune'mi pen- .. 

tru ce? PR 

— Făgădueşte'mi că vei pleca. 

— Făgăduesc "mă jur... 

N 

"— Mulţămesc, Manoile; zise ea strin- 

gindu-mă .de mînă. Acum vrei săţi spun 

"pentru ce? Pricina este că voit să te iu-. 

besc ei și numai ei. Nu'mi e destul să . 

ştiu că nu iubeşti pe Smărăndiţa, dar voii . 

ca nici ea să te iubească pe tine. .: 

Convorbirea noastră se curmă după dou 

_ oare trecute ca două minute. Ajunsesem: 

A A » 

„într o poeana.. 

Locul pe care ne-am fost oprit-era încu- : 

 punat de o dumbravă verde'de brazi. Îi, 

colo se înnălțati niște virfuri de munţi ca... 

- “nişte piramide . negre. De aici ochii. noștri 

 ătăceati asupra mai multor dealuri mici, şi : 

se perdeaii în: umbra văilor loralbite de riu- , 

„leţe. Mai departe, o stîncă coperită de nin- -
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soare,-și pierdută în aburi, gra lăcașul sin-- : guratic al șoimului. Din colo ochiul vedea * o stană de picatră, goală,a căreia Sin se des-: " chidea şi da naștere unui brad rătăcit de so- | ţii săi-In sînul pădure posomorite ce încu- . “nuna dealul, pe care stam noi, se viirsa din-. trun codru o cascadă de apă limpede» A- „ cest torent se arunca cu sgomot dintr'o în "nălţime întrun lighean de granit ; iar de aci, se varsă prin sghYaburi, și se ascundea prin deosebite crăpături ca niște sopîrle de ar-. gint.. a 
Intrun mintat, toţi vînătorii se î părțiră .. pe la .posturile 'lor de pindă. -.-. » Damele noastre, fermecate de frumuseţa acestori locuri, merseră să viziteze 'pădu- -: ” Tea; apoi se așezară la umbra unui stejar, uride așteptaii cu nerăbdare timpul prin- ZE pn “DIN. Colescu este un-.viînător vestiţ, 

neînvinsă; maf-multe piei de urși, de lupi, „de'vulpi,'de căprioâre; mai multe părechi de; coarne -de cerbi și” de țapi ma pat _măsele de porci sălbatici, și pe lingă aceste,-- -reundatismul:'de la:-picioatre,: “testează :mii: „de isprăvi din partea sa. „EI, după te în- 

ra
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părti pe. ceilalţi vinători, veni și la mine. . 

— Manoile, dar, tu datati” cu pușca de 

cînd eşti? 

2" Am ucis, ziseii et, în vieaţa. înca un, 

piţigoiii, un bot- -gros, un ciocîrlan și O rîn-. 

dunică; socot. că de mi-ar fi eşit înainte 0 

fiară mai. mare, „mal lesne. aș, fi ucise; 

*_ Caută dar să nutţi tremure mina, cînd - 

ii vedea pe jupâniul urs, căci. acela e mai 

fioros de cit un bot-gros. Tu să stai. aice. 

lingă femei; daco veni wrsul,, trage fă 

„temere! ”! 
SI 

* Vorbind ast-fel, ţipă din corn, Și se! 

făcu nevăzut printre copaci, “Iăsînd incă., 

doi, vînători spre. apărarea fegăeilor,-- da 

întîmplare de 'a veni ursul. . 

Pin' atuncea nu fusesem. nică odată la! 

vinătoare, așă zicînd, formală. “Dar nuţi - 

poţi închipui ce impresiune mi-a făcut, 

cînd am auzit îndată după semnul dat de 

“d. N. Golescu, răsunind văile de țipetele ! 

gonacilor. Fă ţi. idee de larma ce poate 

face în codru, şi mai, ales în muiţi, vro . 

două. sute“ de. oameni. şi vro. trei- „zeci de 

cîini ţipind de odată. sub poalele “codrului, 

în felurite glasuri și tonuri. ă Mi se: părea! 

că. mă. aflu într'o lume! de feării ;pare că 

aşteptam. din minat 
în minut, să «văd de s 

Biblioteca pentru toti . , „3



** arbor tăieat. 

Ici-a greșit ea, mie sa 

34 D. Bolintineanu 

/. chizându-se cerul și pămîntul. Mie mi se „suise părul în virful Capului, și stam în estaz cu pușca pe braţe, pe rădiicina unui 
e 

» =. Damele stat așteptind să auză o des- cărcătură de pușcă; dar tăcerea se pre- lungea...;. astafel, urîndu-li-se, veniră către locul unde m aflam ei, | — Cât ești de serios! îmț zise Smiă- rândița, par că ești un foncţionar din garda naţională ce se crede un. adevărat soldat. - , . — Imi vine să arunc arm, și ași face-o, de nu mi-ar fi rușine de vinători, care or să zică că.de frică am fugit. „— De frică! Nu este nic un. pericol - mi se pare. Dar iaca!,. iaca căprioara.., Dă 1 foc.., dă! _ 
„In adevăr, o Căpiioară sprintenă ca o 'gazelă venea asuţ,ra mea cu o qi de fulger; atît însă 'mx încîntă frumusețea ci, în cît rcluzai de a da. o — „Ca. faci? zise Smărăndiţa,. Ă = Mle milă, răspunse, Biata fiinţă | ce i. altora; pentru că 

e 

să “i. răpesc zilele? , 
„ Căprioara trecu pe lingă mine fără să mă vază măcar, Damele cele-l:alte văzînd o, 
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tate. - 

— Imi păstrez încărcătura 
[Yi 

începură a râde. Smărăndiţa imi dete drep- 

pentru urs, 

zisei ei, pentru ca să mă îndreptez mai: 

bine. 
_— Un urs! răspunseră femeile. 

— Un” uis! Strigă dudu 

_Yarbă. 

— Manoile! îmi zise Mărivara apropi- 

ca căzind' pe | 
- 

indu-se “de mine, nu te pune în pericol, _/ 

căci cel mai mic 

mi-ar sdrobi inima și vieaţa!' 

— Aşi muri .ferice apărîndu-te, Mări- 

răi ce ţi s 
» ar întîmpla; 

ar 

“oara mea | Zece vieți de aşi avea, toate . 

le-ași. da pentru tine. Ştii tu, c 

că ei nu mai pot trăi singur de acum 

înainte?.... 

“- Nu apucai să sf îrșesc vor 

dulce fetică, . 

ba: şi de odată 

o: descărcătură de carabină făcu să răsune 

văile una după alta. După aceasta 5e auzi ! 

un 'răcnet ce făcu'să se sbirlească părul 

în capul nostru. 

„Mai mulţi vinători strigat : 

ursul !'ursul! 

feriți! feriţi! i 

În adevăr, un urs de o mărime rară, 

se arătă înnaintea noastră. 

_mărmurite de spaimă, nu afl 

„băţia fugii. ; 

Damele : în- 

ară. nici băr- ,: 
a
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e “spa. 

>. 

turbare asupra" lor. 

„.. să,se' sacrifice 

“ încît nW'mi dete timpul: 

36 N D. Rolintincanu ” 

' Andrei, pe dinaintea căruia trecu ani- 
malul'sălbatic, îl ochi... Plumbul săi 'pă- 

“trunse gura ursului și: se înfipse. întrun 
„fag. Acesta turbă, perii săi. se sburliră și - 

„.„făcură o roată în prejurul capului; 'gura 
lui vărsa spume roșii; ochii lui se făcură 

„ca: două: picături de: sînge...,..scoase un 
răcnet.., își mușcă labele, apoi căută în 
toate părțile să vază de unde venise glonţul. 
„i: Damele stai între mine și. între urs, în calea lui. Acesta .le vede 

-: Un minut,! și aceste femei. ar fi fost 
„sfișiete; trebuia un om de bună “voinţă, 

pentru ele ; ori ce ale mijloc * 
era nefolositor, 

Zoe era în urma lor. 
cele-l-alte ;. dar rochia 
mărăcine și o ţinu în lo 
între urs și între fetică: 
du-mă, năvăli asupri'mi, 
pară prin fugă. Ursul ve 

Ea voi să fugă ca 

c. Et mă arunce 
Animalul văzîn- 
iar . femeile .<că- 
ni așa 'de repede, 
ca si deâcare ca- rabina. Această carabină avea o baionetă; “baioneta mi-a scăpat vieaţa. 

„Ji înfipsei ferul în git 
distanță oare care. RI E 

- Andre!, văzînd pericolul în care mă a- 

. 

Şi se aruncă cu ! 

i se prinse de-un: 

și îl ţinui la.o . 
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-Aam, alergă în ajutorul mei; dar nepu- . 

tind trage în urs de frică să nu mă lo-. 

:vească, scoase un cuţit de. vînătoare. şi 

cu, sîngele rece al săi, împlintă ferul în | 

_ “coastele fiorosului animal. Acesta răcneşte. 

şovăe, -cade; dar. în :căderea sa, îmi sfişie 

“cu ghiara umărul stîng... rana mea sîn- 

_geră..., sîngele cură ca uniisvor. i 

* Damele, văzînd că ursul cade, stai într'o 

depărtare de noi, temindu-se să nu se ră 

dice animalul. Smărăndiţa şi Zoe veniră . 

pînă la mine... O Doamne ! Pentru ce Mă&- 

Lioara nu se apropie |....Frica în inima €i 

-să fie mai tare de cît amorul Î... Smărân- 

dița îmi legă rana: cu toate aceste, pier- , 

„derea singelui fu atit de mare, 'că după : 

„câteva minute căzui pe braţele „ei, fără 

simţire. i 

Când mă deşteptai eram acasă. 

„: Cele întîi raze ale soarelui încălziră ochii  - 

mei. O femee jună și frumoasă. stind în 

picioare: la căpătiiul patului 7neii, înclina 

capul peste fruntea mea, şi părea că nu- 

mără fie:ce' suflare a: vieţei mele. Mi se - 

-păru un vis. frumos, şi reînchisei ochii, de 
S, ŞI 

“frică să nu mă trezesc, Dar'o lacrimă că- .. 

„zută pe frunte "mi, mă deşteptă cu desă- 

virşire. Era D-na N. Colescu.
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„». Atunci îmi adusei aminte de scena din 
munte, şi recunoscui . că fusesem leșinat. | 

Smărăndița veghiază noaptea Jîngă capul - 
mei. e N 
„__— Ce, aici? o întrebat -eti cu un glas 
slab. | ” - 

„1 — Taci, îmi răspunse ea, nu vorbil... 
Eşti rănit..., ai fost leșinat [... | 

— Cel puţin lasă-mă să-ți mulțămesc 
..pentru... Pa i 
__— Nu voit să&'mi zici nimic, .. 
— Eşti un înger! . Di 
— Sint femee... Ţi-ai pus vieaţa în pe-: 

.ricol pentru mine, ei trebue săi mul- 

.ţămesc. | a i 
— Amiciţia ce'mi arăţi mă atinge atit, 

că nu voiii putea nici odată cu nimic să. 
mă plătesc. : - : . 

— la seama, îmi răspunse ea zimbind; 
„căci după socoteala 'ce faci îmi rămii dator, 
și eii sînt o creditoare egzactă 

— Ori ce vreil... chi 
„fi bolnav! a 
» — Tăcerea mai întii, apoi 

- mi-ai făgăduit să nu 
„fără să' mă întrebi. 

— Innoesc făgăduinţa. | E 
— Bine, zise ea, acum mă duc st mă - 

ar” și să tac cit of 

alt ceva... 
faci nici odată nimic 

 



Manoil « m "39 , 
o 

„odihnesc, îţi voit trimite o privighetoare 

care ţi-a face mulțămire. CI 

Pentru ce Smărândiţa îmi ceru săi repet 

făgăduinţa cei dasem, de a nu face nimic 

fară săo întreb?... Ce insemnează aceașta? 

“Temerea Mărioarei să fie adevărată?... Nu, - 

- nu... Sînt nebun! 
E 

“După câte-va, minute intră Zoe. Ochii 

ei negri şi dulci, strălucea în'slacrimi de 

bucurie; părul ei era împletit. în două 

coade lungi și bogate ce îi cădea pe spete; 

în păru-i negru, lingă ureche, avea.0 TOzĂ - 

de grădină... - . a 

— Cum îţi este dusa 1 aduc un pahar . 

"de limonadă ferbinte... Si sorbi... Iţi va 

face bine... | | N , 

-"— Oare? 
- 

— De sigur. Dar doctorul a zis să nu . 

te las să vorbeşti. 

—. lar dacă voii vorbi? E 

„__ Boala se poate prelungi. i 

__ Dar dacă n'oiii putea? a 

— Trebue șă poţi. şi cu astă tocmeală 

ți-oii da floarea asta ce ţi-o trimete Mă- 

rioara. 
NE : . 

— Mărioara | Mărioara! -. - | « 

_ Fă bine "ce ait Astfel îmi făgăduești 

să taci? 
o 

. 
4
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— Tac, tac; dar dă'mi Hoarea. Zoe îmi . 
' _dete roză ce o avea lingă ureche. 

— Ah! doctorul mă oprește să vorbesc; 
„şi eii vreau să scriil.... 

:— Să scrii? Nu se poate fără știrea lui. 
— Dar Esculap nu mă vede: 

„_— Dar te văd ei, şi trebue s%'mi dai 
seamă.. Voea este la mine şi nu ţi-o dai. 

„. Ea zis aceste vorbe cu un ton atit de 
..* poruncitor, că nu avut'cum să mă împro- 

"tivesc “acestui înger păzitor. Ea puse pa- 
harul pe masă. Ei întinsei mîna să-l iau; 
„dar o durere ce simţii în braţ, mă opri. 
. — Vezi? Nu.poţi: mișca mina și vrei să 
scrii! Vorbind ast-fel şezu p& marginea 

"patului, lingă căpătiiul mei. - | 
„__— Trebue să te hrănesc e, iar mînu- 
“şiţa ei albă purtă paharul la: gura “mea. 
Suflarea ei era dulce și fragedă ca pro- 
fumul florilor, E 
— Eri seară, urmă copila, era sfadă 

» mare în „salon despre nemurirea sufletu- 
lui. Andrei, îmi aduc aminte, zicea că su- 
fletul este nemuritor, și da dovadă nu Ştii 
pe tare filosof, zicînd: sufletul este o sub- 

„“stanță simplă, ceva ce nu este materie ; | .* prin 'urmară, ne avind margini, nu este. 
. Li « 
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supus 'stricării, și” încheia că este niemnu- RE 

ritor. 

E 

D. Atecsandru-- zicea 
_Că_ numai_ nesfir- 

E 

şitul - este _ nemuritor, _
 că omul. peînţel

e- i! 

„e “nesfirşitul, este Sfirşitul, _deci_sufle-. . N 

“tul “este” pieritor; ce” “gândeş
ti . d-t tal la a=. 

casta 
nm 

„= Nică unul, nică altul, . nu Ei aa 

„pentru mine, cred... 

-'—' Bine faci. | 

— Un om mârge cu picioarele. “sale 

“pînă unde dă: de un'rîi sat de'altă sta-. - 

“xilă,- Aci pasul săi se' oprește, și numai 

"privirea merge inainte. Ast-fel este şi omul 

“înaintea unor întrebări. Cuvintul când a- - 

“ junge: la culmea ce. |. este înseranată. se 

“opreşte, şi numai -simiimîntul trece, din- 

„colo de linia aceasta. 

- Pentru mine, asta este un lucra de sim- 

4iminti îmi place. să cred; aceasta mă face 

fericit 
” 

n u— AI vorbit prea mult, îmi zise “Zoe. 

Intr'acest minut Mărioara intră în ca- : 

“ meră. 

— Cum te afli, mă întrebă ea?! 

Văzind'o, inima *mi -bătu atit de tare, 

că, crezul c'o să cază din pieptul meil.: 

“flacără trecu peste faţa mea. :“:



ÎI 
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„—: Ah! domnule!. Nu 'credeam că mina 
care scrie versuri atit de grațioase, să 

„Tăstoarne un urs! 
2... “Zoe eși dindu-mi' ordin să nu mă mișc, 
„căci se va înturna îndată, | e 
_* Rămiind “singur cu Mărioara, văzul că 
nu pot vorbi. | . 
"— Eşti supărat?. mă întrebă ca. 
— -Supărat? De ce, drăguliță ? : Ea îmi întinse mina, și e o încărcat cu dulci săruturi, a - "==: Nu'ţi voi da nici odată prilej să te --- mai superi pe. mine, mat zise Mărioara...Se - zice că certele trecătoare între doi ce se iubesc, sînt. pline de fermec... Cit pentru mine nu voi să gust âcest fermec, ori cît de dulce ar. fi, căci atita te iubesc, în cit dac'aș ști că suferi un „minut de - durere „din pricina mea, ași. muri de durere. . .—— Mărioară ! Inger dulce al vieţii mele! Mai zi aceste vorbe! Ele răsună la ure- chile mele ca harpele antice! „ „SR Dar nu "vroi nici tu.să mă faci să sufăr... Ori-care ar fi pricina suferințelor . mele, numai de la tine să nu vie, nu'mi pasă! lar. dacă tu af fi acela ce mi-ar da „prilej de suferință, o  Manoile !. sărmana „ inima mea s'ar sdrobi! 
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— :Ce, zici tu, dulce, şi crudă Mărioară ! 

“Dar ei sînt numai voinţa ta, cugetarea 

ta,. simţirea ta, subt o altă formă; un lucru 

ce'ți zîmbește, cu care poți să te joci şi 

să-l sdrobeşti sub picioarele tale. - 

„___— Vorbele tale, Manoile; îmi îmbată. 

inima ; însă spune-mi, drăguţul mei, sînt. 

ele sincere? - . - . i 

— Sincere? Pentru ce te îndoiești, su- . 

fletul mei ?... Indoiala, . ca vermele floa- 

rea, stărimă inima, în care intră. Dar nu; 

tm ai cuvint, -vorbele nu dovedesc NIMIC. 

trebue fapte... Ei bine, vieaţa mea! Cere'mi 

o dovadă... oră ce vrei... poti să'mi zici : : 

aruncă-te în foc, în apăl..- voii face tot - 

pentru amorul tăi : tot, înţelegi tu? 

a Mulţămesc,: Manoile !.... Nu ai tre- . 

buinţă de ast-fel de sacriliciuri ca să placă . 

inimii mele; căci moartea ta, -0 . dulcele 

- mei! ar curma de odată și zilele mele. 

Tu *mi poți da altă dovadă .de iubire ; 

poti să-mi ridici de-asupra inimii vălul 

„cel posomorit ce mi l-a aruncat gelozia..- 

Manoile | 'Manoile ! Pune mîna ta pe inima 

mea: acolo este un. dor-adinc, uni dor de 

-care numai lipsirea ta de aici, poate.să-l 

Ampace... Sint „geloasă, „geloasă ca 0 t-. 

greasă.|... ” Ce 

,
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. . 

— Dar pentru ice, scumpă Mărioară ? — Pentru 'ce? Mă întrebi pentru- ce? Ştii ei! Intreabă inima mea, pentru ce te iubește ?. N 
__— Voești să plec? Voi Z „.. Miine, cînd vei voi... Insă ay gindit cît o să “sufăr departe de tine? Ochiy mei, ne mai văzîndu-te; or să se “inchiză și or să se “deschiză în lacrămi! Zilele mi se vor părea “lungi ca anii; vieaţa, fără t 
tot ce mă încînta maf nainte va perde :fermecul săi ; și „dacă ași fi osîndit a nu te maj vedea, numai mormîntul ași putea să mai iubesc după tine. a ae —. Nu, Manoilul mei | 

"plecarea ta de aici, vai veni după tine, "ori unde te-vei afla “Şi amorul . cel mai sincer va fi preţul suferințelor tale... -— Cum ret, Mărioară.: o 

pleca astăzi, 

„.. Trei zile după 

-— “Aşa dar, pleci? Alil.tu mă liniș şi mă fericești...: voi 9 
“noaptea, Da E Vorbind ast-fel,: ea plecă fruntea pe bu- zele mele... Gura imea pe buzele sale |..: „.O fericire dumnezetască |... De ce nu am: “murit sub sărutările CL PP Zoe intră însoțită de" doctor. Mărioara „se depărtă repede, * o 1 ar 

îndi la tine ziua şi 

. 

î. 

ine, va fi amară...; 

tești .
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„Esculapul imi cercetă rana. de la umăr. 

— Merge bine, zise el; peste trei, patru 

zile, vei putea eși. SR 

.. “Toţi * oaspetii: dlui N. Colescu inttară 

în camera mea. . 
; 

___— Ce facă Voipicule? mă întrebă d. N. 

Colescu. 
- 

_— Tată un om |. zise: duduia. Dacă. nu 

erai d-ta aș fi fost moartă. 

 Zicind aceste vorbe, ea se: „uită lung la 

Alexandru... IE a 

— Ce te uiţi aşa? isptunse acesta, Vrei, 

să zică că am fugit? Te inșeli,;.vinătorii - 

pot.să mărturisească... Văzându-vă în pe-. 

ricol, am. aruncat carabina. ce'mi era,ne- 

trebuincioasă, . și am alergat * să ial un cuţit, 

de vinătoare... 

„— Eşti fricos îi zise,  dudiica, Pentru
 

toată lumea n "aș vroi să iati, un bărbat ca. 

4- ta, o. N 

. 

= A curaj, răspunse acesta: căci „cel. 

ce-ţi va da mina, ar. trebui să aibă mare: 

curaj: 
„DAN. Colescu rise cu plăcere. Să lă- 

săm pe Manoil, zise el.. , Poate că. are.tre=. 

buinţă de liniște. a a aa 

„. — E rămîn să-l ingrijesc, zise groasa 

duducă. 
i
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„— Nu are cine să-l î îngrijească, îi răs- 
punse d. fe N. Colescu. : 
— Eşti .nesimţitor, strigă ea. | 

. După aceste vorbe :se făcu un ris ge- 
“neral ; toţi eşiră, aflată de Zoe. 

— Ce face doamna N. Colescu? între- 
bai pe copilă. 
— Doarme. Toată noaptea a veghiat. 
— Ce înger! 
— Inger, nu-i așa? Ea nu urăște. pe 

, nime... ; nici odată gura ei nu se, deschide 
să zică o vorbă amari...; E toţi o iubesc... 

- ..— Dar d-ta? | : 
— Eu d: Este tot ce iubesc pe luzne. 

De. la moartea maică-mea, ea “i ține locul; 
" cînd: mă vede, ochii i i se umplu de lacrămi 
de bucurie... - 

e. 

— Eşti fericită, căci are cine să te i iu 

bească | Trist lucru este 'omul singur pe” 
“lume!... Ei, care nu am părinţi, fraţi, pe 
nimeni în sfârșit... Ah ! cît.de amară mi 
.se part singurătatea .. . 

— Nu ţă face inimă "rea, zise ea" cu: o 
 Iacrimă î în ochi. Cît vei fi aici, nu vei îi 
„singur; eii tâ-oi iubi şi te- oi îngriji ca pe 
„un “frate! * 

i. — Cât voit A aici! dar "peste trei” zile 
trebue Să plec...
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— Să pleci? Dar doctorul, dar miti 

şica, dar ei? O, nu te-om lăsa. Eşti singur, . 

mi-ai zis; dacă te-i. îmbolnăvi, | cine o să 

te caute. . 

“Doamna N. Colescu intră în camera mea; 

— Mătuşică | 'zise Zoe. Spunei că este 

nebunie ca să plece; vrea să se pornească 

peste trei zile... | - 

— Vrei să pleci? a 

— Imdată ce voii fi. bine. 

„-— Bine, zise Smărăndiţa. 

— Bine! Ce zici mătușică ? Dar dacă s'6 

bolnăvi iar... Nu vezi cât e de slab? - 

„- — Noi nul vom lăsa, zise Smărăndiţa 

zimbind; și d-lui va. fi bun a: rămîne. 

* — Am dat cuvint, ziseiii. : 

- — Cel -puţin no să întirzii și o să ne: 

serii de unde vei fi, nui așa? Pină atunci, - Ia 

să puști ceva, foame! ie? a ... 

-. 

„„.— Ași mînca :ceva. . 

— Zoe, 'strigă să aducă o supă. 

Cop ila eşi, 
— rr ai figăduit, zise " Smărândiţa, să 

nu faci nimic “fară a mă întreba... Hotări- 

„xea-ţi de plecare mă încredinţează căţi - 

calci cuvîntul. i 

— Oh! iartă-mă,; dar o: scrisoare de la 

„București... Sa 
e 

. , 

.
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— Nu'i adevărat. 
. . 

“Ti-am fost scris că plec peste trei zile ; î. 
iată opt şi sînt tot aici! <Ești un om fără 
hotărire 13 vei zice tu ca tot-dauna. Dar 
dacă ai şti causa, Ls al retrage vorba în- 
dată. . 7 
"Eu sînt ca omul acela care după ce a 

„clădit un palat măreț, după ce sa îmbă- 
tat de fel de fel de vise că va 'trece la 

: umbra lui-o viaţă fericită, vede picînd în- 
: trun minut edificiul -săă.. 

Mărioara, acel inger ce'mi da vi&aţă, acel. 
suflet „candid, curat, nu mai este ! Vorbele 
ci, zimbetul ei, amorul ei, săruturile ei, 
fuma și minciună | lubeşte pe altul. 

" Ți-aduci aminte unde eram, pe la sfir-, 
şitul scrisorii din urmă?.  - 

După ce rămăsei singur, un fecior imi 
aduse supa. Acesta este un om din felul 
acelora „de care se zice: îi prinde mina la 
toate ; unul din oamenii aceia: ce vorbesc 
singuri cînd nu se află un al douilea. 
Si Mări! Aşi fn dat simbria mea pe un. 
an s'o fi ucis eul,.: Să fi văzut. atunci, 
Duminica la horă, :cum -S'ar fi uitat fetele 

- la mine! Păn și făta popii cu octii verzi - 
Pi 

x 

2 lunie.. „i 
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ÎI 
a cati 

ca briul diaconiţei... și niște buze.., parca 

mincat vișine..:, dar fudulă cum nu țăza 

mai dat ochii... Mai lesne te apropii:de 

moş popa cind adună colaci Duminică... 

Za, mai bine de d-voastră boieri... Cuco- 

niţa Mărioara, fată de boier, : Și... 

—' Şi cet. ., o 
>. 

— Ce, nu știi 

-— Ce să ştii: 

— Ce am zis? i . 

__ At zis: Mărioara, fată de boier, şi... 

— Şi... dar sâ nu mă spui. . i 

— Nutte teme. . i: .*: 

_— Se lasă de o sărută domnu Lisandru.' 

-- Cum poți s'o zici asta? 

— Nuii vina mea... nu, face foc că fum 

nu ese. . . - 

—. Ai dovadă? .. . a 

„+ — Colol colo! zise el bătându-și pieptul. . 

“Atunci scoase un bilet și mil dete. Îl 

- deschid repede şi citesc: . | 

„n “<Amorul tăi e minciună ! Trebue să'mi 

„ dovedeșşti ca să mt încredinţezi... Te aştept 

la miezul nopţii, în grădină lingă leul de 

marmură ..> : - E E 

“ Această lovitură fu crudă; :dar mă miîn- 

- giiam că tot nu va fi adevărat. : RE 

“Toţi sîntem ast-fel: moartea vine să ne 

7
 

, 

. 
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închiză ochii; noi simţim și tremurăm ; cu 
toate aceste, o rază „de speranţă zimbește 
încă între noi și mormîntul nostru. Cea 
"din urmă rază de speranță sboară cu cea 

- din urmă suflare a vieţii! 
“Feciorul luă cu el, Scrisoarea şi bleste-. 

mile mele. | 
Zoe veni, 
— Eşti ginditor? îmi zise ea. 
— Mi-am schimbat hătărirea, 
— Cum? 
— Nu mai plec. 

Bravo, 'zise copila cu bucurie. 
Am gindit așa: Zoe vrea să rămii! 

„ Aceasta î îi face plăcere. „+; de ce să 
n'o o ascult! 

„—= Adevărat? . 
— Foarte adevărat, îngerul mei! 

. 

a. 4 Iunie 

E. noapte.:., încă cinci minute. 'Mări-. 
“oara ăre:a veni în grădină... Să mă, scol, 
să ascult....! 

“miezul nopţi, și . nopțile de vară sînt 
» mici!.„. Nu se aude.nimic,. decit privi- 
ghetoarea ' care din cînd în cînd obosită 
sioboade cite un trist țipăt, descordat ca 
dorul inimii mele... Minute fatale! Voi o 

. 
go + 

Toată lumea doarme... E - 

e
 
o
r
e
 

| 
e 
m
e
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să hotărită soarta mea:;.  Orologiul de la * 

poarta: curţii. bate  mieznl nopţii..... Tot 

corpu 'mi tremură... Picioarele mele slabe 

abia mă ţin...; iată-mă lingă statul leului... 

Să mă ascund după aceşti arbuşti de li- 

liac, 'ca să văd de la întuneric adevărul “ 

'ce o, să 'mi sdrobească inima |. ua Nici O 

frunză nu se mișcă... : bolta cerului e în- 

cărcată de nori.:.; auz o șoaptă L... Dumbră, 

înaintează prin întuneric... Alecsândru” se 

"pune pe piedestalul statuei, şi începe a 

oara Le 

şuera ușor, un cîntec monoton şi dis
cordat...; . 

trec zece, cinci- spre-zece minute... Mări-" 

oara.nu. mai vine.. „Poate. sînt iuşelat!... 

Câte bănuiră nu 'mi trec: prin Cap... Dar 

auz fişiitura unei 'rochii!.... O femee trece 

pe'lingă mine şi merge Spre: Alecsandru..-: 

„O şoptă |. „Să asculti... 

Mi-aj 7is să vii aice, dacă te iubesc, 

Jată-mă. Ah, Alecsandre !. mustrările ce! "mi. 

faci nu le merit... 

„Ce auzi: Aceste vorbet.. Nu e “Mari 

   
e 

0 dune. 

.__ Ax dat biletul: Mărioarei? întrebai 

ei pe feciorul cel limbut. 

— Nu lam datC. Cc. Mărioarel; dom-



  

52 Sa PD. Bolintineanu 
  

*, 

nul “Lisandru, mi- -e dragă să "| bag de cap 

în sîn!. Lasă, că 'mi zice; hei! mă! mi se 

„uită la mine printrun petec de „Sticlă, 

dar nu scoate să "ţi dea o, para!. 

7 Ce-ai făcut dar, biletul ! Ă 

"— Lam dat cucoanei duducti, ca să 

se bată dracii în capete. 

„Atunci înţelesei că femeia din: grădină 

era Dugucă. AR 
"—- Mai am un bilet, zise . „feciorul ;: a- 

cesta este. de la C. C. Mărioara ;. am să-l 

e dati Domnului. Lisandru. 
— Să. vedem. 

-Luai biletul. - 

+ 

îi < Alexandre, 

<Pentru ce te plingi de mine? Cum a 
„putut să "ţi treacă prin minte că o să'mi 
fplacă Manoil! Am mai bun gust, trebui 

] «să știi... Manoill un om care nu ştie de 
! «cît.a face versuri, şi care nu: are alta 

| <mea; nici du 2po tul ili ică 

"+ 

| Ș 
5 | cbună împrotiva bănuelilor talea.: 

| UC — Lasă-mi biletul acesta. 

<de citipoezia ; care nu este: de potriva. 
a 

(L <după raportul bogăției... Ești copil! Ș' apoi. 
i” plece... Ce dovadă poate fi mat O
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e — Tal îmi zise feciorul. : 

Ah! Mărioară! socoteam căieşti o co-! 

chetă;. dar ești: o infamă, e 
“1 

i 
7 Iunie 

— Mi-ai fost gat parola s să geci, Ami 

“zise Mărioara." 
-_ Mărioară! îi zisci, cu mina asta nu 

pet serie. Voi să însemnez rufele ce am 

dat la embiăturăeeu "scrie, drăgușoara mea! 

Ea luă pana ŞI. hirtiea şi scrise cele ce. 

& dictai. După ce! mulţărnii luai talis- 

manul acesta, şi i ascunsei în sin, ca să 

cercetez în" urmă dacă șcrisoarea 'sea- 

mână cu a biletului. 

- = Aşa dar o să „pleăi? Ma mai în 

trebă Mărioara... 
— Voi pleca, rtiguţă.. „. dar Dentru ce. 

„vrei: să mă gonești așa curînd !... Ei, Mă 

rioară ! Ştii eii de ce vroeşti tu să plec... 

"Ea roși și zise :—Nu aveai trebuință să 

_mi-o spui căci ţi-am spus- -o ei. - | 

= Nu ascunde 'simţiminte adevărate 

sub vorbe măgulitoare > şi făţarnice... 

„— Ce vrei să zici? Nu-te înţeleg. Ma- 

noile! Ce vrea să zică schimbarea asta, re- 

pede? 
i. Schimb area asta a repede! At cuvint, Da
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e repede...; dar ce face timpul, o oară, 
o minută, pot' face mai mult de cit un 

“secol... Dacă vre-odată lumea s'ar sdrobi, 
un minut, o secundă ar fi destul pentru 
aceasta: eii sunt o mică-atomă,: pentru 
ce te miri că mam schimbat atita de 
curind? Nu mi înţelegi, mi-ai zis. Ascultă, 
Mărioară! Iţi voi vorbi cu demnitate şi 

- cu respect, şi “nu pentru că meriţi, dar 
pentru că nu mi se cuvine mie hici odată... 
a vorbi cu niște ast-fel... Tu, Mirioară, 
iubeşti pe altul; nu te mustru pentru a- 
ceasta; nici. ru vroi să vorbesc ca un 

„ preceptor...; dar te mustru pentru că rn'af 
". amăgit! Dacă nu mă. iubeai, dacă altul 

era în inima ta, pentru ce nu-m'ai res- 
„-pins? Atunci, stima'mea ar fi crescut 
„pentru tine...; acuma simt numai un dis: 

preţ adinc!.... Nu ţi-am făcut: nici odată, 
nici, un răi, pentru: ce să vroești neno- 
rocirea mea ? Pentru ce să mă inşeli? Nu 
"eram fericit poate: înainte de a te iubi, 
„dar credeam în fericire; credeam în sin- 
„ceritatea oamenilor și în sfințenia unui 
cuvint dat... „Astă-zi mi-ai răpit credinţa 

„aceasta! Eri, inima .'mi era încă tînără; 
astă-zi, un bătrîn. de.o sută:de ani nuar 

„_NToi. Să și, schimbe inima. cu mine ! Cind:
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.. 

te-am văzut pentru înțiia oară, credeam..* 

că întîlnesc un înger, înconjurat de acreala 

tuturor calităţilor lui; fruntea ta ştrălucea 

de inocenţă, și îmi,zicea: îninciuna este; 

streină de buzeleacestea, sărutarea doarme 

„încă pe fruntea asta candidă! Fie-ce vorbă 

a ta, răsuna la urechile mele, ca o mu- 

zică dumnezeiască ; şi abia una murea pe 

buzele tale, şi alta mingiia urechia mea |... 

Astă-zi, acea fiinţă dulce şi curată, s'a stins 

“ca un vis poetic! Astă-zi, inima. mea s'a 

închis la ori-ce iubire ; amorul tăi pare - 

că n'a egzistat nici odată | Dar ce răi ţi-am 

dare.?: 
a 

' Xorbind așa înă înecasem în lacrămi. 

„— Nu; nu se poate !... am 'auzit și am 

văzut răti... Nu, căci ar fisprea trist, prea 

crud pentru omenirea * . i 

__ Plngeam ca un copil și căzui pe pat, 

unde 'mi ascunsei lacrămile și: suspinele 

“mele. 5 Sa 

făcut pentru ca să merit o ast-fel de tră- 
- , . N Ă 

„— Eşti” nebun! îmi zise ea. Nebun!" 

Ce lucru aduce binuieala în inima ta, Ma- 

noile |! - e 

— Un bilet ce ţi-a scris Alecsandru, și 

altul ce, f-ai scris tu, lui... * _ ' 

— Din aceasta și “mai puţin, înțeleg La 
,
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“Dar-sunt eă răspunzătoare de cele ce scrii 
- alţii? Eşti. sigur că .biletul ce zici cam 
scris cii,'este adevărat?.... Apoi cine te 
încredinţează că acela ce a scris biletele 
astea n'a voit să facă intrigi?... Manoile! . 
“Tu ai inimă bună și nobilă ; dar ești copil | 
și lesnc 'crezător!... Osindești făr' a te gîndi 
îndestul. Nu,.tu nu cunoşti inima mea; 

"+ nu știi ce amor are ea' pentru. tine; nu 
» cunoști încă 'ce sint oamenii ; biletele a-: 
“cestea nu pot fi scrise de mine, nici de 

; Alecsandru... Gindeştete bine,... Adu-ţi a- 
j minte! Smărăndiţa te iubește: ea „poate 
Ivrea să -pue răceală între noi... Gelozia este 
| demnă de ori-ce întreprindere U . 

So...) i UV. 

— — Smărândiţa ! ah! nu... Vieaţa 'mi pun 
pentru dinsa! „ : - Da 

— Cngată vine î.Cine ţi-a dat biletele 
aceste ? ” ". 
— Un fecior, - 

ă Un fecior? Vezi: De unde știi că acela: 
-mu eră un poruntit..: 
acuzind pe, alții, să: mă 
Cercetează singur... Pin' atunci lasă-mă să "ţi spun cit te iubesc!.... Ah! Manoile, amar al întristat inima mea -cu vorbele. _talel Eşti foarte: nedrept, Manoilul met |: Vrei să auzi un cuvint încă de amor î... e: 

Dar et nu vroesc, 
desvinovăţesc ei... 

. Ei . 
. i 

e . 7 

y
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Din ziua în care te-am Văzut, "0 îngerul 

meii ! o viaţă nouă a început pentru mine! 

Zilele trec pline de: dulceaţă și de fericire ! 

Aşi vroica vieața mea să nu mai aibă sfirşit, 

saii'să se stingă întrunul din minutele a-- 

cele cînd îmi zici: te iubesc |. Dar.tu ești 

, crud... simţi plăcere cînd vezi curînd. 

lacrimile mele! Eşti. fericit cind îmi Zdro- + 

„beşti inima! Dar pentru aceasta nu te pot 

“i, sufletul mel i 

” Vorbind. ast-fel, fruntea ei se plecă pe | 

fruntea mea...; buzele noastre se întilniră, . 

lacrimile noastre se amestecară; uitai tot. 

, | i | -8 lunie 

“Fericire! fericire! Dulce sorginte către 

care sufletul meii sboară însetat | In deșert 

vroi să sorb 'din undele: tale: tu te usucă, 

îndată ce atingi de buza mea! 

„ Haragul de vie cade, și în căderea lui 

“ atrage vița după sine. e ” 

„. Ast-fel și femeia în căderea ci, atrage 

omul care 'şi legase ursita de ursita ej. 

“Mărioara ma tirit în căderea sa. i 

— Sigur eşti că vinovată? Mă vel. 

întreba. a 

Ascultă; . . i 

Indată ce -eşi de la riine, deschisei” . 
N
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- biletul ci 'către Alecsandru ; il alăturat cu 
'scrisoarea Mărioarei ce 'mi lăsase însem- |. 
nind rufele. | e 

Scrisoarea.e tot accia, nici-o deosebire! 
— Vezi dar, că toate sai isprăvit. 

, a 9 lunie 

Umblu fugar pe dealuri și pe văi. 
— Ce te faci? mă întrebi Zoe. astă-zi., 

„. Toată lumea te dorește, mătușica e tare! 
îngrijită|... Nu e bine ce facil... Eşti trist, 
tăcut, suferi, și nu vrei să 'spul nimărui 

„ce ajl... Socoteşti că nimerii nu merită în- 
crederea? : o 

| i "ar dunie 
Nu mai sînt stăpin nici pe necazul.mei, 

nici pe lacrămile 'mele'!.. Dar lumea a 
“este un infern! O 

lăsa |... - . , 
Iţi aduci aminte: făgăduisem unei: fete 

„săi daii patru sute lei, pentru ca să scoată | „pe tatăl săi” de 'la închisoare ?... Ey bine, 
poţi să mă mustri și să mi blestemi!,.. 
sînt un nebun, un ucigător!... Abia eri 
„mi-am adus aminte de'dinsa. ... . . Eri dar, alergai să'i duc banii, temîn- „du-mă să nu fie prea tirziă,. 

ca aceasta 
! O Dumnezeul mei, nu mă 
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Mă apropiu de “casa ei. Pe prispă afară, 

văz un bătrin cu părul alb și cu ochii în 

lacrimi. Cite-va femei din sat, staih tăcute 

împrejurul săii. Ele îmi făcură loc. 

_ Unde este. Tudora? întrebai.- 

_— 'Tudora?... îmi răspunse una din fe- 

mei cu lacrimile în ochi. E 

Adunarea lor, stare bătrinului, ce mi 

se părea a fi tata Tudorei, îmi. deteră, o: 

părere de răi. 
— Tată tată-săti îmi răspunse iemeia pe 

care o întrebasem. . Aaa 

_— Moșule, unde este fiica ta? 

Ă capul. 
— Ti aduc miște bani. cu care să râs" 

cumpere, datoria tată-său. -. NE 

= E prea târzii, răspunse moșul. * : 

2 Cum?... Unde e fata ? A 

“EL îmi arătă „cu mîna casa. i 

A murit ? întrebai cu nerăbdare. . 

— De. murea, ar fi fost mai bine de ea, 

“dar, Dumnezeii a Astrat'o, pentru ca să 
. 

? . . 

„mă amărască şi mai multi 

__ Ce “vrea să. zică asta? spuneti'mi, 

pentru .Dumnezeii ! . RN 

“Moşul își şterse ochii cu minica cămășiă, 

“şi mi zise: | a i 

> 

-__ Ce vrei ci ea? zise . acesta. ridicind : 

4



, 

i peste, două ceasuri 
je 
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*- Cind eram închis la sub-cirmuire 
pentru datorie, biata fată alerga din casti 
în casă să facă banii; dar fără. nici un 
folos, căci oamenii din. satu 
„Sărmani. , 

Proprietarul auzi de una ca asta, şi o 
chemă la curte. 

— "Ține patru sute de lei să scapi pe 
tată-tătu! | 

Atunci copila plinse de bucurie. 
_— Dar avem să facem o tocmeală, mai 

zise proprietarul, 
„— Ori ce vrei, răspunse copila. 
La chipul de învoieali ce'i spuse acesta, “ fata aruncă banii și 'o3i. piângind. 

„ Săb-cîrmuitorul zisese - Tudorei că de n'a aduce banii în d 
bată și să mă trimea 

„ muire. | 
“Peste două zile mă scoase din 

„soare să mă bată. Atunci Tudora " $ipînd și se aruncă în braţele mele. — Nu'l bateţi, strig 
ceasuri - adac banii! 
. Copila fugi. ca tuigzru!, 

i apuca săi vorbesc ceva: 

| nostru sint 
4 

ouă zile, are să mă 
tă în heară la Cîr- 

închi- 
veni 

ă ea, căci în două 

înainte de a 
va: Sud-ct-muitorul 

„Primind . banii, dere  
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poruncă să mă sloboadă. Eii atunci por- 

mii cu copila la sat. Na - 

Cînd întrai în casă, Tudora era cu o0- 

chii roşii de plins. a 

__ Unde ai'găsit banii?.0 întrebai. 

Ea nu ştiea ce sămi răspundă. Treaba 

asta nu'mi plăcu ; nişte gînduri rele îmi 

trecură prin cap. O muiere imi spuse mai 

pe urmă adevărul. | 

Copila, cu o zi. mai nainte de a mă 

scoate să mă bată, era plină de bucurie; 

căci zicea ea, așteaptă un boier de ome- 

pie sii aducă patru sute de lei. Dar după 

ce scăpătă soarele, şi nu se arătă nimeni, 

biata copilă își smulse părul, şi plinse a- 

mar,. Atunci veni la dinsa o babă uri- 

cioasă şi zise: | i 

„us Mini or st bată pe tată-tăi; el slab 

„şi bătrîn..... poate să moară în bătae..; stă 

în mîna ta săl mîntui... Haide la boieru 

să'ti dea patru sute de lei..., tocmeala o 

ştii... pi E 

Tudora nu ştiea ce să mai facă... Cins- 

tea îi era dragă.., dar cum să mă lase să; 

mă bati?,.. Afurisita 'de babă nu o slăbi,” 

pînă ce'i. perdu sufletu! |... i 

La aceste vorbe, unchiașul.. scoase un 

- gemăt: de durere; apoi urmă:
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_— Cind aflat aceste. perdur mințile. şi 
luai toporul s'o ucig. Dar cind o văzui în 

„ochi, îmi căzu ferul. din mină, că'mi era 
dragă ca soarele. De unde ai luat banii, 
strigai. incă odată? | 
„Ea puse ochii în jos şi tîicu ca pă- mintul. ! | 

— De unde ai luat banii, ticăloaso | o mai întrebaj. , ” e 
Atunci. căzu la picioarele mele plingind. 
—: Tudoro! Tudoro!. Numai pentru tine; Tâmăsesem încă în lume; părul mei alb,;. îmi sta cu drag pînă astăzi, . căci nu era Tușinat..; la horă, la nuntă, nici o fată nu era mai frumoasă! Oamenii ziceai văzin- du-te: ferice de. tatăl tău! lar ei auzind așa, plingeam de bucurie! Tu creșteai ca un brad verde dinaintea casii mele, ȘI că- lătorii se opreati 'ca să privească... Cind aveam' vr'un necaz, mă întorceam acasă, şi vederea, ta mă făcea să uit durerile mele, căci -erai curată ca îngerii și'mi erai dragă ca lumina! Astăzi copiii m'or arăta cu degetul și vor | zice: iată un tată 'ce Şi-a vindut sufetul fiicei sale!... Trecătorii _Vor ocoli casa mea de acum înainte! Cind „Voi avea un păs, vederea ta nu mă va  miîngiia... O 'copilul mei! Fii blestemată. 

  
 



anii | 
63 

ÎI
 Aa 

  

„Astfel îi vorbii; 'dar ochii mei. se um- 

A 
y _ave 

y: sv at 

plură de lacrâmi--. Mam câit... Vroii s0, 

ridic... O Dumnezeule !... Nu “zicea niMIC-. 

nu vedea nimic. Nebunise!... Tudorăl Tu- 

doră! lartă-mă fata mea. 

casa. 

braţe.  .: 
| 

„Tudora eşi. Faţa ei era galbenă și veş- 

-edă; ochii 'stinși în pulbere; straele sfi- 

șiate. - .. | A 

"— Cine mă chiamă?, strigă încă odată 

- fără “să se. uite la. mine.:: 

0 Bi. nu mă cunoşti? 

„— Cine mă chiamă ? strigă Tudora din .- 

„Unele femei, se depărtară cu copiii, în - 

. "Nefericita iată ridică ochii asupra mea, ' 

"buzele ei se întinseră și se distinseră; :0- 

chiă ei străluciră un minut. 

"Tu mă.chemi?,.. .Cine eşti tu?... Nu ă 

: ! N 
. NY ..v 

L-ă vw 

te cunosc! Ce caţi aici 2. Ce mai vrei? 

Atunci faţa ei îngălbeni şi mai mult. . 

.O mișcare nervoasă îi* cuprinse tot * 

corpul. 

— Stil star! Tu mi-ai răpit vieața. şi 

. liniştea... Vroili să te sugrum.-. 

Vorbind: ast-fel, se aruncă cu furie a- 

supra mea, eii mă trăsei la O parte. 

2— A sburat| zise ea rizind- cu hohot. . 

. 
.
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După aceasta, se întoarse în casă, șop- 
tind: <tu creșteai ca un brad verde inain- 
tea casii mele,..>" ” 

— Ține, zisei bătrinului; iată patru 
sute lei să'i înapoești proprietarului. Mai 
ţine alţi patru sute să'ți cumperi bof... 
Miine voii trimete uri, doctor... Poate să 
o lecuiască. | | , „_. — Cei patru sute lei ai proprietarului îi iau, ca să răscumpir cinstea singelui mei; | cei-lalţi, nu; căci nu am multe zile de trait... „ De doctor nu este trebuință. 

— fine este. proprietarul? întreba. — D._ Alecsandru... răspunse o femeel N „Te volti. răzbuna „Cu..singele mei !: 
i? i, 

, 
12 Iunie 

Un deșert amar este în. inima mea |... “Aşi vroi să mor! Nimie nu mă ţine pe pă- “imînt!.. Ce gindești tu despre suflet? Omul je prea neferice 'aicea jos,.ca să sfirșească ” -iaiceă; prea sus prin facultăţile sale ca să i aibă aceiași ursită, ca o reptilă !.. Am cite 'odată minute cînd sufletul mei se imbată : de o desmerdare „cerească... Ah! cum ași 1 Yroi atuncea, leginat de visul de raze al "i inimii, să nu mă mai cobor în copertimin- „tul ţărănos în care sunt legat!.. Dar... ei  
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rămii încă în lume. visele dulci - sboară,. 

şi realitatea mă priveşte rînjind |. E 

Lăsaţi-mă cel puţin a crede că este-0o 

altă vicaţă, a căreia seninătate nici un dar. 

nu.o turbură, unde minciuna este necu-: 

noscută, unde amorul este nesfirșit... Intre 

noi să.rămiie, cine poate dovedi că sufle- 

tul este nemuritor? e « 

O! cărţile!.. lată începutul . durerilor | 

mele! Cum; aşi fi vroit să fiii un: muncitor 

de aceia ce'și trec vieaţa. în simplitate, Și. 7 

nu se mai comunică cu „cugetările altora!.. 

13 -hunte 

Ştii tu ce vrea săzică viaţa de familie! 

Ah! dragul mei! Fără Smărândiţa, fără: - 

Zoe, aşi fi. mort!... Ele sînt 'adesea pe: 

lingă :mine, întrecînd toate dorinţele mele; 

întristindu-se de întristarea mea ; bucurin-. 

„du-se de cite ori un zimbet rătăcit îmi în- * 

"tinerește faţa!.. Tu știi, abia sînt de două-: 

DY qi 
(i . y Tora yo 

zeci și unu de ani ! Cine mă vede îmi dă: 

trei-zeci 
| 

Pe - Mă 16 Iunie 

Aicea se întîmplă; în umbră, Jucrutri cu 

totul ciudate. Eri eram singur în grădină. 

Biblioteca pentru lot d 
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Smărăndiţa veni acolo ţinind în miut un 
bilet -deschis. . 
— Ce însemnează gluma asta: îmi zise 

ea. Cum îmi faci declaraţii, fără să'mi ceri 
voe? Ai uitat tocmeala noastră: 

» — Ce declaraţii: 
'— Poate. vrei să tăgădueşti ? Ce este 

asta? Imi dete biletul și citii: 

»* «Toate “at un termin în vicaţă; este: 
<timp de cînd sufăr în tăcere!,. Te iu- 
<besc mai mult de cît vieața!.: Oh! dar 
“pana omenească nu este în stare să des- 
<crie simţimintele noastre... Ea le profană .. 

„şi învălue flacără dumnezeiască a simţi- 
<mintului ! Nu'sînt vorbe, nu sunt idei, 
-<nu este nimic în lume şi în cer care să 
<esprime amorul -mei!.. In starea dure- 
*rOasă în care sint, două câ ati rămas 
“pentru inima' mea, — să'ți declar patima 
casta, saii să morl.. Dacă ești rece la toate 
<acestea, cel puţin fii generoasă.., lasă-mă 
<să cred, să sper, ca mai rămas pentru 
“mine O zi dulce în vieaţă!,. : 

“Ştii bine: sînt copil.., numi sdrobi 
“inima și vieaţa cu disprețul! i 

<Manoil»-
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__ Era timp să rid și ei odată! răs- 

punsci rizind. după citirea acestui bilet. 

Un om sai o femee care se respectă, nu 

scrie. bilete. -: a 

„— Cred, Manoile, şimi pare bine; dar 

vro să descoper cine se apucă de astfel: 

de intrigi fără gust. 

— Așteaptă, îi zise; şi scoţind biletul 

Mărioarei, văzul că scriptura pe ici pe. 

colo semăna. Am aflat, îi mai zisei, cine 

face intrigile astea. . 
Cine? 

o 

_— Oh! Nu'ţi voit spune nici odată. 

„.— Dacă nu este secretul D-tale, nu te 

silesc să'mi spui. . PN 

„_— Nu este secretul mei, şi nică nam 

dat parola să tac. IN 

"'— Apoi dar ce te- opreşte? | 

__ Vrei.să ştii? Ei bine! Scrisoarea asta - 

este plăsmuită de Mărioara. lată însemna- 

rea asta de rufe, uită-te și la bileti... -": 

— Aj cuvint, îmi zise ea. Apoi căzu 

în gînduri. Nu spune niminui! îmi repetă ea. 

=. Care este țelul Mărioarei, să facă ast-fel 

de intrigi? Vrea să mă gonească de aică?. 

+
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16 Iunie 
Zilele trec şi dintruna într'alta, întris- 

tarea, cîştigă: loc în inima mea. aa 
- Sint atit de distrat, în cît am uitat. să'ţi : 
vorbesc “de cele ce mi s'a întimplat în 
aste două trei zile. 

Smărăndița, negreșit pentru ca sămi 
facă plăcere, puse la cale să mergem la o mănăstire de maici, în munţi. 

- Eram singur. - 
— Vii la mănăstire? mă întrebă Zoe în-. trînd. Îmi alunecat ochii asupră'i, Noroasa 

ei cosiţă era împletită cu boboci .de: roze. O rochie de: amazonă verde -și un guler alb de batistă, cra toată podoaba ei. In mină ţinea o pălărie dextpae; în cealaltă 
"- un: bici, 

— Vrei să mă însoțești călare? Alt-fel mătușica nu mă lasă să încalec,: — N'am gust să văd mănăstirea, 'dom- Dișoară. ia . i „—.Eă vii să'te Tog.., dacă nu'ţi face plăcere; nu veni; voii riminea Şi ei acasă. „— Văd că! refuzul meii te costă; nu „Vroi să. mă crezi atit de răii.., vii, dom- nișoară| ... - 
— Vin 
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— Ce nar face cine-va'pentru un în- 

ger atit de dutce!., 
„Napucă a auzi cuvintele mele, şi Zoe 

eși sărind de bucurie şi spuindu'mi că la 
scară este un cal înșelat pentru mine, 

_—— AIbi grije de Zoe, îmi zise Smărân- 
- diţa cînd pornirăm. Să nu facă nebunii, 
și să o răpească calul. . 

-- Zoe abia se văzu în cimp, și puse ca- 
lul în galop: trebuia să mă ţin de dinsa 
după ordinul 'ce'mi dase Smărăndiţa. 

In tot cursul călătoriei, Mărioara întor- 
cea capul către . mine. | 

— Ce are Mărioara ''de se tot uită la . 
d-ta, îmi zise frumoasa mea amazonă.! 
— Domnișoară, mai oprește-ţi calul, căci 

“nu mă pot ținea “de d-ta mai mult... Ş: a- 
„poi al 'met e cam tare în: gură şi mi-a 
cam obosit braţul. 
":— Dar d-ta de ce nu vorbeşti Mărioa- 
re? Poate aj vre-o bănuială pe dinsa.? 

e cînd am înţeles aceasta, numi mai e 
dragă. | | 
După o oră de călătorie, ajunserăm la 

porțile schitului. Stariţa ne eși înainte. : 
„ Intrarăm înti'o sală foarte curată, dar 

foarte! simplu mobilată: Sărutarăm mina : 
stariţii, apoi șezurăm.
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După cite-va_vorbe ne insemniitoare, 
Smărăndiţa începu cu stariţa o convor-. 
bire religioasă, din care nu înțelesei nimic. 

Zoe venise lingă mine. Ea era fragedă 
şi rumenă ca un frag. Vroia să'mi Vor- 
bească de cai, — și vorbele se înecat în “buzele sale; atita mulțămire avea să'mi 

” vorbească |. 
„— Ia uităcte, îmi 

se uită la minel . 
— Nu băga de seamă! . 

„— Dar nu i-am făcut nimic. 
— Ce spuneţi vot 

zice :d. M. Colescu.. 
Zoe roși ca sîngele. , Două surori. tinere ai adus dulceaţă și cafea. Una din ele, care părea a fi mai 

“Mare, avea numai 'șease-spre-zece ani; frumoasă ca o zină. -Cealaltă: de o: fru- musețe mai mediocră, dar cu ochii mult mai frumoși negri, în care se îneca. cel ce se uita la ea. 

șopti, Mărioara ce răi 

acolo la ureche? ne 

Maica stariță ne spuse că aceste două surori miine ai să se călug 
vită să asistăm la cere 
vorbe fetele, cate sta 
tînd să ia felegenele d 
schimbară feţele ; 

ărească, și ne in- 
monie, La aceste 
în picioare aștep- 

cea mai mică eși, far 

  
e. cafea de la noi,  
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cea mai mare plecă capul în jos şi scăpă 

cîte-va lacrimi în table, Ei, care o priveart, 

- mintuindu'mi cafeaua, mă sculai să pui fe- 

legeanul pe tablă, și ea atunci ridică la 

mine doi ochi frumoși albaștri care-se 

“ scălda în lacrimi ca două viorele în roua 

dimineţii. | 4 
După ce adună toate felegenele, tinăra- 

fată ceși. i i 

„Poţi săi închipuești de cîtă întristare 

Sa umplut sufletul mei | .. 2 

Sărmani copilă! Tu nu ai fost născută 

să te vestejeşti la umbra acestei închisori! 

Cind te-ai născut pe lume, maică-ta te ler 

gina pe braţele sale și visa pentru tine 

“cununa maritagiului! Această cunună se 

- schimbă întrun văl-etern! 

Mal târzii, cite vise frumoase nu îmbăta 

închipuirea ta cea tînără ! Tu visai o vieaţă 

dulce și plină de iubire în sînul unii. fa- 

milii!.. Un soţ june și - frumos câ visele . 

tale ; palate, diamanturi!.. Ah! lată-te as- 

stăzi aruncată în mijlocul unor inimi ce 

nu mai bat pentru lumea aceasta ! Soţul 

“tăi, este crucea altarului; veștmintele'ţi 

aurite, răsa ta; diamantele, lacrămile tale; 

palatul tăi, Biserica |... Un sunet trist de 

clopote, mă trezi din aceste „meditații. : 
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— Îmi pare răi, zise starița, că aţi venit într'o zi tristă. Clopotul vestește despăr- firea dintre noi a unci surori, Vă rog, daţi' mi voie să'mi împlinesc astă tristă datorie, de a fi faţă la înmormintare, 
Damele arătară dorința de a merge îm- „preună cu starița: în ogradă spre a merge la biserică. Domnul N. Colescu, și Andrei le urmară. . 

_ Ei srimăsci în galeria chiliilor ce dă asupra” ogrăzii. Mă pusei pe o laviţă care era: acolo. În 
O călugăriţă de o v 

dar de o figură foarte d 
mine, - - 

îrstă cam înaintată, 
ulce, trecu pe lingă 

„— Cine este sora aceasta? o întrebal. —— O domnule! domnișorule ! Istoria su- rorii aceștia este vrednică de știut,... ză așa | 

i, 

-— Terog spune-mi-o miăicuţă ! - "— Sînt două luni, răspunse călugărița, Yăposata se afla în casa părintească. Era ti- nără și frumoasă, Părinţii erat bogaţi şi le “era dragă căci numaţ atita fată aveati. Fe- „tele vecinilor o pismuiaii, căci nu era nici una ca dinsa de frumoasă. De odată, fața ei începu a se schimba și a se veșteji ca o floare bătută de b rumă ; ochii i se umpleati” 
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în tot minutul de lacrămi... Nu mai eșia 

din cast... Indeşert bieţii părinţi căutai chi- 

puri s'o desmerde: nimic n'o mingiia. Ta- 

tă-săii, ne mai știind ce. săi facă, îi zise 

întro zi că este. hotărit 's'o mărite, şi îi 

lasă voie să'şi aleagă singură soţul. Co- 

pila zimbi cu amăraciune, şi răspunse: 

- dacă mă fubiţi duce-ţi-mă la mănăstire. Păr- 

rinții ci, întii nu vroiră, dar  văzind că 

fata dă ce mergea, melancolieai creştea, 

nu mat avură ce face; şi o aduseră la ” 

mănăstire. După ce a venit aice, îşi tre- 

cea zilele în lacrămi și în rugăciuni ca cînd 

o mustrare de: cuget o gonea. Cind eşea 

din chilie, mergea numai la biserică, și. 

_nu vroia măcar să se uite la verdeaţa dea- 

lurilor şi a .brazilor ce încungiură mânăs- 

tirea. C'o zi înaintea morţii, chiemă toate 

majcele să le vorbească. | . 

— Zilele mele sai numărat, zise ea. 

" Astăzi, miine voii lăsa lumea asta deșartă, 

Pentru aceea vă chiem înaintea plecării 

mele, ca să vă desvălesc “durerile mele. 

Eram fată tînără și fericită la părinţi; 

“dar întro zi' patima intră în inima mea... 

O bune maice! Ertaţi-mă, dacă în. minu- 

tul cînd plec. dintre voi, voit să zic un 

“cuvînt care nici odată n'a profanat ure- 

- 
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. v .. a? Y chea voastră!.. Am iubit!.. Acela ce'mi 
„era drag, nu a fost demn. de curăţenia 
inimii mele... Eii credeam că mă iubeşte... 
Cine la virsta mea nu s'ar fi înșelat? Nu 
mă întrebaţi de numele stii... In rugăciu- 
nile voastre rugaţi pentru sufletul lui, căci 
e un suflet pierdut.., abătut de la legile 
luf. D-zeii.., un suflet negru care negreșit 

"a să cază în negre prăpastii |. 
„Aşi vroi să afle:că la a mea plecare din 

lume l-am ertat! o 
Vorbind .ast-fel se înecă în plins. 

„A doua zi maica starița merse să o vadă. 
Ea era culcată pe un pat., În locul veşt- 
“mintelor călugărești, ea purta o rochie 
albă de mireasă; o: cununi de roze pe 
frunte. - Cine o vedea astfel, 
doarme. Era moartă. 

Astfel vorbea călugărița, şi încetă. Iar. 
e rămăsei cufundat în gînduii amare. 
__T Şi cine să fi fost “înșelătorul cil . 
— Asta nimeni nu ştie. Din toate ct: lugăriţele și surorile-din mănăstire, ea trăia mai bine cu una din surorile care slujesc la maica. stariţa..; * 

„._— Dar surorile as 
starița, cine sint! 

—: Sint fete de boier. Miine se călugă- 
s 

socotea: că 

(a..; aceea poate să știe... : . 
ste care slujesc la. 
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resc, Ele nu vroiesc; maica starița a tri- 

mes de ştire fratelui lor, care trebuie să 

vie, că nu șeade departe. . ” 

_— Şapoi cum să se călugărească cu» 

sila ? 
A a 

i 

— Ei, domnule ! Dacă este stăruința pă 

rinţilor, şi dacă părinţii sînt boieri... Pen- 

tru not cele strace, altă socoteală; ne că- 4, 

lugărim cînd vroim, şi dacă vroimu N 

Călugăriţa mă lăsă, şi eti râmăsei zdro- 

bit-de amăraciune. Poate-sc,- în.--secolul ..- 

- în care “trăim, să se tolereze _astfel de 

tirânii? Auzi colo! Căjuesărie cu. ste-a silal Ă 

Și-pentru ce: Pentru ca.un. părinte st tacă 

mai fericiţi pe unii din fii ; pentru ca un j 

frate să mănice TIOȘIenIrea Dărintească? 

O' Dumanezeul mei! Răi sînt oamenii pe 

lume! 
: 

“ . Dăduserim irgăduinţa să râminem pină 

“adoua-zi; ceremonia inmormintării se JS- 

prăvi şi societatea. . noastră iarăşi se.1n- 

truni în salonul stariţii. . - 

- Luminările se aprinseră, căci era seară 

şi lumina lor se lupta cu lumina lunii care . 

„ tăsbătea pe ferestrele salonului. E 

Et eșii, cu. hotărire să mă preumblu - 

în împrejurimile mănăstirei. Cind mă Co” .. 

borii în ogradă, văzul: o trăsură cu „patru 

. 
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| Gu 
cai ce sosise. Din CZ cobori D. Alec- 
sandru K... Mă fâcui că nul cunosc, ŞI 
eşii pe poarta mănăstirii, Mă îndreptai 
către UA iaz care se vedea lucind pe vale, 
puţin mai în sus. Ajungind acolo, mă aşezal 
pe mal, pentru ca să mă arunc Yarăşi în 
meditaţiile mele. - . 

rul e senih, ca sufletul cel nevinovat... 
Stelele nenumărate ca nisipul mării, scîn- 
teiază care de care mai mult; ochiul care 
le priveşte se îneacă în ele!.. Luna ca un 
glob de aur, învioșază noaptea, care este 
simDoluI întristării... Împrejurul mei e nu- 
mai oarmonie răpitoare!... Grierii ce șușue.., 
prepelițele “ce se întrec, cu cărsteii.., 
murmurul rîului care pe de-asupra ezeturei 
cade într'o mică cascadă pe un jgheab... 
Pe luciul apii alte stele și altă lună se 
întrec în strălucire, și ochiul încântat pune 
sufletul. în mirare... Dumnezeul - meă! In 
estazul în care mi găsesc, tu oare. mi'ai 
aruncat?.. Cugetările mele tu oare mi le răpeşti în minutul acesta?.. Ce fericire! 
Lasă-mă, Doamne, pentru toată vieaţa în „starea aceasta, ori fi 
tirziere |. 

Dar ce aud !.. Tăcerea se intrerupe îm- prejurul mei !.. Un tropot... O fiinţă înain- 

ă ca să mor fără în:. 

e
 

a
 
e
 

t
a
 
ae
 

e
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tează repede fugind... Dumnezeul meiil.. 

Ce vrea să facă... | 

— Opreşte-te | strigai, ridicîndu-mii în 

„picioare. - a 

— Ah. Şi văzul căzind la pămînt fiinţa, 

ce mi se părea că eo vedenic. a 

Mă apropiai... Ce să văd!.. O femeie |.. 

Mă uit, ca leșinasel.. O ridic... Sora cu 

ochii albaştri care'mi dăduse cafeaua la 

_starița!.. Imbrăcată întrun capot negru... 

ne încinsă.., desculţă.., cu capul gol, şi 

cu pletile sbirlite în ncorînduială pe umere.- 

Dumnezeul mei! Ce-să fac!.. 

O ţineam încă rezemată pe genuchiul 

mei, și uimit de asemine întimplare,. nu 

ştieam ce hotărire să apuc... In sfirşit 

simţesc că peptul i se bate.., începe a 

mişca.., se uită la mine. „„sare de odată 

în picioare... se smucește de la mine.:, 

iar o apuc... 
o 

„„—.Ce al pentru Dumnezeul îi zisei. 

_— Vroiti să mor, lasă-mă. să mor! 

„Ce fel? ! a 

— Acolo! acolo! îmi zise ea, arătîn- 

du'mi heleşteul și trăgindu-se spre el... 

— Nu te voii lăsa "ici-odată; nul Dar 

vino'ţi în fire, pentru D-zeii! Să te omori 

E păcat. Eşti tinără.:, trebuie să te bu- 

 



78 "D, Bolintineanu 

curi de vieaţă... Eşti frumoasă.., poţi să fii 
fericită... A o 
„— Fericită! Oh! Dumnezeule! Lasă-mă 

să mănec!. -. N 
“După impforiliirile cei făcui, în sfir- 
şit o făcui să'mi spue istoria ct. i 

" Ea împreună cu soră-sa, 1ămiind tără 
de părinţi, fură date de fratele lor cel mai 
„mare spre: creştere pe lingă o mătuşe-a 
lor, călugăriță. Crescătoarea lor, în devo-: 
tismul ci, credea că ar face mare servici 
lui D-zei, ademenindu'și nepoatele la - 
vicaţa monahală. Fetele de şi intrevedeaii: 
„în lume o altă fericire, dar nu avea ce 
face, căci în timiditatea lor nu se puteai. 
opune "mătuşii; anoi că fratele lor le 
spunea hotăritor că el nu va avea cu: 
ău ce să le înzestreze spre a le mărita, 
şi chiar de aravea ar fi prea tirziu, căci ' 
virsta li s'a înaintat şi ele n'a apucat. 
a-şti nici franţuzeşte, nici a juca contra-;, - 
Ldanțul. Călugăriță muri și le încredințăţ 

stariţii. Fratele hotări 'să le călugărească 
numai decit, spre a putea să | 

„ partea lor de moştenire, | 
_ Inchipueşte-ţi, : frate, „ce efect mi-a făcut cind -aflai că aceste... surori nenorocite 

Asînt surori ale lui: Alecsandru K.... 

e mănince 

p" 

pa s 7 
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Nu e destul atita. Stariţa simțind .că 

copilele nu vor să se călugărească, a dat 

de ştire fratelui lor. Acesta viind, a chie- 

mat într'o chilie pe Frosa, sora cea mai 

mare, și închizind ușa a întrebat-o de ce. 

“nu vroește a se călugări. Ea răspunse că 

vroeşte a trăi în lume. Atunci porunci 

slugii lui, şi o luă de cap, ş'apoi însuși 

ticălosul de frate o bătu cu biciul pînă. 

„ce biata copilă pronunţă “cuvintul: vroiii: 

Iată pentru ce: vroii să mor îmi 

_Zise cea. Sa 

>— Trebuie să te supui soartii, soro 

— Să mă supui svartil..: Dar dacă am 

o inimă.., dacă! iubezs: pe cine-va CU. 

care vroit să triesc unită toată vieața mea. . 

_— Dar ” dacă te iubeşte, pentru ce 

te lasă în îaşa stare? E 

* — Nu. este aicea, domnule! “Ţată-săi 

T-a- trimis pentru niște trebi ale sale peste 

hotar; închipuieşte-ţi, el. care mă lubește 

ătita de mult, cînd 'se va întoarce, ce 0 

să simtă văzindu-mă călugărită. 

— Pot să ştii. numele lui ? 

_— Văd că ești un tînăr cu inima n0- 

bilă. Mă: încred ; îţi spun: el este Nae P... 

— Mi-a fost conșcolar. a | 

—. Poate şi prietin! Oh! Te: rog dom-! . 
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nule, mintue-mă. Fă ceva pentru mine, - 
căci el îţi va fi îndatorat pentru toată - 
vieaţa... Ce bun tinăr!... Nu” așa? El mă, 
iubește ca sufletul... Are o inimă...! Ştii 
că are să se scîrbească cînd o auzi de 
moartea surori-sa. | 

— A avut o soră, care a murit? . - 
— Dar.., chiar astăzi am îngropat-o. 

Aţi văzut și D-voastră. 
—— Tinăra „care a îngropat-o astăzi? 
— Așa, domnule! Ea a murit jertfă 

„fratelui mei. - | | 
_— Așa dar, fratele D-tale este un mons- 

„tru, pentru Dumnezeu! 
N — Ce! D-ta știi? 
L — Ştii toată istoria, dar nu ştiam că 
“fratele d-tale era care... Dar sora d-tale 
ce va face? - 

-— Ea va face ceia ce voit. face ci, 
ea nu este hotăritoare, . 
„— Ascultă, domnişoară. De și sînt tînăr, . 

încrede-te în sfatul mei. Cu fratele d-tale. 
nu este nimic de făcut; el este fără inimă, 
şi foarte hotăritor. 

- Nimic nu poate săţi dea nici un. aju- 
tor.. Cu toată inima aș vrea să'ţi dai 
ori ce ajutor, dar îmi e cu. neputinţă.: 

„_Sătă pierzi vieaţa, e păcat, și cu aceasta .;
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țtai ucide amantul care ştii că are o i- 

nimă simţitoare. Să te improtiveşti, este , 

în deşert, căci vei fi espusă la torturile 

fratelui, Călugărește-te, și aceasta nu te 

poate. opri a trăi cu omul care iubeşti. 

— Să înșel pe D-zeii? Ol Asta noii 

face, 
| 

— D-zeii, carele este drept, nu va privi 

ca nelegiuire amorul d-tale. Rasa care'ţi 

„vor pune e cu sila; D-zeii îţi va da voie 

să o lepezi cînd nu vei fi vrednică a 0 - 

purta. E E . . 

 — O Dumnezeul mei! zise: biata _€0-- 

„pilă; fie după voia tal 

Mă întorsei cu sora în mănăstire. 

„_. Societatea noastră era adunată în sa- 

- lonul stariții. Alecsandru. şedea pe un 

scaun lingă. stariţa. Smărândiţa se pre- 

umbla. , 
| Ă ae - 

_—. Unde: ai fost, îmi zise ea ?. 

_— Am scăpat un suflet de la pieire. 

„T Ce fel? Dar pe aici nu ştii ce sa 

întimplat?- 
. | 

SN naa Ştii; vroeşti să'mi spui despre suro-. 

rile lui Alecsandru? Pe cea mai mare am 

scăpat-o de la moarte; era să se înece 

întrun heleșteii; din întimplare aflindu-mă 

pe acolo, am oprit-o de la hotărîrea ei, 

Biblioteca pentru toţi Q- 

= 
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— După ce a torturat-o ticălosul de 
frate, ca a Yeșit dinmănăstire, și erau C 
toţi îngriiţi. ! , 
. Bai pa zică despre soarta „copilelor 

acestora? Nu e chip a le mintui? re 
„— Niciun chip. Artrebui să se supu 
„soartii, 
oa Pe cea mai mare am înduplecat-0: 

— Bine: Cea mai mică nu rezistă. Mai 
tirziti... vom vedea. i 

Convorbirea aceasta, făcută la o parte 
.nu fu auzită de nime. Stariţa ne anunț! 
“ora de cinat. Zoe veni şimi luă braţu 
ca si trecem în salonul de refecto.! 

- Alecsandru luă pe Mărioara, și d. N. CO 
" lescu pe” Smărăndiţa. A ie 

„În timpul mesii domnea o monotoni 
mare ; toate sufletele pare că erati ocupate 
de întristare. Alecsandru era schimbat la 
faţă, ca un om care sar lupta cu m 

„ trarea de cuget, şi cu hotărirea sa tot 
"odată. Mărioara din cînd în cînd îi adresa 

cite o vorbă, la care el nu răspundea 
“decit cu vre. un semn tăcut, Smărăndiţa 
„era silită din cînd în cînd a răspunde cite 
0 vorbă scurtă la întrebările cew făcea 

" starița. 

„= Tot așa 'trist ești? mă întrebă: Zoe. 
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„— Nici de. cum: | 

— AI auzit ce sa trecut p 'aicea?. . 

-— "Ştii toate, ingerul mei. 

— Unde ai fost? : 

— Mam preumblat” pe. afară "din. sn 

năstire; am fost pin'la heleştei... 

— Mi-ati vorbit nişte călugărițe - „de 

“heleşteul : acela. .Mi-ait “spus” „că în e 

multe “suflete s'a înecat. Era teamă: că 

sora lui Alecsandru să. nu se fi. aruncat 

„acolo. Erasă trimită stariţa s'o urinărească, 

cînd sa. făcut nevăzută ; dar Alecsandru a 

'zis că .s'o lase: mai .bine să se piardă, să. | 

“nui mai audă numele. ei 

_— In adevăr.că era-să se: e. piardă ne- 

norocita, dar ei am mintuit-o. ” 

— Eşti un înger » SE că 

“Cina "se . sfârși... ie- care, se. retrase: în 

"camera .de. dormit. -: i 

 Eşit.. încă odată. în - curtea :. mănăstiri, 

Frumuseţea. naturii .mă îndemna: să mă 

| preumb: u încă câtva timp, și să mă arunc 

Jarâși in meditaţiile: mele. - . 

rocînd pe lingă biserică, “luai. seama 

luminată. Mă duc. la ușă. 0 Văd 

„ desbnisăl Erau aprinse: numai candelile, 

„cafe, răspindeaii o. lumină foarte slabă. In 

“- aftar se auzea un glas obosit care: cetea 

  

-.
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la rugăciuni. Mă hotărăsc a intra... In 

- dreapta şi în. stinga, puţine - călugăriţe, 
ocupaii cite-va strane și stati nemișcate ca 

niște fantasme... Inaintea icoanei Mintuito- 
„rului, două fiinţe îmbrăcate în haine albe 
„stai îngenuchiete, și din cînd. în cînd fă 

: ceai semnu crucii! . - 
“Nu știeam unde mă af... Pirea' că 

* visezi. O călugăriţă se coboară din;'strană, 
'şi' se apropie de mine... Recunoscui - călu- 

” găriţa care'mi - vorbise î în” galeria stariţii... 
Pofteşti să şezi în strană? îmi zise ea. 

— Dar ce vrea să zică slujba aceasta în 
timp de noapte? ..:: 
" Tot-deauna cînd” vre o soră: este să se 
mărite cu Domnul;. trebuie să se facă pri- 

» Vighere. In sfârşit, surorile: de care ţi-am. ! 
* vorbit, se călugăresc, Iată-le colo înaintea 
„icoanii Mintuitorului, In: starea în care le 

„vez o să stea pînă miine la liturghie € cînd 
"au să primească shima, Dar pină miine nu. 

e nimic de văzut, 
Inaintai puţin, şi văzul intortînd capul 

„către mine fecioarele. Cea mai m: re, după 
„ce mă văzu, lipi fruntea de pie evestal, 
icoanii şi se:înecă în: suspine. Ce mai 

" mică, mal indiferentă, « se întoarse cu ; epă- 
sare, : a 
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Erat despletite,cu părul lăsat pe spinare... 

şi pe umere ;' încălțate numai cu .călțuni - 

albi de' lină; şi haina ce le acoperea: 0, 

simplă cămașă. de. lină albă. au 

- Pentru' un minut credeam. că mă aflu 

în timpurile antice, şi că văd două ves- 

tale 'osîndite “de -Druizi a fi îngropate .. 

de -vii.. Lacrămile - imi curseră. fără să le .: 

pot opri; şi eşind mă suii în camera mea.. 

e 
-20 Iunie: - 

Amice | Scrisoarea precedentă fiind cam. 

lungă cred :că te-a. ostenit 'cetind-o. Am . 

_hotărit. dar săţi adresez una şi mai lungă. . 

spre despăgubire. e ae 

In sfîrșit acum mă găsesc iarâși în casă 

domnului - N.. Colescu. Nu vroit să'ţi mai: 

deseriă ceremonia călugăriei surorilor lui -:... 

„Alecsandru. Ast-fel de ceremonii se Văd;! .. 

dar: nu se descriti, Este ceva trist care'ţi Aa 

rupe. inima.. Cînd se cintă . «din biaţele ; 

părintești», trebuie “să.știi că de platră să i. 

fie inima omului, trebuie să plingă- Bise-...: 

rica. era plină: . tineri „şi bătrini- pling” la. - * 

cîntarea numită ca niște, copil; preoţii. şi: :» 

cîntăreţele nu'și puteaii face slujba lor de. 

, plinsete. Fecioara cu ochi albaștri, „cînd 

i-a pus preotul foarfeca în. păr pentru ca
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s'o' tundă, a leșinat. Insuși: Alecsandu a 
leșinat! Poate că nici o dată pînă atuncea 
mustrarea de cuget n'a. influenţat . inima ” 
sa. Ei unul, mă făcusem, nu ştii! de ce,: 
ca 'marmura.:' aşteptam să se deschidă pă- 
miîntul” ca“ să mă înghiţă. Cît ași fi vroit în 
ziua aceea să pling | Daram fost: trei zile 
bolnav,' fiind că n'am: avut lacrămi pen 
tru. trei minute, : 

La înturnare, domnul N. Colescu a 
încălecat calul meii, -fiind că precum îţi 
spui, : eram bolnav:-Ei șezui lingă Mă- 
rioara, avind î în faţă pe buna Smărăndiţă, - 
care îngrijea de .mine ca de un frate..: . 

O! Smărăndiţa este un înger! Dumne- 
zeul mei! cum de nu at făcut toate fe- 
meile, după - inima - -cil Ce fericită. ar. fi 
lumea |: 

Dar Miioarai; O! nu maj este nicio ! 
îndojală:. “Ea este :o fată degradată. ., ei. 
un:om 'perdut. Este! scris să cunosc ome- - 
nirea în. ceea 'ce are mai uricios. Lumea   
mă află atit de schimbat, ciît-se teme să: 
numi pierd minţile [: . Ei însumi mă. tem 
de aceasta |.  



“aceasta, 

E 
ui
li
 

„poezia, poeţii sar face mai bine bufoni: 

- parlament încoace, nu: înai ati. soitarii..i 

Manoil . .. i (Ss 

  

   

. 
2r dunie 

Eri seara am avut dispută despre lite... 

ratura Rominească. Chipul cu care Ro- 

minii judecă -ază “pe poeti, este comic. 

Dar. de ce să zic Rominii? i Mai bine ciţiva 

oameni -fărk de inimă sati ienorenţi. - 

Erati două dame din Bucurcșă, cu băr- 

baţii lor. Ele veniseră să treacă vara la 

o moșie din vecinătate. Una din aceste 

dame se ocupă de literatură, de cînd 

poet Romin i-a adresat un sonet. : / 

— Pentru ce nu mai scrii? mă i tie 

   
Eram într “unul din minutele celk 

apoi această întrebare o auzisem. 

des, că mă supăra. . 

— Pentru ce, și. pentru, ine : să. scrii Si 

îi răspunsei.. . - 

N'are cine să le. “câteascăi;: “ar.cei. ce le | 

cetese nu înţeleg nimic. Un poet. la noi 3 

este privit ca.uh bufon. Și fiind că me-. 

seria bufonilor. este mai gustată de cit 

„— Păcat, zisedu; duca, că Domnii, de la 

Acum știi că ar avea mulţi: . 

— Inţeleg, - un talent să scrie pentru 

posteritate, nu pentru zi ziua. de: astăzi. Cine 

a"
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are genii și nu va observa aceasta, se 
va pierde. Va scrie aceea ce geniul săi îl 
inspiră, suferinţele patrici sale, durerile, 
inimii sale.., și ce va folosi? Esilul îl aș- 
teaptă, drept toată răsplătirea. Ştii d-ta, 
ce va să zică un esilat?,.. Un 'om afară 
de lege; oamenii îl'urăsc, se sfiesc de el; . 
îl privesc ca pe un făcător de rele. Ii 
rămîne dar, pentru ca să placă, să scrie 
numai ode la zilele aniversare ale celor 
mari, saii sonete pe albumele cucoane- 
lor... lată cum 'se perde un geniu. Dar . 
sînt poeţi pe care nimeni nu poate să L.. 
întreacă în această -meserie, și atunci te 
afli, ch tot talentul, în urma lui Catina, și 
altor poeţi făcători de ode, sati odobași, 
cum.le zice dramaticul nostru Alecsandri... 

— Catina? răspunse d-na S:.., acest." 
june are talent. Să cetești un sonet ce-a 
făcut pentru mine, sub titlu: versuri urite 
la o femee frumoasă... Nimic mai poetic, 
mai adevărat!,. După Catina vine V;..E... 
P..:, coroanele poeţilor!... Se vede că nu 
fai cetit? Asculta cîteva versuri din poetul |. 
mei favorit: - a 

Pi (ar ei pe sub mantelă,  * -.: 
ae efur oa mea belal, a 

„. Pare că. auzi “vorbind cavalerii” din se- 
- 7 
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cotul de mijloc, cu insusianţalor amoroa
să. 

— Ştii şi eii 6 strofă din poetii ce i- 

numit. Dă'mi 'voc să o "cetesc. 

— Ceteştel... 

i lelele: 

Unele goale 

“Mîncat din oale, -. 

_ Găluşti prea groase 

“Prea nodoroase.-. 

Hururumese 

Brum.se 

Toată adunarea rise. 

— Ce face asta? răspunse d na. Su... 

din 'contră, găsesc o originalitate rară: € "est 

le sublime du laid... Şi chiar de se află 

vre un vers răi, nu face nimic, lingă atite 

altele sublime.” 

— Din nenorocire, lîngă atite rele abia 

se, af cîte unul bun. Fă credeam însă 

a că coroana poeţilor. noştri erati Cirlova, 

Alecsandrescu, Alecsandri, Sion, Negru 

Mureșanu, - Donici... 
p 

— Ufl ce nume! ce grozavii |! Cum vaţi 

. stricat gustul! Acum, Înţeleg, pe Cirlova 

săl mai pui între: poeti, fiind că e mort; 

“pe. Alecsandrescu. iarăși, fiind.că a făcut 

ceva, şi fiind că -acum a încetat, de a mai 

serie... Dar: cef-lalţi pe. care mii numești,



> 
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nu înțeleg cu ce obraz se 'mai. pot. acăţa.. - 
de Parnas. 
„.— Imi pare răi, doamna mea, că mă 
pui în posiţie să fac acuma un curs. de 
literatură.., cînd socot car fi inai bine să 
petrecem jucind -gajurile, sai calul alb. 

— Gajurile șicalulalb, răspunse doamna 
$.., sunt jocuri de. mahala. Ar fi şi pă- 
cat, noi, care începem a ştii cite ceva, 
să ne ocupăm cu ast-fel de petreceri ordi- 
nare. Spune-mi de esemplu ,ce găseşti d-ta 
în Alecsandri, de rii-l pui între poeţi?. 
—— Alecsandri, doamna mea, a făcut 
mai mult de -cît mulţi din. poâţii noștri. ..: 

1 El a.renviat musa poporală; care de se- 
- coli zăcea uitată și care era ameninţată a 

se perde în gura țiganilor lăutari, care ai 
urmat „vechilor trubaduri. ce a avut po- 

; porul. odinioară. Baladele, doinile, horele 
: poporale, în care este. istoria patriei, su- 

ferinţele poporului, .poezia și caracterul-“” 
natural al Rominului cu disposiţiile. sale 
de eroism, generositate, loialitate şi -sim-: 

) ţibilitate ;. aceste ;. balade, doine, și hore, : „„care "Alecsandri găsindu-le în fragmente . „pe ici pe colea, a știut a le. întocmi și 

3 

p. 

a le reproduce -atit, de bine, sînt-un te- „ Saur pentru literatura rominească; Nu este 
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o bucată în care să nu vezi o'eleganță, + „+ 

o idee, sati un sublim. a 
/ 

— Poate, domnul: mei, răspunse d-na |, At 

$...,.însă nu ştii cum... baladele; doinele, j: 

( şi horele. de. care'mi vorbeşti, prea.put a“ : 

) crișmă..,-a. trivialitate.., sali. cum am zice,| 

  

] a țărănie.... Ie 
Pa | 

| = Cu atita. mai mult merit ai, doamna! 

mea. Ele at eșit din .sufletul, din. inima |. 

poporului; şi negreșit că poporul nostru. " 

ma putut să cînte școala lui. .V. Hugo, - 

Lamariine, -Beranger şi: alţii, după care: - 

„poeţii noștri se seem, a. cînta. Cu. toate 3 | 

acestea; el, în sinăplitatea. lui, făra să: con- 

„sulta cu : literaturi .. streine, făra ști ceti 

sati scrie, a cîntat așa cumna mai cîntat + 

alt popor. Ş a Do 

"După. acestea. . scosei . Balade -de.: ale 

„lui Alecsandri si le .cetii. - Toată. societa-. - 

tea :aplaudă şi "mi. dete dreptate. : . 

Apoi, veni vorba la Sion... i a 

+ = Sion, zisei. ei eluând cuvîntul, după 

citevă bucăţi. care. a :publicat se vede că .: 

„urmează şcoalei lui . Beranger. Ei de şi 

nu. sînt -de: partea imitatorilor, îi daii Cu- - 

vînt :-un .poet să lucreze după .disposiţia . 

un și interesant, 
şi poate:- 

> 

-: sa, să facă ceva b
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N 

ca imitatorul : să aibă: tot atita merit ca : 
şi un original. - A i 

Virgil a imitat pe Omer, Dante pe Vir- 
gil, și alţii pe acesta; și cu toate aceste. 
sint nemuritori! Sion daci cu lucrările | 
luj nu ne uimește, dar place; versurile; ,. lui sînt concise, limpezi, ușoare și armo-:,NA, nioase. EI este un poet care ne trebuiea. “Versurile .lui de împrejurări vor carac-: : teriza zilele în care trăim, i... Cetiii Bocritul, Punga mea, Privighe- Zoarea, Anul noi 
opinia mea, . 
„D-na S... mă .provocă să'my dai opi- nia despre Negruţi; căct afară de vro „„ două. bucățele de versuri a | -_ştiii, zise ea, ce a mai făcut. - — Negruţi, doamna mea, este unul din. cei mai buni scriitori al noștri. Gustul și .: eleganța stilului săi, compunerile sale ori-:": ginale în prosă .și în Versuri, traducerile sale din. V. Hugo și: Cantimir, 'caracteri- zează pe omul care știe arta scrieri, — Dar Mureșanu? Ce vei zice de Mu- 

de poezia. a ŞI O să mă:'stringi de git, zise Să 

reșanu ?,.. OfI..:Ar să vorbeşti 
Ardealului! 
“d-na S. 

— Este adevăr, „doamna mea, că poe- | 

, Și societatea “sprijini: . 

moroasă, nu -



_ Manet ” "dă 

  

zia Ardealului nu prea € recomandabilă. 

Dar să ne mulțămim, căci Ardealul dacă 

| nu ne-a dat poeţi, darcel puţin” ne-a dat 

'- bărbaţi ca Lazăr, P. Maior, Şincai și al- 

ţii, care fiind-că trăim astăzi nwi numesc, 

„cari vor fi nemuritori. Mureșanu. însă este 

destul să fie unul singur poet. El nu se 

tine de şcoala literaturii franţeze, pentru 

__ “că acolo limba aceasta nuse cultivă. El este 

, din şcoala germană mai cu samă; Som; 

_jatbiu, aspru, medidativ, dar.eu inimă, olal.. 
- “şi naţionalist. Nu am lîngă mine ceva din 

bucăţile cîte le-a publicat în,Gazeta de 

- Transilvania, dar ţii minte o strofă din 

7 bucatat.0O privire peste Carpati: 

- La noi e putred mărul, nui chip de curăţire! 

Şi tot ce se sperează sînt sîmburii din el; 

„_ Acestil. cer plintare, silință şi unire.,. . 

Atunci va crește cedrul din ramul tinerel:.. 

— Ai dreptate, zise d-na S. Aici este | 

o aluziune atit de naivă și de adevărată, 

- că'ţi stoarce lacrămi; şi trebuia numaj un 

“Transilvan, 'care a gemut atit timp sub 

"Unguri, să-o esprime. a | 

Sa mai vorbit după aceasta despre 

“mai mulţi poeti; ei îmi dădui opinia fără” 

nici o scrupulositate. De la o vreme ve- 

mil la . sfadă,. cu „d-na. Se Smărăndiţa 

- . iii 
a
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„ "inchise -seanţa, zicînd ; Mânoil are cu-. „vînt; numai cînd este vorba de gustul Rominilor, se arată cu totul descura- „jat. Trebui cu toate, aceste, să'mi aducă aminte .că nu este timp mult de.cînd:Ro-. . -„minii: eșiră din întunericul neștiinţei, şi că . progresul ce ati ficut: în literatură este - „: prea .mult; pentru un termin așa de scurt, „ Cela ce ne-face sti sperăm că peste ciţi-va - ani; literatura: și gustul: vor -merge de- "parte, a A „Ne despărțim, căci „noaptea cra inain- „tată; Fă trecut în apartamentul mei, 

„Seara trecută fu una din. cele mai a- mare: ce am cunoscut, 
Doamna N. Coles 

umblare: pe 'dealuri: | 
E Plecarim. îns tiţi” numai de Zoe. “+ Cînd ne urcarăm în virful. dealului, a- :runcarăm ochii” către. - cîmpii, Valea -era „coperită de umbrele. serii.; . cerul: aprin-: “dea pe rind pe rînd „fanarele. sale ; aerul ” "răcoros. și: profumătorne -imbătase.. o — Văzindu-te . cine-va, ar zice că:nu > mal ești „din lumea acesta! :Atita. semeni „de. rece.a .toate,: pînă”. și. la „ferniecul a- “cestor locuri |_îmt zise Smărândiţa, | 

cu îmi propuse” o pre-  



"Manoit 95 

"— Acela nu s'ar Însela. - . 

— Dar pentru ce, Manoile 2 

„— Vieaţa... vieaţa mă apasă | | 

— Să luăm lucrurile cum sînt, răspunse . . 

Snikrândiţa. Să nu pierdem din vedere 

că acel ce ne-a dat vieaţa, nu ne era ch 

nimic * dator, -Lumea poate să fie mai 

rea de cit credem noi; dar accasta nu 

este un cuvint ca să: ne pierdem curagiul 

şi să chiemăm moarteal.... Câte lucruri bune 

'ne rămîne a face |... Şi cîte lucruri" bune 

„nu sînt iară ca să ne 'mîngiie de cele 

rele.-Manoile, ești nedrept şi insulți pro- 

 vedinţa cînd te plingi ast-fel despre vieaţă. 

— Provedinţat=. n 

— AŞcultă 'Manoile. Te :îndoiești de - 

"provedință, . te îndofeşti. de toate: de la 

un timp în 'coace...:o știi... De aice pur- 

'cede- desgustul ce 'cerci... Dar iată-ne de- 

parte de: lume, . într'acest templu: măreț. 

- al: naturit... -Desbracă-ţi sufletul de 'pati- 

„mile: omeneşti, privește stelele cerești, - 

cari atrase și 're 'mpinse una către alta, 

se înturnă fie 'care în sfera că; cu orîn- 

duiala ce -:nici: odată nu sa turburat? 

„Re pămînt -toate făpturile împrumută una 

“alteia “sprijinul “trebuitor ;. animalele “ dati 

“4rhurilor . aerul: cel: stricat, și : ierburile. - 
ko
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-pcurăţindul, îl: întorc înapoi; vezi omul, 

y 
, vezi raporturile ce se află între puterile 
sale ințelegătoare și legile lumii materiale 
"la care este supus! “Toate aceste nu ajung 
să'și dovedească că este o provedinţă ce 

| privighiază neîncetat... 
— Vrei să zici 'că tot e, bine, tot-e la 

locul săii?... Crede-mă, nu'mi spui nimic 
noii... Toţi filosofii mulțămiţi ai zis aceasta 
înainte de noi: vieaţa este” un binel... 

— Dar cum? . 
— Un răul 
— Prin urmare, totul este o lucrare 2 

unei întîmplări oarbe? ! 
— Se poate. 
— Dar dacă întimplarea a făcut lucru- 

rile, pentru ce de la începutul lor, pînă as- 
tăzi, nu a mai produs nimic noti?. 

— Această obiecţie este serioasă, dar 
nu este la întrebarea mea; ei nu am ho- 
tărit că întîimplarea a făcut lucrurile... Cu . 

„toate acestea'ţi voit răspunde îndatăcemă 

L 
N 

A 
1 

„Voi lumina la cele ce voiii să te întreb. 
+ Cum o săi impaci ideea provedinţii cu atitea” 
rele ce ne înconjură ? Ori unde aruncăm 

ochii întîlnim răul alăturea_cu binele, Vi: | 
fiul alăturea cu virtutea ; alăture cu un om 
care. —gustă, toate fericirile, altul” care. “se 

Li 

ÎS 
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„. Lupta cu toate suferinţele! Pentru ce ai tre- 

buit fiarele şi ierburile veninoase, repti- 

tele, vulcanii, boalele și moartea, precum 

și egalitatea inteliginţilor ? - 

— Mai întiiam să'ţi spun că vorbeşti 

ca un avocat. Cu toate aceste, întrebarea 

îmi pare ușoară: alţii aii zis-o mai înainte. 

-Ceta ce li se pare răi, îmbrățișează numai 

interesul particular. . E 

- De unde ştii, dacă nu este o lege care 

face. ca toate acele rele despre 'care un 

individ se plinge, să fie folositoare inte- | 

resului general? De unde știi ca starea“ ) 

socială nu este așezată pe trebuinţele, ce 

Oamenii ai unii dealții?, .. - . „— 

— Din toate acestea, vrei să dovedești | 

-că relele erat trebuincioase în folosul ar-., 
moniei? Ei însă cred că âcel ce a făcut! 

lucrurile din nimica, și a cărui, inteligenţă : 
Ri 

este perfectă, ar fi putut face ca, fără a : 

fi răul, să meargă această armonie. . — 

Vorbind ast-fel, un idiot vedem că 
trece pe o' potecă; aproape de noi. EI 'se 

- opri, văzindu-ne, să cerșească,, Era surd, 

"mut, gușat, fără un ochiii.:. ceva înspăi- 
miîntător | Da 

— Priveşte această făptură, zisei doamnei: 
. Colescu, Sînt încredințat că o, sămi 

Biblioteca peniru'toțt 7
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/ “răspunzi : facerea pi este folositoare la 
- interesul general! -Știi ce -are drept să 

zică acesta, după raţionamentul .d-tale?: 
“Iată ce: i Se 

<Dacă lumea trăieşte, dacă armoniea se 
susţine, eii sînt pricina: - prin uriciuneă 
mea vot cundâșteți a prețui frumosul; prin 
nenorocirile mele voi sînteţi fericiţi!» Zici. 
iară că suma binelui în lume nu covirșeşte 
“suma răului, atit în ordinul moral cit și în 
cel fizic? Na Da 
„— Este lesne de dovedit... Aruncă 
ochii, ashpra generaţiilor omeneşti; majo- 
ritatea oamenilor ţine.la vieaţă ;. aceasta 
dovedeşte că vicaţa este un bine, ori care 
ar fi condiţia unui 'om. a 
„— Este adevărat că oamenii țin la vieaţă,. 

dar nu pentru! că -ea “este un bine, ci. 
pentru că oamenii sînt sceptici. Apoi vieaţa- 
este un ' bine -numai cit “o compari. cu -* 
moartea, cu tun răi. a cărui trebuinţă nu , 
o înțeleg. | 

"—' Manoile! Manoile! De cît-va timp 
eşti foarte schimbat!.. Inima. îţi era tînă- 

„ră ca floatea. dimineţilor, plini de vise 
şi de 'credință... Astăzi vorbele'ţi. mă 
înspăimîntă | Unde'ţi este tinereţea și bu- 
curia, copilul mei? Cine te-ar, auzi,. n'ar
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f aci 

putea, să te asculte!...In sufletu-ți se trece (ie pa.) 

cevâl,.. Pentru ce'mi ascunzi durerile tale? -i 

Nu este nici ienoranța nici. viţiul care. te 

fac'să cugeţi ast-fel;' ci o durere, 0 su- , 

" ferință amară!... Eşti singur. în lume: a- 

ceasta te amărăște poate; dar familia , 

noastră ţi-a deschis braţele: al în mine 

o mumii, în Zoe o soră... Am face totul 

ca să te, vedem-voios, fericit... Pentru ce 

„ascunzi. de not. dorul ce suferi în tăcere? 

ceste vorbe. tinere îmi sdrobiră inima... 

ce era plină... Lacrămile mă înecară; şi 

" ascunzindu-mi capul în mini, plingeam ca 
un 'copil, . Pa : / 

a | * 26. unie 

Mărioara a:plecat.. - pr, 
' Er seâra; Smărăndiţa, Zoe și 6, por- | 

nirăm cu trăsura, la un sat în vecinătate . 

„unde guvernanta Zoei se . dusese; deo. 

“lună, să “facă cură de zer. | 
: Pe cale. ae |apucă o ploaie cu vijelie, și -. 

_furăm siliţi. a ne adăposti intro posadă. 

Ploaia. trecu repede, dar riurile ce trebuia 

să trecem de. mai multe ori, se îngroșaii 

„Cu .repejiune. Cociul declara că 'nu este . 

putinţă a merge a trece, înainte, nici a - 

ne înturna: și că trebue să; trecem noaptea 
în 'posadă, . Ai
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Posada avea o singură cameră. Damele” . 
se aruncară îmbrăcate: pe pat; ei, pe o 
laviţă „de lemn. Acolo trecui niște minute 
amare... capul imi era grei... Mă prinseră 
frigurile. Cu toate acestea adormeam cind 
și cînd, adesea deșteptat de cite un spasm 

„sai cite un vis, răi.. Vijelia reîncepuse 
afară. Gemătul vintului, șuerătura ploaiei, 
tunetele, mi deșteptară * cu totul. In de: 
lirul frigurilor mele mă gindeam la Mări-. 
oara. Cum? îmi ziceam, o făptură atit de 
drăgălașe, atit de dulce, a putut să cadă, 
atit de jos]... Ce. răă I-am făcut să îmi 
stingă toate bucuriile inimii mele? Şi gîn- 

" dind ast-fel suspinam neîncetat, - a 
"„— Eşti bolnav? mă întrebă Smărăndiţa: 
i Nu, . , PR - " 

—— Dar de ce suspini? 
Vorbind așa se sculă și veni lingă mine, 

__— Suferi și nu vrei. s”'mi spui nimic 
„mai zise ea puindu-mi mîna pe frunte.— 

„ Fruntea îţi arde ca flacăra și ochii sînt 
plini de' lacrămi 1... Manoile, cunosc pri" 

„Cina care te face să suferi|... Nebunie |... 
lată tot ce. pot sătți zici.. Oamenii sînt. 
mai de multe ori ei singuri pricina sufe- 
“rinţelor lorl.... Ți-am. mai spus de multe 
ori, să mă întrebi și pe mine. cînd vre
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să fact ceva; nu m'ai ascultat. Dacă mai 

fi întrebat mai 'nainte de a se naște in 
inima ta acest simţimint nebun, ţi-aşi îi 

_ziș să te ferești de Mărioara: că” este o 
fată ușoară, fără: spirit, fără inimă, incin- 
tată de rangul 'lată-săii; și dacă arată din 

protivă,. o face numat împinsă: de dorința 

st placă la toţi; nu numai atita; 'ea are 
toate defectele unci inteligenți: mărginite, 
fără să aibă calităţile ei, nici bunătatea, 

„nici sinceritatea... Poate să te lase. să crezi 
“căi ești 'drag: minciună! a nu poate să. 
iubească pe nimeni |... Poate să te lase să 

gindești că o să'ţi dea mina, minciună ! Ea 

Visează. prinţi|... Da 
“Cînd ţi-am zis să nu faci. nimic făra 

mă : asculta, gîndul meă .era la. dinsa;: 

căci știam ca este cochetă şi tu copil şi 
credul,.  . Ni y 

Uite-te:la fâtiţa asta ce doarme colo! 
ezi ce frumuseţel Inima ei este curată 

ca lumina! Mi-ai zis că ești 'singur pe 

ume, fată: o soţie ce vroiam săţi dai. 
Nu ești bogat! Zoe are o stare! mare. 

a poate să te iubească ; și dacă nu mă 
înșel, poate te iubește! 
»— Zoel Zoel,.. striga e... 
„La vorbele mele fețiţa, se deşteptă, -... 

tb 

i | 
| | 

EI 
* 

| 
| 
! 
i 

1
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— Zoe! + Manoil este bolnav; bolnav . 
draga mea.., şi tu ești pricina, zise Smă- 
rândiţa. ” 

— Bi, mătușică ! [e , 
— Tu; și numai tu poţi să'i dai sănă- 

tatea şi: bucuria. ;, GE 
„= Dar, mătuşică, nu te înţeleg... : 

* Ascaltă, copila mea. Manoil te. iubește, 
şi mi-a cerut mina ta.: : « E 

— Ce zici ? întrebai pe-d-na N. Colescu. 
Vorbele Smărăndiţei, scoaseră Zoei un 

âh| dei: mirare, dar nu: putea zite nimic: 
"— Te iubeşte, și eii primesc cu bucurie 

propunerea ce.mi-a făcut, căci--este sin- 
gurul om ce poate să înțeleagă inima. ta: 
Acum; rămîne la tine, dacă vrei' să fii fe- 
“zice... Peste .doi ani, o :să vă cunun... Pini 
atuncea, Manoil trebuie” să meargă să şi” 
complecteze învăţăturile sale. Zoe, tu îi 

“la sin o ctuce de aur,- ce ţi-a dat-o 
maică-ta murind ; dă-o lui Manoil!.... Dacă 
pînă în doi ani se va face nedemn de 
tine, 'tu îi vei cere crucea, și “din ziua 
aceea nu'l vei mai vedea. Di 
„Mi se părea că visez... . Pe E 
Copila, scoase 'cricea, “şi o dete- d-nei 

N. Colescu, care 0 legă la gîtul' mei» 
zicindu'mal: Mărioara nu mai trăește pentru 

„tine Pe



"9 

Aanoil . 103 

” L 50 unic 
+ . 

- -. Smărândita vroieşte să plec. 
- Fă a făcut o nebuniel... Zoe este fru- 

moasăl.. Eri o privii cu luare aminte, 

mai cu interes... O fecioară de ale lui Ra- 

pael!... La cinti-spre-zece ani!... Zoe nu 

va fi cochetă: e prea frumoasi pentru 

aceasta, numai femeile jumătate. (rumoas€, 

sînt cochete. i E 
Sirmana fetiţă |.. AȘi vrea să ştiii ce se 

trece în inima sa, de cînd.cu întimplarea 

"1 de la posadi; cînd mă .vede, roşește și 

- lasă ochii'în jos. Si 
"Dar adio te voit vedea cît de curînd! 

Manoil 
e po
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20 Decembre 
- Idite B,, | . 

De doi ani nu ţi-am mai scris... Aitot . dreptul sai să'mi bănuești, sau să mă: „crezi mort, Mort încă nu sînt, frate! dar „- Schimbat, schimbat întru toate: nu mai | sînt nici umbra lui Manoil, căci . umbra... 
“unui om mat lesne ar putea să'i samene, iar et... | M'am aruncat în braţele tuturor des- merdărilor... Cei maj frumoși caiAlbioni . 

„2 ai avut onoarea să primble persoană mea p6 cele mai frumoase strade ale cetăţi- lor Italiene; vinul cel maţ scump, jbuca- ». tele cele mai rari ati împodobit masa. “și ai îmbuibat stomacul hei; cele maj
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graţioase copile ale lui Pafos ai încunu- 

nat fruntea mea, de flori și de sărutări. 

Apoi dacă trebuie să'ţi spun și aceasta, am 

stricat mai multe miiritișe nepotrivite, ceia 

ce nu este un mic servicii pentru uma- 

nitate. . a , | 

+ Marchize, Contese, Prinţese, mal mult. 

sati mai puţin de contrabandă, mi-aii rămas 

foarte recunoscătoare, și astă-zi port cu 

„mine o ladă de bilete dulci și de păr de 

toate culorile ;:negru de'la o Andaluză 

din Spania, castani de lao prima-donă 

germană, bălaiii. de la o prinţesă Poloneză, 

«roșu de la o tînără Miladi, şi dacă nu 

mă înșel, am o buclă sivă, de la o prin- 

ţesă de: sînge... Vezi dar că am. o provi- * 

ziune destul de .îndestulătoare; dacă. te 

„vei însura, și dacă vei lua,o femee care 
nu va avea -o jcosiţă ”. destul de bogată, 

poți să te adresezi la mine; îţi voii da 

cit îi va trebui „ cc. | 

„Pare că.te văd clătind din cap. - 

Pentru numele lui D-zeii! Nu vroii să 

mai aud morală! Păstrează înţeleptele "ţi 

sentinţe pentru copiii tăi ; sati tipărește-le 

în Vestitorul rominesc și în Zimbru de la 

lași, -ca să le cetească prin „mahala în : 

lungile seri de iarnă |.. Pentru mine, două
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- .. ” ” "- , | | 

drumuri imi rămîn încă: să ciștig în cărţi, 
sati să'mi daii un pistol în cap. | 
“Haide! Nu mă plinge; și mat ălesîn- » . 

cetează: de a osîndi slăbiciunile omenești; 
căci, vezi tu, iubite amice; dacă omul nu* 
ar fi supus acestor slăbiciani, „ar fi o 
monstruozitate. Intre. om și între viţiti nu 
este loc decit pentru un ipocrit. Trebuie să . 
fi înţeles că nu sînt un” Âl6$ot fără: filoso- 
fie; plec de la un:princip. 

| “Trebuie a ucide timpul, entru ca să 
|” C”nu'ne ucidă el peinot. Lumea cu fenome-: 
inele sale s'a” produs prin întîlnirea 'ato- 
i su melor, tar voluptatea este. pririci ul_tutu-"i/ 
LĂ ror faptelor noastre Artăd și Tipicur, E 
N CârE air pus” atEste principii, erati maj cu 
"minte de cît tine'și de cît mine, nu'ţi fie 

teamă! Căci în sfârșit, ce este vieaţa ome- 
nească? Un vis ati zis poeţii. Ef bine l-dacă 
este un vis, fie un vis dulce, iar nu un vis 
răi! Este scurtă, să o trecem voios. Cu 
aceâstă condiţie, o primesc, alt-fel,:. adio... 
“Astfel, 'cînd văd o mulțime de mizerabili 
pentru care soarele a încetat de a mai stră- 
luci, că'și acață miinile de marginile mor- mîntului lor, nu pot de cît săi nesocotesc; | 
uu te mira, tu însuţi ai zis-o: 

   

. 

„Cel ce poarta lanţul, şi-a" trăi măr vor, "Merită să'1 poarte spre rușinea lor...
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22 - Decembre 

Acuma mă apropiu de hotarele. țării - 

„mele, Incă trei zile, şi voii vedea faţa tu- 

turor persoanelor despre care ţi-am vorbit 

în cele dintii scrisori ; acel d. N. Colescu, 

așa de bun 'și așa de lesne de înșelat |.. 

Smărăndiţa cea prețioasă; care ţi spuneam 

că este femeia ce am visat... Zoe, 'logod: 

nica- mea de la'posadăl..' Elena şi Andrei 

' eserăplul amorului băcănesc |... “Mărioara. 

ufl acest. nume îmi face 'o “impresie *cu- 

rioasă |. Femeia asta a călcat în picioare 

vieaţa și tinereţea mea... şi m'a aruncat în . 

prăpastia tuturor viciurilori .*  - : 

Imi. voii răsbuna, o | femeie fără inimă, 

«căci acum mu te maliubese. e 

„Zoe “trebuie „să se fi făcut ' frumoasă: * 

"Ştii că are 'să se supere piata copilă 

. cînd mi-o cere crucea ce mi-a dat, și no 

să:aibă de -unde o lual. Găci în sfirșit are 

să mi-o ceară; pentru că m'am făcut ne-. 

demn de dinsa... Dar 'mă vei întreba ce 

am făcut crucea? Ei bine! Cea mai fru- 

moasă snînă 'din staturile Papii mi-a luat-o; 

jucîndu-se prin sînul “met. În deșert am 

vroit să mă împrotivesc: Seniora Letiţia, 

plingea. cu ochii cei “'mai'dulci și cei: mai 

- frumoși ce's'ati văzut vre'o dată; şi tu ştii;
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mai lesne. poate cine-va înfrunta armia 
Papil, de cit dot ochi de Contesă, înecaţi 
în . plins, Ma - 

| Bucureşti, 10 Ianuare. 
„„„Nu este trist a părăsi ţara în care 
“te-ai născut, ci & te înturna. în sînul ei, 
“după o lungă lipsăl . Vorba asta -ţi sa 
părea că nu este la locul ei în gura mea. 

1 

care, după o lungă lipsire, se înturnă acasă 
şi cu ochii în lacrimi caută în deșert lu- 
crurile ce fermeca tinereţa sa, Oh nu; 
aceste. floricele cu care poeţii umplu scrie- 
rile lor, cînd nu ai: ideţ. mai '.serioase, 
nu mai bat la poarta mea: sînt trist, căci 
aerul ce răsuflu aici mă apasă;. oamenii 
ce'mi vorbesc mi: se pare că. sînt de 
carton. - 

Iubite B... nu'mi mai iubesc nici patria. .Ași da zece ani din vieaţa „mea să mai 
scap odată din închisoarea asta, 

Vorbești ast-fel de patria ta? par'că - aud zicind o mulţime de patrioţi înfocaţi. /" Dar; căci: m'am convins că patrioțismul este-numai:0 fanfaronadă Ja cei mal mulţi, d _w . a . “isau-de_nu,_ un egoism intre mai*mulţi in- | divizi. jAselo unde "mi e bine, și. acolo E a ea aicea 

Fii liniștit; .nu sînt trist ca acel călător 

-
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„3% unde "mi place, acolo este patria mea, Și- 

  

pi 

5: este-de prisos ca s'o iubesc, căci ea poate 

u esista--și - fără iubirea “meaijDar, „ca să 

scurtez- vorba, nu fac nic lo deosebire 

între un, popor'care se laudă cu numele 

și între_un. gentilom_ridicol ce face pa--.| 

radă, cu” titlurile şi armele familiei sale, '] 

mai “ales cînd nobleţa se sfirşeşte la el. “* 

Lucrul este tot acela; căci în balanţa ce: 

lui ce a făcut lumea un popor nu trage :-- 

„mai mult. de cit un individ. e 

Aceasta iar voi patrioţii aţi scris-o. -: - 

Dar să lăsăm vorbele astea 'seci... Cel 

întîi lucru ce am făcut, ajungînd în „Bu- 

cureşti, a fost să întreb dacă se fac mari 

pierderi în cărți. Mi s'a răspuns că se pierd 

pe seară și pînă la cinci mii ducați. Vestea 

aceasta ma mai înipăcat cu patria. ” 

12 lanuare”! 

M'am dus în casă domriului A... unde 

auzeam Că se joacă cărţile. In asemenea 

casă nu are nevoie cineva a fi prezintat: 

poate intra cine-va ca într'o cafenea, fără 

a se adresa măcar către gazdă. Cât mi-a 

săltat inima inttînd în casa aceasta, de 

_bucurie| Trebuie să ştii. că mult m'am - 

căit de timpul ce am “pierdut prin străi |
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nătate: acolo, dacă intri într'o casă de joc, 
eşti tot: cu frica'n spate; poliţia îndată ce 
arsimţi, îndată șiţi confiscă banii, şi ares- 
tează. jucătorii. Aici din contra; libertate 
absolută ! Ş'apoi încă ne mal plingem de 
regimul guvernului, NE AIE 

„„Inchipuește'ţi 'o sală mare, și. alte patru „ Odăi lăturale, pline - de. mese -de cărţi, şi 
"la toate mesele, jucători de toate colorile, 

de toate virstele, și de toate jocurile. Aici 
se joacă: Preference ilustre, care se mai, 

„„ zice şi-rusesc, dincolo Preferanţ simplu, mai colo Vist,: apoi -Vist-preferanţ, mai 
dincolo Pichet, maj dincole Otuz-bir, Ar | 'velve, Ecarte, Sfichii, Panţarolă, Giordum, 
Stos și alte multe, de care de și învățasem multe, pe unde am umblat, dar. drept'să'ţi spun nu le știeam.pe toate,:  . $- Ce coup-d'esil frumos! Pe fie-care masă ț. cîte două luminări şi împrejur, jucători și î| spectatori, bărbaţi, copi „şi femei... Ce? . V | Crezi „Că copiii . şi femeile. nu joacă?... Te d iînșeli, frate; acel:ce. nu joacă cărţile, nu Vdi/știe” gustul vieţei.., nu știe a trăi, . „“— Nu cunoșteam pe nimeni, şi. credeam „Că voii face tristă figură în societatea. asta. Dar nu, apucai încă a colinda toate me- ele, și, de odată, mă văzui impresuraţ de
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mai mulţi care mă îndemna să joc, ba 

sfichiii, ba, preferanţ, ba una, ba alta. 

"Mă determinal a mă prinde la prefe- 

rânț, în care escelam-mmalbine de cit în 

alte jocuri. Partizâniti- mei. erai o damă ca 

de 50 de ani; şi doi băteţei, unul mai tinăr 

şi altul mai bătrîn de cît mine. Jucarăm 

două taloane; intrasem în al treilea. Tu 

aveam un curs de carte estraordinar, Și - 
MR urs ce cai 1 

cîştigam mai,două.mii de fise, care soco- 

„tite cîte 20 parale, cum jucam, îmi da o 

perspectivă de ciștig frumoasă. Cucoana 

nu prea avea chef, căci. nu avea favoare: 

la un joc 'ce a ficat, am. pus-o platcă... . 

Ce să veză? Se face foc cucoana... Incepe 

„a, striga, a mă insulta;a ţipa...Incep a mă 

apăra...Ea, atuncea, se scoală, ia peria. şi 

șterge tot de pe masă, şi se scoală 7i- - 

cind că ea nu plătește, că nu mai. joacă, : 

că nu e drept, că nu ştii ce...Neavind la 

cine alerga, m'am sculat, și am voit să 

'mă pun la stos,. Bancherul nu. mă primi 

să pun mai jos de 10 galbeni pe carte, . 

asta era condiţia lui. Vroiii să Ies. Cobo- 
[A vo. . go. . e 

rindu-mă jos, văd toţi ciocoii, adică. slu- 

„gile, grămădiți împrejurul unei: luminări. 

Mă apropiu: ce să: văd? Unul făcea. stos, 

şi toți ceilalți jucati la stosul săiă, care.nu
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era mai mult de 10 fermelici, Hai să joc 
aice, am zis: nimeni nu mă cunoaște, joc... 
sparg bancul, el atuncea scoate ceasor- 
nicul.., il fai. ; pune burnuzul în preţ de 
5 galbini.., il iai, și Mă duc ” 

„+ A doua zi, aflindu-mă-pe pod, îmbrăcat 
cu burnuzul cîștigat, mă văzui întimpinat 
“de un .domn care sa oprit cu trăsura în 

"dreptul mei, . - 
— Domnule, burnuzul este al mei. 

„ —'Ett Vam cîștigat în cărți. | 
—. Domnule, vei. bine voi a mă urma: 

la poliţie. i Ca 
„Nu putui scăpa. Poliţia mă sili să dati burnuzul, și ei să mă despăgubesc de la „cel ce mi l-a dat. Dar unde trebuia să'l 
găsesc? EI, după ce-a jucat burnuzul stă- pîn'săii, a fugit; am cam simtit 'rușinea 
acestei aventure, dar am zis: ast-fel este 
soarta nu e vina mea, E a 

” | - 15 Januare . 
După întimplarea cu burnuzul, m'am dus încă odată la casa d. A., dar astă dată cu o sumă de 40 ducați, ce m'am împrumutat. * Norocul nu mă favoră. După 'ce:'am pierdut toţi banii, un jucător, care nitţi mă” cunoștea, îmi propuse. să mă împru- “mute. Eu îl privit cu mirare. Pa
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— Ce te uiţi domnule? Adevăraţii ju- 

cătoră sînt fisiognomiști; p'aii nevoe de a . 

se ști pentru a sc, cunoaște. Ai pierdut? . 

Te împrumut. Imi vei întoarce banii, cînd 

„Vei avea. 

Imi dete cinci-zeci galbeni. 

_— Săi dai înscris, 1 întrebai. 

Jucătorii at credit, la jucători îmi zise. 

L.uai banii. Jucai, pierdui. 

, o | 18 Januare _ 

Eri m'am dus la Petreni să văd pe bunii 

mei amici, domnul și doamna N. Colescu. 

Cînd eram aproape de casa boierească, 

mi-am zis: doamna N.: Colescu este fru- 

-moasă și spirituală; Zoe, singura rivală ce 

poate avea... Voi face din mătușică 0 

Normă și din nepoată o Adalgiţăl... Acesta 

va-fi un mijloc sigur ca să scap de cre 

ditori, şi încă mai mult, mina Zoei. 

Câtre aceste, ciţi-va servi'ce m'aii fost 

- cunoscut îmi eşiră înainte, ii întrebat de 

„d. N. Colescu. a 

: Ei răspunseră că se află dus la vină- 

toare. Cînd întrebai. de.. Smărăndiţa ni- 

-meni numi răşpunse și toţi mă învitară 

să mă urc, cu o manieră ce mă lăsăsă pre. 

”” Simt-o nenorocire. , a 

Bibloteca pentru toti 3
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„In capul scării întilnii pe duduca. 
Fiinţa asta - voluminoasă 'se aruncă în 

braţele mele, rizînd și splingind de odată... 
— lată-te în sfirșit, Manoile! Ce bucu- 

rie pe Zoe cînd va afla că ai -venit! 
— Unde este Smărăndiţa? | | 
— Smărtindiţa? Răspunse ea, înecată de 

Sa A NY . Nu a 

/ "plins ; Smărăndiţa?... In pămînt ! 
Vestea asta nu'mi' plăcu nici de cum, 

pentru că'mi văzul de odată toate planu- 
rile sfărimate. ! a -. 
"— Dar Zoe? .mai întrebai pe duduca. 

„+ — O să vie îndată... Zoe sa făcut îru- 
moasă ca ziua, cu toate, necazurile. și su- 

"părările ce a avut de un timp încoace... 
„„ Duduca nu apucă să sfirșească, și Zoe 
intră, e ” 

— Am auzit cai venit și am alergat în- 
trun suflet... Apoi, păriridu-i-se, că a zis 
prea mult. | e 

— Foarte frumos și delicat din partea. 
d-tale, să vii să ne „vezi... Mătușica “ar fi 
fost fericită astă-zi, dacă... ie 

„. Nu putu să .sfirșească vorba, căci ochii 
„săi învăluiţi în niște: gene. lungi și .negu- ; 
oase, i se înecară în lacrămi. Apoi întilnin- 
-du-mi mina: -- m ” pi 

+ . 

Pi 

a . Dai .. o. — Mă iartă, domnule, că te primesc cu 

N.   .
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lacrămile în ochi... O să şeză cite-va zile cu 

oi muti așa? Ştii că o să 4i se urască, 

ar... 

— Să îmi se urască ... Dar abia am a- 

_Juns în București, şi cel întîi lucru ce am. 

făcut, a fost să iat cai de poștă şi să viă, 

„să vă văd... Nu, dragă 7, nu a gindești ceea 

ce zici; 3 nui aşa: ; 

„= Nu, zise ea, era 6 glumă...: Să facem 

pace. Imi iat vorba înapoi, cu , condiție să 

- stai măcar numai trei zile aici... * ! 

„m Trei ani dacă vroeşti. 

— Mulţămesc. Cum nu sunt ei sora 

d-tale! zise ea ginditoare. . 

"In adevăr, fubite Bai „ copila. asta | sa 

- făcut atit de. frumoasă, în „cît. ucide ori 

ce altă frumuseţe. Ce păcat, că ru vrea - 

“să ia locul Letiţiei!... Cu Zoe, ași trăi chiar 

„ zece zile fără să mi se “urască., , 
a 

“Către acestea, Domnul N. Colescu . 'se 

întoarse de la văniătoare. '7oe eşi. înainte 

săi vestească ajungerea mea- 

-. Acesta mă primi cu, o, bucurie esal- 

tată. DR 
Da 

  

Nimica nui putea. rechema mai mult 

pe Smărândița. de, cit ei, şi. aceasta îl îni- 

băta de fericire. . Cum.mă văzu, „mă luă 

„. în braţele săle.. ude mă “inu strîns mai 

7. ;
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la cinci minute, fără ca să poată zice 
vorbă, | | 

Moartea sâţiei sale il schimbase atit 
în cît abia putui a'l recunoaște! Părul. 
săi albise ca ninsoarea; faţa i se îngăl- 
binise; ochii îi era stinși; se gîrbovise şi 

- 

“nut întraltal șă vie la masă! 
Domiul N: „ Colescii,”- după cum îmi, 

dut... Dar să lăsăm acestea pentru altă 

pierduse bucuria și vorba. A 
— Am auzit că ai cheltuit prin ţări 

streine tot ce'ţi rămăsese de la unchiul 
tăi 2... Moșia s'a. vîndut la licitaţie pentru 
datorii ; ai rămas sărac și strein... Trebuie 
să te gindești la viitor... Averea. pentru) 
un-om' este libertatea; și iată. ceai -pier-J 

dată-.. Acum să mergem să cinăm. Zoe, 
ia braţul lui Manoil! 

„ Vorbind ast-fel, ne duserim în sala de 
mincare, în sala aceea unde, sint aproape 
doi ani, îmi aveam locul între Zoe și Smă- 

" rândiţa, Zoe-era încă acolo, mai formată, 
mai grațioasă ; dar Smărăndița trecuse 
ca un vis frumos!” Imi arnincai “ochii în 
dreapta rea, unde altă dată eram obicinuit 
să o văd și să “i vorbesc... Lucru ciudat! 
Scaunul ei. era, acolo; talerul, . șervetul, eraii acolo, 'caficînd o aștepta dintrun mi- : 

i 

pa 
n .
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spuse Zoe mai pe urmă, dase ordin ca 

nimeni nică o dată să nu ocupe acel loc, 

şi în toate zilele să se pue talerul ci la 

masă, ca cînd ar îi fost încă în vieaţă ! De 

"multe. ori el se întîmpla să rămiie singur . 

“la masă; atunci închipuindu-și că Smă- 

răndiţa este acolo, vorbea oare întregi cu 

 fantasma imaginaţiei sale. La masă, cer- 

cetind de mai multe cunoştinţe, întrebai” 

și de Mărioara. La acest nume - nimeni 

nu vroi să'mi răspundă. Tăcerea.asta, are . 
o însemnătate, înţelegi tu? - 
+. Abia ne scularim de la masă, “unde. 

domnul N. Colescu rămase încă după o- 

biceiul săi, și dînd braţul Zoei, trecurăm 

“întrun salon. Acolo duduea „ne lăsă sin-. 

„Sari cîte-va minute. Fără să simţesc nici 

cum amor, Zoe.fermecă de odată toate - 

simţirile melâ prin frumuseţea ei. - 

_— Ea mă iubeşte, îmi zisei; ei iarăși 

nu sînt om care să nu ştii a mă * folosi 

de « ocazii... voii face- o metresa mea; voii 

promite tot ce va cere, și voiii lăsa-o să . 

creadă că o iubesc. fetele sint credule, 

- şi nu te înșală nici odată pînă ce ele 

însuși nu se înşală. Ă i 

—. Eşti. pe gînduri, mă întrebă copila. 

Te căești poate « că ai dat cuvîntul să şezi:
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9 . a 
trei zile aici? Te cred; toţi sînt triști în 
casa asta acum! Di 

— Sint două zile care nici odată în 
„Vieaţa mea nu le voii uita; una plină de 
impresii: dureroase, ziua cînd am fost si- 
lit să plec de aici; alta, o Zoica mea, 
crede cățţi ' vorbesc cu sinceritate; alta 
„plină de fericire, ziua de astă-zi; ziaa. în 

„care ochii mei a'putut să te mai vadă 
o dată! Sint pe gînduri, este adevărat; 

- dar âceste sînt ginduri plăcute ca vieaţa, 
vise de speranță și de fericire ce mi TA 

"pesc, și de 'care 'mi este teamă să nu se 
risipească îndată ce-ai deschide gura să 
vorbeşti, o Zoe!... Ah! dulce copiliţă! . 

:dacă nu vrei să fii pentnu mine de cit o - 
cunoștintă, o soră, taci, nu zice nimica ; , 

„căci o vorbă rece; indiferentă, căzută din 
buzei imi va sdrobi inima și vieața ! 
„La „vorbele ' acestea, copila zimbi de 
fericire. PN Sa 

„__— Auzit-am oare bine? zise ea. Vor- ,. bele aceste să fie oare sincere Za | 
a — Mă întrebi dacă. vorbesc cu since- 

ritate: O D-zeul mei! Pentru ce nu pot . depune acuma la picioarele . tale, Zoe dragă, lacrămile ce am vărsat şi cugetă- 
rile ce am închinat suvenirei tale?... A:
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tunci poate m'ai crede, o frumoasă :co- 

pilă! Zoe vroi să răspundă, dar duduea se 
arătă la ușă. e 

, Trebuie săţi vorbesc fără marturi, 

îl zisei.;. La noapte, așteaptă-mă... 

— Ce zici? Peste putință! | 

—. Apoi dar, miine plec... și nu mă veză 

nici odată. - . 

-— Vino! vino! răspunse ea. 
Cind ne despărțirăm şeara, Zoe» dete 

ordin.să mă ducă.în vechea mea cameră. 

Lucru ciudati! De doi ani aproape, nimeni + 

„mu locuise aici! “Toate hirtiile și cărţile. 

mele le aflai aruncate pe .masă, astfel 

cum le lepădăsem et cind m'am, pornit. 

Camera asta îmi aduse nişte. suvenire 

„ dureroase. 'Colo este fereastra 'ce dă asu- 

"pra. grădinii; grădina era odată verde și 

- înflorită; “astăzi uscată și tăcută |.. Femeia 

„ce domnea în locurile aceste, doarme în“ 

“sînul pămîntului.:. Sărmana Smărăndiţă ! . 

Nu te voit 'mai vedea „nici- -odată !.. “În 

deșert ascult cu luare aminte ca: să aud 

paşii Mărioarei prin grădină!.. Nimic, nică 
o frunză nu se mișcă. Colo este încă 

patul mei. pe care l-am udat de multe 

ori cu lacrămi.., dar ei sînt astăzi, schim- - 

bat!.. Mă înfundai în: “asemenea ş 'gîndiri, și
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lacrămile îmi veniră în ochi... Slăbiciune! 
îmi zisei; și'sunai să'mi aducă o butelcă 
de vin de Drăgășani, ca să ponesc im- 
presiile cele dureroase. | | 

Mă răsturnai pe o canapea lingă foc să 
fum o ţigară. Așteptind butelca de vin, 
şi fumind ţigara, cugetam la Zoe: cre- 
zînd căi e lingă mine îicîntam dondănind 
versurile lui Sion asupra ţigarei: 

Aşa draga copiliţa ! 
O ţigara şo guriţa! 

Pat, puf! 

, „Sboară fum! 
Paf, puf! 
Toate *'s scrum ! 

Dar-vinul mă esalta și mai mult ;'casa., 
„începu a mi se părea că 'se învîrtește cu 
mine... Vroii să tes ca să mă ducla rer- 
des-uous.., dar căzui iarăși pe pat și adormil., 

* Umbra Smărăndiţei se arătă înaintea mea. 
> “lată-te, îmi zise fantomă aceasta. Altă 

p: 

dată tu erai floarea tinerimii noastre. 
Patria ta pusese în tine atita Speranţă! 

„Inima ta era: tînără şi plină-de candoare 
ca o fecioară; ciţi te cunoșteau, nu puteai 
să se oprească de a te iubi... iar astăzi 
cel mai degradat om nu sar crede stimat 

7
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ca săţi string mina; cel ce crezuse în 

talentul tăi, astăzi roşeşte că a putut avea 

"o asemenea cugetare; inima ta Sa îm-, 

bătrinit, s'a degradat, şi nu mai poate să 

bată de acum înainte de cit la fapta nc- 

- folositoare!.. Pentră ce ai venit în casa 

aceasta? Vrei să amăgești pe Zoe: pare . 
că roşeşti 'de a fi singur de felul tăi, și 

vrei să tirăşti în tina în care te afli tu, 

fiinţa 'asta tinără și inocentă !..> 

. La aceste cuvinte mă deșteptai. 

Eșii în grădină: noaptea eră întune- 

coasă ! Ninsoarea cădea ne'ncetat; fruntea. 

imi- ardea ca o flacără; un orologiii sună 

o''oră după miază-noapte. - 

„- Atde! zisei. Am avut un vis ră... 

iată tot: morții nu mai vin. Imi aruncai 

ochii la ferestrele: apartamentului Zoei: 

erai luminate; pe perdele mi se. păru că 

văd desemnindu-se umbra -€i. N 

In două minute am fost la ușa apar- 

tamentului ef. Zoe, auzind paşii mei, se 

pusese pe o canapea cu 0 carte în mină» 

cafcînd ar “fi vroit să'mi arate indiferenţă.: 

Cînd întrai, -ea “se ridică, şi lăsînd: cartea 

îmi întinse” mina; ei cea, mică şi albă ca 

*. - Zăpada, 

— Af cerut să'mi vorbeşti fâră martori; 

[. 
N
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imi zise ea. Să vedem ce ai să'mi spui: . 
Nici odată n'am văzut-o mai frumoasă ; 

ochii săi ardea ca doi diamanţi negrii, în 
""umbra stufoaselor ei genc de velură. Bu- 

zele sale rumeoare, deschizindu-se, lăsaii să 
se vadă niște dinţi mărunți şi albi ca măr- 

„găritarul. Părul ei neguros şi lucios, era | 
strînş în dosul capului sub un văt de blondă 

„neagră; două șuviţe întunecoase ca două 
aripioare de corb, se întindeaii peste timple -. 

(Şi se pierdeaii pe după urechi; obrajii săi - 
nu aveaii un caracter; ca unda cea lim- -: 
pede, pe cînd ziua se îngînă cu noaptea, 

"astfel și feţişoarele ei schimba neîncetat 
culorile într'acel minut. Era învestită într'un 
capot de casă, de șal verde cadrilat și 
crăpat de la mijloc în jos, sub care se vedea 
o fustă. de batistă fină şi albă ca ninsoarea.” 
Peste mijloc era încinsă cu un brîuleţ de „ "mătase împletit cu' fir de aur, cu'ale cărui 
„căpătiie se juca 'ca cu niște metanii; si- „pui rotund era ascuns pînă la. gât în pep- tarul capotului ei, al 'cărui guler se res: : 
"ringea ca o semizetă.. -. 

=— Nam săţi spun nimic, ce nu ți-ași 
fi spus de faţă cu Smărăndiţa..: Insă numai cu.ea.... A
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— Atunci, şeză aici, îmi zise Zoe, Î&- 

” d v 

n EA a 

„cîndu'mi loc pe canapea lingă dinsa. 

— Nu, Zoică! Locul mei nu este acolo; 

ci la: picioarele „tale! Am trebuinţă de er-. 

tarea' ta, o copilă cerească... Nu ţi-am 

scris nici odată.;. Mam purtat ca un mi- 

zerabil... Dar ce vrei? Nu sînt atit: de vi- 

novat precum s'ar crede: te iubesc şi su-" 

feream în tăcere; nu eram 'sigur că scri- 

- sorile mele or să'ți facă mulțămire... fără 

aceasta... a ! 

— Mi-ai fi scris, Manoile, nui aşa? Oh! 

-îmi place a crede aceasta...Dar vezi, erai 

atit de'rece cînd ai plecat! Ș'apoi nu pu- 

team săţi spun nimica |... ae 

— Așa dar, mă iubeşti, Zoe?... Oh | zi 

încă odată.., vorba aceasta mă face fericit. 

_ Pentru ce să zic vorba aceasta, Ma- 

noilal mei?... Dar scoală-te şi șezi lingă 

minel... Că și ei am atitea lucruri. săţi 

spun!... De cînd mătușica... sint singură; 

sufăr în. tăcere..,inimami e plină.» aveam: 

trebuință de un frate căruia săi spun toate, 

„şi care să mă: înţeleagă... 

- — Zoe, îngerul mei Lasă vorbele astea 

la o. parte, ca să nu vorbim de „cit de fe- 

___ ricirea ce simţ, să te revăd... Lasă-mă S 

te privesc în faţă; să mă imbăt. admirînd 

x | jo 

N
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frumuseţile tale, căci te-ai făcut frumoasă 
ca lumina zilii !... Lasă-mă st strut mina 
asta mică și albă ce am strins-o de atitea 
«ori în visurile mele!... Ştii. tu, copilă? Nici 
odată nu sa văzut frumuseţe mai încin- 

tătoare|... Cele, mai fermecătoare „făpturi 
ale naturii şi ale artii, se îneacă în fru- 
museţea ta!..: Zoe, lasi-mă să sărut cosi- 

„tele. aceste!...De cîte ori în nopțile esilului 2 

mei, nu am zis: să o văd încă odată ş'apoi - să mor!... Reazemă'ţi capul, o dulce înger, pe. umărul mei să te. privesc]... Suflarea 

_ încîntă și mă îmbată!,..Lasi-mă să ră- „ sullu suflarea sînului tăi. virgiaal|... 
— Maroile, mai păstrezi crucea mea ce ai primit-o din miinile Smărăndiţei? : 

“seară, nici. o dimineaţă nu a trecut,» fără să'o încarc-de sărutări'și de lacrămi... Dar „pentru ce mă întrebi, Zoica mea? ! „= Pardon, Manoile.., o: idee ce mi-a venit... pi pi 
„— Dar, dar; crucea ta o am, și ea nu 

ta e dulce ca profumul fiorilor|... Ea mă . 

— Nici odată nu m'a părăsit..; nici o: 

-mă va părăsi pînă 'la mormint,.. Dar, o: Dumnezeule! Zoe, pentru 'ce plingi? : — Ohl.nimic.., de recunoştinţă... „„—Inţeleg... dulce înger! Dacă lacrimile
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aceste sînt nuinaf resultatul îndoelei ce zi 

'despre sinceritatea mea, şterge-le Zoică, 

” şterge-le indată!... Nu depinde decit de la 

tine, dulce fetiţă... O vorbă. și... Dar pentru 

ce lași 'să'ţi curgă iară lacrămile 2. Zoe, 

frumuseţile 'cu care natura te-a adornat, 

nui mat sînt ale tale... Lasă-mă să te pri-- 

vese încă odată.., să te string încă odată 

la sînul meii !.. Zoe, o sărutare!... Cea din- 

tii sărutare, Zoel.. O sărutare, şi vieaţa. 

mea va fi a tal. 

'— Lasă-mă, Manoile!.. O Dumnezeul 

 meii! ce ai? Eşti galben.., privirea ta este 

sălbatică.., mă speril.., lasă-mă.., vai! Tu 

nu mă iubești!.. | a Ş 

„-'— O' shrutare, Zoe!.. Nu te smulge din 

braţele mele căci” după tine tirăști vieaţa. 

mea !... O 'sărutare!.. Tu ești amanta mea, 

mireusa mea!.. Vieaţa mea este vieaţa 

ta!.. Voința” mea este voinţa ta 1... Zoel.- 

Zoe |. | A 
. 

— Lasă-măl.: Lasă-mă!.. ip |. OMa-" 

noile, Manoile |.. Presimţimintul mei era 

adevărat, tu nu mă tubeşti |. Căci. nu este |! - 

amor fără respect, situ, nu mă respec- i 

tezi... Oh! lasă-mă și du-te de aici!.. __|i 

Zoe se desbătea în braţele mele... Ei 

o stringeam la sinwmi. și o înecam de - 

sărutări. | : 
PR
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. , ERRI Nu știă. cum se întimplă, dar luminile- 
se stinscră... Capul mi se întoarse... Zoe , 
speriată serios, își- adună: toate puterile, 
şi smucindu-se „alunecă ca o umbră din 
braţele mele. Alerg după dinsa prin în 
tuneric... Aud un mic sgomot... Umblu pi- 
păind... O prind din noi în. braţe!.. Dar,. 
abia o string la sînu'mi, și începe să ridă 
cu hohot... Lumina, se aprinse și eii mă 

"văzul cu duduca. în braţe. . 
— Aşai că nutţi trecea prin gind că 

“sint ei? Ha! ha! hal.. Am ascultat la 
ușă !.. Și cind m'am încredințat care (i 
era gîndul... hal! ha! hal... am stins lumi- 

„nile, și smulgindu-ţi pe Zoe din braţe am 
„Tămas în locu! ei. Ha! ha! hals.. oi “să , 
rid un an întreg de istoria asta... Manoile, 
„muţi rămine de cît să pleci de aici, şi.să.: 
„mu cauţi să vezi pe. Zoe decit după ce 

grei dobindi ertarea ei... e 
—_Voiii pleca numai de cit, dar. spu- ne'mi: Zoe era în complotul acesta? 
— Vrei săi spun adevărul? Nu era. 

„+ Abia isprăvi şi începu să ridă..  - 
"A doua 'zi.plecai. de dimineaţă, . făra . Zice adio nici măcar domnului N. Colescu... 
Acuma. ride. și tu.., nu'mi pasă! . 

2
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Nu ţi-am scris de cite-va zile. Crezi 

poate că eșecul ce am întimpinat la 'Pe- 

“treni mi-a îngheţat pana: în mină 7 Nu te 

teme. m | 

„.. Mititica Zoe era foarte graţioasă, în a- 

„„ devăr; dar acum nu mai gîndesc la 'dinsa. 

Alecsandru K.., avea. cuvint cind zicea: 

„prefer. femeile măritate. Astfel, am și pus 

în lucrare acsiomele acestui mare obser- - 

vator, 
E E 

Sint cinci zile de cînd mam introdus 

printre ceea ce se numeşte aice (stil. de 

_alișuri) înalta nobilime. Cinci zile. de cind 

am aruncat ochii pe "una din cele mai fru- 

moase femei din “capitală. Dar mai îna-.. 

„ „inte de aţi spune istoria asta, vroit săţi 

„.. descriii circul persoanelor printre care mam 

„ntrodus. a
 | 

. Cînd. treci prin V alachia, de la margini 

pînă la București, nu poți crede că vei 

găsi în saloanele boierilor o societate care. 

“este diametral opusă cu mizeria cimpiei. . 

: Bucureștii” este ca un vas din acele cu a- 

„buri ce rătăcesc pe - sălbaticile mări ale 

„* Africei, în. mijlocul: mizeriei celei com- 

“plecte, dar.pe.al-căruia bord, afli“ cele mai 

„Iucsoase cameri plăcute. societăţii și. mai
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alese lucruri ce încîntă simţurile și spi- 
ritul. Ai Pa a 

Luxul cel mai mare, aice, stă în ele- 
ganţa echipajelor, mulţimea servilor, bo- 
găţia apartamentelor și toaleta . damelor. 
/Nimic de artă; în tot Bucureștiul nu gă- 

; seşti un tabloii. original saii copie des 
' „Wrands maitres ; iar bibliotecile cele mal 4, 

“9 /mari, cînd_nu_sînt_numat desemnate pe [|] “ 
AN 

A / „arînipodobi camera, | 
i Conversaţia nu este nici mai puţin plă- - „Cută, nici mai puţin spirituală în saloa- 

+ _nele Parisului, însă nu ese -nici odată din: 
șirul ideilor ordinare. | . „Limba ce se vorbeşte este mai mult 

i Ile franţuzească, umplută pe ici pe colo cu 14| vorbe rominești.. Literatură franceză sin- | gură este cunoscută; de cea naţională n'aă 
i |» nici o idee, și pentru cultura «i, nici un 
| zel. Bărbaţii trec serile jucînd cărţi. Fe- 
1] 

A de a.plăcea. Pot zice că ele sînt și mai. „+ spirituale de “cît bărbaţii ; ai-multă inimă, 1. și sînt tot de odată drăgălașe și fără pre-.. | judecăţi, ceea ce'mi ese bine la socoteală. 
„In două zile, dintrun capăt al Bucu- . 

/ păreţi, sînt încă întrebuințate ca mobile ce” 

1 
ţ 

, 

IL 

) 
ș 
l 

, 

meile, cele bătrine și slute asemine, jar * „cele tinere și frumoase se ocupă numai



    

Aanott ” 19 
ÎI iii - 

*. 

  

. 

reştilor la altul,:se lăţi numele mei. Dar: 

de ce? Am cîșlivat în cărţi vro trei mil” 

„aducăți; mă instalai în case bune; îmi fă- 

““'cuf echipâgiu strălucit, haine de minune, 

lachei cu livrele. IN 

La Paris, cunoscusem o damă romincă 

foarte spirituală, dar nici tînără „nici fru- 

moasă. Auzeam că îi casa ei se fac în- 

tilniri amoroase, dar nutredeam. Intr'o seară 

am văzut-o 'la teatru; ducîndu-mă, în lojă 

la dinsa îmi bănui de cenuy făcusem. 0-Ț 

- noare de a o vizita. I-am spus că a doua - 

zi voiă veni. Mă duc. Care fu surpriza 

-mea frate, cînd văzui acolo pe Frosa; 

_ Frosa care am scăpat-o de la moarte ; pe) 

“Frosa care se călugărise, în ochii+ mei. . 

Ea imi spuse pe scurt că auzind de . 
venirea mea, făcu. cunoștință cu doamn a 
S.., vestită mijlocitoare „pentru întilniri, ... 

și astfel. făcu ca să mă vadă, Imi spuse 

că amantul ei venind de peste hotar, o răpL.. * 

din miinăstire,- şi se cunutiă cu ea» apoi 

a fost osîndită pe. trei luni la închisoare, ” 

” dar după aceea a căpătat libertatea și VOla 

de a trăi cu bărbatul. , pa ! 

După invitarea . ce'zal făctu, m'am, dus, 
"la dinsa “acasă; am văzut pe, bărbatul săi: 

"Nae_P,. este_boier. 'mare,--și-bogat ; tatăl 

. 

Biblioteca peniru toți A > i 
.
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vy . aie si . ” 7 său murind, îl lăsă moștenitor pe o avere 
“bună; acuma e în slujbă mare ; boier de 
Divan! E « 

Dar Frosa e răpitoare. Ea acum nu are, 
mai mult de 19 ani; bălae ca o stea ră- 
tăcită' în noapte; frumoasă ca un serafim ;' „vie, vorbăriță,' cochetă..., caycînd n'ar fi 
înăbrăcat .nici odată”. rasa, Cum o văzul, 
făcui planul de a mi-o face metresă, Am înțeles! că ea nu are' sîngele rece al Şar- Jotei lui Verter,: ce .plinta 'curechi, nici virtutea Cornefiet,: căreia i se rosese dege- tele torcînd la lînă. Ea are prea mult spi- - „it ca să lase să treacă cei mai frumoși ani ai vieţei sale, fără să culeagă florile primăverilor. lor; și are.prea mult. gust,: pentru ca să puie în practică o. virtute băcălească. Nu prea are idei, pentru că la mănăstire nu . le-a putut căpăta, dar întru aceasta. mă însărcinez eii săi însuflu cît: de.multe; în curînd, sînt sigur, ea va avea mai multe idei și de cît, mine; prin urmare: sper . că'mi voi forma o mâtresă rară, de' care să mă pismutască toți. 

PI | „.. 26 Januare 
“Sint pe aproape de fericire, pe aproape de a'mi realiza „Planul. Frosa mă iubește;
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"am înţeles că mă iubește. Astăzi, ducin- 

du-mă la ea, îmi spuse că bărbatu-săi s'a 

„dus la ţară şi că doreşte să cineze de- 

seară la mine acasă; fără altă condiţiune 

„de cît să fii discret. : - 
Trebui să ştii că am pierdut câpul de 

bucurie; și nu vei tăgădui că nu am, cu- 
vint, SR 

A Sărmane B..p nu te invit nici-odată să - 
> 

te însori: sînt cinci zile numai, m'am CU- : 

! noscut' cu Frosa, şi bietul Nae e pe a- 

proape de.a purta coarnele. Cu toate 

aceste însoară-te, însă trebui săţi schimbi 

idgile ce ai despre femei. .. Di 

P 
. .- 

Ă 

NI a 27 lanuare 

Seara: trecută m'am dus la "balul mas- - 

“cat, unde Frosa. îmi dase cuvint să: ne 

întâlnim: a 

„= Plus il y a des. fous, plus.on râtl> 

îmi zise bălaiul meii seraiim, îndată .ce 

„mă-văzu. Pentru aceea să ducem cu noi 

“două 'părechi „amorate ! Femeile sor-să 

păstreze. mască... Dar_cei pasă Să le. ——— 
v . 

„lăsăm această plăcere; pe la sfirşitul cinei - 

sper-că-6le singure or să S€_ demasce....— 

Apoi; te încredințez Că va fi ceva original. | 

“Int adevăr, proposițiunea Frosii. îmi
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păru originală. Primii bucuros, și trimisei 
feciorul acasă să prepare o cină pentru... 
şase. persoane. | o 
“Frosa se duse, și peste citeva minute -. 

veni însoţită de două dame şi doi cava: 
leri mascaţi. 

— Să mergem! îmi zise ea. 
„Cele patru masce ne uimară fără să. 

„zică o 'vorbă. 
- Et mă urcai cu Frosa în trăsura mea, 

„jar în câreta ci se încărcară cei patru ne- 
cunoscuţi. - SR 

Cina 'era splendidă. Fie-ce cavalerise 
puse cu dama lui lu masă, 

Una din: dame cra tare “voloasă, cea- 
laltă, și. care şedea lingă mine, părea. 
ginditoare și ochii ei mari şi negrii erau 
ocupați mai mult de mine de cît de -ca- 
valerul ei. * - | . 

“Frosa începu conversaţia, făcînd o dia- 
tribă spirituală: și mușcătoare asupra ce- . 
lor mai multe: femei ce văzuse la bal. Ca- lificaţia 'ce da “persoanelor despre care 
vorbea, era atît de: irigenioasă, în-'cât ai fi zis: că le-pune un fier 'roșu pe frunte. 

» AI scrie toate cîte s'a zis,. ar fi prea 
lung; apoi nici nu'mi aduc bine 'aminte; „îți vol'zice numai citeva. .
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— Văzut-aţi, zise ea, pe d-na AM. îm- :, 

“'brăcată în albastru din Cap pînă'n pi- 

cioare? I= adevăr. semăna O cocardă tri- 

coloră, franţuzească. 

Aceasta ne făcu să ridem. 

„„— Hal ha! făcu unul din cavalerii ce. * 

înţelese mai tirzili jocul de vorbe al Frosii. 

'— “In sănătatea Frosii! strigai ridicind 

paharul. 

__Toastul mei, se primi. în strigări de 

bucurie. 
| | 

— Căocoi! Umpleţă paharul încă odatăl.. 

-. Nroi, să'nec durerile mele!: 

  
„_— '"Manoile, zise Fiosa, ești inspirat... - 

inprovizează-ne o poezie. a 

„— Bucuros! dar dă'mi un subiect. 

„— Un subiect? şi care altul de cît 

vieata ta! Ă 
- 

"— Fiel | o 

Apoi începui prin strofa aceasta: . 

, 

Singur ei venit-am pe acest pămînt, _- * 

„Singur mă voi duce în al mei mormiînt ! -: 

“Mina unei mume nu m'a legănat ; „ „i 

“Pe-al prunciei leagăn, dorul .mi-a cîntat!. 

_Dar cu toate-aceste; Pal vieţii soare, 

_Eă creşteam în lume câ O dulce floare..-, 

_ Umpleţi înc'odată cupa Mea cu vin, a 

Sa înec într'însa crudul mei suspin !.-- 

e
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“Toţi bătură în palme; strigară bravo, 
și ridicarii toastul în sănătatea mea., N 
„— Alt cuplet! Alt-cuplet! strigară toți. 

„O femete însa... cinecar fi crezut ? 
Of . 

. .. . .. 

Aicea mă oprii ; îmi era cu neputinţă "să mai urmez... Lucru ciudat! talentul mei . mă părăsise |... e „Dama: ce 'ședea Iîngă mine, măiprivea + ţintă, şi” ochii 1% juca în lacrămi. " — Cu atita mai bine, îi zisei. Ce” e bun „talentul, în ţara în care trăim ?,.. Nu mai pot . „urma... Ciocoi! vărsaţi vin! Să bea pînă cînd zorile vor săruta genile de aur ale Frosiil e , A i O! iubita vieţii mele! Nu deschide rana inimii mele[... Imi faci un răă crud!..; . — Dacă este așa, Manoile,. ei însu'mi te. rog să nu mai urmezi,.. Femeile sînt egoiste; vroiam să știi dacă “am. vre o rivală... 0. a, - „_— Numai atita?. O! îţi voit spune bu- curos| Am jubit „0 dată în vieața mea, cîte-va zile: numai... N ” — Mărioara ? ÎN — AI găcit! Daracest nume este mort 
ct.
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“în inima mea; vezi, îl pronunţ cu indi- 

ferenţi.., pot săl şi blestem. . | 

„— Dar am mai auzit vorbindu-se de o 

Zoe... 
o A 

— Z6e..? 'Ce*nume ai pronunţat !.. , 

Ea Ahlvezi ? Am găciti Zoe, ţi-e dragă . 

„ Dar nu: sînt geloasă: Fa nu te fubeşte.»» . 

* căci nu poate să iubească doi de odată... 

Sărmana copilă! Amorul ce are pentru 

L... are so ucidă !.. pp. * 

— "Ceea ce zici este o calomnie, Froso! 

„“Zimi că muma mea s'a prostituat la la- 

„cheii tăi, zi ce vrei despre mine ; nu'mi 

pasă! Dai ceea ce ai zis despre Zoe, nu 

dai voie. a o repeta! Căci eşti femeie şi 

nu pot s'o răsbun... Dacă un altul de cit 

tine ar fi zis aceasta, un bărbat.» PE D-zeul 

meti |... o.vieaţă am, şi țin la dinsa mai 

_ “puţin „de 'cât la paharul acesta... 

Paharul ce aveam în mînă, trântindu'l pe 

+ „Masă, se sparse în bucăţi. a 

„1 — Manoile! Tu mă ameninții 

— Vroi să stimeză și tu pe acei ce 

stimez e... i: SIRE 

„__..— Această este . un despotism nesu-. 

ferit!... Ii spun Că femeia”: asta nu'mi . 

place, pentru că o tubeşti,.... Dovedește. 

din: contra ! - Ma: 

4 

  :
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_— Tu ești geloasă, sai te prefaci a fi! Nu'mi pasă ! N'am trebuinţă să'ţi dovedesc că te iubesc“ numai pe tine; ași zice o 
minciună... 

— Vezi! aaa „— Frosol să facem “pace,. și asculti bine ceea ce vroi, săţi spun. Nu iubesc 
nici pe' Zoe, nici pe nimeni. Pentru Zac. am stimă și amicia ca pentru o soră; pentru tine un Capriciii.., iată tot! Să te iubesc, Froso? Sărmană eopilă ! Dar poti. Inima mea este uscatăi.:, Ce vrei tu? Nu este vina mea....Soarele poate să se siingă, saii să se facă'mai călduros; pămîntul să se despice sai să se facă mai roditor; lumea poate să se piardă sati să: se facă perfectă; toate acestea nu ' merită să le dâii nici o căutătură de ochi... Nu mai cred în nimic, și inima'mţ nu mai bate pentru nimica, afară de cît: pentru vinul acest fermecător; nu mat cred în nimica ; iar în amorul femeilor mai Puțin de cît în toate... : „=, Dar mi se pare că era odată vorba : să. ei pe: Zoe de femeie, Manoile ? „=, Ceea cesmi zici este o glumă... Să mă însor cu Zoe? E, cel maj desfrănat “ între oameni; cu Zoe, .un copil încă, e-. "semplul blindeţei și al“ candoarei... cel
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“puţin pînă astăzi... Nu'mi pasă cauza pentru 

„care eşti nebună, Freso!l Dar tu nu știi 

nimic, copila! mea!-Veză tu junii ce mă 

inconjoară și nu fac nimic, ări să mă 

consulte? Femeile aceste ce se dispută 

pentru mine? Toti, tu. tesut Froso, Şi. 

Chiar Zoe, peste cîteva zile Vor întoarce , 

capul de la” mine și se vor ruşina chei 

mi-ai dat mina... Şi ştii tu pentru ce? 

Pentru că, ca miine echipaj, servi, mobile, 

diamante, toate le voi pierde: Sărmană 

copilă! Tu nu ştii încă ce sînt oamenii ! 

Femeile nu. mă caută pentru ochii mei ; 

oamenii nu mă considerează pentru. ta- 

“lentul mei, sati "pentru .mine, Ci pentru 

"posiţia mea | Ce vrei? Oamenii sînt ca [y 

păsările: pe” cît un arbore. este înflurit,” [= 

ele îl vizitează ; jar cînd frunzele şi floa- V 

“rea se unuiă, ete SDor ȘIi ocoiesc! P2zsza: 

aceea. nu vrot să las nimăbui plăcerea de i 

a mă dispreţui: înainte de au. cerea Ne 

| norocirea aceasta, îmi voii da un pistol : . 

în cap.., e sigur cum te văd. 

_— Ce ai fetiţă ? întrebă Frosa.pe dama 

“ce şedea lingă mine. 

o Nimaie e, răspunse aceasta ; Şi căzu 

leșinată: în braţele mele, ce 

: "Cea dintiiă mișcare Ce făcui, fu săi
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scot masca, ' crezind că. aceasta o, năbu- ; 
„ şeşte. . 

Nu poate să ţi treacă prin gînd ce am 
"Văzut! J 

3 , 
Era 7oe. . - 
O luai în braţe, și-o duser pe cadapea.. 

“ Umblind și făcind toate mhișcările aceste 
mi se părea că visam sati că vedeam în- 
prejuru-mi o fantasmagorie | 

Cu toate aceste, nu Yrui să încredințez 
-„nimărui grija .de.a o deștepta. Şezui a- 

proape de dinsa, ţiind grațiosui ei cap pe 
sînul mei... | PRI . 
„* Peste cinci minute Zoe deschise ochii. 

: — Manoile ! îmi zise ca, nu'mi vei ierta 
"nică odată, poate, astă urmare ;:hu'i așa . *Dar Manoiie, trebuje şă te Văd încă. o : 

dată, sat să -mor!: 
— . Esplică-te,: Zoe; nu te înţeleg. , 
„— Dar; îţi voit spune 'tot.,, însă. n 

"sîntem singuri. - 
— Eșiţi! Ioane! Constantine E Nu sînt 

acasă pentru nimeni.;. 
Servii eșiră.. 
— Dar ochii, nu mă înșală |! Andrei | - Elenal.. Aicel.. „Mascele. acele |... Imi pierd, 

»capul |. Zoe, spune-mi ce înșemnează toate 
.
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aceste? Spune- mi, nu sînt nebun? Sint 

eu? Tu? El? 

— 1— Linișteşta-te, Manoile | 

— Iată-ne singuri! a 

:— Dar... Insă lasă-mă să'miadun ideile... 

Vai! am suferit atita ! - 

— Sărmană copilă ! 

— Noaptea în care ne-am întilnit la 

țară, Manoile, a fost: una din cele mai 

„dulci și 'tot odată din. cele mai crude ce 

- am trecuti Dulce,. căci te-am văzut, căci 

am crezut un: moment că mă iubești..-; 

crudă. căci mai pe urmă purtarea ta ma 

făcut să înţeleg..,: dar să nu mai vorbim 

despre aceasta... Ideea că. poate nu te-oi 

mai vedea, îmi rupea inima; și vieața mea 

"mi se părea că, cade în bucăţi la picioa- 

rele mele... Mă) bolaăvii... , Cite-va rude 

“ veniră să mă vadă... Intre alţii veni şi 

Frosa... Ti spusei tot; eii de la ziua călu- 

găriei ei căpătasem cea mai mare simpa- 

tie pentru dinsa și ea mă iubește ca-0 

" soră. Vrui să te, văd, cu. oră ce -preţ..: 

"Frosa î îmi făgădui că în: „mai puţin de şase 

zile o 'să te întilnesc; ceea Ce sa și 
te . 

“cut întocmai, Să facă cunoștința: tă, să 
ezi 

lase să crezi că te iubeşte, apoi inta 

impreună aici, unde sub cuvint c 

. 
» .
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niște amatori de plăceri, st pot. să te aud, 
fâră ca să știi. | | 

Mai întii nu primit; mi se părea o crimă 
să amiigesc... Das, o hianoile!: te iubesc 
atita de mult! Trebui să ascult ce'mi dic- 
tează inima ! | : 

Mulţămesc că mă apărai pe cînd Frosa | 
mă “iomnia, inadins... Vorbele tale erai 
ca un balsam pentru durerile mele... Era 
să plec încă de atunci! Dar ceea ce ai 
fost zis-la urmă, despre hotărirea ce ai luat de a muri, mi-a făcut un răii crud!... : 
Dar era o glumă, nui așa?,.. Ah! zi: că 
<ra o glumă!... cae 

„2. — Da, da... o glumă; Zoe; ca să treacă 
timpul. - DN i 
„—. Acum sint încredințată că nu mă iubești|... Nu'ţi mai fac nici o mustrare..- 
ci o rugăminte; să'ţi” păstrezi vicaţa şi să- nătatea.!.. Ți-am spus tot... Acum trebuie 
să plec... 'Manoile, încă un cuvint! N'o să 
te ucizi, nui așa? | Ne 
"— Nu, nu... dragă soră! ara glumit. :. 

„.— Adio! îmi zise ea suspinînd și as- - cunzind capul în sînul mei ; apoi sculin- 
du-se repede... : Pardon ! Pardon ! Manoile... 
sînt nebună |... - ee Cite frumuseți !: Cită candoare,. și cîtă 

a 
.  
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De, ce nu pot să te iubesc, 0 tu cea - 

mai nobilă dintre feimet?.... Sai mai bine, 

pentru ce mă iubeşti tu atita, de mult 2... 

30 lanuare 

„ră seară am fost.la bal, cu intenţie 

mai mult să întilnesc pe Frosa, şi săi cer: 

socoteală pentru farsa ce: mi-a jucat. 

. Inchipuește-ţi, iubite B.., cit de nebune 

sînt: femeile. și ce.„sacrificii__nu _sînt_în 

Stare să facă cînd le intră cite ce-v încap! 

_Nebuiia aceasta, spre esemplu, Jucd. 

un rol tare delicat: ca risca a'şi COMpro-. 

mite reputaţiunea în ochii lumii, şi feri-. 

cirea vieţei sale. Ah | iubitul mei, pentru 

ce creatura cea mai graţioasă, cea mai * 

nobilă; cea mai simţitoare, a “trebuit să 

usuce florile tinereţii mele!...!. e: e 

-— De ce stai-pe gînduri? mă întrebă * 

o mască. Ai numai o lună să vieţuești . 

profită. de. plăcerile vieţii Dă-mi braţul, - 

și nu fii'supărat de mine... IE 

-Nu înţelezesem glasul... eram în dis 

tracţie...: Masca îm luă. braţul și mă tri. 

prin sală.;, Ei o urmam c&b'cind eram 

magnetisat: î ; N 

* — Toată lumea se 'veselește, numai tu 

'să fi trist? Manoile, ești copil dragul meiil 
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Eșind din distracţie, înţelesei că masca: 
care mă întreba, era Frosa. | NE 
„> Lasă-mă, Frosol... Strt: mînios pe 
tine! . 
:— Ai dreptate, Manoile !,... "Am făcut 

. 
. + răi, îţi mărturisesc, dar ce vrei? Zoe m'a a : n. Mt - mâîngiiat mult în nenorocirile mele, eii îi 

eram datoare chiar cu recunoştinţă. Puteam 
eii să o las să :moară? Ea,te iubea atit.: de mult! Astăzi mulţămită lui D-zei,. ro- şește de cite-va minute de slăbiciune | "—. Ce vrei să zici? . o _ — Vroiii să zic că nu cunoști încă fe- meile, Manoile ; - (m*' vei erta că te nu- - mesc încă ast-fel?) inzultă o femee, puneti: fierul roșu pe frunte,. cu toate aceste ea - . „poate încă. să te iubească; însă  teme-te să-.nu o pui nici-o dată într'o poziţie umi-. 

! litoare, căci amorul proprii... - —,Ce fel? Lucrul e toarte simplu: Zoe - ne mai purtindu'mi nici nu înteres, pot 

Pi 

să sper... că vai fi maţ puţin scrupuloasi - cu mine... 

=. Mai încet, micul mei Don Juan!..! Ascultă, Manoil! Vroii să'ți vorbâse se. rios. Iţi nort un interes de soră ; iată tot. Dar închipuește-ţi, (lucru ce ar fi cu ne- putinţă !) că ași avea un alt Simţiniînt ; ei
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bine, mă creză tu că ei sînt o femee care 

„nu peată afla în datoriile sase atita putere 

ca să] înfrâne ? Insă eii; Manoile, şi-o. repet, 

„nu iubesc; nu pot iubi de cit pe bărba- 

“4ul :met... Dar: să lăsăm acestea, ca să nu 

ne mai aduceni nici odată aminte. Spu- 

n&'mi, cunoscut-al măşci?.. In adevăr... ce 

insemnează galanteria asta ?.. Iți vorbesc 

Şi nu mă asculţi.., unde'ţi. sint gîndurile ? 

"— Ah! Zoe se crese umilită? 

— Ei binel Ce'ţi-pasă, al.zis. | 

p_— Da.., negreşit.., mi-a venit o idee. 

„din, întîmplare... Cine este femeia aceea 

ce dă braţul ofițerului” celuia? ” : 

— Ce 2: N'o -cunoşti 2 

„n —.Mi se pare..; dar nu-. mă'nșel.., este 

ipeste putinţă... | - 

— Este Mărioara. Vezi, cum s'a schim- 

bat?... Pentru D-zei, Manoile, ce ai? 

ai Mărioara |... Şi» colonelul “cela este... 

bărbatul ei? -: 
N 

"— Văd că ești la A. B, 'C. despre cele . 

ce privesc pe nenorocita asta! Să şedem 

aici, şi săţi spun istoria e... E 

— Da, da... nici odată pași fi crezut 

să o văd atita de schimbată a 

= Sînt aproape doi ani; după plecă, . 

rea domniei tale. Intro zi aflarăm că Mă. 

N
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rioara se mărită, „Asta fu un eveniment. | 
în București, căci nu era un singur om. - 
de societate care să nu fi admirat Spiri- 
tul și grațiile ej, puţine femei, care să 
nu îi fost geloase pentru interesul ce oa- 
menii îi purtaă. Bărbatul ce trebuia să îa, 
era din cei întii boieri, bogat și influent, 
dar bătrin. Tata Mărioarei se opunea .la: 
asemenea măritiș” pentru: că ginerile era 
cu trei ani mai bătrin: de cît socrul; dar Mărioara, fu Ştii” pentru care cuvint, “îl 

v 
T „Vroia cu ori-ce preţ. Nunta se făcu. Nu 

trecu o lună, și Mărioara fugi la moșia frate-meii. Fuga asta făcu scandal mare 
în București, Bărbatul Mărioarei se plinse la curte. Frate-mei fu esilat la o mănă- 
stire, iar Mărioara a se întoarce la băr- batu-săii, sai a se închide pentru. tot- 
dauna într'o mănăstire. Atunci ea av recurs la cîte-va persoane influente, dintre: 
străini, cu condiţiile acele cu care Ma- 
riea Egipteanca făcu cu căpitanul coră: "" biei; căsătoria .ct fu stricată, și bărbatul : îndatorit.a întoarce Zestrea. . a _„Un-june ofiţer de :husari ce domnea.- peste inima ei, în maj Puțin de trei luni, "jucă. în cărți toate diamantele ' Mărioarei. Pe de altă parte ea ținea! casa deschisă,
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Ce 

în care erati- “primiţi. și desfăţaţi” toți -0- 

fiţerii armici de . ocupaţie; mese 'splen- 

dide, baluri, se repetaii în toate “zilele, 

„astfel -în cît fu 'silită” să se împrurâute, 
„puind toată averea 'sa în. gaj. a 

Tînărul husar. trebui să. plece din'fară; 
Mărioara îl urm* în Rosia, de' unde peste 

dâui luni. se înturnă: Antr'o desăvirşită - 

„mizerie.: In lipsa €i, creditorii, neprimind 

regulat interesele îi vindură. mobilele . la 

licitaţie, Aceasta se făcu, saii nise făcu - 

după regulă, nu ştiti ; îndestul că averea, 

„&.se vindu mai pe nimica, şi. nu 'se putu 

plăti toată datoria. ” oa aa 
Mărioara nu era o femeie care să moară 

de-'foame;'în mai puţin de o lună își re- 
N y E , y . . pp - [i 

“luă zborul ei de mai nainte. Astă „dată 
amantul: ei erauri evreii bogat; trebile îi 

mergeaii : cit'se' poate. de bine. “Intro zi 

însă, fiul lui Israil găsi ascuns în“ aparta- 

- mentul Mărioarii un'ofițer de cazaci. Evreul 
y d Put n... , Tă ni z 

strigă, puse inainte. sacrificiile: ce făcuse 

pentru dinsa; ofițerul, supăratde atita larmă, 
“trase. sabia: şi puse în fugă pe rival; apoi 
fâră mat multă: ceremonie, se întoarce: ȘI 
taie coadele. Mesalinei .aceştia. In curs de 
trei: zile după întimplarea “asta, el umbla. 

din casă în casă, arătînd talismanul său. 

„10 
.. Biblioteca pentru toţi 

.
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Pe altă parte, fiul Iudei îi luă înapol 
toate darurile ce! făcuse,” far. Mărioara, 
părăsită de rude și cunoștințe, se văzu-pe 
poduri. : 
"Pe cit o femete- poate să se degrade şi 

"să se prostitue, -Mărioara se' cufundă în. 
“huma: tuturor viciurilor. Astă dată nu mal 
“era amorul pliicerilor care o. tira în pe 
„Tire, ci trebuinţa: trebuia să se: prostitue 
“pentru o bucată de piine. Astăzi, 'mulţă- 

- mită ofițerului celuia ce'i dă braţul, ea sâ 
mal impictorat. Dar uită-te, Manoile, cum 

„toate femeile își întorc capul cînd o văd! 
„7 — Acum înţeleg pentru ce: cînd înțre- 
bam de dinsa, „toți tăceaii, sai . clătinaii 
din cap..* . at 
_:— Cele ce auzi despre dinsa trebuie 
Săţi facă o impresiune tristă, Manoile.|...: 
"Nu vei tăgădui că ai fubit-o mult... 

> — Val! 'era cel de 'ntîi amor... Dar 
să nu'mal vorbim despre aceasta!... O ne- 
bunie |...: Să plecăm de aicil,.. Vederea ei 

—. Manoile, te iubesc” ca o soră, “de 
„acela vroiii să'ți vorbesc fără făţărie... Dar 
„“sămi făgăduești un lucru. 

ri ce vrei, 
3, Să nu te superi: de ceea ce vroii 

e
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„să ți spun, măcar-or cit de amar ar fi ade-. 

“Vărul vorbelor mele. , 

— Îi url o Aa 

— Zăceal că vederea Mărioarei te. des- 

piei pentru ce? Pentru că te-a înşelat 

altă dată, saii pentru că ţi se pare degra- 

„dată -astâ-zi? iii 

— Pentru cel din urmă! cuvint. 

lg ginee, Acum ascultă : după obicelu- 

„le de astăzi, bărbaţii sint şi mai liberi . 

Şi mal toleraţi în faptele lor de cît femeile. 

C ji întrebi, răspund ::natura așa avoit! o 

onsecinţele. libertăţii la o femeie sînt. fu-l. 

neste ; deci femeia nu poate să aibă ace- | 

„cas libertate "ca . bărbatul; prin: urmare 

emeia nu trebuie să fie vittuoasă numai 

pentru amorul virtuţii, “ci şi de temerea „ 

relelor consecinţe, “astfel.că, urmind aces- 

- „tul rezonămint, “dacă sar inventa- 0 mă- 

Şină care să întimpirie consecințele la. care 

__* o“femete este expusă. nrin libertatea sa, 

: „morala nu este pentru nimica, și femeia” . 

; poate să se degrade în țoate privinţelelu. ş - 

Ei însă nu. împărtăşesc 
apsurditatea asta : 

"Și cred că și d-ta eşti de părerea. mea? i 

> Unde vrei .să._vii? A a 

— Am vrut să'ți arăt că bărbat şi. fe- 

„.meie, sînt egali, înaintea virtuții ; că prin 

e. 
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Pai i i 

urmate un bărbat prostituat, trăieşte cit o. 
femeie prostituată. Manoile, ziceai că fe- 
meia asta te desgustă, pentru că este o 
prostituată | Ar cuvint! Dar între noi să 
fie, ştii că nu poţi să'i arunci piatra? Ştii 
că desgustul ce'ţi insufiă Mesalinia aceasta, 
poţi. să insufli şi tu, dacă nu astăzi cînd 

” prestigiul. trăfește incă, dar miine, mai tir. 
zii, celei mai dulci, mai frumoase și mai 
nobile, .Zoei? ” i 
— Ştii, - a 
— Ştii? Și mi-o zici asta cu singe rece! 

Nu cugeţi să te îndreptezi? 
__— Ți-o zic cu sînge rece pentru că 0 
ştiii bine.- Să mă îndreptez? Este prea 
tirziii. Ascultă, Froso, și crede că'ţi Vor- 
besc cu sinceritate; nu mai am inimă ; vieaţa 
îmi este 'o povoară; lumina soarelui mă 
„apasă, nu mai găsesc mulţămire de. cit, 
În vicii; vezi dar că,. casă mă îndreptez,. 

„trebuie să mor... Dar ce însemriează miș- 
— carea asta ? Pentru ce toată Jumea se duce 
„acolo? . E 

„— Ce femee frumoasă | șopti unul pe 
la urechile mele. a 

— Aşi da vleața mea'pe un zimbet al 
„cil răspunse un: altul și alergă 'săi iasă 
“înainte, 2 

7
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'— Ce? Nu mă'nșel, Froso?... Priveşte : 

ea este... Zoe! Zoe, la braţul generalului. 

Nu, nu se poate. ÎN . 

— AT ghicit, ca este, Zoe... Dar pentru 

„ce te miri? 
| | | 

— Nu, nu mă mir.., dar o știam la țară... 

„— Te înşelal... De dout zile Zoe este 

„în București, șăde la una din mătuşile 

„sale, amică a generalului carei dă braţul... 

Nu pot gîndi nimic răi; dar ţi-am spus: 

teme-te de a pune vre odată pe femeie 

intro poziţie umilitoare... Vezi cum toată 

Lo lumea o priveşte?... In adevăr, Manoile, 

(„copila asta esta regină (rumuseţilor... Ține, 

dacă vrei, hat: să: o vedem; di'mi braţul:. 

Yroiii s'o.mistific puţintel... 

Mă lăsai să mă poaite. O. | 

Străbăturim cu destulă osteneală mul- 

țimea.care era adunată ca să admire pe 

“Zoe, şi ajunserăm pînă la dinsa. NE 

„Frosa îi adresă cite-va vorbe pE, care . 

„nu le auzii. Ei o salutai. Zoe îmi răs- 

punse: printr'o rece înclinare din cap. » 

__—-Cine este tînărul aresta,. O întrebă 

“ “generalul Rus. O: e i păs- 

*—Nul cunose răspunse €â și râs” 

-” punsul ei -veni pînă la urechile mele DER 

- Anzk. țu? Zoe, îâgerul acela. Ar 
+  
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„ “dignitatel.. Fiind-căi la braţ cu generalul, 
nu mă cunoaștel... * a 

„In adevăr, iubite, mi-e teamă să nu 
nebunesc. - p - 
 — Ce at? mă întrebă Frosa. Eşti pre-. : 
ocupat și palid. . -- i 

— O 'să'ţi cer ertare, dacă nu pot sta 
mai mult aicţ... Eşti prea delicată, 'ca să 
nu'mi . dai voie să plec.... Numi e bine... 
Pămîntul se învirteşte cu mine... Lc 
„ —' Şi unde 'te duci? mă întrebă ea.. 
"— Unde mă duc? Ştiu eu... . DE 
” Zicind aşa,. saluta şi plecai spre ușă.. 

„Aici însă mă întilnii faţă 'n-faţă cu Zoe. 
- — Eşti ca cele-lalte, îi zisej. 

„Ea zimbi ca și cînd. necazul mei îi fă- 
cea plăcere, . :- - e. 

Eșii din bal. a 
- “Te încredinţez că nici odată în vicaţa 

“mea nu am suferit atita... aa 
- Mărioara, prostituată]; Zoe, nu vrea 
să mă recunoască... Oh!.. dar lumea-asta 
„este un iad!.. Plecai pe jos în mijlocul 
nopţii, fără să știi unde mă' duc picioa- 
rele... Nu mai știii ce fac şi ce gîndescl...: 
Dar dacă cine-va.ar fi scris cugetările 
„mele, ar fi: făcut să sîngere: inima ce. ar. 

- „fr titit..,: Era frig;-et “însă; . nu: “simţeam 
nimic, , 
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:.. Când mă trezit, eram afară de barieră 

în mijlocul cimpului... Eram ostenit. Şezu 

la rădăcina unui teiti de lingă șosea. Acolo 

auzi usletul unuf lup, nu departe. În du: 

rerea: mea simţeam. o- fericire de.a fi sfi- 

” şiat de fiara asta sălbatică... Ast-fel o aș- 

teptam cu bucurie, cînd sgomotul a doi. 

armăsari ce tira -repede o sanie, mă făcu 

„să întorc capul. Era -lună. Sania se opri - 

înaintea mea, E N a 

— Manoile! Manoile! mă : chiemă-un : 

glas de femee. -  . : Sa 

Era Frosa.. - ze 

-- MA ridicat şi mă dusei către sanie. - . 

'— Ce faci acolo, la ora-asta? ...- ȘI 

“— Aştept să vie lupii... Dobitoacele 

"astea sărmanele urlă de foame... Vroii-s | 

le produc o cină delicată. e . A a Ă , , 

—— In adevăr... o Dumnezeule!... sintem. 

"perduţi! Ii aud urlind... .Manoile urcă-te, 

fute în sanie... ca 
-— Iată vin cu cirdul L..strigă vezeteri- 

Urcă-te, domnule, căci .€ii „plec e e 

- femeie și. copii, și nam gust:să'mi rămile 
oasele aice... .. 

„— Mergi, îl striga et... e ca. 
Vezeţeul întoarse sania repede să ple ei 

' Frosa, se ridică în picloare, ŞI:s€ i.
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cadă din sanie în ninsoare ; cail sburâii ca 
Vintul spre oraș. Eii. alergai: să . ridic fe- 
meia. ce mai bine vroia să moară cu mine, - 

„de cît să mă lase în prada lupiloi. - 
- — Ceea ce faci, Froso, este o nebunie.. 
— "Tu mi-al scăpat vieaţa, şi eii „sînt 
datoare 'să'scap 'pe a ta, pentru ca să - 
fim cft,-: ..: IRA 

„ii— Ce fel poţi să mi-o scapi, cînd nu 
vei putea 'să'mi daf-nict un ajutor? Din 

“contră, și tu ești supusă pericolului. -: - 
"—" Banu; fiarele astea cînd rie-or vedea. 

„doi, s'or spăiminta, și or fugi aa 
-Lupii veneaii alergînd spre. noi. 
—': Dumnezeule | iată”. cum: vin de re-: 

pede... Or să ne: sfișie|... Zicînd vorbele 
astea :sc lipi de 'mine, şi stringîndu-mă în . 
braţe: —. Apără-te; Manoile... :.. : - pe 

„Frosa, tremurind de spaimă şi de frig,. 
se strînse. lingă mine: ca.o. floare 'ce se 
tupilă în iarbă, 
Împil,ajuhg...,*dar în loc. să se arunce 

asupra: noastră, n€ privesc și trec repede 
Sperioși,..., ei 

i: Ne:am- fost :făcut de spaimă singuri. : .: „ Fiarele acele, era. niște ciini. întîrziaţi 
pe aproape la uri cadavru de cal, unde 
siliți. de -:alăsa locul unei. potae de lupi, |
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La noutatea asta neașteptat, Frosa săltă 

"de bucurie, și aruncîndu-se în braţele mele. 

— Acum o săriitare de soră ! îmi zise ea: 

Buzele mele întilniră pe'ale sale, fragede 

şi profumate... Puțin trebui să mor. de 

plăcere!,.. 
a 

"— Acum să. înergem, Ă Manoile.. 

"Să mergem. n - 

" Plecarăm către oraş. Dar nu făcurăm 

„cinci-zeci de: pași, şi Frosa îmi zise: 

— Manoile, ei nu mi mai simt picioa- 

rele, nu mai “pot merge. 

— Ce? Eşti desculţă? o întrebat ei ui. 

tindu-mă la picioarele ci. 

_:— Cind-am sărit din sanie, mi-am . per- 

„dut pantofă și “mantela... Dar ce să fac, | 

_Manoil? Et o să mor de frigt.- O să mi 

„pierd picioarele ! i 

— Trebue să te fai în braţe. 

“Ea primi bucuroasă. 

-0O. luat. în braţe. şi îi învelii picloarele i în 

mantela mea. -Miinile sale reci ca ghiaţa - 

le încălzeam. sub buzele „mele. i 

: După, cite-va minute. - » RE 

"= Cum ai. venit după mine, o in- 

trebai eu... 

2: Cînd ai ezit din bal, : : aveal. figura 

unui om ce merge să se ucidă; : mi-era
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teamă” să nu facy vre-o nebunie... Te-am urmat cu sania încet, pihă la locul unde 7 

„ai stat. “Trebue să mărturisești, Manoile, că ești copil de tot!,.. Dacă'ţi eram soră, „= te-ași fi corectat, dar. nu sînt de cit .o- amică și nu pot de cit să fiii indulgentă : la toate nebuniile cei trece prin gînd. -.—_ Eşti un înger, Frosol... Ahl pentru ce toate femeile nu sînț aşa? — Vrei să faci aluzie la "Mărioara? — Ți-am zis-o! Numele acesta “e mort, pentru mine. | i 
— Apoi dar, de cine vorbești ?.., = Să-vorbim altele, Froso |... Lasă-mă , să te admir de devotamentul ce ai arătat — astă noapte... Eşti femeie 'rară; ușoară, neburiatică; iartă. dacă'ți vorbesc ast-fel, dar un caracter,., Sa - Nu apucat să'mi isprăvesc_ vorba şi în-" tilnirăm sania Frosii întorcîndu-se să ne caute. Vezeteul, pînă la barieră, dase sbo- rul cailor, fără să știe că stăpîniă-sa a să- rit jos; dar cînd a Stat și a văzut că ea lipsește, ă crezut că a perdut-o şi: avind teamă, s'a întors 's'0 caute, „Sania. se opri; ne: urcarăm în 'ea și in- trarăm în. București. o 

“i 

. 
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29 Januare 

i șo îi urit cu scrisorile mele!” Dar 
ce vrei? Asta e singura mea mingilere. 

Dar știi tu, iubite ?- 'Incă o iluzie pier-. 
dută de'la mine; şi această era cea mai 
din urmă .care' mi mai. rămiisese | Zoe sa: 

„Plerduti.., 
- 30 Ianuare 

"Astă-dată,' hotărîrea ce am luat -va fi 
 nestrămutabilă. Peste cite-va zile, nu - voii 
mai fi pe lume. Pină atuncea însă am 

„sămi scot din capete... Am să'mi întoc- - 

mesc'un noii harem din cele trei fiice ale - 
lui Patos. Regina lor va fi. Mărioara. 

“Eră am jucat cărți: am ciștigaty două 

„mii galbeni.. “ 

, Astă dimineaţă era bilciă, sati “cum zic 

„moldovenii, farmaroc în! salonul” mei. 

“Toate matroanele bătrine din București 

se aflat aice. 
— Cine'mi cunoaște "pe una, „Mărioară? 

întrebai turma asta de babe. ÎN 
“Toate'mi răspunseră, că numele acesta 

le este necunoscut.  ... -: 
Ciudat!... Ce'mi spuse “Frosa?... „Ce in- 

teres avea' s'o. calomnieze ? 

1 — Ce fel: ește,. al mă întrebă una din 

babe, iai aia TR



A 
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__In cite-va trăsuri îi făcui . portretul și biografia ef.. Ni 
— Ştii cine vrei să zici... Nebiruita ! urmă ca,. îndreptindu-se. către cele-lalte femei, care. începuri a ride; <lasă-te pe mineb. : 

! 

1. Februare 
-- Cele de'ntii 'umbre ale Serii, copereai capitala la vederea călătorilor întîrzieați,. Bucureștii sînt voioși serile carnava- lului, Era o zi de Duminică; mii de sănii, trase de cite doi cai fugători, și coperiţi de 'pinze albe, pături şi clopoței, lunecaiă. ca .niște umbre sgomotoase, pe.podul Mo-. goșoaei, de ici pină colo, încărcate .de tot felul de „Oameni, de toate virstele și de” toate condiţiile, învăliţi în tot felul de blane bogate și călduroase, n -  Strigătul vezeteilor, amestecat cu ţipetele unor femei, ce dăii, de cite ori .o sanie “ra aproape să se sdrobească de alta, cu risul celor nepăsător, și cu sgomotul mi- ilor de :clopoței, forma, Un 'sgomot mare. şi confuz, care semăna "0. muzica bizară: ce punea în mișcare dănțuitorit acești fan-. astia. Re -" De prisos a'ţi maj spune că mă ames-, 

5,
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tecasem | cu acești nebuni. Sania mea era. 

încărcată. de cîţi-va oameni, iar ei minam 

doi cai şi mai nebuni de cît noi: 

Nu a rimas'o singură sanie pe care să 

nu 0 fi atins în treacătul nostru; pe multe 

le-am răsturnat, pe multe le-am sfărmat. 

_O'sanie trecu repede ca săgeata pe lingă 

. 

noi: era Zoe, cuo damă, în sania gene- 

ralului rus,. - 

— Zoe,i în: sania omuliii aceluia. Ai, 

nu, mă înșel; nu se poate: 
„Vu, cu ori-ce preţ să ajung sania ca 

să mă informez mai bine.: - 

“Dati. biciii . cailor. și arunc hăţurile: din 

mînă. Două săgeți aruncate tot de odată 

nu ar fi. sburat cu mai mare repejune- 

"Ajungem sania în care era: Zoe ; nu mă. 

„ înșelasem...: Zoe, văzînd caii “mei liberi, 

înţelese” poate, că acesta era. efectul su- 

părării mele, nu. ştii, dar scoase un țipăt 

ce găsi ecoii în inima. mea.: 

Noi trecurăm. ca fulgerul, şi pină ja ba- 

"“rieră răsturnarăm.. mai “multe alte sănii. . 

"Dar umbră se îndesise, preumblătorii - 

începuse a se retrage. . AI 

„Ne! întoarserăm dar acasă, să primim 

“graţioasele nimfe ce trebuia să vie.. 

— Nu mai este îndoială, zisei : Zoe e 

“nfarântă | 
o



5 

    

    

158 Di Bolintineanu... * 

Abia intrarăm în. casă şi lacheul îmi „ anunță sosirea unei fiice a Vineril, 
Zisei să intre, a 
— Cum te chiamă drăguliță? o întrebat... 

-— Din ce tărimuri vii, neiculiţă ?- îmi „răspunse ea. Aolio ! Una: este. Zlatca E- vreica, de la munte pină la Dunăre, în „țara Rominească... ..:. * e 
„ Erao femee frumoasă; avea o 'talie elegantă și o figură “espresivă, cu trăsuri „ foarte nobile. și proporţionate, ' "dar albită. ca un perete, i o Ia _î După aceasta veni una, încă“ copilă, încă novisă; timidă și sperioasă ca o pă- sărică prinsă în laţ: Ea pleca:ochii şi pă- „rea că “roșește. de: meseria . ce uneltea. “ Aceasta veni. însoțită de. mumă-sa.. O. "mumă ceși aduce copila, să o sacrifice „pe altarul viciului!. O mumă! "Mina ei a: netezit cosiţele sale și le-a împodobit de flori, ca să placă, și mina acestei mume - na-tremurati:.. Gura ef i-a dictat, . poate | chiâr fără, voia 'acesteţ: sărmane creaturi,.; „locul unde trebuie să se prostitue, și această |, N "gură pronunță încă numele dulce de fiică!,.. Şi toate aceste pentru puţină piine. 

i 
. 
4 
4 

îă palrze... 
Ușa se deschide; toată adunarea/ bate . ,
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— Nebiruita! Nebiruita 1... strigară toti. 

cu o vie plăcere. 

„Era Mărioara. Ia Să 

Vederea aceasta îmi ficu o impresie 

curioasă, Ochil mi se umplură de lacrimi. 

— Cine % stăpînul casii? mă întrebă ea 

— Eată!l, îi răspunse unul; Manoil... 

— Manoil?.zise Mărioara gînditoare. 

„.— Ce at Nebiruito? Ce al rămas pe. 

ginduri? . Si 

— Nimic... O suvenire... Am cunoscut, 

sînt” dot 'ani,-nu Manoil... Vede? întrebă 

ea pe unjune. . ._.-7 

+ Vede, îi răspunse acesta. Se 

“Loveşte colea! îmi. zise Mărioara, . 
a spe 
întinzîndu-mi mîna, 

— "Ce ai întrebat de văd? - 

— Nu înţelegi limbagiul nostru 2 Al 

“bani? iată ce-am întrebat. Dar iată Craţa; 

“Despinca, fata . cucoaniil.. Ei, scena SC 

deschide frumos... Inainte! Să trăluscă 

Sultanul 1... Ascultă, drăguță, imi zise ea 

puindu'mi braţul împrejurul gitului, ești al 

meii, și te iat... Dar spune'mi, unde dia- 

volul ai ascuns pîn'acum ochișorii cei dră- 

gilași, de nu i-am - văzut pe aici î... Eşti 

frumos, Manoilul mei... Ah! cît am să te 

iubesc!,.. : Sa
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"i— De miine înainte, az, 
-__— De miine? nu vroiti... Din” astă-sară... 
Ohl nu voii suferi să te văd la picioarele 
alteia... Sa Da 
„=== Am dat.parola.., copila 'asta 'care o 
Vezi e. Ra | 
— A! copilița 'asta ce: ţine ochii în.jos 

ca o niireasă da la Ploești?.. Cine ești tu, 
care vii să'mi răpești amantul ?.. Cine: te-a - 
adus aice 

i Taci, Mărioaro.., „te reg... 
„— Este timpul ca să, mergem la club, 

zise unul din convivi,. .: 
—.Plecăm! strigară toți, .. .. 
Lacheii -aduseră 'o colecţie de' mășci și . 

„domine; fie care își alese costumul,-.și în 
cinci minute am fost: gata. i 

»— Ce-faci? întreba pe. fetiţa: cea; ti- 
" „midă ce o' adusese numă-sa, și care sta 

ja o parte fără să se” miște. a. 
„—: Vroii să'ţi vorbesc, îmi zise ea, dar- 

nu aici, e 
"— Să "mi vorbeşti? Vino. în. salon 
Ea mă urmă. Acolo, se 

cioarele, mele, și luîndu 
-de sărutări,:,.; Dă 

— Scapă-mă, scapă-mă | Îmi.. zise : ea 

» se- aruncă la'pi- 
"mi miinile le încărcă 

, 

" plângînd; ești bun și nobil.., mă vei în- 
telege. si fa'tf mil da i



"fundul inimii lui va fi ma 
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— Ce este? spune. : 
— Oh! Domnule... Femeia asta 

a62. 

'ce m'a 

adus aici este muma mea. Ea are un-a- 

mant care “i cere bani; nu este 

care să nu facă pentru 'dînsul;. pr 

care ea vrea.să 'mi vindă cinstea, 

puse să mă duc la un boier; ei 

zadar... Apoi “i-am spus, că am să 

nimic 
ețul cu 

' 
este în 

folosul omului :aceluia.... Am venit fără 

voia mea... Sînt cîte-va- zile, ea îmi pro- 
m'am 

A 
fug în 

lume... Atunci ea sări asupra mea ca 0. 
bătăi, 

Insă nu isbuti a mă-pierde. Astăzi iar îmi fiară, şi "mi făcu trupul vinăt de 

propuse. Atunci îmi zisei, m'oi - duce, 

- împrotivit, m'ar rugat, am plins; dar în 

poate că omul căruia mă vinde -va A mai 
._. _v A . A 

cu inimă de cît muma mea... Poate câ in, . 
v i. rămas 

crimă de compătimire..,. poate "i va 

“de mine şi 'mi va-scăpa cinstea, 

va smulge din ghiarele acestei 

crude |... Ol Dumnezeale! Așa X 

m'am înșelat? . 

o la- 
fi milă” 

.-. 
și mă 
mume, 
că nu 

— Ridică-te, copilă; p'ai nici o.temerel, 

Am să te trimit la o cucoană la țară, unde 

vei fi în siguranţă... Luai condeiul 

şi scrisej: . 

Biblioteca pentru toţi. e az, 

| atunci
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“Dragă Duducă! - 
<Fetiţa asta este virtutea personificată. 

<Ea îţi va spune ce soartă o gonește. O 
<pul sub protecţia D-tale ; știi că ești bună 

"€şi generoasă pentru toţi şi pentru toate: 
<fil şi pentru dinsa. Adio, dragă duducă! 
<Nu mă uita. - . 

' Manoil». 

Chemai pe slugă. ” 
— Miine să te scoli de dimineaţă, sk 

ici cai de poştă, să " pul la calcașcă, şi 
să te duci la Petreni cu scrisoarea şi cu 
copila asta; îmi vei răspunde de dinsa cu 
capul. Du-te!... Iar tu copilă, intră colo în 
cabinetul mei, şi te odihnește pîni"milne 
dimineaţă... . . 

— Mulţămim, domnule, 'mulţămim !... 
ești un suflet generos şi nobil!,., - 

Mersel să însoțesc pe ceilalți, 
- Sala balului era plină. | 
Căutal pretutindeni să văd pe Zoe. De- 

şartă dorinţă , 
Intrat în sala unde se joacii cărți, tirind 

după mine trupa syomotoasă. Zoe nu era 
nici aici, - * 
„Pe masă cra o movilă de aur, 
Un evrei, în mijlocul a două-zeci de 

. 
.
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puntatori, întorcea nețacetat o pereche de - 

Cărţi în mină. 
A a 

— Va banque! îi strigai ei; puind o - 

Carte pe masă. 
a 

ia vorbele acestea toți întoarseră' Ca- Ra 

Da ctre mine privindu:mă cu mirare şi - 

e își trase cartea ce pusese, a 

— Scoate. bani, zise bancherul, 'sat 

scoateţi masca ca să te cunosc. .. + 

Arunca pe masă o pungă cu o. mie 

de ducați. Ochii evreului se înflăcărară ; 

AI (i zis că e-un lup flămind, ce vede o 

pradă. Mina”! tremura ca la Cain; vorba 

i se încurca pe buze o 

_ Cartea pe faţă! îmi zise el. 

— Mergi inainte. Stal!.. Am cîştigat. 

Luat banii şi eşii în sală, dind brațul 

Mărioarel. 
“__ Acum să cinim, dragii mel. 

— Sa cinăm, Ziseră femeile. 
, 

Trecurii:n întrun cabinet la o parte. 

Aicr didul ordin st se Puc şasc-Spre- 

zece talere: O multime «de cunoştinţe 
ve- 

pir de mit felicitari. 

Invitat pe toți la masă, Eram opt băr- 

bat; ne mal trebufa trek femel... Şeful 

»olițict se însăreină Si le aducă. 

sm ba masă Marioara Vesfăti 

Ne pusera 

„ucictateă prin elumele „sale. 
A 
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— În snitatea lui Manoil strigă ur onul; 
ridicind un toast. 

— Vivat|.. 
Toastele se repetară şi vinul curgea în 

. torent, , 

— Fii proclam pe Manoil şeful nostru! 
strigă un altul. 

— Cel mai frumos amant ce am avuti 
zise Mărioara cerîndu-mi o: sărutare. 

— Să trăfască Manoill 
Capul mi. se întorcea. 
— Pentru ce te-ai întors din Rosia, Ne- . 

biruito | strigi unul, 
pr — Amorul Patriei a. înturnat-o, zise un . + 
altul. 

- 
i Taci, Pettachi |! zise Mărioara. Tu nu 
deschizi riict:o dată gura de cit ca săspui 
o prostie... Vedeţi cum se scrii . istoriile 
în secolul nostru?,. .. | n 
„== Apoi dar, spune tu, 
— „Băiete,dacă vre o dată -te vei apuca” 

„să scrii biografia mea, 'scrie că. Nebiruita -- 
s'a întors din Rosia pentru că amantul ei + nu. mai avea nici un -ban. Nu'mi place să „mă. lingușască nimeni, A e — Nebiruito, îi mai zise unul, ei mă”. * însărcinez' să scriti vieața ta, cu condiţie NE mi” spui ci bărbaţi a ai E iubită ” 

4 
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„__— Dar ce naiba aveti, domnilor, în asti-. 

„seară? Ar zice cine-va că Vaţi Ixsat du- 

hul la, ușe!.. Câţi bărbaţi am iubit 2. Vro- 
ești să mă însulți? Dragul mei, pentru 

„D-zeii! nu'mi scrie vicaţa, căci în loc să 

| faci un roman sai o tragedie, te vei trezi 

că ai făcut o novelă pastorală. 

_— E nepreţuită, zise altul. . 

„— Vorbești caycînd nu te cunoaşte 

nimeni, zise Aga; sint doi ani, la Petreni, 

„erai hebuni de amor după un. săl mai 

“numesc? | 
„— Zi mai bine după doi.., şi pentru . 

„ce să nu numești?.. Săi spun ei: unul 

era. Alecsandru, și altul Manoil... Ca tine. 

- dragul "mei... ŞI seamănă... Dar este 

PI 

“ multă vreme -de cind n'am mai auzit vor- 

bindu-se de. dinsul... Sint sigură că a mu- 

rit; cel de'ntii era mai positiv, şi-a ştiut: 

să se folosească de șederea mea'la fară. - . 

Cel al doilea, era un poet.., mă. iubea: . 

sărmanul. ca un .nătărăii; dar fu'mai-pu-., 

ţin folosit de cât Alecsandru; însă vă jur. 

că nam fubit: nici pe unul. nici pe altul.. 

— Eşti dar o femeie fără inimă, îl răs-. 

punse Unul. i: DI 
” 

+ —: Eşti un nebun, i zise ea; auzindu-te; | 

cine-va ar crede că ești un vieţuitor, din. 

.
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lună | O: fermete care se prostitue la cel. - 
- de'ntii sosit, care "i zice că o iubește, că 
moare: de amoi, este o femee de inimă, 
nui așa? Dar, împbecile! oameni de aceia 
sînt mulți; toţi .pot să'ți. zică că te iubesc, 
că mor de amor... Vorbele nu costă ni-. 
mic... Trebuie dar să fi a tuturor, căci tre- 

buie să ai inimă. -* - 
„Este neprețuită, repetă cel ce mai 

„zisese, vorba aceasta. 
_— O ideel strigă unul. : 
-— Care? - IS 

i — Să mergem să jucăm cărţi, și cine 
-va „cîştiga, -să dea toți banii. Nebiruitii.... 

TI se. cuvine. căci, pre legea mea, este ne- 
_ preţuită| 

— Bunl răspunsei et... Am, două mii 
„ducați cu. mine, —.toată starea. mea în 

- bani; ori îi pisez toți, ori î îi îndoesc şi 
- împart cu Nebiruita.. 
-— Ştir” ce; neiculiţă ? î îmi zise- Mărioara. .: 
Inchipuește- ţi că ai cîștigat: aste 'două mii 

“ ducați carei. ai; şi dacă ești hotărit să! - 
împarți cu „mine, dă'mi acum o mie. 

- — Lasă-mă Mărioară! Miea care mi-o 
ceri poate o să-mi. aducă norocul. Să cîș- 
tig încă două: mii, șapoi să vezi. vieaţă 
ce o să ducem, . 
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_— Bravol Noroc bun, Manoile ! Un 

toast în norocul, lui Manoil, domnilor !. 

-— Bravol ziseră toţi ; toastele se re- î 

„petară, şi et, însoţit de vre-o. doi din | 

convivi, 'plecal, Wsînd pe. ceilalți cu fe- 

„-"meile la masă. 

„In sala de cărţi, găsii pe Generalul: În- 

cepui cu, dînsul o partidă şi pusei | pe masă - 

“un pumn de ducați. EI. mestecă cărţile. 

— AY perdut, îmi zise el cu sînge'rece. 

— Quitte ou double ! îi zisei, puind a altă 

“carte. 
7 

” 

EL. amestecă carți, le întoarse. Ai pter- 

dut îmi mai zise el, 'scoţindu-mi-o -o în fâţă. 

„Dai toți banii ce aveam. , 

— “Nasturii. cei frumoşi de briliant nu i 

- joci? 
A 

_.0 sută de ducați mă , ţin. 

- — Fie, $ii primesc Cu două. sute... Ia-.- 

răşi ai perdut imi zice. - 

„—. Caii şi trăsura, cinci sute de galbini. 

„— Fie. 
. 

— Intoarce, că carteai pe masă. 

— AY perdut farăși; domnișorule |. 

— Mobilele și.tot ce: am. în casă, “trei 

„sute de galbini| Primeşti! 

—. Fie... Sos! o 

„— Valet! . .
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— AI pierdut. iarăși. -. 
— Fămi credit, ... | . . 
— Nu se poate. ME 

„Apoi plecîndu-se la urechile mele: 
— Zoe te iubește, îmi zise... Renunţă . -- 

la dinsa; o. mie de ducați, să jucăm l “ 
— Generalule ! i 

„_— Gindește-te|, Iaţi. seama! - . - 
— Fiel îl zisel, şi simţii că casa se în: 
vîrtește cu mine. | 
„_— AI perdut, îmi zise el; și lăsă căr- ile din mînă, 7 a 
„Apoi, plecîndu-se farăși la urechia mea: 
_—— Astă seară chiar vot veni să fa în 

stăpinire caii, şi apartamentul d-tale, cu 
tot ce se află în lăuntru. -- o 
„— Astă-seară? Nu se poate; o! unde : 
să mă culc? : LT 
— Unde știi... Asta nu mi priveşte. 
— Dar, generalule, fii omenos. 
— Vrei să'ți fac: graţie ? A 
„— Graţie? Află, domnule, că Rominul : 

„nu cere graţie, în nenorocirile sale. | 
| Eram disperat, Mă întorsei în cabinetul 
„unde 'așteptaii feneile. * . - - 

— Am perdut tot! A 
„„. —.Nu e. nimica, . răspunse. Mărioara ; „nici eti, vrea să zică, n'am cîştigat: Miine 

7 
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o si'ţi întorci. Umpleţi paharele, d-nilor! 

Şampania, deşteaptă bucuria şi sparge 

întristarea | - a 

K Capul mei vuea; credeam că casa se 

intoarce cu mine, vedeam, oamenii pe ju- 

mătate; pare că toți dânțuea inaintea ochilor 

- mei! Mărioara nu, era mai puţin ameţită ; 

„părul ei scurtat şi castaniit cădea pe umerii 

albi ca laptele. Ea se pleca pe mine, gura . 

ei căta neîncetat cînd buzele mele, cînd 

“paharul de șampanie. n 

„_— Vieaţa este tristă, amicii mei! Să 

“bem, ca să înecăm durerile. ce. simţim |... 

_— Ce? Alşi tu dureri? o întrebă unul, 

— Dacă am duresi?... Crezi. că vieaţa 

“ce o duc îmi este plăcută? Crezi. că nu 

„am o minută în care 'roşesc de mine în- 

su-mi? Şi pling cu lacrămi! aa 

Zicînd vorbele aceste, 0 înecă' plinsul: 

_— Dar sînt nebună | urmă ea. Dragii 

mei, iertaţi-mă, uitasem că ei sînt aici ca 

si vă fac de petrecere... Să bem... Bucuria 

va venil... Vino, scumpul mei Manoile... 

O sărutare, o lungă sărutare; și-fii "voios, 

_ast-fel este cartea. - .. . 

__ Dar am perdut tot. 

_ Ce fel? 
ie a 

_— Tot, îţi zic; acela ce cerșeşte pe po-:.> 

v
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duri este mai bogat de cît mine,..Nu mai 
am. nimic... 

2— Nici cu ce plăti masa ? | 
— Nu mai am nici unde: dormi. astă 

noapte, am pierdut trăsura, caii, casa, și: 
tot ce am în lăuntru...Nu mai am de cit. 

“ fracul' ăsta! ce vedeţi asupra .mea.| 
— Adevărat, strigară doi inși, noi am 

fost martori la această. 
— Dacă este așa, zise Mărioara, îţi fac 

- reverinţele mele, domnule” Manoile.. Vei. - 
plăti scump farsa ce ne-ai jucati. 

— Dacă este așa, zise birtașul, vei avea - : 
bunătate să'mi lași aici fracul... 

— Bravo strigă altul, desbrăcaţi-l. . 
„_ Oameni şi femei puseră mîna pe mine; - 
„Ante, un minut eram jumătate desbrăcat. 

"— Aidel zise un vechii camarad, fă-ne Că 

ceva: versuri să "te iertăm | 

— Ce? Este poet acesta? - 
» — Atitat- lipsea, 
„— Manoile, dacă ești poet, Giceşte, cum 

se rimează poeţel? 
„:— Cu ușurel, răspunse altul. . 

. 

— Ba cu mișel, strigă un altul; și toţi . 
începură. să rîdă,. 
„— Imi vei plăti cu singele tăii aceasta, 

îi strigai. | 

+  
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- Risul lor se adiogi. 
| 

— Manoile, f&'mi o odă, sn te plătesc 

acea, -. 
* 

— D-zeul met? Cine mă va scăpa? 

— Ei, răspunse un glas de femee. 

_Mă întorsei și văzul O femee în mască, 

care! mi întinse mina, . . 

— Vino, Menoile! pa 

„— Zoel 
| 

-— Unge:să vie, zise birtaşul, este dator 

cu o sută de gălbini. 
Ia 

— lată, zise câ aruncând 0 pungă 

plină cu aur. : 

„ Birtașul numără banii şi află. sumă în: 

doită: 
- 

— Dacă este așa, am cinste să. mat 

închin... , 

— Vino, vino,  Manoilul 
maci |. . : 

MA îmbrăcai şi urmai acest î
nger ceresc. 

— Să eșim de-aicea, zise Zoe. 

Dar.unde-să me
rgem! a 

- 

Acasă.. - " AD 

La mine? 
| 

= 

Dar.: 

V
I
I
I
 

— Dar nu ştii „mic? , Dreptul de a... 

_zeintra în casă l-am: perdut-. în cărţi... 

Casa mea va fi orizonul de acum înăinte,-» 

— 0 Donanezeile 
|: Pas
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-—. Zoe! Zoe! Sînt un mizerabil 1...” Nu- 
mai moartea poate să mă scape... | Ma 

* — Manoile, nu vorbi ast-fel... * | Si 
—: Zoe, nu sînt demn de pardon... Am 

jucat în cărţi... Intoarce-ţi ochii de la mine, - 
căci ai să uuzi un lucru grozav! : 

„.. + — Pentru Dzeiil Mă sperii? | 
— Am jucat în cărți..,. pardon... par- 

don!...' pe tine, Zoe, pe tine te-am jucat... 
— Nu te înţeleg... e | „_— Un: om mi-a zis: Zoe te fubește;. 

renunță la ea și să jucăm; dacă pierd, 
pierd o mie de ducați, dacă câștig... 
„ —. D-zeul meiul... Dar eşti nebun... 

"Unde o să dormi astă noapte? 
„— Nu știă, NP | . 

; i— Să mergi la Frosa, sai la Elena.., . 
Aşteaptă-mă un minut,..-Vreă să le întil- 

Ă nesc,;,' A „ ” : ., 

1 Zoe.se duse..  . - - PI . 
„Generalul trecu pe lingă mine. - 
* .. — O vorbă, domnule | 

*— Două, dacă vrei. SE 
- — Dinioară erai egalul mei s„acumnu 
ai nici unde să treci noaptea.. Vino săţi - 
fac o propunere, E DI 
„= Care? o Aa 
„HE că sînt puternic?... Inaintea mea 
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„nu este nici o autoritate aicea care să ri- 

dice fruntea... : 

_—'0O ştii. -. 

— zu din astă seară îţi Ya casa în 

stăpinire. 

— Poti. 
. 

„so — Dar pot tot odatt, nu numai să te 

as acasă, dar, să A întorc banii ce am 

cîștigat. a 

— Cum? 

— Mai întii să 'eşim îndată de aici. 

— Pe urmă? -. a 

_— Acasă i-oi spune: 

— Primesc. ' RE 7 . 

Egirăm. din bal; în cîte-va minute furăm 

acasă. A ae 

- —'Ia o hirtie, şi scrie ce ţi-oi dicta ei... 

— Numai să nu fie o laşitate. 

— Domnule hr 
- 

— Dictează.;, vom vedea: a 

<Zoel -- i 

«Dacă vrei să mă vezi încă o dată 

“«cîte-va minute” înainte de a muri,. gră- 

<beşte de vino.> Destul. Acum . subscrie - 

și trimite scrisoarea la Zoe. Tu vei pleca 

de'acasă, înţelegi?» | lată condiţia de care ii] 

vorbeam 

Să Ascilă, Generale! Am calatorit 

. 

'
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„mult; am văzut tot felul de ţări.., prin 
urmare am cunoscut tot felul de mizera- 
bili!... far nici anul care să te întreacă | 

Generalul se sculă. i 
— Domnule! astă insultă « se poate spăla 

„numai cu vieaţa.... 
„Nu apucă să mîntueși deo dată văzul , 

“că ușa cabinetului se deschide repede, 
Era Frosa şi Zoe. i 
— Mulţimesc, Manoile! mulțămesc, îmi 

zise Zoe; ai inimă nobilă.. . | 
— Stă, Generalule, zise Frosa... Ascultă, 

- Manoile, omul acesta este un laș, nu ti- 
„călos; cărţile. cu care ţi-a.” cîștigat eraii 

| măsluite...; nui ești cu nimic dator. 
» — Doamnă! dă-ţi seamă! O să'mi răs- 
bun amar, zise Generalul eșind, . 
— Săi răsbuni asupra unei femel? Nu 

este o noutate ceea ce zici, 
_— Cărţile. erai. prefăcute? 
„— Ascultă; Manoile. De cînd ai intrat 

în bal, nu te-am scăpatun.minut din ve- 
derea mea; pe cînd jucaţi eram acolo, 

„lingă Generalul; un -ofiţer îi da, de cite 
ori. puntai, o păreche de cărţi pe ascuns; 

privitorii: șoptiră la urechile mele :. cărțile 
sînt măsluite., îl înșalăl... lasă: nimeni. nu 
avu „Curagiul să ţi-o. spue ţie;.: Eram. în- 

. Fă la 

x  
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„dignată, cu atita mal mult'căci auziscm 

ce'ți șoptise Generalul... Ast-lel îi smulsci 

cărțile din mină: Generale eşti un laş, i] 

zisci... Vedeti, domnilor, mh îndreptai către 

mai mulţi jucători care, esaminindu-le, 

_declarară că aveam dreptate. Te căutam 

să'(ă'spui, cînd găsii pe Zoe, sphimîntată 

de nenorocirea ce ţi se întimplase. Copila 

imi zise că te-a văzut în bal; te căutarăm 

indeşert. Atunci crezind că ai venit acasă, - 

alergarăm aci). tocmai pe cînd -intrai cu 

:. Generalul: Temîndu-ne de vre o laşitate 

, din partea acestui. om, Ne ascunserăm în 

cabinetul cela, : de unde am auzit toate: : 

_— Mulţămesc, bunul. meir Manoil, căci 

dacă mi-ai fi trimis scrisoarea aceea; ași 

fi venit îndată.. e
 

__ Dar e tirziii... Zog să mergem acasă. 

-— Da, buna mea Frosă... .. 

— Manoile, cred. că o să. te vedem 

înainte de plecare, nui aşa? .- . 

- _— De plecare? Nu înţeleg ce vrei să 

zici. 
| | , | 

— Ne duceni la: Paris, cel mult peste 

patru zile 
Dia 

2 Singură? . Da 

„= Cu Zoe, Elena și Andrei... 

i a. Cu Zoet Si



298 b. Bolintineanu 

„Lucru ciudat!... Noutatea asta” făcu:0 
impresie străini asupra mca...Nu știii ce: 
simţii; dar aș fi vroit ca Zoe să nu plece, 
saii să nu plece fără'de mine. Văzui în 
îmaginaţia: mea ca printr'un vis, copila 
aceasta, lăsată în voile sale,. ocolită de 
adoratori, iar eii șters din suvenirea sa... 

"Ohl eram gelos!... Zoe pleacă! Cuvintul 
acesta îmi făcea răii; ea era singura fiinţă 

“ce se mai interesa de mine; și o pierdeam 
„pentru tot deauna poate. * 

"—_ E bine, mă întrebă Zoe cu Frosa..... 
Aşi fi dat lumea că să nu “plece. O 

"Dumnezeule! Așa dar am să rămîn cu 
totul 'strein în lume... „ 

Cu vorbele aceste mi înecă plinsul. 
„— „Trebuie să fiii prea degradat și prea 

„nefericit, de bună seamă, că toată lumea 
mă părăsește, - a 

Imi 'ascunsei capul în miini şi fără să 
vrei, plingeam ca un copil.“ 

— Zoe, dacă inima nu te'mai ţine aici 
și dacă sînt ursit să văd stingindu-se cele 
mai dulci. vise de fericire ale vieţii. mele 
şi să mor de durere, pleacă | pleacă Sin- gurul -lucru.ce te rog, este. Să nu 'mai 

„gîndești și să -nu'ţi mai aduci aminte, de. - 
mine, Dar ești crudă, Zoel..: Căci eă nu:
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am mentat o lovitură ca aceasta!... Ah! 

în adevăr,. doainna mea, sint nebun ca 

si vorbesc ast-fel!... Căci în sfîrșit, cine - 
a vi - . . 

sînt ei? Un om'vil și degradat pe care 

sufletele cele mai vile şi degradate ar fi 

trebuit să părăsească! Da, da, sint ne-: 

_bun!... Ah! pardon, pardon, Zoe, dacă: 

am 'crezut un minut. că un înger ca tine: 

a putut să mă iubească |... 

— Nu'ţi ziceam eii? zise Zoe, arun-. 

_cîndu-se în braţul mei. Te iubesc, te'iu-: 

besc! Manoilul mei! Nu, nu voii pleca;: 

o durere desperată îmi însufla ideea a- . 

este dulce .ca vieaţa! 
„ Vorbele, fără sir, se grămădeaii pebu- 

„.zele sale; lacrimile străluceaii în genele ei. 

— Te îubese, Zoea mea, încă de mult; 

- ceasta;. dar acum... Oh! zi, zi încă odată _ 

„că mă iubeşti |... Vorba asta în” gura ta 

„7 

"6 însumi 'nu ştiam... Da, da, te iubesc! 

Cînd auzii că ai să pleci, mi se păru ca: 

-6 mînă de fer îmi staulge inima! a 

“La: vorbele aceste,-. Zoe -plingea cu 

_hohot. 

_— Eartă-mă, îmi zise. ea, sînt atit de 

fericită |-Nu știi ce zic, Ce facl.... Ah. 

cînd ai ştii cât sufeream ! 

Biblioteca pentru toțt - 12 

,
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— Zoe! numai eii am trebuinți de er- 

— Fetici, zise Frosa, este miezul nopții, 
să mergem! , ” 
„7 Dar, Zoica mea! Acum să te duci... 
! Aj făcut un om fericit, al ridicat un om 

-ldin tina ticăloșiei... Acum poţi să te duci 
"Îşi fi mulţumită cu “inimă ta... Aducerea 
„aminte a cuvintelor tale, va răminea să 
“mă mingile în singurătatea meal 

— Miine vom prinzi împreună? zise 
Frosa, şi făpturile astea june și drăgălașe 
dispărură ca două umbre de fericire | 

DR | 3 Februare 

Abia cele dintii raze ale zilii pătrunseră 
în camera mea, şi Generalul trimise doi 
"înartori să mă chieme la duel. 
_— Generalul, îmi face mare onoare, le 

_răspunsei ei. Primesc cu plăcere propu- 
nerea sa; nu aveţi trebuinţă a vă înţelege : 
cu martorii mei; mă voiă bate cu armele 
ce va vroi Generalul. Locul, pavilionul de 

“la Băneasa; la amiază-zi, voii fi acolo cu 
martorii mei. | i 

. Trimișii” Generalului eșiră. e 
"— Domnule Manoile, îmi zise! Ana; 

copila ce a smulsesem din ghiarele pros-
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tituţiei, şi care dormea întrun cabinet 

alăturea, așteptind să plece la ţară. 

— Ce vrei, Ano? 

— Vrei să te'baţi în - duel? Am auzit 

tot fără să'vreii, te incredinţez, nu'mi 

puteam astupa urechile. 

TE bine! Şi pe urmă? 

 — Poate .să te omoare ! . Ce picat | 

Eşti atit de bun, atit de mirinimos! Dacă 

ași putea, te-ași opri; dar nu am niciun. 

drept asupra d-tale. Iţi fac însă O rugă- - 

ciune! 

. — Spune, copilă ! , 

o — Lasă-mă să stai: încă astăzi aici. 

Rănit, ferească D-zeii, să aibă cine'să te 

-- caute; 6 femee se pricepe mai bine. 

— Eşti liberă să faci ce vrei.. -* - 

Mă îmbrăcai şi eşii să "mi caut mar- 

torii, O 
Pa 

Băgai de seamă că toată lumea ce mă 

cunoştea și întilneam, sait întorcea capul, 

- sat se uita la mine cu curiositate. Imi 

„ închipuii că acestea vine de la scena ce 

avusesem la bal. Da 

- Merg la doi inşi cari i cunoșteam; îi 

y 

.. 

rog să 'mi fie: martori; nu: VOI. să - pri-: 

mească. 
”
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Ă . 4 . 
A -v a . y Ori unde mă îndreptat, îmi. închiseră 

ușa, i. 
- Temiîndu-mă să nu lipsesc de lafran- 

- devu, alerga la Băneasa, fără martori. 
Nimeni! Aştept acolo; nimeni. ii 

Mă întorc acasă; întreb dacă cine-va 
m'a'căutat. Nimeni... a 

2— Cu atît mai bine că n'af găsit pe ni- 
"meni! zise Ana. | - — Ano, mi-am luat de seamă că-tu nu 
trebuie să te duci la ţară. Ți-am găsit ei 

„un loc mai bun aici în Bucureşti. Este „ “aici o domnişoară frumoasă la chip ca și “la-suflet.-Ea mă iubeșţe, et: o iubesc ca vieața. Dar sînt nebun!,.. Ce “ți vorbesc ei ţie âst-fel de lucruri? Tu nu știi. încă ce va să zică a iubi... . 
- ; —.Iţi.cer ertare domnule Manoil! îmi -_ zise ea, Sînt de cinci-spre-zece ani, este „adevărat; dar nenorocirile mi-aă dat două- 

zeci.. Părăsită de mumă, de toată lumea, | simțeam trebuință de a iubi cevă... [ubesc 
un băiat de două-zeci de ani, care, ca mine, este și el străin în lume; noi săracii, noi: 

   
    

   

> jiubim mai mult de cît d-voastră, căci. în. 2") vieaţa simplă și tristă, inima este singură p“ ȘI tristă, inima este si Est a noastră comoară, . | ge 
„— Bine, Ano, și unde este iubitul tăi? | 
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e 

— EL este în casa Logofătului B..- 

— In ce condiţie? 

—' Rob. SI 

— Rob? Țigan? Tu, o - fiinţă atit de 

frumoasă să iubești un țigan? . 

— Așa, domnule, şi încă cu iubirea 

cea mai adevărată. Dar cînd ai şti ce su-- 

flet are băiatul ăsta, cînd al şti .cîtui 

de bun, delicat,.cu minte... O! Domnule, 

nimeni mar zice că e țigan. Să "1 auză cît 

- de dulce vorbeşte!... Să.vezi cum scrie... 

_— Cum? Un ţigan să ştie carte? 

„..— Da, 'domnule. Dascălul care avea | 

„ boierul în casă pentru' copil, l-a învătat și: - 

: pe dinsul carte. Toată ziua muncea bie-“ 

tul băiat ca un rob, iar noaptea învăţa, 

„-* căci avea tragere de. inimă. Nu este des- 

i tul atita, dar el şi zugrăvește, domnule |: ; 

A învățat și zugrăvitura. de la dascălul 

acela... Să vezi cum mi-a făcut portretul 

mei, fără să fii faţă. 1: e Ma 

Vorbind ast-fel îmi scoate .un cadru K 

mic, cu două feţe, Pe o parte 'era portre- E 

tul. ei, desemnat cu tuş; era destul de . 

bine; pe ceea parte era un potret băr- 

bătesc. Aia a a 

2 Dar. acest potret al cui e? 

- _ Este portretul săi. Lam “rugat ei,
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şi sa zugriivit singur în oglindă. Asa, căi 
bine, domnule: 
i: — Amantul tăi, Ano, este 'cu talent, 
şi "ţi dai dreptate să'l iubești. 

ii — Așai că e. păcat, domnule, să fie 
ob? Inthipuește'ţi ce voiit face căi acuma, 
icu iubirea mea? Ei nu'l pot dobindi de 
cît făcîndu-mă roabă ; și “ştii, domnule, 
numai ideea asta, mă face să nebunesc. 

dute, grozav lucru a fi cine-va rob, dom- 
ule, nu'i aşa? . 
— Ai dreptate; copila mea, „robiea este 

  

amară! 
E — De multe ori l-am. îndemnat eii să 
Î - se hotărască să fugă cu mine; să. trecem 

* în altă ţară şi să ne “facem nevăzuţi de aici, 
ca să trăim liberi; dar el nu vrea, căci 

„nu se (iăctără să |: fase pe mumă-sa, pe care 
o iubește ca sufletul. .Eă, una, nu șţiii 
cum poate el să'şi. iubească muina. El se 
și teme: boierul, stăpînul săii, e mare și 
puternic; el, prin: ocîrmuire, îndată ne-ar 
urmări și ne-ar prinde și atunci ar fi vai 
de el! Ah! D. zeule! Cind ar ști 'Stănica 

"că eii sînt aici, sînt sigură că s'ar ucide! 
— Liniștește- -te, Ano! Zoe'o să facă 

fericirea voastră, sînt încredinţat 
— Ah! d-le Manoile! Ce văd? Curtea. 

„e plină de cazaci! Uite- te !-
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Copila eşi şi după două minute întră 

speriată. 

— Domnule Manoile| Poliţia. 

—— Zi să intre! - . | 

Secretarul poliţiei întră insoţit de dol. 

_— Cunoşti stiletul acesta? mă întrebă 

- poliţatul, arătindu-mi un cuţit plin de singe: 

— Este al mei, îi răspunsel ; literile 

„astea inițiale mărturisesc. Dar cum se af 

el în mina d-tale? Fri încă era pe masa 

mea. aici! 
| 

— Acest stilet sa găsit în noaptea tre”. 

cută, înfipt în inima colonelului P..- zise el. 

_- Amantul unei femei - numită Mări- 

oara? - i 
" 

- — Vezi că ştii? Scrieţi aceasta, dOM- 

nilor, ca prima d-sale arătare! Acumâ» 

domnule  Manoile, trebue să înţelegi că 

- este” banuială cum că. uciderea “asta, sa 

comis de d-ta... Mărioara aceea te acuză 

şi cuțitul acesta, care. nu  tăgăduești- 
că. - 

e al d-tale... - 
- 

— Ce fel mă acuză, Mărioara d, 

_— Zice că te-a văzut eşind- in ca- 

mera colonelului... . aa 

a Calomnie, domnule | Calomnie în” . 

famă. 
a 

— Acuma de odată, d-ta ești arestat,. 

+
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domnule! Inţelegi bine că nimeni nu poate | 
"zice încă că d-ta ești ucigătorul.:. Este bă-, 
nuială... „Noi ne facem datoria, pînă cînd 
tribunalul va hotări... Sa 

Apoi turnîndu-se către Ana: o 
„— Fata asta, ori cine ar fi, se sacotește 

arestată. Porunca zice să te arestăm în casa 
d-tale... O persoană deosebită ca d-ta, nu: 
are loc la pușcărie... Nimeni nu poate eși 
de aici! Acuma, demnilor, noi să mergem! 

Poliţia eși. - DI 
— Domnule Manoil, nu ești vinovat... 

D-zeii însuși să mi-o zică, nu o cred! 
—, Eşti. bună, -Ano; îţi mulțămesc:: Nu 

mă tem de lepi,. Dreptatea va” fi pentru 
- mine ; sint calomniat. Dar am cuvint ca | 

„să mă turbur:. calomnia esta n-căr- 
bune stins, „ce. te-ardez-tar-te min- jeşte._ Eri' seară încă, eram . ferice ca 6 
pasăre în ăer; și astă-zi.... Dar este o fa... 
țalitate ce cade asupra răca! Abiă îmi zîm- bește un minut de fericire, şi se stinge ca „un vis!... Zoe, poate, nu va crede că sînt nevinovat! Toată lumea mă va ocoli! Pă-: rinții mă vor arăta copiilor lor, și vor zice; . - acest om este un ucigător! . . i „Un serv îmi aduse o Scrisoare; -O scrisoare! Poate de la Zoe!. O des: : chid,... Era de la martorii Generalului...
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<Domnule! . 
= . Ta 

p . Ă 
: a e 

<N'am venit la randevu, pentru Cc“ eşti 

acuzat de ucigător. D-ta înţelegi că pe 

“cit timp vei purta acest nume, nu -poţi 

să te baţi cu un om onorabil>. | 

Scrisoarea aceasta îmi explică primirea 

cea rece a. cunoştinţelor mele . în ziua: 

aceasta, refuzul martorilor şi celelalte. . 

"Sgomotul se răspîndise în oraş că sint * 

ucizător. m 

Mulțimea credulă, fiara aceasta cu o sută 

„de inimi, şi fără nici un cap, se strinse în- 

“ naintea casii mele. Unii strigăt : afară uci- 

»: gătorul! Alţii aruncară cu pietreîn ferestre. . 

„Pe Ana o răni la cap: Poliţia veni și îm--. 

prăștie. norodul. 
+ 

i . 
-4 Februare 

-” Toată lumea mă ocolește. Zoe plinge; . 

nenorocirea mea îi. va ucăde"vieaţa. Tre- 

bule să mă fi dispreţuind! -. | 

Numai la nenorocire cunoaștem adevă- 

raţil amici. Fii însă nu am Nici unul, căci 

toți mia părăsit, pînă şi Ana. Toţi, afară 

de unul, care nici odată n'a avut un bine. , 

deosebit de la mine; Gherman, sărmanul 

_bătrin ! Săl fi văzut cum îmi lua minele ” 

* 
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și le săruta, zicindu-mi: curagiti... Dum-: 
nezeă e bun... ” o 

Ana, care,o credeam a fi un înger, 
însuși ea a fugit! Dar sînt nebun! Pentru 
ce mă voiii plinge? Trebue să sufer'ur- 
măririle faptelor mele! Cine altul de cit 

- cit insumi, este cauza tuturor acestor ne- 

norociri 2... 

5 Februare 

" Nu trebue să osindim repede.. 
Zoe a venit'să mă vază. a 
Abia intră în camera mea,.și mi se 

aruncă în braţe plingînd. 
"* — Manoile! Toţi te părăsesc! In familia ” 
noastră nimeni nu vrea să mai audă de 
tine vorbind; numai unchiul mei îţi ţine - 

parte. În: lume, femeile, mai generoase de 
cît bărbaţii, aii luat partida ta; dar ei 
sînt sigură despre inocența- tal... Ei, Ma- 

“noile, sînt încredințată că nu ești culpa- 
bil... Ești jucăria unei intrigi infame... Ah, 
ce necaz am avit pînă să vii aici! 

— Zoe! îngerul mei, care 'mi dat vieață 
în minutele astea!' Imi zici 'că ești sigură 
de inocenţa mea... Ei bine!... Sint feri- 
cit!... Uită-mă; voiii muri cu nepiisare!... 
Ce'mi pasă că lumea mă ocolește? Tu
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Ia
 O
 

îmi rămii, Zoica mea. Lumea, pentru 

mine, eşti tu. Amorul unci femei degra- 

date m'ait fost degradat, și imi fcusevieata 

povară, amorul tăi mă ridică şimi face 

zilele plăcute! Lasă-mă săţi sărut miinile, 

picioarele, o sufletul mei |. Tasă-mă sa 

.* 46 admir! Eşti frumoasă sub costumul 

acest negrul Frumoasă Ca dimineaţa care 

ese din 'umbrele nopţii l-.. Lasă-mă să ad- 

mir florile acele cerești şi fragede, Ce s03- 

rele tinereţii le seamină pe feţele talel... - 

Să le admir ei» et singurl.- Căci vezi, 

Zoică, sint gelos şi de lumina zilii ce te 

sărută! 
a i 

— Manoile! 
e , 

— Sint nebun, nui așa? 

= Nu-am „is. aceasta. Dar pentru ce 

să fii gelos d. Sat mai bine... da; da, Ma- 

noile, fii gelos Vi mă iubeşte |... Et în- 
.y 

sumă sint geloasă... h ! cînd ai ştii cit am 

- suferit pe cînd te vedeam vorbind cu alte 

- femei... Dar eram nebună; nu aveam CU- 

vânt; așa e, Manoile ? Ahlzicănu
 aveam 

cuvint! 
0 

a EI 

o. Copilă!l - . Ma 
_ 

— Mi se părea numai, că am cuvint; 

nu este așa? E aa 

__ Zoe, poti:bine să zici vorba asta ; 
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căci nu cram atit de căzut-pre cât mă 
arătam. Fiinţele acele voioase ce aveait 
numai chipul femeilor se împărtășeaii de 
masa mea, dar nu și de inima mea. Dar 

„să lăsăm vorbele acestea, o dulce îngeri 
-- “Trecutul: mă face să roșesc și să tremurl... ” 

Mi se -pare că mă trezesc din. patimă 
în sinceritate”... Insă adu-ţi: aminte! Sînt 
ucigător,. cel puţin în opinia lumii. 
— Şi ce'ţi pasă de lume, ai zis, dac | 

. e te iubesc... Apoi, miine vei fi liber, 
-căci ești inocent.. O] sînt sigură că de- 
"getul lui D-zeii va descoperi inocenţa ta... 

„O “dată liber, plecăm de aice, în. ţări 
„streinel . ÎN 
_-— Al uitat fă ei nu mat am nimica. 

— Dacă-vrei tu, Manoilul mei, ori cînd 
“mi-ai zice, mîna aceasta va fi a ta, Ei am 
avere mare...; ce este” al mei va fial 
tăi... Nu o să „fii bărbatul met?  .-- 
_— Lumea o'să zică că mă hrănești tu.” 
—.Ce'mi pasă de. lume? E 
— Conștiinţa mea? | 

„„— Conştiinţa ta? Dar este întemeiată 
pe prejudecățile lumii. Vom merge la 
moșiile mele, care sînt largi și frumoase! ! . 
Ei voi fi fericită pretutindene unde” vei! 
fi tu. Vom lucra pămîntul. Tu nu vei ur- 

e re 
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Manoil 
. Z|984: 

_ mări vieaţa vagabondantă a slujbelor, nui 

așa? Trăind la țară ne vom deda la o:    

   

  

       

„„.. Veaţă dulce, pastorală; vom auca cărţi cari 

să ne distragă, ne vom cultiva. spiritul..- 

ŞI amorul va face din “pimile noastre, 

- nişte modele demne de paradis... Inciti- 

„Xa _ani,. cultivind moşiile vom îmbunătăţi 

'starea locuitorilor ; vor. face. mult bine; 

ŞIapor îi scurt i face stare tu însuți !.. 

'şi starea aceea Va fata. Apoi, tu nu ştii 

_ Manoile ! Tu nu ești-sărac pre cât gîndeşti... » 

„Moșia ta s'a vindut la licitaţie dar unchiul - 

mei a cumpărat-o pentru tine. : za 

_ Adevărat? - EC 

_— Ei am scris acturile. a 

— Ah! Zoe, eşti încîntătoare | 

Nu, zimi că am cuvînt. Ă 

a. — Tot cuvîntul, îngerul mei! 

„— Vezi aşa, acum ești cuminte | 

— Dar judecata? ae 

— Eşti inocent, Manoile; și nu ala te - 

îngriji. 
a o. 

Secretarul poliţiei intră în cameră. 

_ Doamna mea! este timp» Măria: să - 

Doamna te. așteaptă | 
e 

— Ni a 

„Acest trimis se închină și eși. 

__ Vroiam să te văd, inst nu puteam să 

8.
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răzbat : aice, zise Zoe, care vru să'imi 'es- 

plice aceasta... Atunci m'am dusla Doamna, 

i-am căzut la picioare ; i-am spus că ești 

inocent, că vroiii să te văd... Doamna este 

un suflet biin Şi nobil... Mai luat, şi am 

venit împreună aice... Este afară, mă aș- 

teaptă... Adio Manoile; o să fii liber, sa 
dacă ursita nu va avea îndurare, oh | 

„voii însoţi, | Manoile, în exil și în or. 

. . 7 Februare 

Iubite B. 

“De două zile sai întîmplat atitea lu- 
cruri cît mi se pare că visez! * 

Eri era să es înaintea judecății; ; la două- 
spre-zece oare; poliţia veni la mine; mă 
“puseră într'o trăsură închisă. și merserăm . 

“la Divan. . 
Domnul, numise o comisie înadins, corâ- 

“pusă de cinci membri dintre persoanele 
cele mai onorabile. Cind întrai în sală toţi 

i judecătorii aruncară ochii asupra mea, și 
păreaii că compătimesc cu mine. Adevă- 

- ul este că 'opinia publică” este luminată 
-de'o zi, mulțămită femeilor! - | 

Mărioara Și: servitorii mortului eraii aci.



- 
— 

Aceasta purta negru: faţa €i, altă dată 

strălucitoare de frumuseţe şi frăgezime, 

acuma era veștedă, increţită și vinătă 

„privirea ci stinsă şi sperioasă. 

__— Femele! intrebă -prezidentul, un boier 

gros că ochieiari, unde te-ai născut? 

— In Bucureşti. 
a 

” 

— Care'ţi este meseria ? > . - 

— Cusutoreasă.- 
modistă. 

— Cum te chiamă? 

__ Mărioara din botez” 

— Jar din gura oamenilor, Nebiruital . 

strigă un gamen dintre auditori, Și toată 

Tamea rise... 
a 

| 

— De câţi ani eşti? . 

_— Dou-zeci. N
 

_— Pentru ce acuzezi pe acest om, 

cu cesil dovedești și de unde îl cunoşti? 

—' 1 acuz ca ucigător al colonelului 

p..., am auzit gemete în camera COlo- 

melului ; am alergat, crezind că este bolnavi: 

Dar abia am deschis ușa, şi am văzut un 

om furios eşind din casă... Acel Om mi 

se păru să fe Manoil... Intrai în . cameră 

şi aflai pe colonel înecat în singe şi CU 

an cuţit în inimă; Xad. cuțitul, îl privesc, 

era cuțitul lui Manoil... Pe Manoil îl cunosc 

de cite-va Zile--- 
“ 

+ 
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— Acuzatule, cunoşti cuțitul acesta? 
— Este al mei, făcut de comandă la 

Paris, cu firma mea pe el. 
— Dar tu, Mario, cum al știut că cu-: 

_itul acesta este allui Manoil? 
— Pentru că'l văzusem la dinsui acasă, 
Nu'ţi voi scrie urmarea procesului a- 

„cestula, fiind lungă și neînseinnătoare, 
destul că după acuzarea femeii acesteia, 
judecătorii î începură a se îndoi despre in RO= | 
cența mea.: 

Eram uluit, Advocatul mă apăra răi. 
Punctul principal era să dovedesc, de la : 
miezul nopții pînă a doua zi la zece seara, . 
cum mi-am întrebuințat: timpul; fiind că 

“ uciderea pentru care eram acuzat se fă- 
“ cuse în acest spaţiii. Din nenorocire, oa- 
„rele aceste le trecusem singur. La miezul 

„nopţii, plecâse Zoe. și Frosa; Gherman nu 
știa cum am intrat; numai Ana ar fiputut 
mărturisi, și aceasta fugise. . 
— Este vinovat, șopti unul din ascul- 

tători, vedeţi că nu știe ce să răspundă. 
În timpul acesta, ușa se deschise re-. 

pede; o femeie intră strigînd: Aşteptaţi 
Aşteptaţi | 

Era Ana, 
— Ei sint fiica unei femei sărmane..



Sancti 
” 193 

Muma mea de vre-o dovă zile nu mincase 

nimic, căci n'aveam.pe ce cumpăra o bu- 

cată de piine. Lacrămile ci îmi rupeaii 

inima, dar naveam nici o putere|- Cum 

s'o scap? Imi verii în minte o idee amară.» 

Hotării să'mi vind cinstea pe O bucată de 

piine, ca să scap vieaţa maică-mea... 

rugai să mă ducă la 'd. Manoil. Ea se îm- 

protivi; ei o rugal; foamea o birui, şi în 

sfirşit mă duse ca singură acolo unde îl 

_zisesem. D. Manoil îi dete preţul...Mumă- 

mea, Wsîndu-mă acolo, plecă ! Fi bine, 

de la miezul nopții pîn'a doua zi la zece 

oare, am fost împreună, şi d. Manoil nu - 

a eşit din casă... lar cînd poliţia a venit 

să'l aresteze, m'a aflat acolo. - : | 

Vorbele aceste facură o impresie străină! 

asupra judecătorilor. D
I 

— Cum o. să qovedeşti cele .ce zici? 

întrebă prezidentul. De aaa 

_ Poate spune chiar femeia asta,. zise 

Ana, arătind pe “Mărioara. Ne-am întilnit 

“acolo, la d. Manoil; ba încă dumneaei pre- 

tindea să fie amoreaza domnului Manoil, 

și pe mine mă lua în batjocură. „Dacă 

vroiţi să mai aveţi: dovadă, chemaţi şi „pe 

“maică-mea, şi vă va spune. a 

» — Unde e matcăsta ? ... 

_ Biblioteca pentru toţi : i 13
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= Este aici . afară. Ă 

” Aprozil chemară “pe muma Anii. A- 

ceasta intră și măturisi că este "adevărat. 

— Toate aceste” sint bune, răspunse 

prezidentul; dar trebuic si dovedești că - 

în adevăr ai fost! cui dinsul pină la ziuă. 

— Fata asta este mecinstiti! strigă un 

voibelor ci, boieri! Ea minţește și înşală l.. 

Să vedeţi, cinstiţi ”boferi! Mi-era drauă; 

dar ce dragă, m'auzi |.. Şi ea, șireata, zicea 

c'ar muri: pentru mine |.. Minciuni! Du- 

mninică seara se duse la omul acesta, 

. însoţită de mumă-sa, să se 'vindă!.. Fi 

i-am bănuit. Apoi mă luai după ele; ele 

băiat” palid de minie.. Nu daţi. ascultare - 

ințrară în casa d-lui; eii stătui la” poartă. - 

„Peste: 'cîte-va minute, mumă-sa eși, ea 

rămase acolo;... eram să nebunesc! Mam 

pus să -pindesc la poartă... . lată. că D. 

Manoil, ese însoţit de alţi oameni și de 

'cite-va femei cu: mășci; nici una din a- 

“ceste' nu 'semăna să . fie Ana...! Atunci, 

“alergat în 'câsă.; fata asta se ' culcase în 

“patul -d-luf Manoil! lar 'eşii la poartă, fără 

“si ştii ce fac; era un'spre-zece. ceasuri, 

Atunci D.. Manoil veni încă- cu altul; mai 
[d 

“pe urmă două  muieri cu “mășci;, omul 

- eşi iar; cele două: imuleri- șezu “aici pină



, 

' Munoil 
- ă 

avu 

aa D
O iti 

—— Pe 
ii ————— 

ce bătu miezul nopiil la Bărăţie; apoi se 

duseră. Atunci, vrul jar Să mă Încre- 

„dinţez dacă una mar fi Ana; intru pe 

_unde ştiam locul... mă uit în Cast. Era 

culcată tot în patl.. “Purbail.. Imi veni în 

gind să pul foc casii, dar nu aveam CU, 

ce! Mă pusei la pindă în curte, cu ochii 

la ferestrele unde cra Ana. Văzul două 

umbre pe perdele și căzu în  nINSOArE;. 

plingind.-. A doua zi, d. Manoil eşi din 

casă; mă luat după el, cu gînd să bat, 

sat chiar săl și ucid ca simi răsbun--- 

EL merse pe îici.pe colo, unde abia in- 

„tra şi-apoi iar eşea» apoi. şi-a luat dru-: 

mul la Băneasa..-; acolo eram:.. --- N 

„— Destul! zise prezidentul. Ai spus tot 

ce. trebuia să ştim 
Ie 

— Stănicăl. zise Ana, tartă-mă! e 

— Tal Ta! Şi fugi din. ochii mei, * 

fată pingărită | Tu ai rupt inima: mea a... 

Nu puneţi . temeiii, boferi, pe vorbele 
ci, 

ea minte! 
" Aa 

iat 

Judecătorii intrară în cameră „de .consi- 

ja. După „cincisprezece 
minute “eşiră şi. 

declarară în unanimitate 
că sînt inocent, 

insă fiind că pricina nu sa, isprăvit încă,. 

să fii: chezășuit a mă întoarce la Divan, 

cînd voii ÎL chemat, spre a da'.oare cari
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răspunsuri la întrebările ce mi se vor face. 
Tot de odată, porunciră arestarea Mări- 
oarei și a servitorilor colonelului ucis. Cind 
eşii afară, unii mă sărutară, alții mă pur- 
tară în trium, 
* Acasă, mulțime de oameni. veniră si 
mă vadă. După aceştia, Ana.” 
-— Anol Mi-ai scăpat mai mult de cât 

vieaţa |... 
„.* — Domnule Manoile, erai nevinovat... 
Și-apoi, d-ta fuseseși atit de bun pentru 

- mine |... 
-— Ți-ou A recunoscător. „.: Dar fapta 

asta este prea mare ca să pot să ţi-o pă 
tesc. 

— Nu'vreii nimica; "mulțămirea că te-am | 
scăpat este destul... Sărmanul Stănică! A 
făcut un bine, fără să ştie... Durerea lui 
îmi” sfișia inima! Dar, pe. urmă, i-am 

- spus adevărul ; l-am împăcat.. „ M'a trimis 
-să'ţi cer voie să vie să te vadă... 
— Să vie, Ano! Mi-ar face plăcere săi 

- string mina. 
— Două dame vor să intre! zise Gher- 

man. 
Frosa și Zoe, 
— Ai scăpat, îmi ziseră ele. . 

E a Nu ți ziceam ei că ești inocent? ZISE . 
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Zoe. Manoile, cît al [ suferit! Dar în sfir- 

şit ai scăpat. Unde este fata aceea ce 

s'a dat pentru tine, săi mulţimesc.. „Dar. 

a Manoile, că tu n'o Xubești “cu inima, 

e fata aceea? 

— Nu Zoe; fata asta este aici; iat'o.-, 

întreab'o, şi ea'îţi va spe: 

Ana spuse istoria €e » Zoe o: sărută, Şi. 

fagădui căi va da toată protecţia. ei. 

Stănică se arătă la ușe. | 

— lată, strigă Ana. 

— Stănică | îi zisei, de astă-zi mă in- 

sircinez cu fericirea ta... Ana 0 să aibă - 

o zestre 'ca o: fată de boier;. tu vei fi răs- 

cumpărat de la stăpînul tăi, şi-apoi slo-. 

bod, şi soţ; fericit al Anii. 

- Copiii se îmbrăţişară şi pingeât de |. 

bucurie: 

9. Februăre 

“Mărioara eri, chiemă pe Zoe de la în- 

chisoarea unde se afla.. : 

— Simţ că o'să mor, 1! 

noil este inocent: et am ucis pe colone- 

Jul P...; înadins, Ca să pierd pe ! Manoil..-;. 

pentru aceasta i-am furat cuțitul săi... 

ij zise ea. Ma-: 

r
e
 

e
e
 

__" Mărioară| 
Nu te voit întreba de-ai | 

„ucis.pe omul acela ; . D-zeii te va judeca.
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„Dar ceţi “cuse Manoil, de af voit stil 

pierzi ? a 

_ Ce'mi făcuse? El, este „pricina de 

sufer ei astă-zi, pricina tuturor necazuri- 

lor mele. Manoil m'a iubit; eti nul iu- 

beam... mai târzii îl iubeam, dar cl mi 

. dispreţui -cu cruzimel... Apoi pleci în. 

_ străinătate. Mă măritai. cu un bărbat. bă- 

trân, crezind săl fac să călătorească, nu- 

mal să văd pe Manoil... Din căsătoria 

asta, purceseră toate” relele .mele. Ce vrei 

să știi ?... Il iubeam încă după doi ani, 

sati mai bine, îl iubeam, ca să'mi răsbun 

asupra lui... lată ce te-am chemat săţi 

spun; îţi repet: Manoil este nevinovat... 

Incă cîte-va minute şi mor. Fii fericită, 

„Zoe... 
„Mărioara, muri, mărturisind crima ci. 

Ast-fel se închise dosarul acestei pricini 

+ la Divan. 

10 Iunie . 

| Iubite B.. 

” “Manoil eşte însurat. Zoe îl iubește. ID 

trăesc la ţară. Nu poți să ţi închipiuești 

ce schimbare şi. mai ales cită fericire este 

în familia asta !.Duduca trăiește cu dinșii.
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Şi 
Ț 

- 

, . 
. 

D- N. Colescu vine de şade la deal.
 

 aMpe 
: 

- 

ti snt; elo să le lase toat averea ÎN. 

ui moarte. Stănică este VâtaY la moşia - 

fi Manoil, el nu € mat. mult mb; el e. 

iber și însurat CU Ana 
| 

Dar iarăşi viii la Manoil. 

CL 
y 

. v 
. ve 

. 

este o fată de cinci-spre-
ZecC ani; atit. 

inima lui sa curâţit, Sa nobilat» lîng 

mea sal Atât este de“ adevărat că o (6 * 

meie face_dinir. 
te E ARS

A) 

„mele „face_din
tr a, om un demon 

Sa]. 

Ager, otă-ce xCI TO e 
Si 

Aj zice că 

   
    

Prost scriptul: 
a 

Domnul 
Alecsandr

u a murit. S 

ucis, în pădure, 
aflindu-se 

la: vînat. 
e. 

vorbeşte 
că tatăl Tudorii și-a răsbun

at: -/ 

  

    
 


