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"THANKFUL BLOSSOM 

anul 17179, “locul : .Morristown în Timpul: 

Jersey. 

Era un ger strașnie.” Crivăţu de Ja nord- | 

est Îngheţase noroiul de pe drum, astiel-că 

în seoarța ce se formase deasupra se putea 

citi întreg istoricul circulaţiei de peste zi: 

urme de copite de la cavalerie, vigaşe a: 

'dânei, provenind de la carele cu bagaje și 

altele mai adânei de'la artilerie. Totul pă- 

rea încremenit: în amurgul acelei zile. din 

. 

Aprilie. 

-Pe garduri se vedeau sloiuri. de ghiaţă; 

„scorţa.. copacilor în -partea expusă crivăţu- 

Ini era acoperită, de brumă, iar. pe „drum, 

în unele: locuri nai stâncoase, apăreau pete .. 

- negre, neacoperite de zăpadă, câ şi când - 

pimântul şi-ar. îi ros coatele şi: genunchii,



G BREP MARTE 

tot așteptând primăvara care nu mai sosea. 

Frunzele pe cari le muiase bruma, înghe- 

țaseră iar şi foşnetul lor părea că alungă 

orice speranţă de primăvară, 

Iei şi colo câte un gard sau zid dărâmat ; 

pe câmpia incoloră ce se întindea - dincolo 

se vedeau urmele unei 'tubere militare. pă-. 
văsite; pământul era răscolit de copite de 

cai şi roate de căruţe şi toată câmpia. pre- 

sărată cu fragmente de diferite. efecte mi- 
lilare. Pe alocuri se mai vedeau rămiişițele 

unor. barâce şi întărituri rudimentare, 
printre cari se strecurau la răstimpuri câte 

o vulpe sau un lup, singurele fiinţe. ce po- 

pulau acele locuri pustii, 

Culorile pale ce:mai răimaseră pe orizont 
după apusul soarelui începuseră să dispară, 

crestele mimţilor. îndepărtați se întunceau 

„tot. mai mult şi odată cu noaptea se lăsă - 

un ger cumplit, care părea. că: amorţise până 

i- vântul, ţinându-l locului. 
O oguietul frunzelor îngheţate  înectase, 
crengile, arinilor şi sălciilor nu se mai bă- 
teau şi sloiurile de sghiaţi nu mai cădeau 

"de pe crengile uscate. O tăcere mortuară 
domnea printre copaci. 

Pe şoseaua înghețată se auzi _ deodată. tro- 
“pot de cal;:sgomotul era atât de: puternic 
încât ar îi putut. fi auzit până la. pichetul 
cel mai apropiat, -
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" Acost fapt. sau poate proasta stare a şo- 
selei îl supăr au pe acel călăreț nevăzut, căci 

„vocea sa se auzia încă din depărtare, înju- . 
"rând drumul, calul, locuitorii” și ţara în - 

Li 

senere. _- , 
'— Domol, gloabă! Hoo, -vită - bătrânii! 

Fire-ar a dracului această şosea, împreună, 
cu cerșetorul de arendaş, care nu o repară! 

Conturile calului şi călăreţului apărură - 

deodată pe vâriul colinei pentru a dispărea. 

tot aşa de repede pe partea cealaltă. Tro- 
potul 'încetă. Străinul apucase pe un drum 
neumblat, acoperit de ziipadă.: E : 

Un zid de „piatră la. marginea drumului, 

“oferea adăpost . şi siguranţă; Călărețul sa 
“opri în mijlocul drumului şi după. ce'şi. legă 

calul de un copac, înaintă cu mare precâu- 

țiune până la o casă situată la capătul dru- 

mului. Din podul casei o lumânare îşi re- 

"vărgă razele în bezna de afară. 

Necunoscutul -se opri deodată, făcând un 

vest de nerăbdare. Lumina se stinsese. 

Intoreându-se brusc, străinul luă drumul 

“spre o şură situată lângă zidul de la șosea. 
Aci străinul se adăposti sub un copac, fă- 

cându-se aproape nevăzut. . - 

In momentul acela locul ales nu era 10c- 

mai prielnic pentru o întâlnire - amoroasă. : 

Zăpada încă nu se deslipise de pe trunchiul 

copacului, crengile -trosneau de ger, pe zid 

,
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bruma formase 'un strat de ghiaţă şi în- 
treg zidul era gurnisit cu sloiuri, 
Cu toate acestea locşorul de la zid redeștep- Ă 

ta oarecari. amintiri comice ale unor scene 
sentimentale trecute : câteva cărămizi rupte 
din zid erau astfel aranjate încât formau o : 
bancă, pe scoarţa copacului sub un voal de 
ghiaţă se zăreau diferite iniţiale, o inimă 
iăiată. în scoarță. și inscripţia: Al tiu pe 

-vecie!. -» Sa : " Străinul îşi îndreptă privirile în' continuu 
spre şură şi spre câmpia deschisă de lângă ea. - 

Cinci minute trecură în această aşteptare 
zadarnică. Zece minute! Luna începuse să 
se arate deasupra crestelor negre ale mun-: 
tilor, privindu-l oarecum ruşinată, ca şi 
când ea âr îi fost cauza acestei aşteptiiri 

„zadarnice, Ia | i 
Figura ce apărea acum în lumina lunei. - 

era aceea a unui bărbat voinic şi frumos, ea - de vre-o 30 ani, având o ţinută atât de mar- 
țială încât nu ar fi iost.nevoea de epoleţii ce-i purta pentru a. constata că străinul era militar: căpitan în armata continentală. 
“Expresia feţei contrasta, însă, mult cu 'a- titudinea sa: bărbătească ; fața sa trăda o nervositate și o bizarerie ce nu se potrivea cu statura .sa înaltă. a i Acdastă expresie ciudată se, accentua tot „mai mult pe mâsură c& clipele se scurgeau. 

2 

»
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In cele din urmă: străinul, piorzându- -şi săib- 

darea, lovi eu picioarele în. zid. 

— Mu-u-uh ! - - 
Solilatul tresări, dar nu pontrucă sar fi 

speriat sau „că nu ar fi recunoscut în acest, 
ton mugetul unei. vaci. Ceeace la făcut să 
tresare era faptul că acest muget. suna 
atât de aproape. Dacă un animal atât de 

voluminos a putut să se apropie fără ca el. 

“să-l vadă, cu atât mai mult... 
— Mu-u-uh ! . 

Soldatul se apropie: > încet de zid. 

"— St, Joiano, taci! zise el, căutând a li-: 

„mişti vaca. | 
— Mucuu. aci niugotul se transformă Ae- . 

| odată întrun râs 'omenese foarte armonios. . 

— 'Phantful ! strigă soldatul, isbuenind î în- 

trun râs oarecum silit. . 

Deasupra zidului. apăru an căpşor” ascuns” 

într'o 'plugiă. Cu coatele rezemate pe zid și 

sprijinindu-și bărbia rotundă şi drăguță în 

mâini, Thankful îl privi. mirată. 

__—-Onim ? Oare te-ai aşteptat la alteova ? 

Nu cumva ai fi voit să aştept toată noaptea 

aci, pe când tu steteai. ca 'un somnambul 

sub copac ? San poate ai crezut că te voiu 

chema pe nume, strigând: căpitan. Allan 

Browstor, ca să audă toată lumea-? . 

-— St Thanktul! . 

— Căpitan Alan Brewster din contingen-" .
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tul Conneetieut, repetă fata cu o sforțare 
aparentă a vocei 'sale armonioase, care însă 

totuşi nu pătrundea mai departe decât până 
„la copac. Căpitan Brewster, piiviți- -mă, sunt 
“ea, ad- voastră prea umilă iubită 

După o mică luptă pe zid! cabitânul renşi 
să “prindă mâna' fetei, care i-o lăsă. dipă 
carecari ezitări. . 

— Sunt puţini băeţi pentr cari aș mugi, , 
zise fata cu un aer de 'supărare, care'o fă- 
cea cu atât mai drăgălașă, Ştiu însă că sunt! 
mulţi cari nu Sar supăra “pentru aceasta. - 
Dar, se înţelege că frumoasele doamne din 
„Mor ristown ar găsi că e ceva ordinar. 

— Fleacuri, dragă, zise căpitanul care se: 
urease în acest timp pe zid, strecurându-şi 
braţul: în- jurul! taliei: tinerei fete. Fleacuri. 
mai speriat numai. Dar'de ce ai luat lumâ-: 
-narea din fereastră ? Ce s'a întâmplat ? Caă- 
 pitanul o apucă de bărbie şi întoreându-i i. 

fața spre lună o privi bănuitor. 
1— Ne-au sosit oaspeţi pe neaşteptate, A 
sosit contele, zise fata. 
"-— "A, neamţu) afurisit ! Căpitanul « o privi 
cercetător, Luna o privi deaşenienea.. * Fâja 
tinerei fete era atâi de blândă, atât de paş- 

„mică şi atât de sinceră ca şi faţa lunei. De 
sigur că aceste două nestatornica se înţe- 
legeau. A ae 

— Allan, el nu e neamţ, ci a nobil străin 
exilat, Un cavaler... a
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.— Nu mai există nobili, zise soldatul cu: 
un gest dispreţuitor. Congresul a hotărât 
aattel. Toţi oamenii sunt liberi şi egali din 

naştere. i Aa 
2— Totuşi nu sunt toţi egali, răspunse . 

Thankful, ale cărei priviri trădau o nedu- 
merire. Nici. măcar vacile nu sunt la fel. 

— Titlurile nu au nici o: valoare, adăugă 

căpitanul încăpăţinat. „ - 

"Urmă o tăcere penibilă. 

— Totuşi.nu ai dreptate, zise Thanktul. 

Mai există un nobil,. unul singur, e aristo- 

E eratul. „meu, nobiluj meu dia . gyrația naturei. 

: Căpitanul Brewster nu răspunse. Gesturile 

strengărești şi zâmbetul ascuns ce însoțeau. 

cuvintele acestei fete îndrăznețe păreau a. 

indiea pe. căpitanul Brewster! ca pe acel, unic 

nobil. 

Se vede că Browster: a interpretat cuvin- . 

- tele fetei în zcest sens, căci el o strânse la 

"hiopt.. Bratele ietci şi o parte a mantalei 

sale înfă işurau g gâtul căpitanului. Cei doi ti- 

-uari au stat câ va timp în această poziţiune, 

'egănâncdu. se în dr capta. şi stânga. In. ase- 

“menea monwente sublima sexul slab îşi păs- 

"troază de obiceisuai Line prezența de spirit 

decât animalul bărbătesc, căci pe când »ra-. 

“ul căpitan se ierdea' pe buzele “domnișoa- 

vei 'Phankful, ea auzi foarte bine. scârţâitul 

pur ţii dela curte şi Dutu să observe: că luna,
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urcându:se tot mai sus pe cer, începuse să 

devină. inoportună. 

Cu multă gingăşie, foarte îngândurată, „dar 

“energică fata se desprinse pe jumiitate diu 

braţele căpitanului. 
-— Povesteşte-mi ceva despre: tine, Alan. 

zise fata, invitându-l cu un gest ca să se 

aşeze lângă dânsa 'pe zid. Spune-mi tot, iu- 

bitule, dar absolut tot, -: DEN 

Ea îl privi drept în iaţă. Ochii ei “căipiii 

aveau de obicei-:o expresiune gravă, a- 
proape melancolică, ascunzând însă în adân- 
«urile lor o: încredere dulce, copilărească şi! 

_-um devotament blajin. Când genele lungi se 
„coborau de-asupra ochilor, ei 'căpătau o ex- 
presie de timiditate. In fata, unui bărbat, a- 
cești ochi păreau a spune: Eu sunt dreaptă, 
fi și “tn sincer. faţă de mine. 

„Nu îneape îndoială că orice bărbat, pri- 
i în aceşti ochi solieitatori, ar fi prefeşat 
să devină sperjur decât Să. pricinuiască Su- 

-părare bosesoarei lor. 

"Pe faţa căpitanului Brewster se: ivi, iar 
vechea expresie de nemulţumire. . 

— Toate merg prost, Thanktul, şi cauza 
„moastră e pierdută, Congresul. nu face nimic, 

- iar Vashington nu e: omul pentru o aseme- 
nea situaţie. In loc să pornească la Philadel- 
phia şi să înfrâneze cu baioneta plebea lui 
Huncok 'şi Adams, generalul. Washington 

„serie scrisori. Ceeace ne pseşte” e > conducii-
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torul. Bărbaţii din Conneecticul o simt cu_a- 
mărăciune. Dacă s'a pomenit în această pri- 
vinţă de persoana mea, pdaugă căpitanul cu 

_un:aer; de îngâmfare, aceasta s'a făcut pen- 

trucă se ştie de 'ce sacrificii sunt capabil și 

pentrucă. răzeşii. din Noua Britanie cunosc 

devotamentul meu: pentru. canza cea bună. 

Bu ştiu cât sufăr... AR aa 

Fata îl privi cu un aer de compătimire. 

Fruntea ei frumoasă s6 încreţi și, ochii ei 

blajini erau plini de iubire. - i 

» — Tartă-mă, Allan. “Am uitat, dragul meu, 

dar poate, ţi-e foame acum ?'. 

— Nu, acum' nu mi-e foame, răspunse că- 

pitanul cu un aer de „stoicism ; şi totuşi, - 

continuă el, a trecut o săptămână de când 

mam mai. mâncat carne. E 

— Bu. eu. ţi-am adus câte ceva. - 

După oarecari ezitări fata scoase, din um- 

bra zidului un coş-gi arătându-i două găini 

fripte, ea continuă: : Pe . | 

_— Astfel de găini nu se găsesc nici chiar 

"pe masa generalului. Washington. Eu le-am 

_păstrat pentru tine. Aci e o cească cu Mar-. 

meladă, din iceca care-ţi place ţie. (Cu un 

aer de duioşie). Ti-am adus şi o bucată da slă- 

nină. Au, dragu- Lia iii8 CÂnd Ne Vom 'age- 

za și noi la masa noastră ? Oare când se va 

- sfârşi acest teribil război ? Nu crezi că-ar 

fi mai bine să-l abandonaţi? Regele George - 

7
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nu e aşa de rău, precum se spune.nu e aşa? 
Mă gândeam (foarte confidențială) că tu şi 
el aţi putea aranja lucrurile fără concursul 

Imi Washington, care nu face altceva decât. 

să 'înfometeze oamenii, Dacă regele te-ar cu- 
noaşte aşa cum te cunosc eu, sunt sigură că 

cl ar face aşa cum'ai voi tu. 
Pe când vorbea, fata îi. întinse când pe 

„rând toate proviziunile. din coş, pe cari că- 

pitanul de vâri în buzunarele sale. Era însă 

o mare deosebire în mişcările lor: gesturile 
„fetei erau graţioase, “delicate, căpitanul 

însă, dată fiind statura sa uriaşă şi unitor-. 
ma militară, făcea o impresie ridicolă în 

timpul „acestei operaţiuni. | 

“— Nici odată nu mă. gândese la -mine, 

zise el vârând ouăle în buzunar, i iar găinile - 

în sânul mantalei, Nu mă: gândese nici -o- 
dată la mine şi nu dau sfaturi, când văd 

"că ele sunt prea puţin luate în' scamă. Am 

însă o datorie faţă de soldaţii mei -— faţă 

„de Connecticut (Aci căpitanul legă ceaşea 

cu: marmeladă în batistă), dar tebue să 
- mărturisesc că zelul meu pentru cauza 'cea 
bună ar putea să. mă îndemne la: o faptă 
mare, mai ales dacă cineva mă întărâtă. Nu 
am“ nici o pretenție ca să devin comardant, 
dar... ” 
'Thanktul cra entuziasmată, 

| U - .
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— Sunt sigură că dacă ai îi tu în fruntea 
armatei, pacea sar încheea în 14 'zile.: 

Nu există bărbat; care ar putea să reziste 

_complimentelor chiar exagerate ale unei 

femei, de care: se crede iubit. Bărbatul 

poate avea îndoeli cu privire la efectul a- 

cestor complimente asupra” părerilor unor 

“oameni cu judecată mai rece, el va fi însă 

încredințat că cel puţin această bunătate 

de femee îl înţelege şi că ea reprezintă a- 

numite adevăruri incontestabile, deşi .nere- 

cunoscule. Şi dacă complimentele vin de 

„la o fiinţă cu o guriţă aşa de caldă şi dulce, 

ele au o putere de convingere -mult mai 

mare decât sentinţa posteriorităţii. ” 

Foarte încântat soldatul îşi închecă man- 

taua la piept, unde vârâse găinile. ? 

„— Cred că acum trebue să pleci, zise ea . 

cu un aer de îngrijire maternă, po cure 

chiar şi fetele cele mai tinere îl adoptă faţă 

„de iubiții. lor, ca şi când vre-una din păpu- 

şele lor şi-ar fi schimbat deodată sexul, 

transformându-se întrun bărbat. 

- — 'Trebue să pleci, dragul meu, căci lata 

“Var supăra din cauza absenței mele. Vino 

Miercuri iar, scumpul meu, și să nu te duci 

Ja baluri, să nu te mai iuți la-alte fete. Și. 

să-mi dai de: ştire când îți va fi foame. 

“ Ochii ei căprii. îl priveau cu atâta dra- 

_goste, cu atâta îngrijorare şi erau atât de
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 solicitatori încât căpitanul nu se. putu opri 

s'o sărute din non. -: 
Urmă apoi încă o. ibrătisare de adio în 

timpul căreia căpitanul avuse grija să nw'si 

deterioreze proviziunile,: EI îşi pipăi buzu- 

narele și după ce se încredințase că ouăle- 

sunt intacte! îşi :luă ' rămas bun, dispărând 

în întuneric. Peşte „câteva. minute şoseaua 
" văsună sub copitele calului său. - 

- Ajuns în vârful colinei căpitanul sc po- 

neni în faţă cu doi călăreți, cari apăruseră 

din, umbră, somânduil să. stea. 

— Dv. sunteţi 'căpitanul 'Brewster, dacă 
nu mă înşel, zise unul din călăreti, 

— Da! Iar Dv. “sunteţi - maiorul Van 
Zandt, nu e. as? răspunse Browater ne- 
căjit..! a 

n — Aveţi dreptate. “Regret, _căpitane, dar... 
trebue să vă comunie că sunteţi prizonie- 
„rul meu. | 

— Din a cui: poruncă 3 af 
— Din ordinul generalisimului. 
— Pentru ce: 
— Pentru nesupunere şi instigaţii la re- 

voltă. 
Sabia căpitânului, care o trăsese la apa 

„Tiția celor doi: călăreţi, oscilă o clipă în aer. 
"Apoi căpitanul, frângându-şi sabia, o a- 
runcă: la picioarele: maiorului. * 
— "Continuaţi, zise - el riorticiinoa.
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— Nu intră în âtribuţiile mele de a vă 
atrage atenţia asupra pericolului ce  re- 

zultă din enervarea Dv. — mai ales în ceea 
ce priveşte proviziunile ce le aveţi în bu- 

„munâre, răspunse maiorul “foarte . liniştit. 

Dacă nu mă înşel proviziunile au suferit tot 

aşa de mult ca şi sabia Dv. Inainte mary! 

Căpitânul Brewater, urmând pe cei doi 

călăreţi, privea cu jale cum  gălbenugul 

ouălor sparte, prelingându-se pe burta ca- 

lulai, sd scurgea la pământ. 
- 

UL 

a D-şoara Phankful rămăsese lângă zid. 

pupă plecarea căpitanului, fata se întoarse 

și se strecură . ca o umbră până la stra-. 

sina şurei, iar daci prin grădină din pom 

pom pânii la uşa bucătăriei „prin, care 

intra în casă. . ă 

Uvcând repede scările din dos, Thaniful 

intră în camera ei, în a cărei fereastră a- 

ezase lumânarea cu: o oră în urmă. Fatu 

aprinse lumânarea şi o aşeză -pe masă. A- 

poi desbrăcă mantaua lungă şi-şi aranjă 

părul în faţa oglindei pentru a şterge arice 

urmă a acestei întâlniri nocturne. 

Unui bărbat.i se poate întâmpla să fie 
distrat. după pie sa: el uită 

poate. să'și a i Za braleta A ă îndepăr- 

:Dibl. «Mineri. IXBA2IPI de: P5ITARĂ £ 
au ti



18 .: 7 "BRET HARTE 

teze fivuf lung de.păr ce-i atârnă de vre-un 

nasture al lainei sale. Dar, în ceeace pri- 
veşte femeea, — de, pisica nu se trădează 

când vine de la oala cu lapte. 
Thankful părea satisfăcută de acest exa- 

men în faţa oglindei şi nu încape, îndoială 

că ca avea motive să „fie mulţămită. deşi 
toaleta ci nu era tocmai după ultiinul jur- 

nal. Orice mișcare a corpului ei mlădios 

trăda o simetrie desăvârşită şi cine o pri- 
vea de la căpşorul ci drăguţ. până la picio- 

ruse, putea fi încredinţat că totul + era -nafu- 

“val şi frumos, | 
„După câtva timp 'Thankful deschise uşa 

-şi 'aseultă, apoi trecu încet în antreu. Era 

„ întuneric, numai prin crăpătura de sub 
- uşa salonului. se vedea lumină, In acest 
-moment 'Phankful fu apucată de o. mână şi 
atrasă în sufragerie. Cel'ce o conducea 
umbla pe dibuite, lovindu-se de' mobile. 
Thankful râdea. Deodată lumânarea iu 

"aprinsă şi Thankful 'se găsi în faţa tatălui. 

ei, un moşneag cărunt de vre-o.60 ani... 

Ai. fost afară, domnişoară Thonkfal ? 
— Da! E - „N Ai 

— Şi nu ai fost singură ? 

— Nu, “zise Thankful zâmbind. “Acest 

zâmbet pomea din colţurile ochilor ei că- 
prii şi se întinse până în gropiţele de pe 
obraz, sfârșind prin a desveli un şir. de din-
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țişori albi. Nu, nu am fost singură, adaugă 

Thankful. >. . 

— Cu cine întrebă - bătrânul, a , cărui e. 
nergie începuse să scadă în faţa acestei + 

strengăriţe. 

Thanktul se aşeză "pe “masti, balonsând 

_piciorele, eg 
— Tată, am fost cu căpitanăl Brewster 

din contingentul Connecticut. . . - 

—' Cu omul acela ? 

—.Da cu omul acela! 
—Iţi interzice de al mai "vedea | | 

Thankful, ţinându-se cu mâinile de mar- 

ginele mesei, balansa. şi mai mult cu: pi- 

cioarele. 

— Il voiu rovedea de câte ori „voi avea 

“plăcere, A 

— Thankful Blossom ! 

— Abner Blossom.!. 

Bătrânul,  schimbându:şi tonul de admo- 

nestare părintească, adoptă un. limbaj mai 

confidenţial. - 

— Precum văd tu nu şti ce :se vorbeşte 

despre Browster. Află. deci că-el aţâţă regi- 

mentul la 'revoltă, că trădează cauza 

noastră. î - 

„— Şi de când te interesezi” tu aşa de sault 

de această cauză 2 De când îţi vinzi ceres şi 

lele cu preţuri îndoite ? Do „când „mi-ai 

spus că te bucuri că eu nu' fae politică 2 

„ a
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—: Taci,. zise. bătrânul, arătând spre. usa 
-- salonului, 

— Faci, repetă Thankful. Nu mai “vreau 
să aud acest- cuvânt. Toată lumea îmi: zice: 

„taci! Contele: zice: taci, Allan zice: taci, 
"tu zici: taci. M'am săturat de acest: taci. 
Ah, oare nu există un om în lume, de la 
care nu ar trebui să aud: acest cuvânt. 
Thanktul îşi ridică ochii spre tavan. 
— Eşti nesocotită şi indiscretă, de aceea e 

nevoo de această admonestare. 
Thankful se mai balansa puţin po masă, a- 

poi sări jos şi-l apucă pe bătrân de mânecă, 
privindu-l bănuitoare. 
— De ce m'ai oprit ca să intru î în salon ? 

De ce m'ai adus aci ? | 
" Pentru: un moment bătrânul își 'viordu 

cumpătul, . 

— Pentru că...  pentrucă,., dar nu sti că 
contele... 

— 'Ţi-e teamă să nu afle contele” că am 
uu amant ? Bine, atunci voiu intra la dân- 
sul şi îi voiu spune totul, zise Thanktul, 
apropiindu-se de ușă, | 

— De ce nn i-ai spus'o'' cu o oră mai 
înainte, când. te-ai furişat . afară, zise hbă- 
trânul, luând'o de mân. Dar aceasta ITU. 
îimportă acum. Eu nu. te-am: reţinut” din 
cauza contelui. Când ai plecat a mai sosit. 
un tânăr; se pare că e un om. de vază, 

*
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Acum. discuta | cu contele într'6 limbă străli- 

nii, probabil : italieneşte. . 

— Nu ştiu, zise “Thankful înzanăurati : 

— Pe unde a venit? PR 

Ea bănuia că tânărul acela a „văzat?o cu 

căpitanul! Brewster... A i 

„— Dinspre oraş. 

Thankful se linişti. 

Lmâna'o 'de : mână, bătrânul deschise Ea 

salonului şi o prezeutiă oaspeţilor. 

— Fiica mea, 'Phanktul Blossom! i 

Doi donini, cari convergau „langă : sobă, 

se sculară imediat. 

Unul din. ei înaintă eu um aer confiden-. 

tial, dar politicos.: Accentul „său îl trădu 

“că e străin. * 
__— Buntem. foarte încântăti, domwigoară. . 

Eram dezolat. asemenea şi pyietonul meu, 

baronul Pomposo, căci nu mai aveam spe 

vaută să vă vedem. - 

Un surâs aproape impereaptibii. se ivi” 

pe “fata: brună a boronului, ale cărui pri- 

"xiri păreau că exprimă un” repro$ faţă de 

tovarăşul său. Baronul se “înclină. | | 

Thankful execută plecăciunea . ce. sa: 0- 

bişnuia atunci: odată. cu mlădierea corpu- 

lui, piciorul drept glisa în semicera înainte. 

Acest picioruş însii era atât de frumos. şi . 

întreaga figură a fetei atât de încântă- 

- toare, în cât baronul n şi putut ascunde 

“admiraţia. |
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Pata constatase dintro singură ochire că 
bi sonul iera frumos. 

După prezentare bătrânul Blossom se în- 
 tveţinu «cu contele asupra: felului, cum pe- 

- meralisimul Washington . înţelegea să con- 
ducă! afacerile, cât și asupra atitudinei Con- 
aresului, .- E 
Intrun alt colţ al odăei. baronul şi Thanl- 

ful vorbeau. despre baluri, despre fetele din . 
Morristown, - despre micile intrigi din car- 

„tierul general, despre „maiorul Vân Zandt 
şi despre alte persoane „din anturajul lui 
W'ashington. 
Afară se desliinţuise: Dn visevl, “Intreaga 

vatură, se schimbase. Luna dispăruse şi ce- 
" xul era acoperit de "nori. - Ningea ca. în toiul 
ernei. 

Thanktul şi baronul se îndrepiară. spre 

“uşa din dos, pentru a obseiva - această 

schimbare meteorologică. 

"Privind. câmpia; acoperită de zăpadă, 
"Thankful. avu senzaţia ca şi când ar fi 
uitat toate amintirile din trecut, ca și când | 
urmele paşilor ei din ultimele ceasuri sar 
fi giers de mult. Zidul de lângă drum şi 
vechea şură îi upăreau cu, nişte lueruri 
străine, necunoscute... . - 

A- fost ea vre-odată. acolot Văzuta ea pe 
-ăpitanul Brewster ! ? Totul i se părea, o în- 
chipuire, | 
„Deodată vântul trânti uşa de la spate şi:
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Thonkful fu împinsă afară. Fata scoase un 
jipăt uşor, baronul o prinze de'talie şi cum 

vântul se năpustea cu furie asupra lor, el 
se apropiă şi mai mult de dânsa. Cei doi 

tiueri erau singuri.. Thankful îi aruncă os: 
privire şăpalmică; ea observă cu surprindere 

că ochii baronului erau foarte strălucitori i, 
„blânzi şi—precum îi se părea—prea | pravi 

pehtru această - situaţie. O nouă : ' senzaţie 

„o făcu să tresară, o. senzaţie pe care nu o 

“cunoscuse până în acea clipă şi pe când ea 

îl privi cu un aer de teamă și aşteptare, 

baronul se plecă şi o sărută. Thankful îl 

privi turburată. Tu clipa următoare însă 

ea îl lovi ci. palma în faţă şi dispăru în 

întunerie. i 

- Bătrânul Blossom eşi în cxirte: ol era foar- 

te surprins. văzând că baronul rămăsese 

singur, 

Thanktui. rointrase în 'casii „prin “uşa din 

fuţă; ea părea foarte calmă, ca şi când ni-i: 

mic nu sar. fi întâmplat. , 

Dimineata, când bătrânul. “Blossom cio- 

căni la uşa fiicei” sale, el o găsi îmbrăcată. 

'Thankful era palidă și indispusă 

— Dacă te-ai, sculat aşa de vreme, ai fi 

putut să asişti la plecarea oaspeţilor noştri 

7 

. 

- si să le: urezi călătorie bună, mai ales ba- 

vonului, care părea 'cam indispus din cauza . 

absenței tale. N E 

Thanktul se înroşi. ,
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“ţi-a dat dovezi de politeţă... 

7 

— De când 'se simte nevoe ca să fiu pri- 
mitoare faţă de orice nătărău. străin, care 

din, întâmplare 'se abate pe la noi; zis6. 

Thankful cu amărăciune. - 
— Baronul. e un. adevărat cavaler; el 

N 

—; Politeţă ! Intr'adevăr! .- * 
— Nu cumva baronul: a îndrăznit... D. 

„Blossom o privi. scrutător., 

— Nu, nu răspunse Thankful rogind. Nu 

scrisoare ? | 
— Da. Fae.pringoare că e de la căpităniul 

“Brewster, zise. bătrânul, întinzându-i seri- 
„soarea „Ea a fost adusă de. un: băiat "din 
„iabără. „Așeultă sfatul meu, Thankful. Că- 

- pitanul nu e demn de tine. 
Thankful. luă scrisoarea cu un et dis- 

i „preţuitor. Scrisoarea era scrisă în grabă 

"si plină de greşeli ' ortografice. * Căpitanul - 

Brewster îi făcu cunoscut că a fost arestat. 

pentru instigaţii. La sfârşit . îi comunică 
trista soartă ce au avut”o darurile ei, 'ru- 
mând'o să-i mai trimită câte :ceva. 
“"Phanktul citi scrisoarea, o reciti şi: apoi 

o rupse: Aducându-şi apoi aminte că  a- 

ceasta e: prima scrisoare de la iubitul. ei, 

pe care ea nu o păstrează, Thankiul se 2ăz- 
ni să reconstitue scrisoare. Văzând că nu 
veuseste şi stăpânită. de un nou capriciu, ea 

aruncă bucățile de hărtie pe fereastră, 

"Sa întâmplat nimic. „Dar. ce ai acolo ?, O:
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In tot timpul zilei Thankful era mai dis-. 
trată si mai capricioasă ca oricând. Ea se 
simţi mai uşurată când află că tatăl ei a 

“plecat la Morristowri. Spre amiazi ninsoa- 
„rea încetă. a 

“In acest:timp. Thankful, era ocupată cu 

gospodăria, dar şi. cu propriile ci gânduri, 
cari azi se deosebeau foarte mult de cele 

de toate zilele... Si De E 
Spre seară sosiră noui oaspeţi; în „curte . 

“se auzeau voci şi tropot de copite. Lucrul 

nu era neobişnuit în acele timpuri, "întru 

rât curtea arendașului  Blossom, fiind. si- - 

mată la șosea, era o etapă pentru ' trupe - 

şi pentru trăsurile comisarilor. ce treceau 

pe acolo. - E Ia 

-Mhankful nu 'auzise sgomotul de afară; 

negrul Cesar, sluga arendâşului, o deşteptă 

din visurile Gl. 

— Domnişoară, soldaţii fac tabără în fata - 

casei, iar în salon un ofițer s'a trântit pe 

„canapea, cu picioarele- pe masă. -. . 

Thankful sări în sus ca arsă şi impin- 

gând pe negru la o parte cobori "repede 

scara şi deschise ușa: salonului. Negrul a- 
_vuse dreptate. Un ofiţer şedea tolănit pe 

canapea, ci cismele împintenat> pe „masă. 
La apariţiă fetei otiţerul sări drept, în sus. 

— Scuzaţi, domnişoară, dar nu mam, 25 

teptat să găsesc po: cinova în: această casă, | 

cu utât mai putin o "doamnă. * o -
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P zapat do Frumusetea: fetei, ofiţerul ezită 

“un monient. . : 
_— Bu sunt Inaiorul Van Zandt. 

| — Si eu Thanktul  Blossom,: zise fata cu 
mândrie. 

Instinctul ei temeost zhicise incurcăitura 
ofiteruiui. Acestă Pireu surprins, - auzind 

numele fetei. . -. pe 
-— Thanktul Dlossonu î repetă el. Fiica . 

d-lui Blossom ? ” îi 
„— Da. Tata se va. înapoia în curând” de” 
lo” Movristown. 

-Thanklul simţi . deodată o mare neliniște. 

| Ochii ei păreau a'l întreba: . Tata se va re- 
întoarce, nu e aşa? - . Cc 

Ofiţerul îi răspunse! mai mult en. “ochii . 
"de căi cu gura. Duvă o clipă maiorul zise: 
„= Ti nu-se va reîntoarce azi şi poate - 
“nici mâine. Tatăl Dv. e prizonier. 

Thanktul îi aruncă o privire. cușmănoasă, 

: — Prizonier ? Pentru. ce î 
— Pentru .că.a dat ajutor dusuavului, a a- 

di apostind - spioni. . | 
: Thanktul se înroşi aducângia- -şi aminte 
do incidentul cu baronul, de sărutul furati. 
Pentru un. moment fata îşi pierdu” cumpă- 
tul si se simţi foarte. ruşinată, ca şi când 
maiorul ar fi fost martorul. acelei scene. 
Maiorul! observă încurcătura fetei, dar el o 
interpretă în alt “sens . " 
— In cazul. acesta probabil că si eu sunt 

î. 
i
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prizonieră ? zise 'Thankful, ridicând tonul 
şi postându-se drept în faţa ofițerului. Dom 
nii în chestie au fost oaspeţii | casei, prin 
urmare oaspeţii mei şi dacă ei sunt spioni, 
atunci şi eu sunt vinovată, fiindcă i-am. 
găzduit. Aşa e, domnul meu, şi îmi pare 
bine că am găzduit nişte persoane atât de . 

gentile, cari nu s'au înjosit să insulte. o fată 
rămasă singură, fără mamă, fără. sprijin... 

Maiorul o privi cu un aer de durere şi 
ilaritate, dar în loc de ori ce răspuns'el se 

înclină în fața fetei,:care se îndârji și mai 

mult, văzând că ofiţerul are aerul s'0 .com= 

vătimească, : | 

— Cine 'sunt aceşti spioni şi cine "e. de- 
uncicutul? Ea îl privi tu. un. aer. pro- 

vocatori . Ra 

— Tatăl D- voastră, dommişoară Whanhkra 
ful, era de mult bănuit că furnizează pro- 
viziuni Husşmamului.  Polifica - generalisi- 
mului cerea însă să. nu se. dea prea multă - 

atențiune preferințelor politice ale necom- 

batanţilor şi să se caute a-i atrage în ta-. 
băra noastră, acordându-le oarecari avan- 

taie şi. privilegii. Când sa aflat însă că 
doi străini sub nume. falşe, având însă pa- 

şaporte în. regulă, '. aul fost . giăizduiţi în: 

casa D-voastră... “ 
" Thanktul se grăbi să întrerupă : 

— D-voastră faceţi aluzie la contele Fer- 

dinand şi la. baronul «Porhposo; doi cava-
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leri cinstiţi şi dacă ei au avut plăcerea si 
-. acorde atenţie. unei fete, ca:e deşi nu face 

parte din: aristoeraţie.,  . ” 
“Maiorul se înclină zâmbind. 
„—' Dacă D-voastră constataţi: acest fapt, 

"domnişoâră dragă — și 'sunt sigur că pu-. 
teți. face. această constatare — de vreme 
ce sunteţi. atât” de încântătoare, — atunci 

„de 'sigur că tatăl: D-voastră va [i pus în 
- libertate, Generalisimul nn. dispreţueşte in- 

 Pluenţa şi farmecele sexului frumos,.. 
: Rovoltată.. de „zâmbetul. maiorului, Thank- 

ta isbucni :”: 
— Cum se: aumeşte deruncântul ? Cine 

“a îndrăznit? 7 i, 
— „Denunciantul: se află de: asemenea.: a- 

vestat; e căpitanul: Brewster. din. contin- 
„sentul Connecticut, .. i 

'Thankful. schimbă feţe: feţe. 
— Aceasta -e o minciună, minciuna : unui 

laş! A 

Ofiţerul . se înclină“ zâmbind * “din nou. 
“Thankful eşi. şi urcă repede scările, iar 
peste câteva clipe. reapăru îmbrăcată în 
"costum de călărie: 
a, Cred; că. am voe să plec ca să: vizitez 

-pe tatăl mew, ziseThanktul, evitând să. se 
uite în faţa maiorului. A 

_— Sunteţi. liberă, domnişoară, Ordinele 
" mele nu vă privesc “pe D-voastră. „Pati-ni 

voce să vă ţin: scara. . 

IA ă a ă Ri | N
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Thankful nu: răspunse. In acest timp ne- 
gerul Cesar adusese calul la poartă.: o 

„Refuzând mâna maiorului, fata se urcă 
uşor pe șea, pe când ofiţerul ţinea hiiţurile. 
— Un cuvânt, domnişoară Thanktul! 

— Lăsăţi-mă, zise 'Thankful: în : culmea 

enervărei. a 

— Un moment, vă rog! 
Cu toate că maiorul ţinea hăţurile, calul 

începuse sii cabreze şi Thanktul era în pe- 

vicol să cadă de pe cal. Ruşinată gi înfu- 

riată! peste miisură,: Thanktul îl lovi pe o: 

fițer' cu cravasa peste obraz.. E - 

 Scăpând. hăţurile calului, :maiorul îşi în- 

toarse faţa spre ea: Faţa sa era palidă, în 

afari de o dungă roşie care o traversa de 

la tâmplă până la bărbie.. asi 

— Nu voiam să-vă rețin, zise el liniştit. 

Voiam numai să vă rog ca să comunicaţi 

generalisimului că eu; înainte de a vă ve- 

dea, nu'am avut. cunoştinţă despre pro- 

zența D-voastră aci şi că din acest moment 

am procedat iaţă de D-voastră așa cum se 

cuvine unui ofițer şi gentilom.  — 

In acest timp Thankful se îndepărtase în 

goana calului. Maiorul reintră în casă. Cei. 

- câţiva soldaţi cari au asistat +a această - 

“scenă, se fereau să privească în faţa palidă 

și în ochii seânteetori ai ofițerului. :. :: ” 

Thankful se gândea la. Allan, caro e!“ 

prizonier. şi avea ;nevoe: de ajutorul ei. Nu-i
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venea să creadă că el a» fi trădato întrade- 
văr. Ea se gândea cu oarecare” amărăciune 
şi-la baronul Pomposo şi ardea' de nerăb- 
dare să-l vadă şi să-i facă reproşuri pentru 
sărutul furat, de la care — credea ca —i 
sa 'tras ţoată ruşinea şi toată îngnijorarea 
de acum. Thankful își aduse aminte şi de 
tatăl ei. şi sfârgi prin a uri toată lumea. 
Dar pe lângă toate acestea: grija pentru 

tatăl ei, revolta contra baronului şi amă- 
văciunea ce o simţea din cauza purtărei lui 
Allan, pe lângă toate acestea o chinuia un 

"gând, pe care nu-l. putea alunga, ori cât ar 
„fi. voit so facă; era amintirea feţei palide 

şi frumoase a maiorului Van Zandt, cu. 
dunga roşie ce î-o făcuse cravaşa ei. 

: Vântul -ce 'se 'stârpise, mult mai sprinten de cât calul domnişoarei "'Thankful, so transformase în furtună la sosirea ei în Morristown, . . A ă - Casa, în -care se afla cartierul general a! lui Washington, era. situată pe: o colină. A În interiorul casei domnea un : semiîntu- meric lugubru, ascetic. Focul din sala de de recepție şi din sufragerie cra aproape stins, - a - Tot mobilierul din hala de Ja “mijloc se compunea, din câteva scaune de trestie. Pe un scaun dormea un negru, camerierul ge- 
N .
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neralisimului. In sufragerie lângă sobă. doi .. 

ofiteri conversau cu jumătate voce pentru 
a nu turbura liniştea sanctuarului de alăi- 

turi unde se afla generalisimul. Uşa acelei 

camere era . întredeschisă.. O lampă ce a-. 

fâva de pe tavan, aruncă lumina ei pa- 

lidă asupra scaunelor fără lustru, asupra 

dulapului monstruos, asupra mesei din-mii- 

loc și în sfârsit asupra figarei! unui băr- 

bat, care şedea nemișcat lângă sobă, -Fi- 

gura lui Washington reprodusă de 'atunci 

în atâtea tablouri: şi. portrete, e cunoscută 

în toată lumea. Această împerechere de 

blândeţe, demnitate şi putere, această întru 

pare a enorgiei şi a răbdărei filosofice: a- 

fost descrisă atât de des, încât ne putea 

mărgini a menţiona numai. câteva: amă- . 

nuante, e a 

In atitudinea acestei figuri, în echilibrul 

ei fizic şi chiăr: în amănuntele”: îmbrăcă- 

mintei se manifesta un exclusivism. aris- 

tocratie. Era atitudinea unui rege, — a unui 

rege, care prin ironia împrejurărilor, ducea: 

„atunci o luptă contra - oricărei regalităti, 

era un domnitor, care lupta pentru dreptul 
cetățenilor de a s6 guverna singuri şi Pe 

cari totuşi îi guverna el, pe baza. dreptului 

său înăscut. . : Ă 

De afară se auzea tropot de cal, strigătul 

sentinelei şi vocile. ofiterilor de serviciu. . 

7
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Se plirea însă că acest sgomot nu. turbură 
câtuşi de puţin” gândurile lui Washington. 

” Uşa se. deschistse şi aerul rece de: afară 
începuse să. pătrundă înăuntru. | ” 
Din hală se auzia un. foşnet de ihaine fe- 

meeşti, soapte şi după câteva clipe un tânăr 
cfiţer se prezintă în faţa generalisimului a- 
dâncit în gânduri. Era adjutantul săi, colo- 

„nelul Hamilton. -: . Da 
— Scuzaţi, domnule general. dar... 
"— Nu e nevoe de scuze, căci nu m'aide- 

- raniat, zise. Washingtori liniştit. 
— Afară eo doamnă tânără, care doreşte a 

fi primită în audienţă; e Thankful Blossom, 
fiica lui Abner Blossom, 'achzat şi arestat pentru "că a' dat concurs dușmanului. | —Thankful. Blossom? întrebă. Washington. 
— Poate vă „aduceţi aminte, Excelenţă, de 

această - frumuseţe provincială, o adevănatii » perlă a acestei regiuni. E vorba de Cresida _? epopeei noastre din “Morristowm, acega care - „a îndemnat pe! galantul căpitan Brewster din Connecticut, o. 0. 
„— Aveţi o memvorie mai bună de cât mine, - d-le colonel. memoria unui bărbat mai tâ- năr, în asemenea chestiuni, zise, Washington 

râzând. . . îs , ir - 
Colonelul se înroşi. | Da 

- — Si totuşi mi se pare că am auzit despre acest fenomen. In oric6 caz lăsaţi-o să intre, împreună cu cei ce-o însoţese, adăugă Wa- shington. e - Ia 
ț [ti ._



THANKPUL DLOSSOM 33 

— Ea a venit singură, domnule general. 

— Un motiv mai mult ca să-i acordăm 

toată atenţia. Să nu o mai lăsăm să aştepte. 

Vă rog s'o introduceţi imediat şi — singură, 

aşa cum a venit. 

Colonelul se înclină şi se retrase. In clipa 

următoare uşa se deschise şi Thankiul in- 

tră. Era latât de încântătoare în costumul 

"ei de amazonă, atât de tânără şi originală 

în frumuseţea ci şi mai'ales atât de îndrăz-. 

neață şi energică în îndeplinirea misiunei 

ce o adusese aci, încât Washington, renun- 

tând la formele: obişnuite şi grâve. ale eti- 

chetei, înaintă cu câţiva paşi spre dânsa şi 

luând'o de mână o conduse: la scaunul pe 

care-l ocupase el până acum. Genera ul ră- 

măsese în picioare. 

— Cunose numele D- voasire, dozinişoara, 

zise Washington liniştit. Insă chiar dacă nu 

Taş cunoaste, ar fi suficientă scrisoarea de 
recomandaţie cu care v'a înzestrat natura; o 

recomandațţie care vă asigură oriunde 0 

bună primire. Cu ce vă pot servi? 

Dar vai, semi întumericul solemn din ca- 

meră şi ţinuta gravă şi demnă a acestui mare 

bărbat, făcuseră să pălească strălucirea o- 

chilor' ei căprii. Roşaţa feţei, datorită â ât 
furtuneide afară cât şi emoţiei ei sufletești, 

dispăruse şi iritaţiunea de mai “înainte: fă- 

cuse loc unei slăbiciuni neobişnuite. Thank- 

ful abia îşi putu reţine lacrămile ce se ivi- 

Bibi. «Minerrei», No. 216. . a 
.



34 | BRET MARTE 

seră în ochii ei frumoşi, când privirile: iei se 
întâlniră. cu ochii blajini şi eaimi ai aces- 

tui bărbat. . - 
— Motivul vizitei D- voastre e uşor.de ghi- 

cit şi întradevăr fapta D-voastre vă face 

cinste, zise Washington. E frumos, când o 

„fiică se îngrijeşte de tatăl ei, chiar dacă a- 

cesta ar fi greșit. | 

* La aceste cuvinte Thanktul se ridică. O- 
chii ei îşi recăpiitaseră strălucirea. Durerea 

ce o simţise din cauza nenorocirei tatălui ei 

şi care făcuse să-i tremure buzele într'un 
acces de plâns, dispăruse deodată.. | 

— Nu am venit ca să vă. vorbesc despre 
tatăl meu; nu am alergat singură aci pe o 

vrem& atât de rea ca să vă vorbese despre 
dânsul, Cred că tatăl meu selpoate apăra 

singur. Am venit ca să vorbese despre mine, 

despre minciunile ce sau: răspândit în pri-! 
vința mea şi a iubitului meu, căpitanul 
Brewster, care se află acum la închisoare. 

„pentru că iubește o fată, care nu face poli- 
tică şi care nu are interes pentru cauza 
D-voastre,. ca; şi când orice tânăr ar trebui să 
ceară sfatul D-voastre în afacerile sale in- 
time. Se afirmă că tatăl meu ar fi adăpostit 
spioni. Vă cer scuze, Excelenţă, dar eu am 
constatat că erau doi cavaleri. cinstiţi, cari 
mi-au acordat oarecare atenţie. S'a mai zis 

„că iubitul meu, căpitanul Allan. Brewster,



THANKFUL BLUSSOM , d 

ar fi făcut acest denunţ. De accea am: venit 

aci: am venit pentru a vă cere să nu saerifi- 

cați reputaţia unei fete: intereselor - politice. 

şi să nu se mai trimită soldaţi în casa unui 

arendaş cinstit, soldaţi cari vin să spioneze 

şi cari pentru ia o putea face, nu se sfiese 

să ponească o biată fată din prioipria ci casă. 

In timpul acestei cuvântări fata ei plină 

de enerpie şi roşie de indignare se apropiase : 

de trăsăturile demne şi de ochii calmi ai ma- 

relui comandant. e 

Spre marea ci consternare Washington se 

plecă şi o sărută drept în mijlocul frunţei ci 

îndrăzneţe. . : Die 

— Luaţi loc, domnişoară Blossom, zise cl, 

_ aşezându-se pe un scaun. Luaţi loc şi ascul-" 

taţi-mă o clipă. Acel ofiţer, care *si îndepli- 

neşte misiumea neplăcută de a supraveghea 

curtea, tatălui 'D-voastre, e un membru a) 

familiei mele militare, un cavaler. Dacă el 

ar fi greşit, spre ruşinea lui şi ia mea... 

Thankful interveni repede: . | 

— Nu, mu! El s'a purtat foarte cuviineios. 

Tu, dinpotrivă, am fost poalte... 

'Thankful se opri. Faţa palidă a maiorului, 

cu dunga loviturei de cravaşă, îi apăruse 

iar înaintea, ochilor. o 

— Sun convins că maiorul Van Zandt va 

fi ştiut să țină seamă de supărarea D-voa- 

stre, zise Washington, privind'o semnifica- 

tiv. Daţi-mi voe însă ca să limurese un ab
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punct, asupra căruia nu suntem de aceeași 
părere.  - a - E 
Apropiindu-se de uşă, Washington chemă 

pe adiutantul său. care. se prezintă eu un 
teanc de hârtii. El se uită zâmbind la diom- 

„ nişoara Thankful, ca şi când ar fi auzit con- 
vorbirea ei-cu generalul, convorbire care nu 
era lipsită de o nuanţă umoristică. 
Colonelul Hamilton răsfoi hârtiile. Thank- 

ful îşi muşcă buzele, căci se simţi foarte je- 
nată. După -câteva secunde colonelul Hamil- - 
ton îi prezintă o hârtie. - 
— Acesta e denunţul. 
— Citiţi, zise Washington liniştit, . 
“Denunţul, de altfel foarte Iaconic, arăta că 

arendaşul Abner Blossom: obişnuia, să adă- 
postească încasa, lui doi domni străini: con 
tele Ferdinand şi baronul Pomposo — bă- 
nuiți a fi duşmanii cauzei şi spioni. : 
Denunţul era. semnat de: Allan Brewster, 

„căpitan din Connecticut, : - :. = 
Thankful recunoscu scrierea şi ortografia 

lui Allan. Ea, se ridică de pe scaun. Ochii ei 
- irădau „0 surprindere şi o îngrijorare tot aşa de sinceră ca.şi indignarea, ei de mai - înainte. i Pi 

— Aţi uitat,- domnişoară 'Thanktul, că încă nu mi-aţi spus cu ce vă pot servi, zis 
VVashinston. Era imposibil ca d-voastre 

„Să vă ma; interesaţi de căpitanul Brew- ster, care. a făcut depoziţii defavorabile
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d-voastre și... celorlalţi prieteni ai d-voas- 
tre. Asemenea nici pentru aceştia nu tre- 

bue să vă îngrijiţi, de vreme ce ci au ră-. 
mas liberi şi necunoscuţi: Dacă puteţi do- 

vedi că ci nu sunt spioni și . nici duşmani 
ai cauzei noastre, atunci tatăl. d-voastre. 

va fi pus imediat în. libertate. Permiteţi- 

mi însă o singură întrebare.. Pentru ce cre- 

deţi d-voastre că acești străini sunt oame- . 
ni cinstiţi? 

— Pentru că 'sunt... zavaleri. 
— 'Trehue să ştiţi că printre, spioni sunt 

şi oameni de bună familie, oameni  talen- 

taţi şi cu bune purtări în societate. Dar 
voate aveţi .şi alte argumente? : 
— Părerea: mea se întemeiază pe faptul 

că ei au vorbit numai cu mine, 'zise Thank- 
ful roşmad. Fi au preferat să stea cu mine 
de vorbă de cât cu tatăl meu. Afară. de a- 
ceasța ei nu vorbeau despre politică, ci... 

despre! alte 'lueruri, cum obişnuese tinerii. 
Pe baronul Pomposo nu Pam văzut de cât 

0 singură dată, dar el...: 
Thanilful se încurcă cu desăvârşire. | 

- Tot se ştiu e că ei nu erau spioni... aşa! 
Washimgton o privi cn bunătate. 

— VWrebue să vă mai întreb un lucru. 
Indiferent . dacă - informaţiunile  d-voastre 
sunt sau nu fondate, d-voastre trebue să 
știți că dacă chestiunea se prezintă . aşi
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cum aţi spus, eu nu. pot lua nici o măsură 
Gontra acelor domni, în cazul contrar însă 
învinuirea ce i se aduce tatălui d-voastre 
sar dovedi ca falşă. Pentru a clarifica 
lucrurile vă întreb dacă sunteţi, “dispusă 
de a .face colonelulu:, Hamilton o descriere 
amănunțită -a celor doui cavaleri, deserip- 
țimne pe care căpitanul. Brewster — din 
motive foarte explicabile — na putut so 
facă. 
După oare cari ezitări Thankful începu 

să facă. deseripţia contelui. Ea. începuse! 
cu acesta, deoarece i se păruse că'o mai 

„uşor şi întradevăr, când veni vorba despre 
baronul” Pomposo, fata se încursă. După 
primele semnalmente ale baronului colone- 
lul Hamilton tresări, aruncând o privire 
asupra lui. Washington. Acesta îi făcu -un 
gest, invitându-l să tacă. 
— Și acest domn, acest.baron... a , 
— Pomposo, adăugă “Thankful cu. mân- . 

drie, - o Pe 
Pe iata. colonelului se ivi un: 

Washington rămăsese liniștit, - * 
„— Dati-mi. voe să vă' întreb, dacă baro-. nul va făcut vre-o propunere cimstită de dragoste, dacă tatăl d-voastre avea cunoş- tinţă despre aceasta Şi dacă o domnişoară că d-voastră ar îi putut so primească? 

— Tata unii Va racomandat,: cerându-mi 
4 

zâmbet. '
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să fiu amabili faţă de dânsul. Baronul... 
ma... sărutat şi eu... lam pălmuit. 
Colonelul Hamilton isbueni întrun ho- 

hot de râs, spre marea mirare a domni- 

şoarei -Thankful. , Di 

Washington rămăsese imapasibil. 

— Mi se pare că am recunoscut -pe anul 

din cei doi domni. Probabil că imstinctul 
d-voastre nu v'a înşelat. In orice: caz pu- 

teţi îi sipmră că v'om cerceta cazul şi că 
tatăl d-voastre se va: bucura de toată con- 

descendența noastră. * 

- — Mulţumesc, Excelenţii. "Acum: : însă, 

cred că... trebue să plec acasă. E te vziu şi 

drumul lung... - 

Washington zâmbi. 

— Acest lueru constitue un motiv: mar 

mult ca să vă rețin ca oaspe al soţiei 

mele, cel puţin până mâine. Doamna Wa- 

'shington - nu va permite ca domnişoara 

Thamkful” să părăsească casa noastră, fără 

un act de ospitalitate şi fără un sfat din 

partea ei. . ' A 

Colonelul Hamilton fu însărcinat să im- 

ivoducă-pe tânăra fată. la - doamna Wa- 

shington: Di 

La reîntoarcere 2olonelul - Hamilton sc 

uită zâmbind la superiorul său. i 

— Dacă presupunerile d-voastre COnNCOr-.- 

dă- cu ale mele, zise Washington, atunci în-
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" țelegeţi că chestiunea. e atât de delicată, în 
cât aţi face b'me să: păstraţi  deocamdață 
absolută diserețiune. In orice caz veţi e- 

„vita de a face vre-o aluzie faţă de domnul 
” în chestie: - 

— La ordin, domnule. genera]. Dar vă 
rog ami permite o întrebare. Credeţi 
d-voastre că este vorba de altceva de zâi 

- de o simpatie trecătoare pentru o fată fru- 
_moasă... ! . | ÎN 

Washington îi puse mâna pe umăr. ' 
— Dacă vam spus 'să păstraţi disereţiu- 
ne, am ,făcut'o pentru că -raam decis să 
cercetez personal - această chestiune. 
— Seuzaţi, Excelenţă, dar după părerea 

mea nu e de cât o intrigă a acostei simple 
fete de.la ţară. E E 
— Se poate să ne înşelăm, dar eu cred ci nu e o fată simplă, de la ţară, dacă 'eaa „fost în stare să cucerească o persoană atât de distinsă şi să stârnească atâta vâlvă în 

întreg ţinutul, pi 

a 

""Thankful se culcase de vreme. Furtuna de. indignare ce o stârnise în sufletul ei u-. „restarea părintelui ci, a căpitanului Brew- ster, cât şi perifi:dia acestuia. o făcuse se. uite că acesta: fusese iubitul ei. Indigmareu ștersese ori ce urmă de dragoste „pentru 
sz
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Alan şi acum, după ce furtuna trecuse, 
biata fată simţi o mare desamăgire și un 
mare pol în sufletul ei.' Remușcările pen-" 

tru cele petrecute o chinuiau, dar în acelaş 

timp i se părea că aceste fapte au fost să- 
vârşite de o altă Thankful Blossom, care 
a pierit în viscolul de eri. Ba simti că a-. 
bia acum devenise femec. - 
Amintirea. maiorului. Van: Zanat o tur- 

bură foarte mult şi ea simţi necesitatea de.. 
a mărturisi. cuiva: purtarea ei faţă de acel 

ofiţer. Dar un sentiment de iritaţiuna inex- 

plicabilă ee o stâmi această amintire, o 

determină să-şi păstreze secretul. 

— De altminteri, raţiona ea, dacii maio- 

rul Van Zandt'e cu ădevătat cavaler, el 

trebuia să ştie în-ce dispoziţie mă. măs:am 

“și că nu am avut intenţia să-l însult. ,. 

Cu această logică femeiască şi irespon- 

subilă, Thankful își linişti sufletul cei 

„cinstit, 

Cu toate. acestea remuşelixile se iviră..din. 

nou în cursul nopţii, turburându-i somnul. 

Ca orice natură impulsivă Thanktul înce- 

puse să raţioneze abia după: săvârşiroa . 

faptei. Indoelile ei ulterioare. o duceau. la 

disperare... 

Venirea” ei în: cartierul general i se pa- 

rea o greşeală ireparabilă,. purtarea ei £a- 

ță de maiorul Van Zandt a fost nepoliti- 

toasă şi brutală, dar ce folos că va recu- 
! 

7 
ră
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noscu abia acum acest: adevăr, când din 
cauza depărtărei orice seuză ar fi rămas 

fără efect. Thankful plângea. In: cele din 
„urmă, ne mai: putând suporta aceste chi- 

nuri sufleteşti; ca se sculă şi se aşeză la fo- 
reastră, plimbându-şi privirile dezolate pe 

câmpia acoperită. cu zăpadă. In depărtare 
lucea baioneta unei sentinele în lumina 
lunei. 

Obişnuită cu mediul rustice de acasă, un- 
de putea să se plimbe în libertate la 'orice 
oră, Thankful se hotări'să iasă afară. Ea 
se îmbrăcă repede şi se furișă din casă, ui- 
tând cu desăvârşire. să exista o mare deo- 
secbire între. curtea tatălui ei şi o tabără 
militară, . 7. 

După câţiva paşi Thazltful se pomeni în 
faţa unei sentinele, apărută ca din pământ. 
Soldatul își îndreptă baioneta Bpre piep- 
tul ci: : | | 

— Stai! N ” 
Nefiind obişnuită e cu un asemenea limbaj 

poruneitor, 'Thankful simţi că i se urcă 
sângele în obraz. Ea înaintţă îndrăzneață. 
— Cine e? întrebă sentinela. 
— Thankful Blossom! : 
Imediat soldatul luă arma, la. umăr. . 

„— Liber, zise el, continnându-s -Şi "drumul, 
înainte ca fata să îi înţeles rostul acestei 
acostări. = 

- Thanktul se înarepta spre | tabără. Adu
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tându-și aminte că iubitul -ei se află acolo, 

ca se gândi un moment să-l caute pentru 

a-i arunca în faţă acuzaţiunile ei. O nouă 

îndoială o determină să renunţe la acea- 

„stă idee. _ 

De odată o nouă ariătare o făcu să se o- 

preaseii. Un bărbat venea încet din . diree- 

tia taberei, învăluit într'o manta lungă și 

cu faţa în parte acoperită. de o glugă. Q- 

mul acesta înainta spre Thankfal, care 

simţi că îi se opreşte respiraţia. Curajul -de 

adineaori o părăsise iar. Vata abia avuse: 

timp să se ascundă în dosul unui copar,.: 

când fantoma trecu încet pe lângă .ca. In 

clipa următoare domnişoara Thankful, a 

cărei îndrăzneală şi curiositate. se redeş- 

teptase, se luă tiptil pa urmele acelui ne- 

cunoscut. Ea îl urmă din pom în pom pâ- 

nă la o colibă, în care. întră străinul, în- 

cuind uşa. . a 

'Thanktul rămăsese sub umbra unui co- 

pac, de unde observa en încordare ușa co- 

Iboi. - | „. „ 

Peste câtva .timp acel necunoscut apăru 

din nou, de astă dată fără manta, Thank- 

îul se postă curagioasă în - drum. In clipa 

aceasta „fantoma“. îşi :întoarse. faţa  spr: 

ea şi în lumina lunci âpăru fata liniştită a 

generalului Washington. - 

'Thankiul era consternată. 

— E cam târziu. pentru plimbări, zise
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Washington pe-un ton părintese. Nu. ați 
fost oprită de santinelă? , . 
.— Da, am fost oprită, răspunse  'Fhank- 

Îul. repede. Totul a fost în regulă. Senţi- 
nela ma întrebat: „Cine e“ şi a fost foarte 
politicoasă, când i-am spus cum mă 
chiamă: ” - 

Generalul zâmb?,- , . - 
— Aţi avut noroc. 'Trebue sii ştiţi că na. 

rola pentru noaptea aceasta e numele d: 
voastre — 'Thankful: Blossom, în cinstea 

* prezenţei d-voastre în tabără. : i 
Fata avea lacrămi în ochi şi buzele înce- 

puseră să-i tremure,. : i 
— Excelenţă! - . 
— Probabil că aţi trecut pe lângă postul 

de gardă, - continuă Washington, privindo 
cercetător. Deşi: plimbările mele se întine 
uneori până la acea colibă, totuşi ax fi vis- „at pentru o femee ca, să treacă dincolo de 
linia sentinelelor. Na - 
— Nu am întâlmit-pe nimeni, 'zise Thank- 

ful, deși ştiu că nu e adevărat. 
— Sinu aţi văzut pe nimeni? | | 
— Nu, Excelenţă, răspunse Thankful,: pri- vindu-l drept în ochi, Amândoi ştiau. cu nu: au spus adevărul şi tocmai pentru a-: creasta ei se stimau “şi mai mulţ, 

— Răspunsul d-voastre mă bucură. Poa- te ati îi voit să încercaţi de a face o vizită imbitulni d-voastre în tabără, dar această
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încercare ar fi fost zadarnică și pe lângă 

aceasta şi inoportună. 

— Nici nu m'am gândit la aceasta, Esce- 

lenţă. Insă dacă aţi binevoi: să“mi  permi- 

teți ca să schimb câteva cuvinte cu căpita- 
nul Brewster, desigur că 'm'aşi simți uşu- 

rată. 

— Acum nu se poate.:Peste' câteva, zile însă 
căpitanul Brewster va fi trimis la Morris- 
town pentru a îi interogat: în faţa consiliu- 

lui de război. Lucrurile se vor aranja în 

aşa. îel ca escorta căpitanului să se oprească 

la ferma Blossom. Acolo veţi putea vorbi 

cu căpitanul. Afară de aceasta vă pot pro- 

- mite că tatăl „d-voastră va fi „atunei acasă, 

liber. - 
Ajunşi la cartierul general ei intrară în 

hală. Thankful se întorse impulsiv și să- 

rută mâna generalului. 

— Sunteţi aşa de bun! Am fost atât de 

nesocotitii, atât de nedreaptă şi... cei doi 

cavaleri n'au fost spioni, nu e așa? 

—- Eu nu am spus aceasta, zise Washina- 

ton cu un zâmbet binevoitor. Dar indiferent 

de aceasta, vă rog să-mi spuneti dacă con- 

versația cu baronul sa sfârşit en palma 

d-voastră. | 

_- El mă rugase să facem o plimbare că- 

lări până la Baskergridge : și en... eu... î-am 

promis aceasta. 

— Dacă nu mă înșel, cred că îmi puteţi 

-
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promite fără nici un sacrificiu personal din 
partea d-voastră, ca să nu vă mai întâlniți 

"eu baronul fără permisiunea mea. 

— Vă promit, zise ea liniştită. 

— Noapte bună! . 
— Noapte bună, Excelenţă! 

Li 

Soarele se ridicase sus deasupra crestelor 

munţilor, când Thanktul descălecă la. poarta 

fermei Blossom. Nici cedată ca nu fusese atât 
de încântătoare şi nici odată nu se sim- 
tise atât, de jenată ca acum, când intra în 
propria, ei casă. In timpul călătoriei. își 
întoemise un mie discurs, prin care voia să 
ceară scuze maiorului Van Zandt, însă cână 
acesta apăruse pe pragul casei, Thanktul nu 
cra în stare să pronunţe măcar un cuvânt. 
Refuzând serviciile negrului Cesar, care se 
apropiase zâmbind, Thankful i-a permis ma- 
iorului ca, să-i ajute la descălecare. Ea des- 
călecă foarte stângâce 'şi- foarte timidă. Mul- 
tumind maiorului, Thankful urcă 'repede 
scările pentru a-şi asunde fața ei aprinsă şi 
ochii „mezi 'trădători,. | 
Im tot cursul zilei- maiorul se ţinu la dis- 
tanţă, dar fără ao ocoli în mod vădit. "Când 
se întâlneau. Thankfu). observă pe sub genele 
ei plecate că privirile ofiterului o urmăreau 
necontenit. Ea îl imită. instinetiv ; cei doi 
tineri se priveau pe î uriş ca două pisici şi
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când se întâlneau . în. sufragerie sau în cori- 

dor, ci se îrecau de pereţi pentru căi — Doam- 

ne fereşte—să nu se apropie prea mult unul 

de altul,iar când întâlnirea nu se putea ce-. 

vita, urma o serie de formalităţi şi plecă- 

ciuni din cele mai ccremohioase. 

Aba: a doua zi spre seară, când maiorul î în-. 

cepuse să-şi dea seamă de imposibilitatea 

acestei situațiuni, un curier sosit din cartie- - 

rul general îi dădu prilei să-și regăsească 

demmitaitea. 

Maiorul bătu la : uşa sufrageriei, uhde se * 

află dommişoara Thankful, care nu-şi putu - 

ascunde emoția: la apariţia tânărului ofiţer. 

- — Scuzaiţi dacă vă deranjez, dar a sosit o 
scrisoare pentru D-voastră din cartierul ge- 
neral. Nădăiduese că ea; vă aduce veşti bune, 
că tatăl D-voastră va fi pus în libertate și: 
că veţi scăpa de prezența mea şi de un „spio- 

naj“, care — credeţi-mă — nu vă putea fi- 
mai desagreabil decât mie însumi. 

Inainte de a intra maiorul, Thankful era 

hotărâtă să-şi plaseze micul ei discurs, însă 

ând maiorul îşi terminase cuvântarea, ca. 

începu să plângă, fără a putea pronunţa un 

cuvânt. 

Intr'o clipă maiorul era lâugă &a şi-i apucă 

mâna eirece. Thankful reuaş; -să-i spună 

plângând că n'a îndrăzuitsă-i ceară scuze, 
că mereu a voit să-i spună cât de brutală 

-
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a fost purtarea ci, că el nici odată nu o va 

putea, erța şi că ea nu va uita indulgenţa su: 
„— Dam, adăuga ea, privindu-l deodată în 
faţă, D-voastră. nu mi-aţi permis. niciodată 
să vă vorbesc. N 

Maiorul simţi remuşcări. - 
— Dragă domnişoară Thanktul. Dacă m'am 

tinut departe am făcut-o din respect pentru 
"durerea D-voastră... credeți-mă. “ 

Thankful plângea cu hohote. . 
— Când am văzut că mă ocoliţi ca să nu 

pot cere scuze, am crezut că aveţi ură contra. 
mea! şi am preferat de a... 
— Citiţi scrisoarea domnişoară, poate aveţi 

ştiri liniştitoare, . . | - 
„Fhankful desfăcu scrisoarea, şi o citi... 

" Era o adresă semioficioasă, având urmnă- 
torul cuprins: | Ia Ă 
„Generalismul tare .plăcerea de a putea, co- 

mumica domnișoarei 'Thankful că acuzaţiu- 
nea adusă tatălui D-voastră s'a dovedit ca 
nefondată. Afară de aceasta penevlismul Go- 
munică domnişorei că pretinsul „baron Pom-. 
pioso“ e [ixcelenţa Sa Don Juan Morales, am- 
basador și trimis extraordinar al curței spu- , 
niole, iar contele Yerdinand,- e Ferdinand 
Sennor Godoy, secretar de lemaţiune. 
Din nefericire Excelența Sa, îmbolnăvin- 

„ „du-se de tifos, a, încetat azi din viaţă. 
Ca încheere generalul recunoaşte iubirea 

de adevăr, disereţiunea Și “judecata justă a
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domnişoarei Thankful. a . 

Din ordinul Excelenței Sale generalul 

George Washington." 
Al. Hamilton, secretar. | C 

Dommişoarei m manktul Blossom, | Fermi 

Blosom“ A - -, IN 

După o scurtă tăcere TPhankful se uită a 

teamă la maior. Prima privire îi aduse niân- 

gâerea, că el nu ştia nimic despre farsa ce i 

Sa jucat şi nici despre cursa în. care căzuse 

din cauza încăpătinărei si vanităței ei. ” 

-— Dragă domnişoară Thankful, sper că 

nu ați. primit vești rele? Sergentul . mi-a 

spus... -.. 

— Ce va spus, întrebă Thankful repede, 

privindu-l cercetător. : 
- — Că în cel mult 24 ore tatăl D-voastră 

va fi, liber şi că eu... 

__— Imi dău seamă că vi sa A urât deymisiu- 

nea D-voastră, zise Thankful cu amărăciune. 

Bucuraţi-vă deci, tăei sergentul a avut drep 

tate: tata va fi pus în libertate, afară numai 

dacă totul nu e decât o mistificare, dacă ge- 

neralismul mu-e adevăratul Washington, și 

dacă D-voastră nu sunteţi... Thankful încetă, 

“ ascunzâridu-se după perdele. 

— Biata. fată, îşi zise maiorul, Durerea - 

_ce a îndurat i-a turburat mințile. - 

E] se apropia încet de uşă, 

Hibl. «Minerveis, No. 216. , i 4
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- Din dosul perdelelor se auziau simptome 

îngrijitoare de durere. | | 

— Şi d-ta pleci... pleci, fără.a mă erta? 

— Bu să vă ert! Maiorul ulerpă spre fereus 

tră şi apucă mâna ei micuță, care apăruse 
dintre perdele. Bu să vă cert! D-voastră tre- 
bue să mă ertaţi, pentrucă wam crezut ca- 

pabilă... pentrucă am fost aşa de crud... 

“Ofiţerul se opri, căci cu toată” abilitatea 
ce o poseda în asemenea conversaţiuni, el 

nu ştia ce să spună. Dar mâna pe care 0: 
ținea încă nu mai era rece ci caldă si po- 

sesoarea ei părea a-l înţelege. 
'Phaukful îi mulțumi pentru ertare şi retră- 

gându-şi mâna se ascunse şi mai mult între 
perdele. : | e 
„După plecarea ofițerului Thankful se a- 
„runcă pe un-scaun, cuprimsii de un acces de. 
plânsete. Mândria ei fusese cu, desăvârşire 
umilită în altimele. 24 de ore, — spiritul in-- 
dependent al acestei frumuseți capricioase 
suferise prima înfrângere, - 
Thaukful se gândi cu groază la moartea 

baronului. mâhnirea ci avea însă un carat- 
tor mai mult egoist, căci ca se gândi că dacă 
baronul az trăi, el ar fi putut dovedi lumii.-- 
care pentru moment. se compunea din cam- 
tierul general şi dim maiorul Vian Zanâdţ — 
că a iubit-o întradevăr, că poate o mai iu- 
boşte şi îi va mai da prilej ca să-l refuze, 

Și acum el era“ mort, „lumea“ credea că
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numai vanitatea a făcut-o să devină obiectul 
Rlumei. de carnaval al: acestui personaj dis- 
tins. ” 
Thanktul nu se îndoia că ambiția şi setea 

de câștie a tatălui ei Pa făcut -complice în 

acezstă înscenare. Da, iubitul, prictenul şi 
tatăl ei, toţi au înşelat-o numai un singur 

om i-a dat dovezi de prietenie, acela pe care 

i-a îl insultase intenţionat. - 
A doua zi dimineata soarele, rupând voa- 

lul de nori ce acoperise cerul de atâta timp, 
_îşi revărsă razele asupra profilului. munţi- . 

lor Jersey. Natura începuse să reînvieze şi | 
tăvanii erau convinşi că primăvara sosise 
în sfârşit, | 
Maiorul Van fandt veni în grabă ca să co- 

munice domnişoarei Thanktul. că “unul din 
„soldații săi a găsit: primele mieşunele. 

Thankful eşi în erabă din casă, însoţită de 
maior. Uitând divergenţele dm trecut cei doi 
tineri alergau ca nişte copii spre lunea mlăs- 
tinoasă, unde soldatul găsise primii soli ai 
primăverei. 
Dar mieşunelele erau ascunse şi Thankful | 

îu nevoită să 'scormoneaseă cu degetele iar- 
ba veștedă şi umedă, fără a ține seamă de 
umezeală şi de haina ei'nouă. Maiorul Van 
Zandt, stând rezămat de un zid, o privi “plin - 
de admiraţie. -- 
— Cu modul acesta nu veţi găsi: niei odată 

flori, zise ea nerăbdătoare. Veniţi aci şi în.. 1
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penunchiaţi ca un om “ cnininte, „Sunt lu- 

'eruri cari merită să ne plecăm“. - 

In clipa următoare maiorul îngenunchiă 
" lângă ea. Thankful, care găsise în acest timp 

câteva. mieşunele, se ridică repede. .- 
— Staţi acolo unde sunteţi, zise ea pe un 

ton strengăresc, punându-i o floare în buto- 
'nieră, Aceasta e despăgubiraa pentru purta- 

rea mea urâtă; acum ridicaţi-vă. 

“ Maiorul însă nu se ridică, Prinzându-i mâi 
mile, cari se aşezară ca doi fluturi pe pieptul 

său, el'o privi râzînd. - . 

— Dragă domnişoară “Thanktul. Permiteţi- - 
mi să vă amintesc propriile 'd-voastre cuvin- 

-te: „Sunt lucruri cari meriță să ne placem“, 
Gândiţi-vă la. iubirea. mea ca şi la o floare, 

poate nu aşa de încântătoare ca a d-voastră, 
o floare tot aşa de credincioasă, care, care... 
„— A înflorit şi' ea peste noapte, adăugă 
Thankiul râzând. „Ridicaţi-vă, domnule ma- 
ior! Ce ar zice frumoasele doamne din Mor- 

„_r:stown,dacă var vedea îngenunchând îna- 
intea umei fete de -la ţară, bună pentru dis- 
tracţia cavalerilor: din oraşe? Ce ar zice ele, 
dacă ar vedea că d-v., elegantul maior Van 

- Zandt, faceţi declaraţiuni de dragoste: iubi- 
tei părăsite a unui trădător sperjur? Lăsaţi 

"mâna mea, domnule maior, dacă voiţi să ţi- 
neţi seamă că... 

Maiorul o lăsă. Thankful tremura, câte-i va 
lacrămi îi atâmmau de gene. +
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— Ridicaţi-vă, domnule maior. Să uităm 

cele petrecute şi scuzați-mă dacă vam ofen- 

sat din nou. . 

Vocea ei vibra: de omoţie. , 

_ Maiorul încercă să se ridice, dar:nu reuși. 

EI intrase cu un picior în mlaștină şi se scu- 

funda tot mai mult. Thankful îl privi zâm- 

bind, apoi cu un.aer- de compătimire, care-l 

făcu pe maior să roşească. Fata scoase un 

țipăt şi se apropia de. el, îmbrătişându-l 

— Staţi la distanţă, pentru Dumnezeu, stri 

ză maiorul. Stati la o parte căci ' altfel vă 

senfundatţi cu mine şi ne facem amândoi de 

râs. E 
Thiankful avu prâzenta de spirit să se re- 

tragă din acel loc până la zid. 
— Deslepgaţi-vă eșarpa, fixaţi-o de corp şi 

aruneați-mi celalt capăt, strigă ea repede. 
Maiorul se conformă. Prinzând capătul e- 

şarpei şi sprijinindu-se de zid, ea strigă: A- 
cum! și începu să tragă din răsputeri. Muş- 
chii bratelor ei rotunde se încordară şi du- 
pă câteva opinteli maiorul fu salvat din a- 
această situatie .neplăcută. Thankful începu 

să-l şteargă cu batista ea pe um copil. 
In drum spre casă cei doi tineri n'an vor- 

bit. mult... Thankful era iar gânditoare. Ea 
simți 'ca şi maiorul — "cu „oarecare bucurie 
şi teamă — că ei nu mai erau aceiaşi ca maj 
înainte. . Bi 

= 
La uşă însă Thankful îşi aecăipăită. vechea
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ci îndrăzneală. In antreu. pe când steteau a- 
lături, Thankful îi înapoia eşarpa, zicând: 
— Sunt lucruri, cari merită să ne plecăm, 

domnule maior Van Zanăt! 
Ea încercă se fugă, dar maiorul o prinse : 

repede în braţul. său puternic. Thankful 'se 

împolirivi, speriată mai mult: de propriile ei 
simţiri, decât de forţa ofițerului. Intrun mo- 
ment când ea începuse să cedeze,imaiorul o 
sărută. Smulgându-se dim braţele lui, Thank- 
ful fugi în camera ei şi se aruncă pe pat, tur 

burată şi aproape fără suflare. | 
— Nu-i voiu mai permite să mă stirute, își 

zise ea, afară numai... 

Pe scări se auzi uu pas; Thaukful învățase 
să-l cunoască şi să-l. aştepte. a 
Maiorul bătu la uşă şi intră.. Fata sa era 

atât de palidă, încât urmele loviturei de cra- 
vaşii apăruseră iar, redeşteptând remuşcă- 
rile domnişoarei 'Thamkful, eare-l privi îu- 
mărmurită, i E | 
„— 'Toemai «acum a sosit o escortă de dra-. 

Roni, aducând pe căpitanul D-voastră Allan 
Brewster, care e trimis în fața consiliului 
de război din Morristovn. O scrisoare parti- 
culară din partea' colonelului Hamilton mă 
însăreiniaeză să vă permit o convorbire îu- 
tre patm ochi: cu căpitanul: Brewster, dacă 
D-voustră doriți aceasta.
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Maiorul vorbise foarte încet şi apăsat. 
Ea înţelesese numai decât că acea. scrisoa- 

re'mai conţinea şi alteava şi cii maiorul crt 

pus în cunoştinţă despre xelațiunile ei cu că- 

pitanul Brewster. 
— Imtradevăr doresc să am această între-. . 

“vedere, zise Thankful cu mândrie. 
— Dorinţa D-voastră va îi satisfăcută, doni 

nişoară: Blossom. | 
„Cu un aer grav maiorul făcu stânga? 1aDre- 

jur şi se îndreptă spre uşă. ” a. 

— Un moment, domnule maior V an: Zandt. 
[Il se opri. Fata nu îndrăzni să-l privească! 

— "Aş prefera zise ea ezitând, aş prefera. ca 

întâlnireasă nu aibă loc aci. Colo în luncă se . 
află o“şură, iar în faţa ei un copac şi un zid 
pe jumătate. dărâmat. El cunoaşte acel loc. 
Spumetţi-i că peste o jumătate de oră voiu 

să-l păsesc acolo. 

“Maiorul 7îmbi ironie, | N 
— Pentru prima oară mi se întâmplă ca să 

„fiu onorat cu însărcinarea de a aranja o în- 
tâlnire amonoasă. Dar puteţi fi sigură, dom- 

nişoară Thankful, că voiu face tot ce-mi stă 
în putință. Peste o jumătate de oră. vă voiu 

preda prizonierul meu. 

După o jumătate de oră Thankful se duse 
la întâlnire.- In hală se întâini eu mai iorul 
Van Zanat. După o oră negrul Cesar se pre- 
zentă la maior, spunându-i că domnisoara 
Thankful dorește să-i: vorbească, Maiorul 

Li N
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îl urmă, Thankîul se retrăsese în camera. 
ci, unde se aşezase pe canapea. Când intră 
maiorul ea sări în sus şi sepostă în faţa lui. 

— Nu ştiu dacă aţi avut cunoştinţă că a- 
cel bărbat „a-fost timp de un an iubitul meu 

şi că eu, crezând că-l subese adevărat, am so- 
cotit că e datoria mea să-i fiu eradincioasă, 
Dacă nu aţi ştiut aceasta, v'o comun: eu a- 
cum, căci voese ca să aflaţi totadevărul de la 

“mine. Acest om m'a înşelat. EI a denunţat pe 
doi prieteni ai mei, afirmând ca sunt spioni. 
lu Vaşi îi entat, dacă această faptă ar îi 
izvorât din „gelozie, dar el mi-a: mărturisit 
că a făcuto din ură. contra generalului 
Washington, voind a provoca .0 fierbere: în 
tubără, necesară scopurilor sale egoiste. 
Hl credea că eu împărtăşese ura sa contra - 
zeneralisimului. Spre ruşinea mea trebue 
să vă mărturisesc, domnule maior, că până. 
acum două zile am avut încredere în: acel 
om, iar.pe D-voastră vam considerat ca un 
instrument în mâna unui tiran. Eroarea. 
mea am reeunoseut'o abia. după o convor- 
hire ce am avut'o cu generalul "Vashing- 
ton. Nu cred că ax mai îi fost nevoe să 
declar căpitanului  Brewster că- -i cunosc 
toate înşelăciunile şi manoperile, ' deoarece 
simțeam ca aceasta -nu era singurul 1mo- 
tiv pentru care nu.mai puteam... să... îm- 
părtăşesc iubirea sa. 
Maiorul făcu un. pas, voind să se apro- 

2
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pie de ea. 'Thanktul: îl opri cu un gest, apoi 
continuă : 

—FEi mi-a reprosat că sunt rece, indife- 
ventă. Aminitindu-mi jurămintele din tre- 

cut, căpitanul îmi arătă semsorile mele de 
dragoste, zicând -că dacă ma sunt iubita . 

lui, trebue să-i dau ajutor. Atunci i-am xăs- 
puus că dacă va înceta să mă mai numească 
astfel, dacă va renunţa la orice pretenţie fa. * 
ţă de mine, dacă nu-mi va mai serie, dacă va 
renunţa de a mă mai vedea şi dacă îmi va 
restitui scrisorile, atunci îi voi ajuta. 

- * Thankful se opri cu fața aprinsă, 
— , Veţi avea în vedere, domnule maior, 

că eram o fată tânără, naivă şi : încreză- 
toare, când Pam cunoscut, dar, când i-am 

„făcut această propunere... el a primit! 
+ — Canalia! exclamă - ofiţerul. Dar cum 
aţi. putea să- daţi njptor acestui dublu tră- 
dător 9 a 
— Ajutorul i Yam am dat! a LI 
—"'Dar cum? . - IN 
— Prin o trădare din partea mea. Ascul- 

taţi |! Pe când D-voastră. vă plimbaţi liniş- 
tit în antreu, pe când soldaţii. D-voastră ge 
jucau afară, negrul Cesar a'pus şeaua pe . - 
iapa: mea albă, calul cel mai iute din a- , 
cest tinut, Această iapă, purtând pe. căpi- | 
tanul Brewster, se află acum la două mile 
depărtare. Priviţi-mă,” sunt trădătoare şi 
acesta e prețul rădărei niele! Si
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Cu aceste cuvinte Thanktul aruncă un 
pachet de scrisori: pe masă. 

Ea se aşteptă la un strigăt, la o isbue- 
nive violentă..a maiorului, dar aceasta nu 
se întâmplă. Maiorul o privi cu răceală. 
— Vorbiţi, 'strigă ea cu pasiune, Vor- 

biţi! Deschideţi gura, fie. chiar numai pen- 

tru a, mă blestema! Chemaţi soldaţii şi 
daţi ordin să. mă aresteze. Eu voiu recu- 
noaşte vina mea şi vă voiu salva onoarea, 
dar vorbiţi! . 
— Daţi-mi voe să vă întreb, de - ce îmi 

faceţi pentru a doua; oară onoarea de a mă 
lovi? " 
„_— Pentru că vă iubese! Pentru că de la 
prima vedere am recunoscut în D-voastră 
adevăratul bărbat, bărbatul care deveni 
stăpânul meu: De aceea m'am revoltat, 
Dându-mi seamă ca vă iubesc, am simţit 
că până acum nu iubisem; de aceea am voit 
să şterg tot trecutul, care era o mărturie 
contra mea. 

„Maiorul se întoarse de la tereaetră şi o 
privi cu resemnare. , 
— Dacă în naivitatea mea v'am - dat să 

înțelegeţi cât de mare e imtluenţa, D-voastră 
asupra mea, dacă. D-voastră, voind- a me- 
naja sentimentele mele, aţi. recurs la a- 
cest miiloe pentru a'mi face o declaraţie de 
dragoste, ar. fi trebuit să vă daţi seamă că 
aţi făcut un lucru, care mă va opri pentru
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| vecie ea să uspir de a vă câştiga, Dacă 
 ntaţi iubit întradevăr sufletul D-voastră! 

“de femee ar fi trebuit să'vă . spună că a- 

numite lucruri sunt incompatibile. cu o- 
noarea mea-de militar. Dacă ucest .trădă- 
tor, prizonierul meu şi iubitul D-voastră 

recunoscut, dacă acest om ar fi fugit de 

sub paza mea chiar fără ştirea şi fără a- 

jutorul D-voastră, aş fi socotit ca o sfântă 

datorie a mea de a vă părăsi până ce-l voiu 
Îi prins — şi vaşi îi părăsit chiar : în fala 
altarului ! ! , 

- Phanktul îl ascultă cu buzele întredes- 
cnise, aproape fără suflare; i se părea că 

aude o voce străină din depărtare. 
Ea poate nu înţelegea retorica onoarel 

sale; un sentiment vag îi spunea însă că 
inaiorul 'o dispreţueşte, că ea a ucis dragos- 
tea lui şi. că la nenorocit pentru .tot- 
deauna. 

“ Maiorul continuă : - Pa 
— Dacă vă pare ciudat că cu asemenea 

principii mai rămân aci ca să.vă fac mo- 
rală, când datoria îmi porunceşte să mă 
pun pe urmele: iubitului D-voastră, mă pu- 
“teți „crede 'că o fac din. dragoste pentru 
D-voastră. “Voosc 'să înlătur orice bănuială 
cu privire la complicitatea D-voastră. ! 

TPhankful făcu un pas spre c€l.. 
„— Să. nu-credeţi că eu aş fi ameninţat 
de vre-un pericol, zise maiorul. Omul acela 

Da 4
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nu poate :scăpa. tabăra e împresurată de 
un cordon. de soldaţi şi căpitanul nu cu- 

noaşte parola. . 1 
— Da... dar trebue să știți că drumul spre 

Baskingridge e păzit de regimentul său. 
_— De unde aţi aflat aceasta? 
Maiorul o apucă de mână. . 
— El mâ-a spus'o. i 
Thankful voiasă cadă îngenunchi şi să-i 

ceară ertare,. dar maiorul se repezi afară 
„Si. dădu un ordin soldaţilor săi. Apoi ofi- 
țerul reintră cu faţa aprinsă. 
"— Asecultaţi, zise el, luând'o de mânn. 
D-voastră nu vă daţi seama ce aţi făcut. 
Eu vă ert. Aci însă nu este vorba numai 
de onoarea mea' personală. Voiu. urmări 
singur pe acest om. Ori mă întore cu cl, 

„ori nu ne mai vedem. Vă las cu bine! 
Dumnezeu să vă binecuvinteze ! | 
Thanktul- se repezi după el şi-l opri la 

ușă. , n : 
_— Spuneţi-mi încă odată: căi mă ertaţi ! 
-— Vă ert! Aa 

> Eu eu nam spus adevărul. adiuea- 
ori. Avem în orajd un cal. mai iute ca iapa albă. E mânzul! roib e — “Dumnezeu să vă binecuvinteze ! 
Maiorul - eși repede. 'Thanktul aşteptă până se auzi tropotul calului său, care se „ îndepărta în goana mare, 
Când Cesar intră peste câteva clipe ca să 

N
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comunice .stăpânei sale noutatea despre 

fuga căpitanului: Brewster, camera : era 

goală. 2 

In grajd lipsea şi calul manoruliui, în a- 
fară de ceilalţi. 

A, doua zii un curier aduse vestea în car- 
tierul general că Thankful Blossom a dis- 

- părut după ce a . înlesnit fuga căpitanului 

Brewster. o 
-— Bine că am scăpat de acest renegat, - 

zise colonelul Hamilton. Din nefericire însă 
ne-au sosit voşii rele: despre maiorul Van 

Zandt. . 
— Ce veşti? întrebă Washington. repede. | 

— El a urmărit pe fugar până la Sprin- 
ghide, unde calul său a căzut mort în faţa 

locuinţei maiorului . Mertens. Maiorul Van 
" Zandt căzu în. delir, o febră violentă se! 
ivi şi medicul regimentului: constată -că 

maiorul sa îmbolnăvit de pojar. 

E ii 

După perdelele: de la dowmitorul fermei 

Blossom se ivi figura unei femei, care îşi 

aruncă. privirile peste câmpia înflorită. 

După. o primăvară târzie, se făcuse re- 

pede vară şi ulmii din faţa. casei erau. îm- 

podobiţi :cu verdeață. 

“Păsările cântau în tufișuri, pe dinaintea 

ferestrei deschise sbârmnăiau. albine şi aerul 

cra plin de miresme. : îi 

îs
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Casa arendaşului se pierdea printre 

Frunzișul viței, sălbatece 'care 'o cotropise 
până sus, aşa în cât nimeni nu ar fi crezut 

că vechea casă a purtat vre-o dată şi po- 
doabele ernei: sloiuri. de ghiaţă și zăpadă. 
Din fundul camerei se auzi o voce slabă: 

— Thankful ! Sa 
Figura de la fereustră îşi întoarse faţa: 

era Thankiul, cu faţa palidă, însă mai fru- 
moasă ca oricând. N 

: — Vino încoace, îngeraşule ! | 
Thankful se apropiă de 'canapeau din. 

fundul camerei, unde zăcea maiorul Van 
Zandt, în eonvalescenţă. 
Maiorul o luă 'de mână. 
— Spune-mi dragă, atunci când te-ai cu- 

cununat cu nlime pentru a avea dreptul 
“de a mă îngriji — precum: ai declarat 
preotului, — nu 'te-ai gândit tu oare că 
boala ar fi putut să mă destipureze Idu 
șa fel încât ţi-aş fi inspirat scârbă. 
— Tocmai de aceea am procedat astfel, 

zise ea cu un aer şăgalnie: Ştiam că mân- 
dria, ambiția şi spiritul de jertfă te-axy fi 
împedicat ca să te ţii de cuvântul dat unei 
siirmane fete. 

El îi sărută mâna. 
— Presupune însă, dragă, că te-ai fi îm- 

bolnăvit şi tu şi că fața ta dulce... 
— Si la asta m'am gândit, 

— Ce sar fi întâmplat atunci ?
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—: Atunci aş ti murite 

—. Cum? 
— Intrun fel sau altul. Dar acum îre- 

bue să' dormi şi să nu'mi pui asemenea. în- 
tvebări impertinente. Tata soseşte răâine. 

— Thankful! Iubito! Sti tu cemi strigau. 
- păsările și pomii când ziceam în delir? : 

— Nu! 
— Thanktul Blossom ! Thanktul Blossom. 

a venit! 

— Dar ştii tu, dragul meu, ce am zis'cu 
când te-am ajuns la Springhide şi ţi-am 

ridicat capul de la pământ? Am zis: Sunt 
lucruri, cari merită să ne plecăm, -;, 

Si ea îndulei săgeata cu- un. „sărut. 

 


