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I.L. Caragiale
(1852-1912)
Prozator ºi dramaturg nãscut la Haimanale, lângã Ploieºti.
Debuteazã în 1873 în revista satiricã Ghimpele. Între 1878-1882
lucreazã în redacþia ziarului Timpul, alãturi de Mihai Eminescu ºi
de Ioan Slavici, prin intermediul cãrora se apropie de Junimea,
cea mai importantã societate culturalã a epocii. Aici îºi citeºte
comediile O noapte furtunoasã (1879) ºi Conul Leonida faþã cu
reacþiunea (1880), prima dintre ele fiind reprezentatã pe scena
Teatrului Naþional din Bucureºti. În 1884 este reprezentatã pe
scena aceluiaºi teatru comedia O scrisoare pierdutã, iar în 1885
D'ale carnavalului. În 1890 este publicatã drama Nãpasta. Între
1888-1889 este directorul Teatrului Naþional. Dupã 1889,
Caragiale nu mai scrie teatru, ci prozã psihologicã (O fãclie de
Paºte, În vreme de rãzboi, Pãcat) ºi fantasticã (Kir Ianulea, La
conac, La hanul lui Mânjoalã etc.). În 1901 publicã volumul
Momente, conþinând cele mai valoroase proze scurte (satirice,
umoristice) din literatura românã.
În 1905 se expatriazã, de bunãvoie, la Berlin, unde moare în
1912.
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La hanul lui Mânjoalã
- nuvelã -

Un sfert de ceas pânã la hanul lui Mânjoalã... de-acolea, pânã-n Popeºtiide-sus, o poºtie; în buiestru potrivit, un ceas ºi jumãtate... Buiestraºu-i bun...
dacã-i dau grãunþe la han ºi-l odihnesc trei sferturi de ceas... merge. Care va
sã zicã, un sfert ºi cu trei, un ceas, ºi pânã-n Popeºti unul ºi jumãtate, fac
douã ºi jumãtate... Acu sunt ºapte trecute: ãl mai târziu pânã la zece, sunt la
pocovnicu Iordache... Am cam întârziat... trebuia sã plec mai devreme...
dar în sfârºit!... de aºteptat, mã aºteaptã...

Aºa socotind în gând, am ºi vãzut de departe, ca la o bãtaie bunã de
puºcã, luminã multã la hanul lui Mânjoalã, adicã aºa-i rãmãsese numele;
acum era hanul Mânjoloaii – omul murise de vreo cinci ani... Zdravãnã
femeie! ce a fãcut, ce a dres, de unde era cât p-aci sã le vânzã hanul când
trãia bãrbatã-sãu, acum s-a plãtit de datorii, a dres acaretul, a mai ridicat un
grajd de piatrã, ºi încã spun toþi cã trebuie sã aibã ºi parale bune. Unii o
bãnuiesc cã o fi gãsit vreo comoarã... alþii, cã umblã cu farmece. Odatã au
vrut s-o calce tâlharii... S-au apucat sã-i spargã uºa. Unul dintre ei, ãl mai
voinic, un om cât un taur, a ridicat toporul ºi când a tras cu sete, a picat jos.
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L-au ridicat repede! era mort... Frate-sãu a dat sã vorbeascã, dar n-a putut –
amuþise. Erau patru inºi. L-au pus pe mort în spinarea lui frate-sãu, ºi ceilalþi
doi l-au apucat de picioare, sã-l îngroape undeva departe. Când sã iasã din
curtea hanului, Mânjoloaia începu sã strige pe fereastrã: hoþii! ºi-n faþã-le,
iaca zapciul cu mai mulþi inºi ºi cu patru dorobanþi cãlãri. Strigã pomojnicul:
„Cine-i?” Hoþii cei doi, fugi care-ncotro! rãmâne mutul cu frate-sãu mort în
cârcã. Acu, ce te faci la cercetare? Toatã lumea ºtia cã mutul vorbeºte; cui
putea sã-i treacã prin cap cã mutul nu se preface? L-au bãtut pânã l-au
smintit, ca sã-i vie glasul la loc – degeaba. De atunci li s-a tãiat pofta flãcãilor
sã mai calce hanul...
Pânã sã-mi treacã toate astea prin minte, am sosit. O sumã de carã
poposesc în curtea hanului; unele duc la vale cherestea, altele porumb la
deal. E o searã asprã de toamnã. Chirigiii se-ncãlzesc pe lângã docuri... de
aceea se vedea atâta luminã de departe. Un argat îmi ia calul în primire
sã-i dea grãunþe la grajd. Intru în cârciumã, unde fac refenea1 oameni mulþi,
pe când doi þigani somnoroºi, unul cu lãuta ºi altul cu cobza, þârâie într-un
colþ olteneºte. Mi-e foame ºi frig – m-a rãzbit umezeala.
– Unde-i cocoana? întreb pe bãiatul de la tarabã.
– La cuptor.
– Trebuie sã-i fie mai cald acolo, zic eu ºi trec, printr-o sãliþã din cârciumã
în bucãtãrie...
Foarte curat în bucãtãrie... ºi abur, nu ca în cârciumã, de cojoace, de
cizme ºi de opinci jilave – abur de pâne caldã. Mânjoloaia privighea
cuptorul...
– Bine v-am gãsit, cocoanã Marghioalo.
– Bine-aþi venit, cocoane Fãnicã.
– Mai s-o fi gãsind ceva de mâncare?
– Pentru oameni de omenie ca dumneata, ºi la miezul nopþii.
ªi repede cocoana Marghioala dã poruncã unei cotoroanþe sã puie de
masã-n odaie, ºi pe urmã s-apropie de cotlon la vatrã, ºi zice:
– Uite, alege-þi.
Cocoana Marghioala era frumoasã, voinicã ºi ochioasã, ºtiam. Niciodatã
însã de când o cunoºteam – º-o cunoºteam de mult: trecusem pe la hanul lui
Mânjoalã de atâtea ori, încã de copil, pe când trãia rãposatul taicã-meu, cã
pe acolo n-era drumul la târg – niciodatã nu mi se pãruse mai plãcutã...
1

refenea (turc.) – petrecere, chef, ospãþ.
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Eram tânãr, curãþel ºi obraznic, mai mult obraznic decât curãþel. M-am
apropiat pe la stânga ei, cum era aplecatã spre vatrã, ºi am apucat-o peste
mijloc; ajungând cu mâna la braþul ei drept, tare ca piatra, m-a-mpins dracul
s-o ciupesc.
– N-ai de lucru? zice femeia ºi s-a uitat la mine chiorâº...
Dar eu ca s-o dreg, zic:
– Straºnici ochi ai, cocoanã Marghioalo!
– Ia nu mã-ncânta; mai bine spune ce sã-þi dau.
– Sã-mi dai... sã-mi dai... Dã-mi ce ai dumneata...
– Zãu...
ªi eu, oftând:
– Fie, cã straºnici ochi ai, coanã Marghioalo!
– Dacã te-aude socru-tãu?
– Care socru?... de unde ºtii?
– Dumneata gândeºti cã dacã te ascunzi sub cãciulã, nu te mai vede
nimini ce faci... Nu te duci la pocovnicu Iordache sã te logodeºti cu fata a
mai mare?... Aide, nu te mai uita aºa la mine; treci în odaie la masã.
Multe odãi curate ºi odihnite am vãzut în viaþa mea, dar ca odaia aceea...
Ce pat! ce perdeluþe! ce pereþi! ce tavan! toate albe ca laptele. ªi abajurul ºi
toate cele lucrate cu igliþa în fel-de-fel de feþe... ºi cald ca sub o aripa de
cloºcã... ºi un miros de mere ºi de gutui.
Am vrut sã mã aºez la masã ºi, dupã obiceiul apucat din copilãrie,
m-am întors sã vãz încotro e rãsãritul, sã mã-nchin. M-am uitat cu bãgare
de seamã de jur împrejur pe toþi pereþii – nici o icoanã. Zice cocoana
Marghioala:
– Ce te uiþi?
Zic:
– Icoanele... Unde le þii?
Zice:
– Dã-le focului de icoane! d-abia prãsesc cari ºi pãduchi de lemn...
Femeie curatã!... M-am aºezat la masã fãcându-mi cruce dupã datinã,
când deodatã, un rãcnet: cãlcasem, se vede, cu potcoava cizmii, pe un cotoi
bãtrân, care era sub masã. Cocoana Marghioala sare repede ºi deschide uºa
de perete; cotoiul supãrat dã nãvalã afarã, pe când aerul rece nãpãdeºtenãuntru ºi stinge lampa. Cautã chibriturile pe bâjbâite; caut eu încolo, cautã
cocoana-ncoace – ne-am întâlnit piept în piept pe-ntunerec... Eu, obraznic,
o iau bine-n braþe ºi-ncep s-o pup... Cocoana mai nu prea vrea, mai se lãsa;
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îi ardea obrajii, gura-i era rece ºi i se zbârlise pe lângã urechi puful piersicii...
În sfârºit iacã jupâneasa aduce tava cu demâncare ºi cu o lumânare.
Pesemne om fi cãutat mult chibriturile, cã þilindrul lãmpii se rãcise de tot.
Am aprins-o iar.
Bunã mâncare! pâne caldã, raþã friptã pe varzã, cârnaþi de purcel prãjiþi,
ºi niºte vin! ºi cafea turceascã! ºi râs ºi vorbã... halal sã-i fie cocoanei
Marghioalii! Dupã cafea, zice cotoroanþii:
– Spune sã scoatã o jumãtate de tãmâioasã...
Grozavã tãmâioasã!... Mã apucase un fel de amorþealã pe la încheieturi;
m-am dat aºa-ntr-o parte pe pat, sã trag o þigarã cu ale din urmã picãturi
chihlibarii din pahar, ºi mã uitam pân fumul tutunului la cocoana Marghioala,
care-mi sta pe scaun în faþã ºi-mi fãcea þigãri. Zic:
– Fie, cocoanã Marghioalã, straºnici ochi ai!... ªtii ce?
– Ce?
– Dacã nu te superi, sã-mi mai facã o cafea; da... nu aºa dulce...
ªi râzi!... Când vine jupâneasa cu cafeaua, zice:
– Cocoanã, dumneavoastrã staþi de vorbã aici... nu ºtiþi ce-i afarã...
– Ce e?
– S-a pornit un vânt de sus... vine prãpãd.
Am sãrit drept în picioare ºi m-am uitat la ceas: zece ºi aproape trei
sferturi. În loc de o jumãtate de ceas, stãtusem la han douã ceasuri ºi jumãtate?
Vezi ce e când te-ncurci la vorbã!
– Sã-mi scoaþã calul!
– Cine?... Argaþii s-au culcat.
– Mã duc eu la grajd...
– Þi-a pus ulcica la pocovnicu! zice cocoana pufnind de râs ºi þinându-mi calea la uºe.
Am dat-o biniºor la o parte ºi am ieºit pe prispã. În adevãr, era o vreme
vajnicã... Focurile chirigiilor se stinseserã; oameni ºi vite dormeau pe coceni,
vârându-se cuminþi unii-ntr-alþii jos la pãmânt, pe când pe sus prin vãzduh
urla vântul nebun.
– E vifor mare, zise cocoana Marghioala, înfioratã ºi apucându-mã
strâns de mânã; eºti prost? sã pleci pe vremea asta! Mâi de noapte aici; pleci
mâne pe luminã.
– Nu se poate...
Mi-am tras mâna cu putere; am mers la grajd; cu mare greutate am
deºteptat un argat ºi mi-am gãsit calul; l-am închingat, l-am tras la scarã ºi
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m-am suit în odaie sã-mi iau noapte bunã de la gazdã. Femeia, dusã pe
gânduri, ºedea pe pat cu cãciula mea în mânã, o tot învârtea º-o rãsucea.
– Cât am de platã? am întrebat.
– Îmi plãteºti când treci înapoi, rãspunse gazda, uitându-se adânc în
fundul cãciulii.
ªi pe urmã se ridicã în picioare ºi mi-o întinse. Mi-am luat cãciula º-am
pus-o-n cap, aºa cam la o parte. Zic, privind pe femeie drept în lumini, cari-i
sticleau grozav de ciudat:
– Sãrut ochii, cocoanã Marghioalo!
– Umblã sãnãtos!
M-am aruncat pe ºea; jupâneasa bãtrânã mi-a deschis poarta, ºi am
ieºit. Rezemat cu palma stângã pe coapsa calului, mi-am întors înapoi capul;
peste zaplazul înalt se vedea uºa odãii deschisã, ºi în deschizãturã, umbra
albã a femeii adumbrindu-ºi cu mâna arcurile sprâncenelor. Am þinut la pas
încetinel, fluierând un cântec de lume ca pentru mine singur, pânã când,
cotind dupã zaplaz sã-mi apuc drumul, mi s-a ascuns vederea cadrii. Am
zis: hi! la drum! ºi mi-am fãcut cruce; atunci, am auzit bine uºa bufnind ºi
un vuiet de cotoi. Gazda mea ºtia cã nu o mai vãz, intrase degrab în cãldurã
ºi apucase pe cotoi cu uºa, desigur. Afurisit cotoi! se tot vârã printre picioarele
oamenilor.
Sã fi mers o bucatã bunã de drum. Viforul creºtea scuturându-mã de pe
ºea. În înalt, nori dupã nori zburau opãciþi ca de spaima unei pedepse de
mai sus, unii la vale pe dedesubt, alþii pe deasupra la deal, perdeluind în
clipe largi, când mai gros, când mai subþire, lumina ostenitã a sfertului din
urmã. Frigul ud mã pãtrundea; simþeam cã-mi îngheaþã pulpele ºi braþele.
Mergând cu capul plecat ca sã nu mã-nece vântul, începui sã simþ durere la
cerbice, la frunte ºi la tâmple fierbinþealã ºi bubuituri la urechi. Am bãut
prea mult! m-am gândit eu, dându-mi cãciula mai pe ceafã ºi ridicându-mi
fruntea spre cer. Dar vârtejul norilor mã ameþea; mã ardea sub coastele din
stânga. Am sorbit în adânc vântul rece, dar un junghi m-a fulgerat pân tot
coºul pieptului de colo pânã colo. Am plecat iar bãrbia. Cãciula parcã mã
strângea de cap ca o menghinea; am scos-o ºi am pus-o pe oblânc... Mi-era
rãu... N-am fãcut bine sã plec! La pocovnicu Iordache trebuie sã doarmã
toatã lumea: m-or fi aºteptat; pe vremea asta, or fi crezut oamenii, fireºte,
cã n-am fost prost sã plec... Am îndemnat calul care se-mpleticea parcã
bãuse ºi el...
Dar vântul s-a mai potolit; s-a luminat a ploaie; luminã ceþoasã; începe
sã cearnã mãrunt ºi-nþepos... Îmi pun iar cãciula... Deodatã sângele începe
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iar sã-mi arzã pereþii capului. Calul a obosit de tot; gâfâie de-necul vântului.
ÎI strâng în cãlcâie, îi dau o loviturã de biciuºcã; dobitocul face câþiva paºi
pripiþi, pe urmã sforãie ºi se opreºte pe loc ca ºi cum ar vedea în faþã o
piedicã neaºteptatã. Mã uit... În adevãr, la câþiva paºi înaintea calului zãresc
o mogâldeaþã micã sãrind ºi þopãind... Un dobitoc!... Ce sã fie?... Fiarã?... E
prea micã... Pun mâna pe revolver; atunci auz tare un glas de cãpriþã... Îndemn
calul cât pot; el se-ntoarce-n loc ºi porneºte-napoi. Câþiva paºi... ºi iar stã
sforãind... Iar cãpriþa... Îl opresc, îl întorc, îi dau câteva lovituri, strângându-l
din zãbalã. Porneºte... Câþiva paºi... Iar cãpriþa... Norii s-au subþiat de tot:
acuma vãz cât se poate de bine. E o cãpriþã micã neagrã; aci merge, aci
se-ntoarce; aruncã din copite; pe urmã se ridicã-n douã picioare, se repede
cu bãrbiþa în piept ºi cu fruntea înainte sã-mpungã, ºi face sãrituri de necrezut
ºi mehãie ºi fel de fel de nebunii. Mã dau jos de pe cal, care nu mai vrea sã
meargã în ruptul capului, ºi-l apuc scurt de cãpãstru; mã aplec pe vine-n
jos: „Þa-þa!” ºi chem cãpriþa cu mâna parcã aº vrea sã-i dau tãrâþe. Cãpriþa
se apropie zburdând mereu. Calul sforãie nebun, dã sã se smuceascã; mã
pune în genunchi, dar îl þiu bine. Cãpriþa s-a apropiat de mâna mea; e un ied
negru foarte drãguþ, care se lasã blând sã-l ridic de jos. L-am pus în desaga
din dreapta peste niºte haine. În vremea asta, calul se cutremurã ºi dârdâie
din toate încheieturile ca de frigurile morþii.
Am încãlecat... Calul a pornit nãuc.
De mult acum, mergea ca praºtia sãrind peste gropi, peste moºoroaie,
peste buºteni, fãrã sã-l mai pot opri, fãrã sã cunosc locurile ºi fãrã sã ºtiu
unde mã ducea. În goana asta, când la fiece clipã îmi puteam frânge gâtul,
cu trupul îngheþat ºi capul ca-n foc, mã gândeam la culcuºul bun pe care-l
pãrãsisem prosteºte... De ce?... Cocoana Marghioala mi-ar fi dat mie odaia
ei, aminteri nu mã poftea... Iedul se miºca în desagã sã se aºeze mai bine;
mi-am întors privirea spre el: cuminte, cu capul deºtept scos afarã din desagã,
se uita ºi el la mine. Mi-am adus aminte de alþi ochi... Ce prost am fost...
Calul se poticneºte; îl opresc în silã: vrea sã porneascã iar, dar cade zdrobit
în genunchi. Deodatã, printr-o spãrturã de nor se aratã felia din urmã aplecatã
pe o rânã. Arãtarea ei m-a ameþit ca o loviturã de mãciucã la mir. Mi-era în
faþã... Atunci sunt douã luni pe cer! eu merg la deal: luna trebuie sã-mi fie-n
spate! ªi mi-am întors repede capul, s-o vãz pe cea adevãratã... Am greºit
drumul! merg la vale... Unde sunt? Mã uit înainte: porumbiºte cu cocenii
netãiaþi; la spate, câmp larg. Îmi fac cruce, strângând de necaz calul cu
pulpele amorþite, ca sã se ridice – atunci, simþ o zvâcnealã puternicã lângã
piciorul drept... Un þipãt!... Am strivit iedul! Pun mâna iute la desagã: desaga
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goalã – am pierdut iedul pe drum! Calul se scoalã scuturându-ºi capul ca de
buimãcealã; se ridicã în douã picioare, se smuceºte-ntr-o parte ºi mã trânteºte-n
partea ailaltã; pe urmã o ia la goanã pe câmp ca de streche ºi piere-n întunerec.
Pe când mã ridic zdruncinat, auz foºnealã pântre coceni ºi un glas de om
din apropiere, tare:
– Tiu! Þa-þa! Ptiu! Ucigã-te toaca, duce-te-ai pe pustii!
– Care-i acolo? strig eu.
– Om bun!
– Care?
– Gheorghe!
– Care Gheorghe?
– Nãtruþ... Gheorghe Nãtruþ, care pãzeºte la coceni.
– Da nu vii încoace?
– Ba, iaca viu.
ªi, dintre coceni, se aratã umbra omului.
– Mã rog, frate Gheorghe, unde suntem noi aicea?... am rãtãcit cu viforul
ãsta drumul.
– Da unde vreai dumneata sã mergi?
– La Popeºtii-de-sus.
– Ehei! la pocovnicu Iordache.
– Ei, da.
– Apoi, n-ai rãtãcit drumul... da mai ai de furca pânã-n Popeºti... Aicea
eºti d-abia în Hãculeºti.
– În Hãculeºti? am zis cu bucurie. Atunci sunt aproape de hanul lui
Mânjoalã...
– Uite-l colea; suntem în spatele grajdului.
– Hai de-mi aratã drumul, sã nu-mi rup gâtul tocm-acuma.
Rãtãcisem vreo patru ceasuri...
În câþiva paºi am ajuns la poartã. La odaia cocoanii Marghioalii luminã,
ºi umbre miºcã pe perdea... A avut parte cine ºtie ce alt drumeþ mai înþelept
de patul cel curat! Eu oi fi rãmas sã capãt vreo laviþã lângã cuptor. Dar
noroc! cum am ciocãnit, m-a ºi auzit. Jupâneasa bãtrânã a alergat sã-mi
deschizã... Când sã intru, mã împiedic pe prag de ceva moale... iedul... tot
ãla! era iedul gazdii mele! A intrat ºi el în odaie ºi a mers sã se culce cuminte
sub pat.
Ce sã spui? ªtia femeia cã mã-ntorc?... ori se sculase de dimineaþã?...
Patul era nedesfãcut.
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– Cocoanã Marghioalo! atât am putut sã zic, ºi vrând sã mulþumesc lui
Dumnezeu cã m-a scãpat cu viaþã, am dat sã ridic dreapta spre frunte.
Cocoana mi-a apucat repede mâna ºi, dându-mi-o în jos, m-a luat cu
toatã puterea în braþe.
Parcã vãz încã odaia ceea...
Ce pat!... ce perdeluþe!... ce pereþi!... ce tavan!... toate albe ca laptele.
ªi abajurul ºi toate cele lucrate cu igliþa în fel de fel de feþe... ºi cald ca sub
o aripã de cloºcã... ºi un miros de mere ºi de gutui.
Aº fi stat mult la hanul Mânjoloaii, dacã nu venea socru-meu, pocovnicu
Iordache, Dumnezeu sã-l ierte, sã mã scoatã cu tãrãboi de acolo. De trei ori
am fugit de la el înainte de logodnã ºi m-am întors la han, pânã când, bãtrânul,
care vrea zor-nevoie sã mã ginereascã, a pus oameni de m-au prins ºi m-au
dus legat cobzã la un schit în munte: patruzeci de zile, post, mãtãnii ºi molitve.
Am ieºit de-acolo pocãit: m-am logodit ºi m-am însurat.
Tocma-ntr-u târziu, într-o noapte limpede de iarnã, pe când ºedeam cu
socru-meu la lafuri, dupã obiceiul de la þarã, dinaintea unui borcan de vin,
aflarãm de la un isprãvnicel, care sosea cu cumpãrãturi din oraº, cã despre
ziuã stãtuse sã fie foc mare la Hãculeºti: arsese pânã-n pãmânt hanul lui
Mânjoalã îngropând pe biata cocoana Marghioala, acu hârbuitã, subt un
morman uriaº de jãratic.
– A bãgat-o în sfârºit în jãratic pe matracuca! a zis socru-meu râzând.
ªi m-a pus sã-i povestesc iar istoria de mai sus pentru a nu ºtiu câtea
oarã. Pocovnicul o þinea într-una cã în fundul cãciulii îmi pusese cocoana
farmece ºi cã iedul ºi cotoiul erau tot una...
– Ei aº! am zis eu.
– Era dracul, ascultã-mã pe mine.
– O fi fost, am rãspuns eu, dar dacã e aºa, pocovnice, atunci dracul te
duce, se vede, ºi la bune...
– Întâi te dã pe la bune, ca sã te spurce, ºi pe urmã ºtie el unde te duce...
– Da dumneata de unde ºtii?
– Asta nu-i treaba ta, a rãspuns bãtrânul: asta-i altã cãciulã!
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Kir Ianulea
- nuvelã -

Zice cã odatã, acu vreo sutã ºi nu ºtiu câþi ani, a dat poruncã Dardarot,
împãratul iadului, sã s-adune dinainte-i diavolii, de la mare pân’ la mic:
unul sã nu fie lipsã, cã-i scurteazã coada ºi-i lungeºte urechile! ªi dacã s-au
adunat ei cu toþii, împãratul s-a tras de þãcãlie scrâºnind straºnic, a tuºit de
i-a pârâit jeþul, a holbat ochii la ei ºi le-a zbierat aºa:
– Afurisiþilor! care dintre voi nu e zevzec, sã-i treacã pe sub nas toate ºi
el sã nu bage nimic la cap, trebuie sã fi luat seama, ca ºi mine, cã toþi oamenii
sosiþi de pe la dânºii aici la noi nu se plâng decât numa ºi numa de soþiile
lor: toatã vina pentru pierzarea lor o aruncã în spinarea nevestelor; pe care-l
întrebi de ce a ajuns aici: „femeia” ºi iar „femeia”. Mãi, am zis eu în gândul
meu, adevãrat sã fie asta?... Pe spusele oamenilor, fireºte, mare temei nu
putem pune, fiindcã-i ºtim ce iubitori de adevãr sunt. Dar iarãºi nu-mi vine
sã las aºa lucru ciudat fãrã de aproape cercetare; cãci politica împãrãþiei
noastre cere ca sã ºtim tot, fãrã greºalã, nici îndoialã... Mai întâi, era sã vã
poruncesc a supune la cazne fioroase pe toate femeile, doar de-am putea
afla de la dânsele un crâmpei de adevãr; dar, pe urmã, m-am gândit cã nici
aºa n-ajungem la mare ispravã; le cunoaºtem ºi pe dumnealor cât
de-ndãrãtnice ºi de-ncãpãþânate sunt... Aºadar ºi prin urmare, dupã multã
chibzuinþã, am hotãrât sã trimit pe mititelul, pe Aghiuþã... Ce? n-a venit
Aghiuþã?... Unde-i Aghiuþã?
Mititelul sta pitit tocma printre diavolii mãrunþei de la urmã, ºi, pe
când cuvânta Dardarot, el, trãgând cu urechea, îºi cântãrea coada-n mâni.
Cum ºi-a auzit numele, a lãsat coada ºi a þipat:
– Aici sunt, întunecimea-ta!
– Apoi, dacã eºti aicea, ce nu te-arãþi mai la vedere? Vino-ncoace,
proclete! Te dai coadei, ai? Simþiºi c-am sã te pun la treabã ºi te piteºti, sã
nu-þi vãd mutra, sã nu-mi aduc aminte de tine, mititelul taichii!
ªi când s-a apropiat Aghiuþã de tron, l-a-nhãþat Dardarot de urechi ºi
scuturã, de-i trosnea junghietura – de dragoste multã ce avea pentru el,
fiindcã era mititelul mucalit, ºi când se plictisea împãratul de treburile-mpãrãþiei, pe el îl chema, sã-i spuie lafuri ºi sã-i facã giumbuºuri.
– Ascultã-mã, Aghiuþã puiule... Dumneata numaidecât ai sã iei din
comoara-mpãrãteascã suta de mii de galbeni aduºi alaltãieri cu zgârcitul pe
care-l îngroparã cu talerul pârliþii de mahalagii, cã-ncepuse sã le miroasã –
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zi o sutã de mii de galbeni. Apoi, o sã te-mpeliþezi din cap pânã-n cãlcâie în
chip de om muritor ºi sã te duci pe pãmânt, în ce loc þi s-o pãrea mai potrivit.
Acolo – ascultã bine, astâmpãrã-te cu codiþa! – sã te cãsãtoreºti ºi sã trãieºti
cu nevasta zece ani. Pe urmã sã te faci cã mori; sã-þi laºi acolo trupul, ºi sã
te-ntorci sã-mi dai socotealã una câte una de toate pân câte ai fost trecut ca
om însurat...
Bietul Aghiuþã! ºtia el de ce sta pitit pântre plevuºcã, mãcar cã era un
drac ºi jumatate: bãnuise ce-l aºtepta, cã iar o sã-i dea cine ºtie ce grea
sarcinã. Când a mai auzit cã o sã aibã a face ºi cu femeie, a vârât coada-ntre
picioare: încã n-o putea uita pe baba la care intrase sã slugãreascã trei ani...
Îi dedese baba de lucru – sã-i îndrepteze un fir de pãr creþ: l-a tot muiat cu
limba Aghiuþã ºi l-a tras pân degete, zi ºi noapte fãrã rãpaos; de ce-l muia
ºi-l trãgea, de-aia firul se-ncârlionþa ºi mai tare; ºi aºa ºi iar aºa, pânã i-a
ieºit dracului pãrul pân cãciulã; s-a lipsit ºi de simbrie ºi de tot, º-a fugit de
la stãpânã.
– ... ªi sã ºtii, a adãogat Dardarot, dupã ce a stat puþintel la gânduri, cã
în toatã vremea de zece ani pe pãmânt, ai sã fii supus la toate necazurile,
slãbiciunile ºi ticãloºiile pãmântenilor... la neºtiinþã, la sãrãcie, robie, prostie
ºi la mânie chiar, rãmânând sã te aperi de toate relele cum ãi putea ºi cum
te-o tãia capul... Înþelesu-m-ai, puiule?
Ce sã mai zicã puiul? Nu mai încãpea câr-mâr: cã Dardarot, cât îi vorbise,
nu-l slãbise din ghearã.
– Înþeles, întunecimea-ta!
– Apoi, dac-ai înþeles, puiule dragã, ce mai stai?
– Dacã nu-mi dai drumul de ureche...
Mare haz a fãcut împãratul de vorba asta, ºi zice râzând:
– Pt! sã nu te deochi!
ªi l-a stupit pe mititelul în vârful nasului. Pe urmã, i-a lãsat urechea ºi,
fãrã sã mai zâmbeascã, rãcnindu-i furios: „Ai plecat?”, i-a tras un picior
drept unde-ncepe sã-i zicã spatelui coadã. S-a dus de-a berbeleacul puiul
pânã la comoara împãrãteascã; a luat suta de mii de galbeni, ºi, p-aci þi-e
drumul: într-un suflet, la-mplinirea datoriei.
Pe drum s-a prefãcut în chip de om, nici matuf1, dar nici prea þângãu;
om tocmai în puterea vârstei, frumos ºi arãtos; ºi, dupã ce s-a gândit, în care
loc anume sã meargã pe pãmânt, zice: „ªtii ce?... Am sã mã duc la Bucureºti...
1

matuf – om bãtrân ºi ramolit.
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cunosc oraºul... (cã mai umblase de multe ori p-acolo) e loc de petrecere.
Banul e scump; învârtit bine, aduce peste sutã la sutã; vorba veche: dacã
eºti sãrac du-te-ntr-o politie2 bogatã... din ce scapã pântre degete altora,
poþi culege destul; dacã eºti bogat, du-te-ntr-una sãracã... din orice firimiturã
dã s-aducã un nevoiaº la gurã, îi smulgi peste jumãtate.”
Gândind astfel, cum a picat în Bucureºti, a tras în miezul târgului, la
hanul lui Manuc. Acolo, a chemat îndatã un samsar ºi i-a spus sã-i gãseascã
fãrã zãbavã o pereche de case frumoase, cu încãperi multe pentru stãpâni,
musafiri ºi slugi, la aer curat, cu grãdinã ºi fântânã-n curte, cu pimniþe,
bucãtãrii, spãlãtorii, cu grajduri ºi ºoproane, în sfârºit cu toate câte trebuiesc
pentru aºezarea cuviincioasã a unui negustor chiabur. La vreo câteva zile,
casele erau ºi dereticate cu tot dichisul – niºte case mari în mahalaua
Negustorilor; ºi slugi peste slugi, ºi cai la grajd, ºi caleºti în ºopron...
Stãpânul casei, cunoscând pãcatul oamenilor ºi mai ales al femeilor, cã
or sã-l descoasã care mai de care, ca sã-i afle rostul – cã de unde e, cine e, cu
ce trãieºte, ce cautã aici ºi câte altele – a chemat pe jupâneasa bãtrânã – o
cotoroanþã zugrãvitã ºi smãlþuitã, pe care o pusese mai mare peste slugi, sã
poarte cheile ºi sã ducã grija de toate – a poftit-o sã ºazã jos pe chilim, iar el,
de pe divan, trãgând ciubuc, s-a apucat a-i povesti pãcum urmeazã.
– Uite, dragã kera Marghioalo... Mie, cum þi-am mai spus, îmi zice kir
Ianulea... Eu sunt de felul meu din pãrþile despre Sfântagora3. Pãrinþii mei,
oameni de jos, se þineau cu o livede micã de mãslini. Pe când împlineam
ºeapte aniºori, le-a venit pãrinþilor dorinþa sã meargã la hagialâc; ºi aºa,
dupã ce au fãcut rost de ceva parale, m-au luat împreunã ºi ne-am dus cãlare
pe catâri pânã la portul Salonicului. Acolo, ne-am suit pe o corabie mare,
care aºtepta cu pânzele ridicate vânt, ca sã porneascã spre miazãzi cãtre
Iafa. N-a trecut mult; a-nceput sã sufle vântul aºteptat; s-au umflat pânzele,
ºi am pornit. Trei zile cu soare ºi trei nopþi pe lunã am mers tot drept înainte
fãrã nici o supãrare. Noi mâncam dupã datinã post. Cam a treia zi, am mâncat
la nãmiez fasole ºi ridichi... Ce sa te pomeneºti?... Aºa pe la toacã, au început
amândoi pãrinþii mei sã se þie cu mânile de pântece ºi sã se vaite grozav:
„mor” ºi iar „mor”!... Cãpitanul, vãzându-i cum se zvârcolesc ºi se zgârcesc
în dureri de moarte, a chemat degrab pe un cãlugãr papistaº, care se suise cu
noi pe corabie, om învãþat, priceput ºi la cãutarea boalelor. Pânã sã vie acela,
2
3

politie – aºezare, cetate, oraº.
Sfântagora – Sfântul munte Athos.
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bolnavii începuserã sã-nvineþeascã ºi d-abia i-au putut spune ce mâncaserã
– fasole ºi ridichi. Cãlugãrul a-ntrebat încã o datã:
– Înþeleg, fiilor; dar trebuie sã-mi spuneþi: aþi mâncat fasole ºi ridichi,
ori ridichi ºi fasole?
Iar mama i-a rãspuns cu glasul leºinat:
– Ridichi ºi fasole...
– Atunci, nu prea e bine! a zis cãlugãrul.
ªi a poruncit sã-i frece pe pântece cu câlþi aspri... Dar degeaba i-au
frecat pânã le-au jupuit pielea; cã, pe când rãsãrea luna, tata întâi ºi mama
îndatã dupã el, ºi-au dat otpustul4 ... Eu, copil, ce sã fac?... Mã þineam
plângând tot dupã cãpitan ºi dupã cãlugãr, ºi i-am auzit vorbind aºa: zice
cãpitanul:
– Pãrinte, dac-o fi holerã, m-am nenorocit; patruzeci de zile nu-mi dã
voie sã intru-n port, mi se stricã marfa ºi rãmâi sãrac pe drumuri!
Dar omul învãþat i-a rãspuns:
– Nu e holerã, cum nu sunt eu cãlugãriþã. Asta e un fel de boalã care
bântuie mai cu samã în postul Paºtelui la christianii rãsãriteni... Greºesc
oamenii – c-aºa e bietul om, supus greºelii – mãnâncã întâi ridiche ºi pe
urmã fasole... Vezi bine, ridichea îºi repede tãria-n sus, iar fasolea îºi
navãleºte puterea spre partea dimpotrivã; una-mpinge, alta nu se lasã;
se-ncinge luptã cu iuþealã mare în mãruntaie, cârcei peste cârcei, pânã se
face încurcãturã-n maþe, de se sparge praporul – ºi se prãpãdeºte omul de
hurduharismós – aºa zic grecii la nãpasnica asta de boalã.
– Dar nu se ia?
– Deloc; n-ai nici o grijã.
I-au înfãºat frumos pe bieþii pãrinþii mei în niºte cearºafuri curate;
le-au aprins câte o lumânare de cearã la cap; un alt cãlugãr grec i-a prohodit
ºi, de dimineaþã, când s-a arãtat soarele deasupra talazurilor – „vecinica lor
pomenire!” – una! douã! trei! i-au aruncat în adâncime... Pe mine, vãzându-mã
plângând, ºi-a fãcut pomanã cãpitanul de m-a luat pe procopsealã – întâi
slugã, pe urmã ajutor, mai apoi tovarãº... Nu-þi mai spui, dragã kera
Marghioalo, pân câte necazuri am trecut; câte ocãri, înjurãturi ºi bãtãi am
înghiþit; de câte ori era sã pier în vultoare; de câte ori m-au amãgit
împrejurãrile ºi înºelat lumea – mai ales de când am încãpuit eu singur o
corabie ºi m-am apucat de negoþ pe seama mea, fãrã alt stãpân nici tovarãº
4

a-ºi da otpustul – a muri.
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decât norocul meu! Nu-þi mai spui cum am scãpat odatã cu viaþa numa-n
pielea goalã, cã, dupã ce umblasem ºapte luni pe ape, tocmai când sã intru
în Þarigrad, mi s-a aprins corabia încãrcatã cu cositor ºi chihlibar de peste
douã mii de lire, pe care le cumpãrasem cu piper ºi curmale nici de trei sute!
Nu-þi mai spui câte ºi mai câte am pãtimit, prin atâtea depãrtãri, pe mãri ºi
pân þãri, cu fiarele, ºi, încã mai grozave, cu oamenii!... Destul sã-þi spui cã,
încet-încet, m-am chivernisit cumsecade, ajungând sã am o stare destul de
bunã pe potriva mea... Am învãþat, cât am colindat pân lume, purtãrile cele
frumoase; ºtiu destule limbi strãine – încai despre a rumâneascã, pot zice,
fãrã sã mã laud, cã o ºtiu cu temei; mãcar cã de viþã sunt arvanit ºi nu prea
am învãþat buche, dar, drept sã-þi spun, la asta nu mã dau pe nici un rumân,
fie cât de pricopsit cãrturar. Îmi plac cu deosebire limba ºi lumea de-aici, ºi,
aºa, fiindcã m-am sãturat de atâtea primejdii ale cãlãtoriilor, de atâta bãtaie
de cap ºi de inimã ale negoþului, am venit sã m-aºez aici, în Valahia, la
Bucureºti; sã mã bucur în isihie5 de rodul îndelungatei mele trude...
– Doamne, kir Ianuleo, a zis kera Marghioala; pân multe ai mai trecut
ºi dumneata!... Dar sã nu-þi parã rãu! Încai n-ai pãtimit ca atâþia alþii degeaba!
Frumos eºti, voinic eºti, bogat eºti! de trãit ºtii sã trãieºti!... Halal sã-þi fie!
Iar kir Ianulea a adãogat:
– Uitam ceva... Ascultã, rogu-te bine, dragã kera Marghioalo: sã nu
care cumva sã aflu cã ai spus la vreun vecin, ori altcuiva – da mãcar tatii, de
s-ar întoarce din fundul mãrii – câte le aflaºi acu de la mine, cã, vezi
dumneata? câtã nevoie am de slujba dumitale, ca femeie cinstitã ºi
credincioasã ce te ºtiu; cât sunt eu de blând ºi cât eºti de bãtrânã, nu-þi
caut!... te cotonogesc! Îþi rup ciubucul ãsta pe ºale ºi te dau º-afarã din
pâine cu ocarã!... Ai priceput?
– Vai de mine! a zis bãtrâna; s-ar putea?... N-am obiceiul!... În viaþa
mea n-am mâncat labe de pui!... Hei! kir Ianuleo; eu am slujit la case mari
boiereºti... Câte am vãzut º-am auzit eu!... n-am vreme acuma sã þi le
povestesc!... dar, lasã...
– Ei, eu atâta-þi spui dumitale... te nenorocesc!... s-a isprãvit!
– Sã mã omori! a zis jupâneasa ºi n-a mai stat; s-a ridicat de pe chilim
ºi a plecat degrabã cu cheile la treburile ei.
Pânã seara, toþi ai casei; pânã-n douã zile, mahalaua-ntreagã; pânã-ntr-o
sãptãmânã, tot târgul... toatã lumea a ºtiut istoria lui kir Ianulea mai bine
5

isihie – liniºte, odihnã.
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chiar decât el; corabia arsese de trei ori; chihlibarul prãpãdit fãcea douãzeci
de mii de lire; iar de atunci, în post, nu mai mãnâncã nimini ridichi cu
fasole, toatã lumea mãnâncã fasole cu ridichi.
Cu azi, cu mâine, a fãcut cunoºtinþã kir Ianulea cu fel de fel de negustori,
ba ºi de boieri; a-nceput sã meargã pe la ei ºi sã-i pofteascã pe la el, la
sindrofie. ªi la toatã lumea plãcea, fiindcã era om deºtept ºi blând, cu multã
ºtiinþã despre ale lumii, cu purtãri alese ºi, mai vârtos, cu dare de mânã:
levent ºi galantom, pãtruns de filotimie6 ºi de hristoitie7 – într-un cuvânt,
adevãrat om de omenie. Astfel, care dintre negustori ba chiar dintre boieri
aveau mai multe copile decât stare, umblau cu dinadinsul sã-l ginereascã.
În vremea asta, el ºi pusese ochii pe o tânãrã din vecini – o chema Acriviþa,
fata a mai mare a lui Hagi Cãnuþã, toptangiu8 pe vremuri. Hagiul, vãduv,
era om de seamã, însã cam ififliu9 pe potriva greutãþilor casei lui, fiind
împovãrat de trei fete, una dupã alta gata de mãritat, ºi încã doi feciori –
bãieþi buni, aminteri, da cam nepricopsiþi; aºa cã puþinã nãdejde de zestre
de la Acriviþa. Dar zestre-i trebuia lui kir Ianulea? Fata era vestitã de
frumoasã; numai atâta cusur avea ºi ea, cã se uita, uneori, nu totdeauna,
cruciº; dar tocmai asta îi plãcea lui cu deosebire. Fata-l plãcea ºi ea pe el...
A cerut-o hagiului, iar acesta, fãrã nazuri multe, i-a dat-o.
Fiind ºi kir Ianulea, ca tot omul, supus slãbiciunilor omeneºti, era stãpânit
de patima fuduliei; îi plãcea sã trãiascã domneºte, numa-n petreceri scumpe,
împãrþind în dreapta ºi-n stânga daruri preþioase. Aºadar, a fãcut o nuntã
strãlucitã cum nu se mai pomenise vreodatã în mahalaua Negustorilor; încât
bãrbaþii ziceau: „Trebuie sã fie putred de bogat arvanitul!... Vãzuºi, nene,
ce bine a lovit-o sãrãcia de hagiu!” iar femeile: „Poftim, soro, noroc pe
chioara lui Cãnuþã!”
Cum a adus-o kir Ianulea în casã cu lãutari, parc-a întors-o pe dos.
Pânã la sfârºitul cununiei, duminicã seara, era blândã ºi supusã ca o mieluºea;
dar, luni dimineaþa, s-a ridicat din pat ca o leoaicã... A chemat toate slugile,
femei ºi bãrbaþi; s-a uitat o datã chiorâº de i-a bãgat în spaime pe toþi ºi, de
faþã cu bãrbatu-sãu, le-a zis:
– Sã ºtiþi cã de azi încolo sunt eu stãpânã aici! ªi sã mai ºtiþi cã cu
Ianuloaia n-o sã vã meargã cum vã mergea cu prostul de Ianulea! ºi încã sã
filotimie – dãrnicie, generozitate.
hristoitie – viaþã sau comportare conformã cu morala creºtinã.
8
toptangiu – negustor angrosist.
9
ififliu – lefter, fãrã un ban.
6
7
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mai ºtiþi cã eu am toane: pe cine m-o supãra cu atâtica mãcar, îl plesnesc
ºi-l trimit numaidecât la agie10 sã-ºi ia merticul11 ºi de-acolo! Scurt!... Aþi
înþeles?… Aid-acuma! ieºiþi afarã!
De atunci, zi cu zi, cocoana se fãcea mai asprã ºi mai þanþoºã; ºi, de ce
era mai þanþoºã ºi mai asprã, d-aia kir Ianulea o iubea mai tare; ºi de ce
creºtea dragostea dumnealui, de-aia-i creºtea ºi ifosul dumneaei. Toatã ziulica
ofta omul dupã o vorbã mai dulce, or dupã un zâmbet... Ea sta tot posacã
ºi-ncruntatã. Dacã s-apropia de ea ºi da s-o mângâie, ca s-o mai îmbuneze:
„Dragã Acriviþo, de ce eºti supãratã?” ea-l împingea cât colo:
– Ah! Ianuleo, fugi ca n-ai haz deloc… nu vezi?
Alt bãrbat, în locul lui, ºi-ar fi pierdut rãbdarea ºi ori îi punea picioru-n
prag, s-o potoleascã, ori o trimitea-napoi la babacã-sãu, la Hagi Cãnuþã...
Dar el, unde? Când îl împingea, el îi cãdea-n genunchi: „Dragã Acriviþo,
iarta-mã!” ºi da sã-i sãrute mânile; dar ea:
– Uf! Ianuleo, scoalã-te! nu mai mã plictisi!
– Nu mã scol pânã nu ma ierþi!

10
11

agie – prefectura poliþiei.
a-ºi lua merticul – a primi o bãtaie.
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– Atuncea, stãi aºa pânã poimâine, dacã pofteºti!
ªi se scula ea ºi pleca, dupã ce-i da cu tifla.
Kir Ianulea, ce sã facã? Se uita dupã ea lung cum ieºea înþepatã fãrã
sã-ºi întoarcã ochii, mãcar cã o ruga cu lacrimi sã nu-l pãrãseascã aºa...
ofta, se ºtergea la ochi ºi.... o iubea ºi mai mult.
A mers aºa cât a mers, pânã i-a dat în cap cocoanei sã-ntoarcã foaia,
sã-l prãjeascã ºi pe altã parte: s-a prefãcut cã-l teme, cã e zuliarã12. S-a
prefãcut azi, s-a prefãcut mâne, pân-a-nceput chiar sã creazã. Omul da bani
cu împrumut, ºi fireºte veneau la el boieri, cocoane, negustori, slujbaºi, fel
de fel de lume cu daraveri. Cocoana Acriviþa sta cu urechea la uºã, s-auzã
tot! ºi nu s-a mulþumit s-auzã numa; a sfredelit uºa cu un burghiu, ca sã ºi
vazã. ªi-ncai, nu tãcea? Îi spunea fãrã sfialã ce auzise ºi vãzuse, ºi þine-te:
cã ãla þi-a zis aºa ºi i-ai rãspuns aºa; cã pe aia ai strâns-o de mânã ºi i-ai
sãrutat-o de trei ori, ºi, pe urmã, când a vrut sã plece, ai luat-o de mijloc ºi
te uitai la ea aºa galeº, ºi ai dus-o pânã la uºã ºi iar i-ai sãrutat mâna – ºi câte
alte ponosuri ºi mai ºi.
Iar dacã el se jura cã pe nedrept îl bãnuieºte, cã el e dator sã se poarte
politicos cu lumea ºi mai ales cu cocoanele, ca orice negustor – ea începea
sã-l ocãrascã, fãcându-l neruºinat ºi mincinos. Nu mai putea kir Ianulea; îi
venea sã se strângã de gât ca piþigoii ºi mai multe nu. Dar nici cu atâta nu se
mulþumea cocoana. Nu-i era de ajuns cum le încornora toate câte le auzea ºi
le vedea pe ascunsele; ca sã afle ºi mai multe, da bacºiºuri la slugi sã-l
iscodeascã; ba a pus chiar pe un frãþior al ei sã nu-l slãbeascã de pe urme,
sã-i descopere toate „berbantlâcurile dumnealui”. Fireºte cã nici slugile,
nici frãþiorul, n-au putut afla nimica, fiindcã omul era un bãrbat nu se poate
mai de ispravã. Cocoana s-a pornit atunci cu ocãri pe slugi, cã-i mãnâncã
pâinea, ca hiºte „pãcãtoase, ticãloase ºi necredincioase”; frãþiorului i-a strigat
cã ori e halpe13, ori „pes... semne altceva”, ºi i-a poruncit sã nu-i mai calce
pragul, cã-i rupe picioarele; iar pe slugi chiar în faþa lui kir Ianulea, le-a
smintit în palme ºi le-a dat afarã.
Cum a schimbat slugile, alte bãnuieli ºi alte certuri... Dar nici nu putem
zice aºa, fiindcã la ceartã unul spune una, altul alta, ori pe rând, ori amândoi
deodatã; în sfârºit, are parte fiecare de cuvânt; pe când aicea, þipa, ocãra ºi
blestema numai dumneei, iar dumnealui asculta, înghiþea ºi tãcea. Aflând
slugile cã în casa asta nu cântã cocoºul, se dedeau bine cu gãina; îi turnau
12
13

zuliarã – geloasã.
halpe (haplea) – om nãtãrãu, prostãnac.
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fel de fel de gogoºi, care de care mai umflate pe placul dumneei: cã dumnealui
face ºi drege, cã umblã aºa ºi pe dincolo; ºi, fiindcã Ianuloaia era mulþumitã
cu astfel de slugi, apoi ºi ele-ºi fãceau de cap; furau de stingeau.
Totodatã, Acriviþa mai cãzuse ºi la darul foiþelor: casa plinã de jucãtori,
masã lângã masã – otusbir, ghiordum, ba ºi stos14 – ºi dulceþuri, zumaricale15,
vinuri, cafele ºi vutci, ºi ciubuce peste ciubuce, ziua pânã seara, ºi noaptea
pânã la ziuã. Pe lângã asta, era ºi agiamie ºi-nfumuratã cã nimini nu ºtie
juca mai bine ca ea – ºi, se-nþelege, pierdea gros. Toate cheltuielile ºi
pierderile astea îl dãdeau mult îndãrãt pe kir Ianulea; nu se mai ajungea din
venituri. De regulã nu zicea nimica; dar aºa, uneori, cam în glumã, se-ntâmpla
sã-i scape ºi lui câte o vorbã, bunioarã:
– Numa de nu ne-ar bate odatã toba cu atâtea cacialmale!
Nu-i trebuia mai mult cocoanei…
– Da ce? nici atâta petrecere nevinovatã sã n-am în casa mea?...
Dumneata nu trebuia sa te fi-nsurat, dacã te ºtiai pârlit, sã iei pe Acriviþa,
fata lui Hagi Cãnuþã, care n-a fost învãþatã la casa pãrinteaseã sã-ºi mãnânce
de sub unghie!... Sã fi luat o mahalagioaicã sârmanã, s-o þii încuiatã pe
mãsline ºi pe mãmãligã, sã-þi spele rufele ºi sã nu se-ndure s-aprinzã un
muc de lumânare-n casã! ori una, sã-þi puie niºte coarne, sã nu le poþi duce!...
Nu þi-e destul cã sunt cinstitã, dupã ce cã-þi rabd, ca o nenorocitã, toate
ticãloºiile ºi murdãriile dumitale?... Eu voi sã trãiesc; d-aia m-am mãritat;
aminteri mã duceam la cãlugãrie!… ªi-n sfârºit, dacã-þi place, kir Ianuleo!
de unde nu, du-t’ te plimbã, ºi sã ne vedem când mi-oi vedea ceafa... fãrã
oglinzi!
Într-o zi, stând ei la masã împreunã cu o sumã de musafiri, pânã
s-aducã ciorba, a-nceput din chiar senin Ianuloaia sã vorbeascã despre o
prietinã mãritatã, care nu se afla de faþã:
cã s-a þinut cu beizadea cutare, un copil! ºi vodã, suparat foc, era sã
puie sã-i taie coadele ºi s-o trimiþã surghiun la un schit, tocmai în fundul
munþilor;
cã a prins-o odatã bãrbatu-sãu, ziua-n amiaza mare, la Þurloaia, la
chiolhan, la iarbã verde, cu consulul muscãlesc ºi cu alþi drãngãlãi; – þiganii
îi trãgeau de unul singur „Mãi, cazace, cãzãcele!” ºi ea chiuia ºi juca numa-n
papuci, cu palmele-n ceafã, apilpisitã, ca un maladeþ zaporojean;
14
15

otusbir, ghiordum ºi stos sunt denumirile unor jocuri de cãrþi.
zumaricale – prãjituri, bomboane, zaharicale.
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cã-ntr-un rând, a plecat la Cãldãruºani, s-o spovedeascã sfinþia-sa
pãrintele Ioanichie, ºi a stat acolo de miercuri în sãptãmâna patimilor pânã-n
sãptãmâna luminatã dupã izvorul tãmãduirii: – se plimba toatã noaptea cu
duhovnicu-n luntre pe lunã ºi cânta de rãsuna lacul: „Frunzuliþã lobodã, of!
þaþo, gura lumii slobodã!” iar pãrintele lucra din lopeþi ºi-i þinea isonul pe
glas al optulea...
ªi câte alte grozãvii.
Musafirii ºi mai ales musafirele fãceau haz; iar bietul kir Ianulea, om
cu hristoitie, fãcea feþe-feþe. A rãbdat el cât a rãbdat, ºi zice, întâi cu destulã
blândeþe:
– Bine, Acriviþo, scumpa mea! cum poþi dumneata, mai ales cã ºtii ce
bun prietin sunt cu bãrbatu-sãu... cum poþi, fãrã sã le fi vãzut toate astea cu
ochii dumitale, fãrã nici un temei, sã catigoriseºti astfel pe o prietinã, pe
care o primim aproape în toate zilele în casa noastrã?... Îmi pare rãu!
– Ei! apoi vezi bine cã dumneata o s-o aperi... cã vã scoateþi ochii unul
la altul!
ªi apoi le spune tuturor cã acuma prietina nu se mai duhovniceºte la
Cãldãruºani: i-a pus lui kir Ianulea gândul... „sã-mi spargã casa!” Da o s-o
prinzã odatã ºi n-o s-o ierte cum a iertat-o vodã; o sã puie s-o tunzã ca la
cazarmã pe... ºi din „muscãleascã” ºi „cãlugãreascã” n-o mai scoate.
N-a mai putut suferi kir Ianulea; s-a ridicat foarte turburat ºi s-a rãstit
odatã tremurând:
– Ascultã-mã, Acriviþo! nu-þi dau voie, mã-nþelegi, sã mai zici o vorbã
mãcar despre o femeie care – poþi spune dumneata toate murdãriile ce-þi
trec prin gândul dumitale! – este mai cumsecade ca dumneata; cã dumneata
eºti, mã-nþelegi, mai îndrãcitã decât talpa iadului, ºi oricât de blajin sã fie
omul, îl scoþi din toate rãbdãrile! Sã taci din gurã, scorpie nebunã, cã pui de
te leagã ºi te trimit la balamuc, mã-nþelegi!
Cocoana s-a ridicat ºi dumneei ºi s-a nãpustit asupra dumnealui, sã-i
arzã o palmã; dumnealui s-a ferit repede-ntr-o parte; iar dumneei, de necaz
cã nu l-a putut nemeri, a luat castronul cu ciorbã de pe masã ºi i l-a aruncat
în faþã – l-a opãrit de sus pânã jos. Kir Ianulea ºi-a ieºit din pepene; s-a
repezit cu pumnii-ncleºtaþi, s-o pilduiascã; dar musafirii s-au pus la mijloc
ºi l-au oprit în piept:
– Nene Ianuleo! stai, omule! nu ºade frumos!
ªi, pe urmã, cãtrã dânsa:
– Mai potoleºte-te ºi dumneata, coanã Acriviþo, pentru Dumnezeu!
nu-l mai turba!
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Þi-ai gãsit!... S-a pornit cucoana pe rãcnete, sã rãdice mahalaua-n
picioare:
– Sãriiþi! sãriiþi, oameni buni! cã mã omoarã pãgânul, arvanitul!... Mã
baþi, ai? dupã ce-þi râzi de casa ºi de cinstea mea, hoþule ºi pehlivanule!...
Dacã te-ai îmbãtat ºi ai poftã de bãtut, du-te de-þi bate þiitoarele de pân
fundul mahalalelor, pe care le-ndopi cu pumnii de lire ºi-n casã te caliceºti
pânã la lescaie, râtane!... Da pe mine sã mã baþi? pe mine, mã! spurcãciune
de bãdãran?... pe mine, fata lui Hagi Cãnuþã, sã-ndrãzneºti tu sã mã baþi,
pãcãtosule, janghinosule ºi râiosule!?... Stãi tu, cã te-nvãþ eu pe tine,
cenghene16 turceascã!
ªi pânã nu i s-a stins glasul, n-a contenit... Fireºte cã petrecerea n-a mai
mers înainte... Au sãrit toþi musafirii, care mai de care: „Nene Ianuleo!”,
„Cocoano Acriviþo!”... cã „la necaz spune omul multe”; cã „are mâna cinci
degete ºi nu se potrivesc unul cu altul”; cã „ºi mãruntaiele din om tot se
ceartã uneori”; dar oriºicum „nu e bine sã s-auzã-n lume de aºa-ntâmplãri
într-o casã de seamã!”... ºi aºa mai departe, cu chiu cu vai, i-au împãcat.
Dar, fireºte, s-a ºtiut îndatã în toatã mahalaua cã „biata Acriviþa lui Hagi
Cãnuþã a ajuns de-o bate arvanitul – la masã! faþã cu musafirii! – dupã ce
o-nºealã cu care-i iese-nainte!...” ºi pe urmã prietenele: „Cum a fost ea
crescutã, mititica, ºi pe ce mâini a-ncãput!... o s-o bage-n pãmânt pãgânul!”
Lui kir Ianulea i-a trecut repede necazul ºi iar „dragã-n sus! dragã-n
jos! puiule ºi suflete!” ºi orce poruncea dumneei, dumnealui rãspundea:
– Cum pofteºti dumneata, fos-mu, parighoria tu kosmu! (vorbe
frumoase, care-nsemneazã, pe elinicà: lumina mea, mângâierea lumii!).
În vremea asta, cocoana Acriviþa se gândea:
„Eu cu budalaua17, cu capsomanul ãsta de Ianulea, mult n-am sã mai
fac purici... Ia sã mã gândesc la viitorul meu…”
Astfel, zi cu zi, i-a luat diamanticalele ºi sculele18 ºi argintãria, ºi le-a
pus la pãstrare acasã la Hagi Cãnuþã; pe urmã, a-nceput sã vânzã ºi de pân
lucrurile de preþ ale casei, despre care „budalaua” habar n-avusese sã facã
ºi el, ca orce negustor cuminte, o catagrafie. Totodatã, s-a luat cu biniºorul
pe lângã el; a-nceput sã-l mângâie ºi sã-l migliseascã. Dupã ce l-a rãsucit ºi
l-a fermecat cum a ºtiut ea, când erau într-o searã amândoi singurei la iatac,
s-a pomenit kir Ianulea cã se repede dumneei ºi-l ia-strâns în braþe ºi
pupã-l!…
cenghene – (iron.) þigan.
budala – om prost, nãtãrãu.
18
scule – obiecte de preþ, giuvaere, bijuterii.
16
17
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El zice:
– Mã iubeºti, dragã Acriviþo?
Dar ea, uitându-se la el cruciº:
– Mai mã-ntrebi, Ianulicã, fos-mu?
N-a putut kir Ianulea s-adoarmã toatã noaptea de bucurie cã s-a dat
Acriviþa lui pe brazdã... De-acu-ncolo, trai, neneco! Despre ziuã, când
s-aþipeascã ºi el, haþ! îl ia dumneaei iar în braþe ºi zice:
– Dragã Ianulicã, am sã te rog ceva... dar... sã nu zici ba.
– Când am zis eu ba la vreo dorinþã a mãtãluþã, sufletul meu?
– Uite ce e... Tãtiþa ar vrea sã mãrite ºi pe surioarele mele – sã nu-i
rãmâie fete bãtrâne-n casã – c-au ºi-nceput mahalagioaicele (le ºtii guriþa)
sã le zicã „iepele lui Cãnuþã” – ºi nu prea are cu ce sã le-nzestreze pe potriva
lor; cã dacã nu era om cinstit ºi filotim cum e, ar fi avut astãzi stare!... Mulþi
bani are de luat de pe la boieri mari: ce folos, dacã deocamdatã nu-i poate
scoate?... Dar, dupã ce o-nchide el ochii, fireºte, dumneata ai sã fii mai
mare între clironomi19; ai sã strângi pe boieri în chingi negustoreºte ºi o
sã-þi intri-n bani... ªi… aºa, m-am gândit sã-l ajutãm noi: sã le facem fetelor
o zestre cât de micºoarã; cã, de! cine se mai însoarã astãzi fãrã zestre, doar
de dragoste?... Numai eu am avut noroc sã te gãsesc pe dumneata – ºi plãcut
ºi bogat, ºi galantom ºi sã mã iubeºti atâta!
ªi pe urmã, strânge-l iar ºi pupã-l.
– Bine, puicã, sã le dãm... Cam cât?
– De! ºtiu eu?... cam câte o mie, douã de galbeni.
– Bucuros, sufleþele!... adu-mi aminte mâne sã mergem la hagiul, sã-i
numãrãm paralele... Acu, aide, bibilico, sã ne culcãm.
Dar ea îl strânge iar ºi zice:
– ªi... pe urmã, uite... Frãþiorii mei... Nu e bine sã mai stea aºa degeaba...
M-am gândit sã le faci dumneata rost de un capitãlaº, sã s-apuce ºi dânºii de
vreo negustorie, cã sunt gogeamite gãliganii acuma, nu mai face sã se lase
tot în spinarea bãtrânului: pun-te masã! scoal-te, masã!… Ce zici dumneata,
nu zic bine?
– Dragã puiule, nu ºtii cã eu zic ce zici mãtãluþã?… Adu-mi aminte
mâne dimineaþã... Acuma, hai sã-i tragem un somn.
– Mai dã-mi o guriþã, Ianulicã, parighoria tu kosmu!
I-a mai dat o guriþã, ºi au adormit ca niºte copilaºi scãldaþi.
19

clironom – moºtenitor, succesor.
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A doua zi, s-a isprãvit daravera: au fost înzestrate surioarele amândouã
ºi amândoi frãþiorii încãpuiþi; iar peste vreo câteva zile, dupã ce i-a dãscãlit
pe larg cumnatul mai mare în toate privinþele negoþului, ca om încercat, au
pornit, cu chimirul plin, dupã marfã – unul, cu corabia, de la Galaþi cãtrã
Smirna înspre pãrþile rãsãritului; altul pân Braºov, spre pãrþile apusului cãtrã
Lipsca, în chervan, cum umblau negustorii p-atunci.
Nu mai încãpea-n piele kir Ianulea de fericire... Ziafeturi peste ziafeturi
zi ºi noapte, cu toate bunãtãþile ºi trufandalele; chef ºi tãmbãlãu cu zeci de
musafiri ºi de lãutari – ºi tot ce dorea Acriviþa trebuia sã se-mplineascã:
Turnul Colþii sã-l fi cerut pe masã, kir Ianulea pe masã i l-ar fi adus.
Au mers lucrurile tot aºa ºi iar aºa; a tot bãgat mânile kir Ianulea în lada
cu bani; a tot luat cu pumnul, la loc n-a mai pus nimic, pân-a dat într-o zi cu
unghiile de fundul lãzii. N-avusese pân-acuma obicei nici vreme sã numere
ce-avea-n ladã; acu i-a dat în cap sã facã ºi asta, ºi nu i-a trebuit multã
rãbdare... Mai rãmãseserã vreo trei sute ºi ceva de lire – sã tot ajunga pentru
coºniþã ºi cheltuielile mãrunte pe vreo douã-trei sãptãmâni... Dar, om cu
fire neclintitã, s-a gândit aºa:
„Ei! º-apoi?… ce-mi pasã?... Mâine, poimâine se-ntorc bãieþii cu marfa;
ne apucãm de negustorie ºi, cu stãruinþã multã ºi puþin noroc, umplem lada
la loc... Pân-atunci, helbet20! avem credit destul!”
ªi s-a pornit dupã împrumuturi... Alergau cu limba scoasã samsarii de
colo pânã colo, sã-i gãseascã bani cu orºice preþ… Pân-acuma el luase
dobânzi cam sãrate; de acum ajunsese sã plãteascã el camãtã din ce în ce
mai pipãratã. Mai întâi nu s-a prea bãgat de seamã; dar n-a trecut mult ºi a
aflat negustorimea cã se clatinã rãu kir Ianulea; ºi mai ales cã bântuia
p-atunci mare chesat21 asupra târgului, i s-a scurtat omului creditul de tot:
cu mai bine de sutã la sutã ºi de-abia gãsea, ºi nu vreo sumã mai însemnatã,
doar num-aºa de mezelic. Toatã nãdejdea lui se rãzima pe întoarcerea
tinerilor, care, nu-ºi putea el închipui, de ce zãbovesc atâta, când toþi
negustorii plecaþi totodatã, ba unii chiar mai târziu, se ºi-ntorseserã de la
tacsid22, fiecare cu încãrcãtura lui, la potrivitã vreme.
Pasãmite, cumnãþeii aveau cuvinte sã zãboveascã... Tocmai când sã-ºi
piarzã kir Ianulea rãbdarea, iacã-i sosesc, una dupã alta, douã veºti destul
helbet – las’pe mine! fii fãrã grijã!
chesat – crizã comercialã.
22
tacsid (înv.) (var. nouã taxid) – cãlãtorie pe care o fãceau negustorii pentru a vinde sau a
cumpãra marfã.
20
21
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de urâte... Bãiatului dintâi, pe când se-ntorcea de la Smirna, i se cufundase
corabia încãrcatã; iar el, începãtor în ale negustoriei, a fost uitat s-o
asigureze... Cel mai tânãr dedese la Lipsca, în iarmaroc, peste alt chilipir;
se-ntâlnise cu niºte elini, de care miºunã totdeauna pân îmbulzeala târgurilor
mari; hoinãrise cu ei pe la berãriile nemþeºti toatã ziua, iar seara, merseserãmpreunã la cafeneluþa unui simpatriot, într-o ulicioarã dosnicã de lângã
Casa Sfatului, sã-nvârteascã un endekamisi, ºi pe urmã, la iuþealã, un stosiºor;
ºi aºa, de pe la aprinsul lumânãrilor pânã despre ziuã, îl lãsaserã tinichea:
nu mai avea bãiatul nici cu ce sã vie-napoi acasã.
Cum s-a rãspândit vorba ºi despre asta, au intrat la grijã mare creditorii
lui kir Ianulea, cã rãmâne mufluz, ºi s-au adunat cu toþii la cafeneaua de la
Hanul cu Tei, spre a se sfãtui ce-i de fãcut, ca sã-l þinã zi ºi noapte sub de
aproape pazã, nu cumva s-o ºteargã înainte de sorocul plãþilor, cum au
muflujii obicei. Pe de altã parte, vãzându-se scos la selemet23, l-a apucat pe
kir Ianulea un fel de groazã... Ce are sã facã el de-acuma, cãzut în sãrãcie,
în necinste ºi-n ocarã?... Or sã-l vâre întâi în temniþã, ºi, pe urmã, când i-or
da drumul, sã-ntinzã mâna pe la porþile ãlor de i-a-ndopat cu atâtea bunãtãþi
ºi daruri!... ªi încã, treacã-meargã toate!... Dar ce te faci cu fata lui Hagi
Cãnuþã?...
N-a stat mult la gânduri spre a vedea cã alta nu-i mai rãmâne decât sã
spele degrabã putina – sã se ducã, încotro vedea cu ochii, pânã dincolo de
Mãrul Roºu. Astfel dar, în faptul zilei, s-a sculat biniºor, a strâns câtã drojdie
se mai gãsea pe fundul lãzii, s-a dat jos la grajd, a poruncit sã-i puie ºaua pe
un buiestraº tãtãresc, a-ncãlecat, spunând argatului cã merge pânã la Snagov
dupã plãticã proaspãtã, cã are desearã musafiri la masã, a ieºit pe poartã la
pas ºi... pe urmã, cu ochii tot înainte, p-aci þi-e drumul...
Când a luat-o pe subt mitropolie la stânga, cãtrã câmpul Filaretului, se
luminase de rãsãrit, aºa cã, suind la deal, pân dreptul Cuþitului de Argint, ºi
uitându-se-napoi în vale, a zãrit un pâlc mare de cãlãreþi în goanã venind
parcã pe urma lui. În adevãr, bãnuiala i-era întemeiatã... Prinseserã de veste
negustorii ºi porniserã repede dupã el cu ceauºi de la agie. El a vrut s-abatã
din drumul mare ºi s-o ia pe subt deal la dreapta; dar a dat de niºte ºanþuri;
buiestraºul s-a poticnit ºi l-a trântit cât colo... Atunci, omul s-a sculat, a
pãrãsit calul ºi a apucat-o pe jos. A suit la niºte uluci, le-a sãrit; pe urmã, alt
ºanþ ºi alte garduri, pânã când, rupt de ostenealã, ajungând pe culme, s-a
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a scoate (pe cineva) la selemet – a aduce la sapã de lemn.
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oprit în faþa viiºoarei unui marginaº bondoc ºi-ndesat, care tocmai se spãla
pe ochi de dimineaþã la soare în prispa cramei.
Kir Ianulea, cum l-a vãzut, i-a zis gâfâind:
– Bunã dimineaþa, neicuþule; cum te cheamã?
– Bunã dimineaþa, jupâne... Pe mine Negoiþã mã cheamã; da’ pe
dumneata?
– Kir Ianulea...
ªi d-abia mai þinându-l balamalele, a pâºit pârleazul înãuntru ºi zise:
– Frate Negoiþã, fã-þi pomanã ºi mã scapã! Umblã niºte duºmani sã
puie gheara pe mine, sã mã nenoroceascã! Ascunde-mã undeva pe-aici, ºi
eu te fac om bogat... Iar, dacã pân-oi pleca nu þi-oi dovedi cã te pot procopsi,
atunci primesc sã mã dai chiar dumneata pe mâna duºmanilor... Mã rog
dumitale, frate Negoiþã, nu mã lãsa-n pierzare! mã rog ºi iar mã rog!
Negoiþã s-a scãrpinat în cap stând puþin la gânduri ºi a rãspuns:
– Ascultã-mã, kir Ianulea; ce sunt duºmanii dumitale?... n-or fi boieri?...
cã de! drept sã-þi spun, cu boieri în cârcotã nu mã bag...
– De unde, hoieri? sunt negustori...
– Atuncea, te scap...
Cum l-a ascuns subt o claie de haraci, peste care a mai trântit ºi niºte
coceni de porumb, iacãtã ºi duºmanii...
– Mã, neicuþã, a-ntrebat unul, nu vãzuºi dumneata adineaori trecând paici un negustor – aºa º-aºa?
– N-am vãzut.
– Þi-am da un bacºiº bun, sã ne spui încotro a apucat...
– Pãi, dacã nu l-am vãzut...
– Spune, mã! a zis un slujitor ridicând gârbaciul...
– Dumneata mã poþi ºi omorî!... da’ dacã nu l-am vãzut...
– Dacã n-a vãzut omul, n-a vãzut, zice altul... Hai degrabã-nainte, cã
pierdem vremea degeaba.
ªi au plecat, care cãlare, care pe jos, unii-ntr-o parte, alþii-ntr-alta,
alergând ca nebunii... Dupã plecarea lor, Negoiþã s-a suit într-un dud mare
ºi s-a uitat pretutindeni roatã, sã se-ncredinþeze dacã s-au depãrtat bine; pe
urmã s-a dat jos încetinel ºi l-a scos pe fugar din ascunzãtoare.
– Te-am scãpat! acuma, sã te vãz, kir Ianuleo... te þii de vorbã?
– Dragã neicã Negoiþã, nu ºtii cât îþi sunt de-ndatorat ºi cât vreau din
tot sufletul sã mã þiu de cuvânt!... Iar ca sã-nþelegi cã mã pot plãti de
dumneata, te rog ºezi colea lângã mine sã afli cine sunt eu ºi sã asculþi toate
pãþaniile mele.
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ªi i le-a povestit toate pe ºart kir Ianulea lui Negoiþã – de cum a fost
plecat din adâncuri dupã porunca împãrãteascã ºi pânã-n ceasul de faþã –
toate, cu de-amãnuntul toate, pe care Negoiþã le-a ascultat cu plãcere mare
ºi cu multã luare-aminte.
– ªi acuma, neicã Negoiþã, ascultã bine cum te pot eu procopsi pe
dumneata... De câte ori ãi auzi c-a intrat dracu-n vreo femeie, nevastã, fatã,
mãcar fie ori din ce loc, ori de ce neam ar fi, sã ºtii cã eu sunt ãla. Numaidecât
dar sã vii acolo, cã eu nu ies din ea pânã nu m-ãi goni dumneata... Fireºte cã
dacã i-ai da de leac, degeaba n-are sã-þi fie... Bãrbatul femeii ori pãrinþii
fetei or sã te rãsplãteascã frumos... Ce zici?... îþi vine la socotealã?
– Cum nu? a rãspuns zâmbind Negoiþã.
Iar kir Ianulea, dupã ce i-a mulþumit încã o datã, a plecat p-aci-ncolo.
Nu se-ncheiase nici o lunã dupã astea, ºi coborând Negoiþã-n târg cu
niºte viºine trufandale de vânzare, a aflat de la precupeþi cã pe una din
fetele lui Zamfirache Ulierul din Colentina, a de s-a logodit cu Ilie Bogasierul
de la Barãþie, o munceºte dracul de vreo zece zile... Ce nu i-au fãcut?...
Leacuri, descântece, molitve... degeaba! Pãrinþii ºi logodnicul plâng
întruna vãzând-o cum se canoneºte... Vorbeºte în toate limbile fãrã sã le
fi-nvãþat, ºi sporoveºte ºi-i turuie mereu gura ºi spune fel de fel de taine ºi
pâre – de unde le-o mai fi ºtiind? – încât o lume, care aleargã s-o asculte, stã
ºi se cruceºte:
ba cã „sacul cu lire de la pahamicul Iordache din Dudeºti, de nu i s-a
mai dat de urmã – furat de grãmãticul pe care l-au prins pe drumul Olteniþei
ºi a scãpat peste noapte din beciurile agiei – se aflã acum pus bine, înfãºurat
într-un testemel ceadiriu24, în fundul sertarului de jos de la scrinul de lângã
soba din iatac la clucereasa Tarsiþa, mãtuºã despre mamã a lui aga, mai
tânãrã ca dumnealui – se-ntâmplã! – ºi cã cine nu-i ºtie merchezul25 poate
scotoci-n sertar cât pofteºte, cã nu-i dã de fundul adevãrat”;
ba cã „adiata26 lui Agop, tutungiul de la Sfinþi, lãsatã nepoati-sii, nu-i
scrisã de rãposatul: a ticluit-o pe urmã, într-o noapte, bãrbatu-sãu Tacor,
cafegiul din Caimata, care vinde ºi suliman ºi canà de pãr... Tacor cu Avedic,
paracliserul de la biserica armeneascã”;
ba cã „fratele ãla tinerelul, de d-abia-i mijeºte mustaþa, cãlugãraºul
sprâncenat, care ºade la preacuvioºia-sa pãrintele archimandritul Hrisant,
ceadiriu – verde ca paiul grâului necopt.
merchez – tâlc (ascuns) al unui lucru; tainã, rost.
26
adiatã – diatã.
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în curtea mitropoliei – chip ºi seamã la-nvãþãtura cântãrilor – este fata a mai
micºoarã a lui Ristache Muscalagiul de la Ploieºti”...
ºi câte ºi mai câte alte bazaconii – cine le mai poate þinea minte?
Cum a auzit Negoiþã toate astea, ºi-a desfãcut coºurile la precupeþi cu
rãdicata pe ce a putut rupe ºi s-a dus de-a dreptul sã vazã ºi el pe fata apucatã;
ºi cum a ajuns acolo, s-a vârât pântre lumea adunatã º-a spus pãrinþilor ºi
logodnicului cã el o scapã pe fatã dacã i-or da o sutã de galbeni. Fireºte cã
bieþii oameni n-au mai stat la gânduri: o sutã fie! Iar Negoiþã s-a apropiat de
urechea pãtimaºei ºi, fãcându-se cã o descântã, i-a zis încet ºi sfios:
– Am venit, kir Ianuleo, dupã vorba noastrã...
– Am înþeles, i-a ºoptit duhul: dar, drept sã-þi spui, neicã Negoiþã, nu
te-am crezut aºa de nãtãrãu, sã te mulþumeºti cu o sutã de galbeni... Ce o
sã-þi ajungã þie numai atâta? Trebuia sã ceri gros! Dar fiindcã ai greºit, te
iert de data asta... Acu mã duc la Craiova, sã intru în soþia caimacanului.
Sãptãmâna viitoare sã te-nfiinþezi acolo... Nu mã face sã te-aºtept prea mult;
mai am ºi alte trebuºoare, nu numai grija dumitale... Caimacanul îºi iubeºte
nevasta ca ochii din cap, e ºi bogat ºi darnic. Socoteºte-te bine în talia asta,
cã de-acolea-ncolo nu mai ai nici o putere asupra mea; sã ºtii cã dupã aia
sunt dezlegat de orce cuvânt ºi nu mai avem nimica de-mpãrþit împreunã!
Zicând acestea, s-a depãrtat duhul... Tânãra s-a tãmãduit. Toatã lumea
se-nchina; pãrinþii ºi logodnicul nu ºtiau ce sã mai facã de bucurie, iar
Negoiþã, luându-ºi suta de galbeni, a pornit la vie sã se gãteascã de drum
lung.
ªi-a vândut a doua zi rodul la un oltean; a treia zi ºi-a cumpãrat un
cãluºel, cu tot dichisul de cãlãrie, de la pãturã ºi ºea pân la ipingea; a patra,
dimineaþa, a plecat. Asta era într-o miercuri... Ziua umbla, noaptea se odihnea;
aºa încet-încet, haidea-haidea, marþea urmãtoare, pe la asfinþit, a ajuns
drumeþul la straja Craiovei, ºi, de acolo, întrebând din om în om cã unde ar
putea gãzdui un negustoraº ca el, l-au mânat la un han peste drum de o
bisericã mare.
Cum a descãlicat, a dat calul în primirea argaþilor ºi a intrat în cârciumã,
unde mai erau ºi alþi isnafi27, sã-ºi prinzã inima cu un ciocan de rachiu ºi cu
ceva mezelic, înainte sã meargã la odaie. Înserase biniºor. Pânã sã-i frigã
niºte pastramã, sta la masã pe gânduri; stând aºa, aude clopote, ºi întreabã
pe un arnãut, care trãgea ciubuc la altã masã, ce sãrbãtoare e a doua zi, de se
27

isnaf – breaslã, meseriaº.
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face priveghere mare. De la arnãut ºi de la cârciumãreasã, aflã îndatã cã nu-i
a doua zi nici o sãrbãtoare, dar cã aºa se fac ziua ºi noaptea slujbe peste
slujbe la toate bisericile pentru uºurarea tinerei soþii a caimacanului, care e
chinuitã de duhuri, ºi nu-i pot da de leac cu nimica: toate babele meºtere,
toþi doftorii de la Sibiu, pricepuþi la aºa boale, toate maslurile ºi molitvele,
citite de vlãdica ºi arhiereii cu patruzeci de preoþi – degeaba. Femeia are
nãvârlii28 grozave: într-una sare ºi joacã tontoroiul, cã trebuie s-o lege; cât o
þin legatã, dârdâie din toate-ncheieturile ºi scrâºneºte, parcã ar arde-o în
foc; dacã-i dau drumul, iar începe sã sarã ºi sã þopãie, ºi þopãie ºi sare, pânã
o leagã iar; asta de peste o sãptãmânã, fãrã clipã de odihnã ºi fãrã sã
primeascã-n gurã mãcar o picãturã de apã... O lume se-ngrozeºte; iar soþu-i se
jeleºte ca un nenorocit; ºi de-aia se fac slujbe peste slujbe la biserici, doar
s-o milostivi Maica Domnului cu vreo minune.
Negoiþã a dat þoiul repede pe gât, a-mbucat o fãrâmã de pastramã, ca
orce slugã, de teamã sã nu-l aºtepte prea mult stãpânul; a dat un icusar29
arnãutului ºi l-a rugat sã-l ducã degrabã la curte. Când au ajuns acolo, fierbea
lumea, cã bolnavei i-era totdeauna mai rãu când înnopta... O sumã de cucoane
ºi slujitoare o þineau legatã-n cearceafuri ude pe biata tânãrã, care se
zbuciuma din creºtet pânã-n tãlpi; preoþii-n odãjdii mari o slujeau º-o afumau
cu cãdelniþele, iar soþul plângea, fãcând mereu la metanii. Când iatã cã un
arnãut vine ºi zice-n gura mare:
– Maria-ta, nu te supãra!... este aici un om prost, care vine tocmai de la
Bucureºti într-adins; zice cã el ºtie sã descânte la boale ca a m.-sale ºi-ºi
pune capul chezãºie cã o tãmãduie îndatã.
S-a ridicat nenorocitul, luminat în pierzania lui de razele nãdejdii din
urmã, ºi a strigat:
– Sã vie!
Cum s-a arãtat Negoiþã în prag, pânã sã-l întrebe cineva ce ºi cum,
tânãra s-a potolit din dârdâialã, a poruncit, parcã era sãnãtoasã la baie, sã-i
scoatã cearceafurile; s-a uitat drept la el, a început sã râzã veselã, ca la
vederea unui vechi prieten de mult aºteptat, ºi i-a fãcut semn sã vie mai
aproape, chemându-l chiar pe nume:
– Bine-ai venit, dragã Negoiþã! ce mai faci? sãnãtoºel? vino-ncoace
mai aproape, cã am sã-þi spun ceva, sã nu ne-auzã niminea!
28
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nãvârlie – nebunie, smintealã.
icusar (var. nouã icosar) – veche monedã turceascã.
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Cine sã-ºi creazã ochilor ºi urechilor?... Negoiþã a dat pe toþi într-o
parte, s-a apropiat prieteneºte de pãtimaºã ºi i-a ºoptit:
– Drãguþã, sã mã ierþi cã te lãsai sã cam aºtepþi, dar nu ºtii ce greu drum
ºi ce gloabã de cal am avut.
– Nu face nimica, a rãspuns duhul foarte încet; eu plec de aici...
De-acuma, te-am procopsit; nu-þi mai sunt dator cu nimica. Sã ºtii prin
urmare, neicã Negoiþã, cã asta þi-este a din urmã... Sã nu care cumva sã te
mai vãz cã te þii de coada mea, cã nu numai nu capeþi nimica, dar încã mã ºi
supãr, ºi dacã m-oi supãra, de! poate sã-þi parã foarte rãu... Atâta-þi spun...
A pierit duhul... ºi fireºte ºi-a venit pãtimaºa-n fire, bunã zdravãnã ca
mai-nainte, parcã ºi mai veselã... Acuma cu câte daruri ºi cinste l-a-ncãrcat
caimacanul pe Negoiþã, ce sã vi le mai înºir eu? – cã vi le puteþi singuri
închipui... I-a dãruit cu hrisov o moºie, s-o stãpâneascã de veci, ºi pe dasupra
l-a ºi boierit.
Trãia acuma Negoiþã în huzur, ce cu gândul nu gândise, de vreo trei
luni ºi mai bine. Dar într-o zi, tocmai când îºi fãcea dupã prânz tabietul
boieresc, cu cafea ºi ciubuc în pridvorul lui de la þarã, iacãtã vede de departe,
pe drumul care vine dinspre miazãzi, un vârtej de praf, care se tot apropie…
Ce sã fie?... Sunt niºte slujitori de la curte: vin în goanã cu naltã poruncã
sã-l aducã napristan30 la Craiova.
Nu i-a prea plãcut lui Negoiþã cã i-au turburat tabietul; dar ce sã facã?...
Ajungând la curte a sãrutat mâna stãpânului; acesta l-a luat în braþe, l-a
sãrutat pe frunte, ºi i-a zis:
– Preaiubite frate Negoiþã, dacã þii la mine câtuº de puþin, sã porneºti
fãrã clipã de zãbavã spre Bucureºti: butca e gata; pe drum aºteaptã cai de
olac din poºte-n poºte... Fata mãriei-sale lui vodã, domniþa, e apucatã cum a
fost ºi nevastã-mea, poate ºi mai rãu, dupã ºtafeta ce primii... Numai
dumneata o poþi scãpa... Aleargã!
„M-am fript!” s-a gândit Negoiþã; dar de zis, n-a putut zice nimic.
Caimacanul l-a strâns în braþe, l-a suit în butcã ºi, mânaþi, bre! Surugiii
au dat bice ºi cãlcâie, pe urmã þipete ºi chiote... Pânã a doua zi, pe la ceasul
vecerniei, l-au adus pe Negoiþã techer-mecher31 drept la scara palatului
domnesc din Bucureºti.
Vodã ºi doamna, frângându-ºi mâinile, l-au întâmpinat în capul scãrii,
ºi vodã i-a strigat în greceºte, cum vorbea p-atunci boierimea:
30
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napristan – îndatã; fãrã întârziere.
techer-mecher – în grabã mare; pe sus, cu sila.
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– Ah! Dumnezeu te-a adus, boierule! Poftim!
Dar Negoiþã – de unde ºtie greceºte? – a rãspuns într-o doarã:
– Cine nu-l cautã îl gãseºte, mãria-ta, dar cine-l cautã! Sã vedem!...
sã-l cautãm!... Dacã s-o putea, ºi mie mi-ar pãrea bine. Sã vedem...
– Haide!
ªi zicând asta, vodã l-a-mpins pe Negoiþã pânã-n sagnasiul din fundul
sãlii... Acolo sta domniþa greceºte pe un covor jos, clãtinând mereu din cap
ca o pãpuºã cu gâtul pe sârmã; într-una se chinuia aºa de cinci zile cu
dinþii-ncleºtaþi ºi fãrã sã-nchidã ochii o clipã.
Cum s-a arãtat Negoiþã, domniþa a stat din cap ºi a-nceput sã þipe, apucatã
de toate nãbãdãile:
– Afarã! daþi-l afarã! sã nu-l vãz în ochii mei pe râtanul de Negoiþã!
afarã!... sã vie bãbaca!
Negoiþã n-a aºteptat mai multe ºi, în loc sã se supere cã-l goneºte cu
ocarã, a ridicat aºa din umeri, parc-ar fi zis: „De! dacã nu pofteºti!”...
S-a-ntors în loc ºi a voit sã plece. Dar doamna l-a apucat de mânã, iar vodã
s-a apropiat de fiicã-sa:
– Aicea sunt! uite bãbaca matale!
– Nu tu! þipa fata. Nu te-am chemat pe tine! sã vie bãbac-al meu!
– Eu sunt bãbac-al tãu! a zis cu lacrimi fierbinþi prãpãditul de bãtrân.
Dar copila, þipând ºi mai grozav:
– Nu! nu eºti tu! tu eºti urât! tu du-te cu Negoiþã! sã vie cãpitan Manoli
Ghaiduri, cã el e bãbac-al meu adevãrat!
La aºa vorbe nebuneºti, doamna a leºinat... Dacã nu era Negoiþã s-o
apuce-n braþe, cãdea latã. Au sãrit cocoanele curþii ºi au luat-o s-o frece cu
oþet de trandafir ºi sã-i dea pe la nas cu pene aprinse. Iar bietul vodã
a-nceput sã se batã cu pumnii-n fes, pe câtã vreme copila tot mai tare þipa.
– Sã-mi aduceþi pe bãbac-al meu! pe cãpitan Manoli! p-ãla-l vreau eu!
În sfârºit, Negoiþã zice lui vodã la o parte:
– Mãria-ta, la aºa pãtimaºi trebuie sã le facem cheful deocamdatã; cã
dacã ne-mpotrivim, îi aþâþãm mai rãu.
I l-au adus prin urmare pe capitan Manoli... Mai rar aºa palicar32! înalt,
spãtos ºi mustãcios – o mândreþe de arnãut! ºi muiat numa-n fireturi de sus
pânã jos – sã fie de falã pentru orice curte domneascã!
Cu mustãþile lui frumoase înecate de lacrimi, s-a apropiat cãpitan Manoli,
sluga credincioasã, de fiica doamnei; iar mititica, îndatã ce l-a vãzut, s-a
32

palicar – soldat grec al miºcãrii de independenþã, din 1821.
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descruntat deodatã, a zâmbit dulce ºi, ca orce copil supus când roagã frumos
pe tatã-sãu sã-i facã un hatâr, i-a zis cu multã blândeþe:
– Bãbacã! te rog, bãbacã, dacã mã iubeºti, sã-i tai lui Negoiþã nasul ºi
urechile ºi sã-l dai afarã ca pe un obraznic… cã e botos, e lacom ºi
nemulþumitor!... sã nu-l mai vãz în ochii mei, cã nu-l pot honipsi33!
Cãpitanul Manoli iubea fireºte pe domniþa din tot sufletul; dar aºa hatâr
mare nu-i putea face farã voia stãpânilor. Iar Negoiþã s-a gândit: „Aºa þi-e
vorba?... Bine!” pe urmã s-a-ntors la vodã ºi zice:
– Mãria-ta, ia sã se dea toþi într-o parte, sã vãz ºi eu mai aproape pe
pãtimaºa.
I-au fãcut toþi loc, iar Negoiþã s-a dus drept la domniþa care se zbuciuma
ºi rãcnea cât putea:
– Afarã Negoiþã! Ieºi afarã, mojicule!
Dar el nu s-a sinchisit de pandoliile ei ºi i-a vorbit încet:
– Drãguþã, eu aº zice sã pleci mai bine de bunãvoie...
Aº! fata rãcnea mai rãu:
– Afarã, Negoiþã!
– ªi zi, aºa, ai?... Nu vrei?
ª-a dat s-o apuce de mânã. Atunci domniþa l-a scuipat în faþã ºi i-a ars
o palmã de i-a scãpãrat ochii lui Negoiþã.
El s-a ºters cu mâneca pe obraz ºi întorcându-se-n loc spre vodã, zice:
– Mãria-ta, patima asta vine aicea cu o-mprejurare cum pân-acuma
n-am mai întâlnit... Cã n-ar fi leac de tãmãduire, nu zic; dar, singur eu, nu
pot face deocamdatã nimica... îmi trebuie un ajutor... Am aicea la Bucureºti,
în mahalaua Negustorilor, o prietenã meºterã care ºtie sã tragã de gâlci ºi de
nãjit; e vãduva unuia care ºi-a prãpãdit averea-n risipã ºi-n desfrânãri; a
rãmas mufluz, ºi-a luat lumea-n cap ºi a lãsat pe biata femeie nevinovatã
pieritoare de foame... O cheamã Acriviþa Ianuloaia, fata lui Hagi Cãnuþã...
La vorbele astea, domniþa a-ncetat deodatã cu þipetele, º-a-nceput sã
tremure, clãnþãnind ca-n toiul frigurilor.
– Aºadar, rog pe mãria-ta sã porunceascã a pune iute caii, s-aduc
numaidecât pe Ianuloaia.
A vrut sã facã un pas; dar domniþa l-a apucat strâns de pulpanã, þipând
apelpisitã:
– Afarã, Negoiþã!

33

a honipsi – a digera, a suferi, a suporta.
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ªi... ce sã mai lungim acuma povestea? – cã o poveste, cât de frumoasã,
dacã-i prea lungã, iar nu face – i-a trecut copilei, parcã numai visase cineva
c-ar fi fost bolnãvioarã; s-a gãtit frumos, º-a plecat veselã cu doamna la
plimbare, în butcã deschisã... Patru telegari cu falaitar; doisprece arnãuþi
cãlãri înainte ºi tot atâþia în urmã fluturându-le fustanelele; iar Manoli, sus
pe caprã, cu mâna dreaptã pe prãselele hangerului din sileaf ºi cu stânga
rãsucindu-ºi mustãþile... ªi era mare bucurie pe sufletul lui vodã, când se
uita de la fereastrã cum zbura butca departe…
Negoiþã a rãmas în gazdã la curte. Cam a treia zi, aducându-ºi aminte
cã mai are ºi alte daraveri în Bucureºti, a mers drept în mahalaua Negustorilor,
sã-i ia urma Ianuloaiei... Casele cele frumoase le vânduserã creditorii...
Sãrmana! pãrãsitã de bãrbat, trãia acuma la tatã-sãu, la hagiul... Acolo,
gãsind-o, a rãmas încremenit de aºa frumuseþe, mai ales cum se purta ea
acuma, cernitã de sus pânã jos, ca orce vãduvã jalnicã... Dupã ce i-a sãrutat
mâna, i-a zis:
– Uite, cocoanã; eu mã ºtiu dator lui kir Ianulea cu o sutã de galbeni;
ieri am aflat de nenorocirea dumneavoastrã, ºi þi-am adus datoria... Poftim!
Cocoana a-nceput sã plângã ºi sã-l întrebe dacã ºtie el ceva despre ce
s-o fi fãcut omul ei, cã ea nu mai poate – se frige, o sã moarã de dorul lui.
Negoiþã i-a rãspuns cã nu ºtie nimica; iar, ca mulþumire cã bãrbatu-l
îndatorase la vreme de mare nevoie, a rugat-o pe cocoana sã primeascã a
stãpâni ea de veci viiºoara lui de la Cuþitul de Argint, ºi i-a ºi dat la mânã
hârtie de danie, întãritã cu pecetie domneascã. Dupã aceea, ca sã se mântuie
el odatã de slujba doftoritului, s-a gândit câtva ºi i-a mai spus:
– Cocoanã, eu am vãzut mult bine de pe urma bãrbatului dumitale; în
cinstea ºi pomenirea lui, vreau sã te-nvãþ ceva, cu care, la prilej, sã te salþi
bine din lipsã... Ascultã, rogu-te, cu luare-aminte... De câte ori ãi auzi c-a
intrat dracu-n vreo femeie, nevastã, fatã, mãcar fie din orce loc, or de ce
neam ar fi... numaidecât sã mergi acolo, cã nu iese din ea pânã nu l-ãi goni
dumneata... Sã-i zici pãtimaºei numai atâta, parc-ai fi-ntâlnind pe omul
dumitale: „Aici mi-ai fost ascuns, Ianulicã?… ºi eu te cãutam ca o nebunã...
fos-mu! parighoria tu kosmu!”
– De unde ºtii dumneata vorbele astea? a-ntrebat cocoana privindu-l
cruciº.
– Le-am învãþat, demult, de la un prietin... a rãspuns Negoiþã, zâmbind
la privirea cocoanei; apoi a adãugat: ...Numai atâta sã-i spui... Pe urmã, s-o
apuci în braþe, tot cu gândul la kir Ianulea: sã te uiþi la ea aºa frumos, cum te
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uiþi acuma la mine, s-o sãruþi cu foc ºi sã n-o slãbeºti din dragoste pânã
nu-i trece de tot… Fireºte cã, dupã potriva ipochimenilor, n-are sã-þi fie
osteneala degeaba... Ai înþeles?
– Am înþeles.
– Acuma, rãmâi sãnãtoasã, cocoanã! S-auzim de bine!
S-a-napoiat dupã acestea Negoiþã la curte, unde a stat încã vreo patrucinci zile, numa-n bunãtãþi ºi-n cinste mare. Când ºedea el sus la masã cu
mãriile-lor, cu protipendada ºi cu evgheniºtii ãi mai simandicoºi, cântau jos
pe sub ferestre meterhanele34 ºi jucau soitarii35 pentru petrecerea isnafilor
º-a prostimii. A opta zi, s-a hotãrât Negoiþã sã se porneascã la urma lui
înspre pãrþile Jiului... L-au cãftãnit ºi i-au dãruit vodã ºi doamna câte trei
pungi de ibriºim cu câte o mie de galbeni; iar domniþa, un inel cu o nestematã
cât o alunã turceascã, ºi cu sevas36 mare l-au petrecut toþi pânã jos în capãtul
scãrii.
Cãpitan Manoli s-a rugat de stãpâni sã ducã el pe Negoiþã pân-acasã.
Toatã vremea, pe drum, l-a-ngrijit cãpitanul ca un frate ziua ºi noaptea,
cântându-i din gurã ºi cu tambura manele turceºti ºi cântece de palicari de
pân munþii lui depãrtaþi – ºi cânta straºnic; avea ºi glas ºi pãtrundere. I-a
plãcut mult lui Negoiþã tovãrãºia lui Manoli ºi, ajungând acasã la moºie,
s-a crezut dator sã pofteascã ºi el în gazdã pe cãpitanul, care era tot atât de
plãcut ºi de bun, pe cât de voinic ºi de viteaz... Seara au cinat împreunã, cu
vin vechi de Drãgãºani, cu cafele ºi ciubuce pânã târziu; iar, dupã cinã, la
care, osteniþi cum erau de drum, se cam trecuserã din pahare, cãpitanul, cât
era de mare palicar, înecându-l deodatã aºa un parapon, s-a lãsat sã-l
podideascã plânsul ca pe o femeie, ºi cãzând în genunche, i-a zis gazdei:
– Eu sunt sãrac, bei-mu (adicã prinþul meu), n-am sã-þi dãruiesc nimica
de preþ; dar numai Dumnezeu ºi sufletul meu ºtiu cât îþi sunt de
recunoscãtor!... cã, dacã se prãpãdea fetica, eu – uite, vezi hangerul ãsta?...
pânã-n prãsele mi-l bãgam în piept!... cã, fãrã copila asta, ce s-ar mai fi
fãcut Manoli sãrmanul, sãrmanul Manoli?
ª-a-nceput sã sãrute mânile lui Negoiþã ºi l-a rugat sã-i primeascã-n
dar o pereche de mãtãnii de la Ierusalim.
Câtã vreme cãpitan Manoli vãrsa aici lacrimi de mulþumire, colo,
departe, la Bucureºti, se jelea de durere mitropolitul, cã una dintre nepoþelele
meterhanea – muzicã turceascã în care predominã tobele.
soitar – bufon, mãscãrici.
36
sevas – atenþie, cinstire, onoare, preþuire.
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î.p.s.-sale începuse sa aibã pandolii... Dar s-a-ndurat pronia ºi nu l-a lãsat sã
plângã prea mult pe robul Iubitorului-de-oameni... Cum a intrat coana
Acriviþa pân gangul clopotniþei, parcã i-a luat tinerei boala cu mâna... ªi a
zis bodaproste Ianuloaia când a plecat blagoslovitã ºi mulþumitã destul de
la mitropolie.
Iar, noaptea aceea chiar, în adâncuri se aduna soborul demonilor
dinaintea lui Dardarot, sã asculte pe Aghiuþã, care se întorsese ºi el la urma
lui cu coada-ntre picioare, rupt de obosealã.

Le-a povestit el toate câte le pãtimise dincolo, mai cu ºart ºi mai frumos
decât vi le-am putut eu povesti dumneavoastrã. Împãratul a fãcut un haz
nespus ºi a zis râzând:
– M-am pãtruns acuma cum merge pricina... Halal sã-þi fie, dragã
Aghiuþã! frumos te-ai purtat, n-am ce zice… Cu ce vrei sã te rãsplãtesc
pentru atâta ostenealã?
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– Întunecimea-ta, spre rãsplatã, douã hatâruri am sã-ndrãznesc a cere.
– Spune, puiule dragã.
– Întâi, pe Acriviþa ºi pe Negoiþã sã nu-i vãz vreodatã p-aici!... Ducã-se
la rai, sã se-mpace sf. Petre cu ei cum o ºti.
– Bine... ªi al doilea?
– Al doilea, sã mã lãsaþi sã mã mai odihnesc ºi eu puþintel acasã, cã
m-am dehulat37 de atâtea trebuºoare pe pãmânt.
– Bine, º-asta!... ai dreptul sã dormi trei sute de ani de aci-ncolo fãrã sã
te mai supere nimini cu nimic!
Zicând acestea, Dardarot i-a tras un picior dupã obicei ºi l-a trimis sã
se culce.
ªi aºa, au mers cocoana Acriviþa ºi Negoiþã, fiecare la ceasul sãu, în
rai; iar Aghiuþã s-a pus sã-i tragã la soamne... ºi dormi! ºi dormi! º-o fi
dormind º-acuma, dacã nu cumva s-o fi sculat, mititelul, sã se apuce iar de
cine ºtie ce drãcii.

37

dehulat – (var. nouã dãulat) istovit, sleit de puteri.
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D’ale carnavalului
- teatru -

Persoanele
NAE GIRIMEA, frizer ºi subchirurg
IANCU PAMPON
MACHE RAZACHESCU, ce-i mai zice ºi „CRÃCÃNEL”
UN CATINDAT DE LA PERCEPÞIE
IORDACHE, calfã la Girimea
UN IPISTAT
DIDINA MAZU
MIÞA BASTON
UN CHELNER
O MASCÃ
MÃªTI, PUBLIC, SERGENÞI DE NOAPTE
Într-un carnaval, în Bucureºti.

ACTUL I
(Un salon de frizãrie de mahala. Mobile de paie. Uºe ºi fereastrã de
prãvãlie în fund. La dreapta, în planul întâi o uºe; în planul al doilea un
lavabo. Ambele planuri din dreapta sunt mascate de restul scenii printr-un
„paravent”)
SCENA I
IORDACHE, apoi PAMPON
IORDACHE (ºade pe un scaun ºi dã un brici la piatrã, fredonând):
„Cã mã cere, mamã, cere. — Cine dracul te mai cere? — ªi mã cere d-un
bãrbier...”
PAMPON (intrând prin fund): Aici este frizãria lui d. Nae Girimea?...
IORDACHE (sculându-se politicos): Da, poftiþi... Barba? pãrul?
PAMPON: Nimic...
IORDACHE: Atunci, poate, vã spãlaþi la cap?
PAMPON: Eu nu mã spãl niciodatã la cap, pentru cã sufãr de...
IORDACHE: De mãsea? ªtii cum þi-o scoþ? Odatã... pac!
PAMPON: Ei, nu de mãsea... sufãr de bãtãi...
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IORDACHE: De bãtãi?... ªtii cum le...
PAMPON: Ei! Lasã-mã-n pace, omule; nu mã spãl la cap pentru cã
sufãr de bãtãi de inimã. Înþelege odatã cã n-am venit pentru aliºveriº1.
IORDACHE: Atunci, pentru ce?
PAMPON: Am o trebuinþã cu d. Nae Girimea... Nu cumva eºti d-ta?
IORDACHE: Nu, eu sunt calfã...
PAMPON: D. Nae nu este aici?
IORDACHE: Nu, domnule; îl aºtept: trebuie sã vie foarte curând...
PAMPON: Atunci îl aºtept ºi eu... Se poate?
IORDACHE: De ce nu? Poftiþi... (îi dã un scaun)
PAMPON (dupã o micã pauzã): Mã rog, la d-voastrã se fac ºi
abonamente?
IORDACHE: Da: 12 rasuri 3 franci, ceva a la „vivat concurenþa!” Sã
pofteascã oricare dacã le dã mâna; glumeºti d-ta? vine un ras, ori un tuns 25
de santimuri, cu pudrã, unt de migdale, livantã... Pentru frezat, spãlat,
bãtãturi, se plãteºte supliment.
PAMPON: ªi biletele de abonament le aveþi cu o pecetie, ca ãsta? (aratã
biletul pe care-l scoate din portofel)
IORDACHE: Nu... ãsta este din ale vechi; gândesc cã numai ãsta a mai
rãmas. (îl examineazã) Pesemne cã d-ta ai luat biletul ãsta demult ºi ai plecat
din Bucureºti. Trebuie sã vi-l schimbãm; pe astea le-am tras din circulaþie.
PAMPON (punând biletul la loc): Nu; e altceva cu biletul ãsta...
IORDACHE: Pânã acu vreo trei luni le aveam aºa, pentru iconomie
adicã: punea d. Nae pecetea pe o bucatã de hârtie ori de mucava, ºi pe urmã
la fiecare rãsãturã trãgeam cu cernealã o dungã, pânã se fãcea douãsprezece.
Acu, pentru cã ni s-a întâmplat o istorie cu un spiþer, a hotãrât d. Nae sã dea
la tipografie sã i le facã cu numere: l-am ras? þac! i tai numãrul.
PAMPON: Cu un spiþer? Ce istorie?
IORDACHE: Al dracului spiþerul! Închipuieºte-þi d-ta! Lua un bilet. ÎI
rãdeai, trãgeai o dungã. Sã zicem cã asta era marþi; bun! Joi, iar o dungã;
sâmbãtã, alta: trei dungi. Marþea ailaltã, te uitai la bilet: numai o dungã.
Peste asta mai trãgeam una; una ºi cu una douã. Joi mai trãgeam una, care
va sã zicã trei; bun! Marþea ailaltã... biletul alb.
PAMPON: Alb?
IORDACHE: De tot...
PAMPON: Cum asta?
1

aliºveriº – vânzare, negoþ, afaceri.
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IORDACHE: Aºteaptã sã vezi, cã e frumoasã... A mers aºa preþ de vreo
zece luni de zile, pânã sã bãgãm noi de seamã... Muºterii mulþi... l-ai ras,
i-ai tras dunga, te culci pe urechea aia, ºi nu-i mai þii altã socotealã. Într-o
sâmbãtã searã, vine spiþerul, ºi nu ºtiu cum din vorbã, — era lume multã în
prãvãlie, — lui d. Nae i se pare cã spiþerul cere un bilet, ºi-mi zice: „Iordache,
un bilet nou lui d. Frichinescu...”, aºa-l cheamã. Dar el... zice: „Eu bilet
nou? n-am cerut; al meu e nenceput — ..., ºi scoate biletul alb ca laptele...
Mã, ce dracul! Ne uitãm noi lung, eu ºi d. Nae, la bilet... pe urmã ne uitãm
la spiþerul, pe urmã unul la altul, ºi d. Nae zice: „Bine!” ºi-i trage o dungã.
Pleacã spiþerul... Zice d. Nae: „Iordache, biletul spiþerului e cu scamatorie;
ia sã-l þinem noi de scurt: ori cã ne-a luat bilete, ori cã ne-a furat pecetia, ori
cã ºi-a fãcut el alta pe model, cã prea se-ntinde abonamentul lui ca caºcavalul
prãjit...”
PAMPON: Ei, în sfârºitul sfârºitului ce era?
IORDACHE: Stãi sã vezi. Al dracului spiþerul! Asta era într-o sâmbãtã.
Marþi dimineaþa, altã dungã; — dar acum le însemnam ºi cu tibiºir pe pervazul
uºii; — douã; joi alta, trei, ... sâmbãtã alta...
PAMPON (cam impacientat): Patru...
IORDACHE: Joi...
PAMPON: Ei! spune odatã, cã n-am vreme de stat.
IORDACHE: Parcã ziceai cã aºtepþi pe d. Nae.
PAMPON: Bine, îl aºtept, dar spune odatã.
IORDACHE: Daca nu mã laºi... Joi, un ras ºi un tuns, douã dungi:
cinci ºi cu douã ºapte; pe bilet ºapte, pe uºe ºapte. În sfârºit, sâmbãtã îl raz
iar; dau sã scriu dunga: pe bilet erau patru ºi cu una acu cinci; pe uºe ºapte
ºi cu una opt. Spiþerul nu ºtia cã mijloceºte contabilitate dublã. Marþi, pe
uºe opt ºi cu una nouã; pe bilet trei ºi cu una patru; ºi pe urmã joi, pândeºte
când nu e d. Nae în prãvãlie, ºi intrã; dupã ce-l raz, zice: „Scrie una, cã am
luat bilet nou de la d. Nae...” Pe uºe nouã ºi cu una zece...
PAMPON: Ei? prin urmare...
IORDACHE: Ei! prin urmare, ºtergea dungile cu doftorii, cu metaluri
de-ale lor de la spiþãrie.
PAMPON: ªi cum a rãmas?
IORDACHE: N-a vrut d. Nae sã facã scandal, mãcar cã era de un
procuror ceva. D. Nae, ºtii, mai galant, i-a luat biletul ºi vreo cinci franci
câþi i-avea în buzunar, i-a fãcut un moral bun, din porc ºi din mãgar nu l-a
mai scos, i-a tras vreo douã palme ºi l-a dat pe uºe afarã...
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PAMPON (care a ascultat cu atenþie, ca lovit de o inspiraþie): A! ce
idee mi-a venit! Parfumurile, odicoloanele, pomãdurile, liubemurile
Didinii!... Spiþerul!... Da!... Zici cã biletele astea le-aþi tras din circulaþie de
mai bine de trei luni?
IORDACHE: Da.
PAMPON: Zici cã d. Nae a luat înapoi biletul cu scamatoria de la
spiþerul?...
IORDACHE: Da.
PAMPON: Ei? Spiþerul în vreme de zece luni cât v-a tras pe sfoarã,
numai cu un bilet a lucrat?...
IORDACHE: ªtiu ºi eu?
PAMPON: Era peste putinþã. Atunci aþi fi bãgat de seamã mai degrabã...
Ia adu-þi aminte bine.
IORDACHE: De unde sã-mi aduc aminte!... E de mult...
PAMPON: A! ce idee! sã vedem! Mã duc... mã întorc numaidecât...
spune-i lui d. Nae cã am sã-i vorbesc... Viu cât mai degrabã. (iese în fund.
La ieºire se loveºte cu Miþa, care intrã foarte agitatã) A! pardon, madam!...
SCENA II
IORDACHE, MIÞA
MIÞA: Iordache! Unde e Nae?
IORDACHE: Nu ºtiu; a plecat de azi-dimineaþã ºi pânã acuma nu s-a
mai întors. Trebuie sã vie, ca sã mã pot duce ºi eu la masã.
MIÞA (trântindu-se pe un scaun): Am sã-l aºtept ºi eu...
IORDACHE: Dar dacã vine târziu, eu ce sã fac? sã rabd de foame?
Trebuie sã închiz prãvãlia ºi sã mã duc la mâncare...
MIÞA: Nu ºtiu, nu voi sã ºtiu de nimic... (pateticã) Iordache...
IORDACHE: Ce?
MIÞA: Iordache, sunt nenorocitã...
IORDACHE: A simþit Crãcãnel ceva...
MIÞA: Aº! Crãcãnel! — îþi spui cã sunt nenorocitã...
IORDACHE: Pentru?
MIÞA: Nae! Nae, pe care l-am iubit, pe care l-am adorat pentru
eternitate, pânã la nebunie... Tu ºtii cât l-am iubit?
IORDACHE: Ei! da. Ei! ce?
MIÞA (montându-se treptat): Nae mã traduce.
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IORDACHE: Aº!
MIÞA: Mã traduce la sigur.
IORDACHE: Fugi de-acolo!
MIÞA: La sigur... De opt zile nu l-am vãzut. Îi scriu: „Bibicule,
Mangafaua pleacã mâine miercuri la Ploeºti, remâi singurã ºi ambetatã;
sunt foarte rãu bolnavã; vino, sã-i tragem un chef...” ªi Nãicã nici nu-mi
rãspunde. Iubeºte pe alta, mi s-a fãcut semn. În cãrþi cade mereu gând la
gând cu bucurie, cu dragoste, cu temei, cu întâlnire pe drum de searã cu o
damã de verde.
IORDACHE: Aº! nu mai crede în mofturile cãrþilor, frate...
MIÞA: Trebuie s-o ºtiu, trebuie s-o aflu... ºi sã vedem... O sã fie un
scandal... dar un scandal... cum n-a mai fost pânã acuma în „Universul”.
IORDACHE: Aº! nu-i nimica! þi-ai fãcut spaimã de gelozie. (dând din
umeri, urcã pânã-n fund, unde dã piept în piept cu Catindatul de la percepþie)
MIÞA: Un muºteriu! poate mã cunoaºte... Nu voi sã mã compromentez.
Trec sã aºtept în odaie. (iese pe dupã paravan în dreapta)
SCENA III
IORDACHE, CATINDATUL (legat cu o basma la fãlci)
CATINDATUL (cãtre public, coborând): Pfii! al dracului mã doare!...
dar ºtii cum?... lucru mare... Nu mai merge... M-am hotãrât. Trebuie s-o
încerc ºi p-asta...
IORDACHE (care l-a urmãrit, coborând înainteazã un scaun pânã în
mijlocul scenii): Ia poftiþi! poftiþi!...
CATINDATUL (hotãrât): ªtii s-o scoþi? Scoate-mi-o!
IORDACHE: N-ai idee cum þi-o scot; pânã sã clipeºti din ochi, o datã,
pac!... Ia poftiþi! poftiþi!...
CATINDATUL: Uf! mersi!
IORDACHE: Ia poftiþi...
CATINDATUL: Ce n-am pus, domnule? Ce sã-þi mai spui? Ce n-am
pus? Mi-am tãbãcit gingiile... Ce n-am pus?
IORDACHE: Ce sã-i pui, domnule? E odatã vãtãmatã, s-a isprãvit:
picãturi de rãdãcinã de cleºte.
CATINDATUL: Ce n-am pus?... În sfârºit, astãzi m-a învãþat unul de
la noi de la percepþie...
IORDACHE: A! d-ta eºti de la percepþie?...
41

CATINDATUL: Da, catindez pânã la o vacanþã. Nu e vorba, am cu ce
trãi; am parte în bogasierie la Ploeºti; îmi trimete parale nenea Iancu; dar
ºtii, oriºicât poþi zice, trebuie pentru ca sã-þi faci o carierã ca tânãr...
IORDACHE: Mai e vorbã...
CATINDATUL: A! eu aº fi avut parale multe, dacã nu mã-ncurcam în
trataþie de amor pe vremea rãzboiului. O iubeam, o iubeam!... ºi ea mã
traducea... cu un ofiþer de itidenþie.
IORDACHE: Ei, º-acuma?
CATINDATUL: Acuma... nu-þi spui? catindez la percepþie. (mâhnit)
Dar catindez de mult... ªtii, catindezi azi, catindezi mâine, o lunã, douã,
trei, un an... Bine, pânã când? Nu zic sã mã fac ajutor, ori reghistrat, domnule,
dar mãcar acolo ceva.
IORDACHE: Adicã sã te înainteze.
CATINDATUL: Mãcar un copist de clasa a doua.
IORDACHE: ªi acuma câtã leafã primiþi în mânã?
CATINDATUL: Nu þi-am spus cã sunt catindat? Nimic, de doi ani de
zile, nimic. (ºade)
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IORDACHE: Nimic?
CATINDATUL: Nimic...
IORDACHE: Dar... reþinere nu vã face?
CATINDATUL: Asta, ce-i dreptul, nu...
IORDACHE: Tot e bine... Ei!... ia dezleagã-te.
CATINDATUL: Pentru ce?
IORDACHE: Legat, nu poci...
CATINDATUL: Ce?
IORDACHE: Pentru cã nu poþi cãsca gura.
CATINDATUL: Pentru ce sã casc gura?
IORDACHE: Aminteri cum sã þi-o scot?
CATINDATUL: Ce sã-mi scoþi?
IORDACHE: Ei, asta-mi place! pentru ce ai venit aicea?... Mãseaua...
CATINDATUL: Mãseaua?
IORDACHE: Ei da, mãseaua. (merge ºi scoate instrumentele dintr-o
masã) ªtii cum þi-o scot?... pânã sã clipeºti din ochi (revine lângã Catindat)
odatã... pac!
CATINDATUL (care s-a sculat): Uf!
IORDACHE: ªezi...
CATINDATUL: Mersi, am ºezut destul...
IORDACHE: Trebuie sã stai jos... ca sã am loc în sus sã trag...
d-a-mpicioarele cum?
CATINDATUL: N-o mai scoþ... mi-a trecut.
IORDACHE: Cum þi-a trecut?
CATINDATUL: Nu þi-am spus cã m-a învãþat unul de la noi de la
percepþie... zice c-a citit în cartea lui Matei.
IORDACHE: De la Matei citire?
CATINDATUL: Nu vanghelistul, ãsta e altul, e doftor de bãtãturi în
Italia ºi face ºi vãpsea pentru pãr...
IORDACHE: Ei?
CATINDATUL: Ei? sã zicem cã mã doare! întâi rabd cât pot... pe urmã,
pui doftorii; pe urmã, dacã vãz cã nu mai merge, mã duc hotãrât la bãrbier
sã mi-o scoaþã... bun! Cum intru...
IORDACHE: Ei! prin urmare...
CATINDATUL: Cum intru, zic serios: ºtii s-o scoþi? scoate-mi-o! De
par examplu, adineaori la d-ta... D-ta nici nu înþelegeai ce vreau eu... ªi pe
urmã, mã dau în vorbã, mai de una, mai de alta... Dar când intru, simþ odatã
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ca un cuþit (aratã la falcã), cald, ºi pe urmã rece; pe urmã din vorbã-n
vorbã, vii d-ta, subfirugul, cu cleºtele: atunci deodatã simþ iar un cuþit...
rece, ºi pe urmã numaidecât cald... ºi pe urmã nu mai simþ nimic... Vezi
d-ta, pesemne, nu ºtiu cum devine care va sã zicã de este al naturii lucru
ceva, cã mãseaua, în interval de conversaþie, de fricã trece... Ei... al dracului
italianul!
IORDACHE (care a ascultat cu multã atenþie): Fugi, d-le, cu superstiþiile
italieneºti... Îmi pare rãu de d-ta, om tânãr!... Bine, d-ta nu vezi cum e
naturelul la toate, cã trebuie sã aibã o bazã, mãcar cât de micã, dar sã fie
bazã. Ce nu are bazã cum poate sã fie naturel? ori sã-mi spui d-ta cã Matei
ãla al d-tale — cã eu nu-l cunosc — te-a învãþat adicã sã mergi prin ploaie
fãrã umbrelã ºi sã zici, numai aºa la un capriþ, cã e soare... ºi sã nu te ude...
Auzi d-ta mofturi italieneºti!
CATINDATUL: Aºa e, decât n-are a face cu mãseaua. (face o grimasã
în partea mãselii)
IORDACHE: Ba prea are a face.
CATINDATUL: Ba nu. (altã grimasã)
IORDACHE: Ba da, tot lucru naturel...
CATINDATUL: Ba nu!... (altã grimasã) Hait!
IORDACHE: Ce?
CATINDATUL: Iar m-a apucat (începe sã se plimbe) dar rãu... rãu de
tot...
IORDACHE: Vezi... vorba mea... ºtiu eu...
CATINDATUL (oprindu-se în loc din umblet ºi cu un ton foarte
hotãrât): ªtii s-o scoþi? scoate-mi-o!
IORDACHE: ªezi...
CATINDATUL (hotãrât): Adu cleºtele. (ºade)
IORDACHE (merge, ia cleºtele ºi revine): Zi cã te-a ciupit un purice...
odatã... pac!
CATINDATUL (uitându-se þintã la cleºte ºi apoi sculându-se): Mi-a
trecut. Ai vãzut? vorba mea... ºtiu eu... Al dracului italianul!...
IORDACHE (plictisit): A!
CATINDATUL (foarte mulþumit): Salutare, neicã, ºi mersi! (pleacã)
IORDACHE: Stai, domnule!...
CATINDATUL: Nu mai pot... e târziu... am treabã la canþilerie, am o
groazã de avizuri de fãcut... Salutare, neicã, ºi mersi! (iese repede prin fund)
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SCENA IV
IORDACHE, apoi MIÞA
IORDACHE: Aºa haplea mai rar... Ce dracul face d. Nae de nu mai
vine... Sunt aproape de douãsprezece... Mã leºin de foame. (Miþa intrã din
dreapta) Miþa? o uitasem!...
MIÞA: N-a venit Nae încã?
IORDACHE: Uite ce e, coanã Miþo, d-ta tot zici cã-l aºtepþi; eu mã
repez aici aproape sã-mbuc ceva ºi mã-ntorc numaidecât... nu-i aºa? (îºi ia
pãlãria)
MIÞA: Poþi sã te duci.
IORDACHE: Da’, nu pleci? Sã nu rãmâie prãvãlia singurã...
MIÞA (nervoasã): Þi-am spus o datã... îl aºtept pânã mâine, pânã
poimâine, pânã o veni!
IORDACHE: Atunci mã duc... mã-ntorc la moment. (iese în fund)
SCENA V
MIÞA, apoi PAMPON
MIÞA: Sã-l aºtept, da, sã-l aºtept... Trebuie sã vie... Sã mã traducã pe
mine Nae... ºi sã nu-mi rãzbun? Peste poate!
PAMPON (care a intrat): Mã rog, d. Nae n-a venit încã? (salutã)
MIÞA (aparte): Un muºtiriu... (tare.) Nu, domnule, ºi eu îl aºtept...
Dacã poftiþi ºi dv. sã-l aºteptaþi... vine ori dânsul ori bãiatul...
PAMPON: Mersi, madam. (ºade, aparte) Curãþicã. (tare, dupã o pauzã)
D-voastrã sunteþi rudã, ori consoarta dumnealui...
MIÞA (tristã): Nici rudã, nici consoartã, d-le... i sunt... adicã i-am fost...
amicã... Am venit pentru o micã afacere.
PAMPON: Ca ºi mine...
MIÞA (oftând): La d-ta... nu poate fi ca la mine... La mine e chestiune
de traducere.
PAMPON: În amor?
MIÞA (asemenea): Da, în amor...
PAMPON: Ca ºi la mine...
MIÞA: Ca ºi la d-ta?... Cum?
PAMPON: Mi se pare, adicã nu mi se pare... sunt aproape sigur cã sunt
tradus.
MIÞA: Ca ºi mine...
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PAMPON: ªi numai d. Nae poate sã mã puie pe urma aceluia care a
devenit în chestiune... A! dar n-are sã-mi scape... Sunt hotãrât! Am sã-i dau
o curãþenie spiþerului sã mã pomeneascã!
MIÞA: E spiþer?
PAMPON: Da, desigur, spiþer. Aflasem adineaori cum îl cheamã de la
bãiatul de aici...
MIÞA: De la Iordache...
PAMPON: Da; îmi spusese cum îl cheamã, dar i-am uitat numele cu
gândul la dovezi, — pentru cã am dovezi, — niºte hârtii pe care le-am gãsit
în odaie la Didina.
MIÞA: Didina...
PAMPON: Da, amanta mea, cel mai sacru amor, pentru care mi-am
sacrificat cariera de militar, fiin’cã pânã sã nu o cunosc am fost tist2 de
vardiºti la Ploeºti... ªi sunt turbat de gelozie! Toatã noaptea n-am dormit...
MIÞA: Ah! mie-mi spui ce-i gelozia?... Numai o noapte n-ai dormit?
Nu ºtii nimic! Câte nopþi!...
PAMPON: Nu, az-noapte nu a devenit din gelozie, pentru cã nu începuse
încã chestia... Am jucat la Podul Gârlii conþina cu niºte papugii pânã la ºase
az-dimineaþã... I-am ras...
MIÞA: Sã nu te bucuri... ªi eu câºtig la conþinã, dar ce folos! noroc la
cãrþi, nenoroc la amor...
PAMPON: Aº! la mine nu e noroc, e ºtiinþã: îi iau la sigur... poate cã sã
am o goanã nebunã, sã pierz. Eu joc conþina oarbã cu fantele, ºi am eu
merchezul3 meu. Bunioarã, cãrþile le þiu în stânga ºi joc cu dreapta; am bãtut
cu fantele, pui cãrþile bãtute jos, ºi fantele la loc în mâna stângã, pentru altã
ocazie... Az-noapte i-am stins...
MIÞA (plictisitã): Nu mai vine Nae...
PAMPON: Astfel dar az-dimineaþã, coniþa mea, pe la ºase ceasuri, mã
întorc acasã, la Didina; bat în uºe, se scoalã somnoroasã ºi-mi deschide. Era
încã întunerec; aprinz lumânarea... Da, când viu prea târziu, e totdeauna
supãratã ºi-ncepe sã mã certe... Acuma nu zice nimic: se-ntoarce, pardon,
cu faþa la perete ºi tace. Zic eu (Miþa plictisitã s-a sculat ºi se plimbã) în
gândul meu: e supãratã... s-o las sã doarmã; când o vedea mâine c-am câºtigat
trei poli, îi trece... Dau sã mã dezbrac ºi vãz jos lângã mescioarã douã hârtiuþe.
2
3

tist – ofiþer, comandant.
merchez – tainã, ºiretlic, truc.

46

M-aplec — cum le-am vãzut am simþit un fior rece, — m-aplec, le iau: ce
era? Un bilet de abonament la frizãria model a lui d. Nae Girimea...
MIÞA: Nae Girimea?... (se intereseazã)
PAMPON: Da, ºi un bilet de amor de la o damã cãtre „Bibicul” ei...
MIÞA: „Bibicul”?
PAMPON: Da, cãtre spiþerul... Sã vezi cum am aflat pe urmã cã e spiþer.
MIÞA (aparte): „Bibicul”! S-ar putea?
PAMPON: Cum am citit hârtiuþele ºi am vãzut pecetia pe bilet: „Frizãria
model, Nae Girimea”, mi-am luat iar paltonul ºi bastonul ºi am ieºit biniºor;
Didina adormise iar. Mã duc la poliþie, cercetez ºi aflu cã aici e frizãria. Am
venit; d. Nae nu era aici. Bãiatul mi-a spus cã bilete de astea...
MIÞA (interesându-se nerãbdãtoare): În sfârºit?
PAMPON: În sfârºit, ce mai sã lungim vorba degeaba, coniþa mea,
spiþerul este... Dupã câte mi-a spus bãiatul, am fost cu biletul la o spiþãrie,
am spus cã aveam ceva scris pe el ºi s-a ºters cu un fel de asenþie ºi cã aº
vrea sã ºtiu ce era scris... se poate? ºi spiþerii nu ºtiu ce-a fãcut, ce-a turnat
pe bilet, — mirosea a spirt de þiperig, — ºi-n douã minute a ieºit iar dungile
la loc...
MIÞA: Sã fie cu putinþã?...
PAMPON: Le-am numãrat: sunt cinzeci ºi cinci de dungi... Spiþerul
miºel! l-am prins mai rãu decât d. Nae: o sã-i dau o curãþenie... sã-i rup
ºalele!...
MIÞA (aparte): Sã fie Nae? A! ce rãzbunare ar fi! (tare) Domnule, zici
cã biletul de amor este cãtre „Bibicul”?
PAMPON: Da!
MIÞA: ªi este iscãlit de cine?
PAMPON: „A ta adorantã, Miþa...”
MIÞA: Miþa! A! Dumnezeule!
PAMPON: Ce?
MIÞA: Domnule, eºti sigur cã e spiþer?...
PAMPON: Fireºte... Mai sigur se poate? Biletul era alb... spirt de þiperig
ºi d-odatã cinzeci-ºi-cinci de dungi... Le-am numãrat... poftim sã le numeri
ºi d-ta...
MIÞA: ªi ai venit aici pentru ca sã afli numele omului cu chestia de
traducere?
PAMPON: Da.
MIÞA: Eu am o presimþire...
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PAMPON: Care?
MIÞA: Cum este amanta dumitale?
PAMPON: Cum sã fie adicã?
MIÞA: De roºu, de ghindã, de tobã, ori de verde?
PAMPON: De verde...
MIÞA: De verde?
PAMPON: Da.
MIÞA: ªi ai la d-ta biletul cãtrã „Bibicul”, pe care zici cã l-ai gãsit în
odaia damii de verde?
PAMPON: Da.
MIÞA: A’ sã-l vãz degrabã...
PAMPON (dându-i biletul): Iacãtã-l.
MIÞA (ia biletul, îl priveºte ºi face o mutrã grozav de disperatã): A!
am sã-mi rãzbun!... (solemnã) Domnule, nu te juca cu inima unei femei
nenorocite... Spune drept: biletul ãsta l-ai gãsit în odaia amantii d-tale? Jurã...
PAMPON (grav): Pe onoarea mea!
MIÞA: Uitã-te la biletul ãsta... l-ai citit? (citind nervos.) „Bibicule,
Mangafaua pleacã mâine miercuri la Ploeºti, remâi singurã ºi ambetatã;
sunt foarte rãu bolnavã: vino negreºit, am poftã sã-i tragem un chef... A ta
adorantã, Miþa...” Ai vãzut biletul?... Acuma uitã-te la mine bine...
PAMPON: Ei? (îi ia înapoi biletul)
MIÞA: Ei! Eu, eu sunt nenorocita care am scris biletul ãsta...
PAMPON: Se poate?
MIÞA: Da, se poate... (dezolatã) ªi omul care a fost la Didina dumitale
este amantul meu!...
PAMPON: Amantul dumitale? Spiþerul?
MIÞA: Ce spiþer? nu-i spiþer... (frãmântându-se) A! trebuie sã am o
explicaþie... O sã-mi rãzbun... o rãzbunare teribilã!
PAMPON (acelaºi joc): Amantul dumitale? trebuie sã-l ºtiu ºi eu, trebuie
sã-l vãz. Eu nu mã mulþumesc pe rãzbunarea dumitale... Trebuie ca sã-mi
rãzbun eu!... (se plimbã turbat)
MIÞA: Juri sã ne rãzbunãm împreunã?
PAMPON: Jur!
SCENA VI
ACEIAªI – IORDACHE
IORDACHE (venind repede din fund): Coanã Miþo, eºti aici? Vine.
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MIÞA: Nae...
PAMPON: D. Nae.
IORDACHE (dând pe Pampon la o parte ºi luând pe Miþa în partea
cealaltã): Pardon. (Miþii) Vine Crãcãnel al d-tale. Viu într-un suflet de la
birt din colþ... Crãcãnel a intrat în birt, a întrebat de prãvãlia lui d. Nae
Girimea, ºi bãiatul l-a îndreptat aici. Ascunde-te iute... vine, trebuie sã fie la
uºe.
MIÞA: Crãcãnel! ce cautã?
IORDACHE: Treci degrabã în odãiþã. (Miþa pleacã spre dreapta pe
dupã paravan)
PAMPON: Te duci?
MIÞA: Da... (lui Iordache) Când o pleca, dã-mi de veste... fã-i vânt
degrabã...
PAMPON: Bine, da’ chestia noastrã cum rãmâne? (o urmãreºte pânã
la uºe)
MIÞA: Mai vorbim noi. (iese repede în dreapta închizând uºa dupã
ea)
PAMPON (aparte): Ciudat lucru! sã fie vreo moftangioaicã?... (lui
Iordache) Mã rog, cine e persoana asta?
IORDACHE: E o damã...
PAMPON: Bine, damã... O vãz eu cã e damã, dar cine e? (Crãcãnel
intrã)
IORDACHE (încet lui Pampon): Lasã cã-þi spui eu...
SCENA VII
ACEIAªI – CRÃCÃNEL
CRÃCÃNEL: Mã rog aici este d. Nae frizerul?
IORDACHE: Aici este... da’... nu-i acasã.
CRÃCÃNEL: Dar... mã rog, se-ntoarce?
PAMPON (lui Iordache aparte): Cine-i domnul ãsta?
IORDACHE (încet lui Pampon): Lasã cã-þi spui eu...
CRÃCÃNEL: Aud?
IORDACHE: Nu crez sã se întoarcã aºa degrabã... Daca aveþi trebuinþã
chiar cu d-lui, atunci poftiþi mai pe searã, poate sã-l gãsiþi...
CRÃCÃNEL: În sfârºit, eu tot mai pot aºtepta; poate sã vie. (ºade)
IORDACHE: Aºteptaþi degeaba, domnule, vine foarte târziu...
CRÃCÃNEL: De unde ºtii? poate vine mai curând...
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IORDACHE (încet lui Pampon): Cum dracul sã-i fac vânt?...
PAMPON: Dacã spune o datã omul cã vine desearã...
CRÃCÃNEL: Ei, poate sã am noroc. Nu ºtii d-ta? de câte ori pleci sã
stai un ceas ºi stai cinci... Ei, de ce adicã sã nu pleci o datã pentru ºapte ºi sã
stai numai unul?... (se gãteºte în faþa unei oglinzi, îºi piaptãnã barbetele ºi
chelia, ia o gazetã ºi se pune pe citit. — Iordache ºi Pampon dau din umeri.
Pampon scoate o pereche de cãrþi ºi-ncepe sã se joace cu ele pe genuchi.
Iordache merge la uºa din dreapta.)
MIÞA (scoþând capul pe uºã): Fã-i vânt!
IORDACHE: Nu e chip... Zice cã vrea s-aºtepte...
MIÞA: Ce dracul cautã aici?
IORDACHE: ªtiu eu... cautã pe d. Nae...
MIÞA: Nu-nþeleg.
IORDACHE: I-am spus cã d. Nae vine desearã, ºi tot zice cã-l aºteaptã...
A! stãi, cã îi am eu leacul...
MIÞA: Domnul ãlãlalt s-a dus?
IORDACHE: Nu, e aici...
MIÞA: Sã m-aºtepte... Bate-mi în uºe când l-ãi exoflisi4 pe Crãcãnel...
IORDACHE: Îl exoflisesc acuma, sã vezi... (coboarã în scenã. Miþa îºi
retrage capul ºi închide uºa. Lui Pampon.) — Dama a zis s-aºtepþi...
PAMPON (încet): Bine...
IORDACHE (cãtre Crãcãnel, care e cufundat în citirea jurnalului):
Ei, boierule, d. Nae nu mai vine... Eu trebuie sã-nchiz prãvãlia... am treabã
sã mã duc în târg...
CRÃCÃNEL (lãsând gazeta): A! închizi?... Atunci, dacã închizi, trebuie
sã mã duc ºi eu...
PAMPON (strângându-ºi cãrþile): Fireºte cã trebuie sã te duci, nu o sã
te încuie aici.
CRÃCÃNEL: Dacã e aºa... salutare... Mã-ntorc eu mai târziu... (iese în
fund)
IORDACHE: Cu plecãciune... S-a dus! uf! Al dracului dobitoc!... De
ce muºterii am eu parte astãzi!
PAMPON: Mã rog, cine e negustorul ãsta?
IORDACHE: Urâtul ãsta? Este amantul damii de colo...
PAMPON (sãrind): Amantul damii de colo?...
IORDACHE: Da.
4

a exoflisi – a achita, a concendia, a descotorosi..
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PAMPON: Care a vorbit cu mine adineaori?... Miþa?
IORDACHE: Da, da!
PAMPON (fioros): Bibicul ei? Ãsta e Bibicul?
IORDACHE: Ei, da, frate, când îþi spui o datã; e amantul damii de
colo... Ce te prinde mirarea?...
PAMPON (care ºi-a luat pãlãria ºi bastonul degrabã): Am pus mâna
pe Bibicul! Nu-l las nici mort! nici mort! (se repede ºi iese glonþ pe uºa din
fund)
SCENA VIII
IORDACHE, NAE, apoi MIÞA
IORDACHE: Ãsta este niþel cam þicnit... De ce muºterii am parte eu
astãzi?... Frumos carnaval! S-o scoþ pe Miþa. (Nae intrã) D. Nae, în sfârºit!
credeam cã nu mai vii.
NAE: De ce?
IORDACHE: Te-a cãutat doi inºi...
NAE: Cine?
IORDACHE: Unul nu ºtiu cum îl cheamã, ãlãlalt era Crãcãnel...
NAE: Crãcãnel?...
IORDACHE: Da; ºi coana Miþa... e aici.
NAE (strâmbându-se): Miþa aici? Nu i-ai spus cã nu sunt acasã ºi cã
viu târziu?
IORDACHE: I-am spus, da’ a zis cã te aºteaptã pânã mâine, pânã
poimâine... Am profitat de ocazie ºi m-am dus la birt în colþ sã mãnânc
ceva. N-apucasem sã gust de douã ori, ºi hop! Crãcãnel vine-n birt ºi-ntreabã
pe bãiat unde e frizãria model a lui d. Nae. Am alergat degrabã sã dau de
veste coanii Miþii... Era aici ºi negustorul ãlãlalt; zice cã are un bilet de
abonament sã-l schimbe, ori sã te-ntrebe ceva... în sfârºit nu ºtiu bine...
NAE: Care va sã zicã Miþa e aici?
MIÞA (care a crãpat uºa mai dinainte ºi a auzit ultimele vorbe ale lui
Iordache, coborând): Aici, Bibicule; ce, îþi pare rãu?
NAE (fãcându-se vesel): Sã-mi parã rãu? cum sã-mi parã rãu?... Se
poate?
MIÞA (trecând pe lângã Nae, încet): Trimete de-aici pe Iordache. Am
sã-þi spun ceva între patru ochi...
NAE (fãcându-se cã n-aude): Auz?
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MIÞA: Iordache, daca nu mai ai treabã, fii bun ºi ne lasã; am sã-i spui
ceva lui d. Nae în secret...
IORDACHE: Mã duc... sã-mi isprãvesc porþia de varzã. (iese în fund)
SCENA IX
MIÞA, NAE (Miþa merge ºi încuie uºa din fund)
NAE: Pentru ce încui uºa?
MIÞA (în fund): Poate sã vie iar cineva sã ne facã deranj... Am sã-þi
spui ceva în liniºte... (pauzã) Nae! (coboarã încet, emoþionatã) Bibicule!
nu mã mai iubeºti... (un pas ºi se opreºte)
NAE (d-abia întorcându-se): Ei na! de unde þi-a mai venit º-asta-n
cap?
MIÞA (încã un pas): Pentru ce n-ai venit alaltãieri seara când þi-am
scris?
NAE (acelaºi joc): Eram bolnav alaltãieri...
MIÞA (coborând, cu energie): Minþi!... Ai primit biletul meu?
NAE: Da.
MIÞA: Unde mi-e biletul? Aratã biletul...
NAE (dupã ce se cautã prin toate buzunarele): Pesemne cã l-am pierdut.
MIÞA: L-ai pierdut? Unde l-ai pierdut?
NAE: ªtiu eu unde l-am pierdut? dacã ºtiam cã-l pierz, fireºte cã nu-l
pierdeam...
MIÞA: Nu ºtii unde l-ai pierdut?
NAE: Nu...
MIÞA (straºnicã): Bibicule! Bibicule!
NAE: Ei?...
MIÞA: Vezi tu sticluþa asta? (scoate din buzunar o sticluþã micã ºi i-o
aratã)
NAE: Ei, ce?
MIÞA: ªtii ce are înãuntru?
NAE: Cernealã...
MIÞA: Nu cernealã, Nãicã,... vitrion englezesc!
NAE (dându-se înapoi): Vitrion? eºti nebunã?
MIÞA: Da, vitrion! þi-e fricã?
NAE: Fireºte cã mi-e fricã, na!
MIÞA: Pentru ce, dacã te ºtii curat?
NAE: Pentru cã tu nu ºtii ce e vitrionul...
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MIÞA: Ba da... e un fel de metal...
NAE: Nu ºtii ce poate face?
MIÞA: Ba da; pârleºte, Nãicã; arde, Bibicule, momentan tot, tot, ºi mai
ales ochii!
NAE: Dã-mi sticluþa...
MIÞA: Aº!
NAE: Pentru ce sã þii asemenea lucruri? pentru ce?
MIÞA (vrând sã izbucneascã): Pentru ce?... Îmi trebuie...
NAE: Pentru ce îþi trebuie?
MIÞA (izbucnind): Pentru ce? (cu un gest mare, care face pe Nae sã-ºi
acopere ochii, dându-se repede înapoi) Pentru dumneatale, musiu Nãicã, ºi
pentru Didina dumitale!...
NAE (pãlind): Care Didinã? tu ºtii ce spui!
MIÞA: ªtii ºi d-ta mai bine decât mine; nu umbla cu mofturi, ºarlatane.
Care Didinã, ’ai? Didina, pentru care mã traduci pe mine; Didina, pe care o
iubeºti; Didina, la care ai fost az-noapte, mizerabile!
NAE: Nu e adevãrat, am stat acasã bolnav.
MIÞA: Minþi! Adineaori spuneai cã nu ºtii unde ai pierdut biletul... Sã-þi
spui eu: biletul meu l-a gãsit în odaie la Didina d-tale respectivul ei.
NAE: Respectivul? Pampon?
MIÞA: Vezi! vezi! ºtii cum îl cheamã; da, unul înalt, bãrbos, fioros, cu
care o sã ai a face chiar astãzi; pentru cã s-a întâlnit cu mine aici, mi-a arãtat
biletul meu, ºi eu i-am declarat cã omul cu traducerea este acela care mã
traduce ºi pe mine, (Nae se plimbã agitat) amantul meu, fidelul meu amant,
cãruia eu (obiditã) i-am fost întotdeauna fidea.
NAE: Ce-ai fãcut?
MIÞA: Pampon te cautã sã te omoare... A! dar pânã sã-ºi rãzbune el,
am sã vã omor eu, eu! pe Didina, pe tine, ºi pe mine!... (se trânteºte pe un
scaun desperatã ºi istericã ºi-ºi ascunde capul în mâini)
NAE (apropiindu-se biniºor de ea ºi cãutând s-o mângâie): Miþo, neicã,
vino-þi în fire...
MIÞA: Lasã-mã! (îl respinge)
NAE (apucând-o în braþe ºi cãutându-i buzunarul): Nu; nu te las, pentru
cã te iubesc... numai pe tine... te iubesc... numai... pe... tine... (a gãsit
buzunarul, a luat sticluþa, se ridicã repede ºi schimbând tonul) Înþelege cã
e încurcãturã la mijloc. Mi-ai pus pe nebunul de Pampon în cap.
MIÞA: D-ta þi l-ai pus...
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NAE: Vrei scandal cu orice preþ?
MIÞA: Da, (ridicându-se) vreau scandal, da... pentru cã m-ai uitat pe
mine, le-ai uitat pe toate: ai uitat cã sunt fiicã din popor ºi sunt violentã; ai
uitat cã sunt republicanã, cã-n vinele mele curge sângele martirilor de la 11
fevruarie; (formidabilã) ai uitat cã sunt ploeºteancã — da, ploeºteancã! —
Nãicã, ºi am sã-þi torn o revuluþie, da’ o revuluþie... sã mã pomeneºti!...
NAE (cam zâmbind): Nu fi nebunã!... Ce-o sã faci?
MIÞA (cãutând sticluþa în buzunar): Ce sã fac? (n-o gãseºte; se uitã
rãtãcit împrejur... Nae i aratã de departe, râzând, sticluþa; ea dã un þipãt.)
A! mi-ai furat sticluþa, scamatorule! (repezindu-se la el pe dupã mobile)
Dã-mi sticluþa, ºarlatane, mizerabile, infame! (se aud bãtãi tari în uºe)
NAE: Taci! bate cineva!
IORDACHE (de afarã): Deschideþi! deschideþi degrabã!
MIÞA: Nu vei deschide, pânã nu-mi dai sticluþa! (se pune în dreptul
uºii. Nae o dã în lãturi, trage ivãrul ºi deschide. Iordache intrã repede.)
SCENA X
ACEIAªI — IORDACHE
IORDACHE: Vine Crãcãnel turbat... S-a fãcut scandal; l-a bãtut ãlãlalt
care era aici... (Miþii) Ascunde-te... Vine!
MIÞA (apelpisitã5):Nu mai voi sã ºtiu de nimic... Sã vie oricine... Voi
scandal... voi sã mor!... (se repede sã ia un brici; Iordache se uitã afarã
prin uºe)
NAE (repezindu-se ºi smulgându-i briciul, o apucã de amândouã
mâinile ºi o târãºte spre dreapta): Aide dincolo, sã-þi dau sticluþa.
MIÞA: Nu.
IORDACHE (de la uºã): Fugiþi, iacãtã-l, fugiþi!...
NAE: Haide! (târãºte pe Miþa cu multã luptã ºi iese cu ea în odaia din
dreapta, pe dupã paravan)
SCENA XI
IORDACHE, CRÃCÃNEL
CRÃCÃNEL (intrând prin fund furios, cu pãlãria stricatã ºi tãvãlitã.
Iordache se dã la o parte): A! asta nu, asta nu poate sã rãmâie jos!... Ai mai
pomenit d-ta una ca asta, d-le?
5

apelpisitã – deznãdãjduitã, disperatã, care nu se mai poate stãpâni.
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IORDACHE: Ce, d-le?
CRÃCÃNEL: D-le, adineaori ºtii cã am plecat de aici.
IORDACHE: Da.
CRÃCÃNEL: N-apuc s-ajung în colþ ºi auz pe urmele mele: „Pst! pst!
Bibicule!” Pe mine mã cheamã Telemac, Mache, nu mã cheamã Bibicul.
Îmi vãz de drum... Iar: „Pst! pst! Bibicule!” Eu merg înainte... Când mã
pomenesc cã m-apucã cineva pe la spate de guler. Mã întorc. Zice: „Te faci
cã n-auzi, Bibicule, ’ai?” Eu zic: „Nu mã cheamã Bibicul, d-le, mã cheamã
Telemac, Mache”. — „Bibicule, zice el, deodatã; eºti un mizerabil! ai fãcut
un abuz mare; ai înºelat o femeie, dar ai a face acuma cu un bãrbat. De mult
te caut. Avem sã ne rãfuim amândoi. Acu nu-i vreme, dar pânã una alta, ca
sã ºtii cu cine ai a face, poftim o arvunã!”... N-apuc sã rãspunz, domnule, ºi
ºart! part! trosc! pleosc! patru palme: îmi turteºte pãlãria ºi mi-o aruncã cât
colo. Pânã sã mã plec s-o ridic, infamul se suie într-o trãsurã ºi pleacã...
Chem sergentul... nimini!... A! dar trebuie sã ºtiu cine este dobitocul ãsta
smintit... trebuie sã ºtiu! Cum îl cheamã?
IORDACHE: ªtiu eu cine e ãla?
CRÃCÃNEL: Este mizerabilul care era adineaori aici cu d-ta, când am
venit eu.
IORDACHE: Nu ºtiu cum îl cheamã...
CRÃCÃNEL: Trebuie sã ºtii, trebuie sã-mi spui: nu plec de aicea pânã
nu aflu; chem poliþia, fac scandal!... (se plimbã fãcând gesturi exasperate)
SCENA XII
ACEIAªI – CATINDATUL, NAE, apoi PAMPON
CATINDATUL (intrã prin fund, cu mâna la falcã, vãitându-se): A! a!
a! m-a apucat rãu... (se trânteºte pe un scaun)
IORDACHE: ªi ai venit iar la doftoria lui Matei? nu mai merge,
tânãrule...
CRÃCÃNEL: D-le, înþelege odatã ºi spune-mi...
NAE (ieºind din odaie ºi coborând): Ce e? Ce e, domnule?
CRÃCÃNEL: Domnule! Un dobitoc, un infam, care era adineaori aici,
m-a insultat cu palme pe mine, Mache, ca drept Bibicul...
NAE (aparte): Pampon a fost! (cãtrã Iordache încet) Treci dincolo, i-a
venit rãu nebunii. (Iordache iese iute la dreapta)
CATINDATUL: A! a! a! (se zvârcoleºte pe scaun)
NAE (Catindatului): Ce e? d-ta ce pofteºti?
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CATINDATUL (sculându-se ºi arãtându-ºi falca, hotãrât): ªtii s-o
scoþi? scoate-mi-o!
NAE: ªezi. (Catindatul ºade)
CRÃCÃNEL: Domnule, n-am vreme de stat. Spuneþi-mi cum îl
cheamã...
NAE (alegându-ºi instrumentele): Nu ºtiu, domnule, de unde vrei sã
ºtiu eu numele la toþi muºteriii! (cãtrã Catindat) A din fund de tot?
(Catindatul dã din cap cã da) Dezleagã-te. (Catindatul face fasoane. Nae îl
apucã cu putere ºi-l dezleagã.)
PAMPON (apãrând în fund): Aha! Bibicule, iar d-ta! (Crãcãnel se dã
înapoi)
NAE (cu un ochi la ce se petrece între Pampon ºi Crãcãnel, ºi cu altul
la Catindat, pe care îl þine cu putere cercând sã-i vâre mâna în gurã, ºi care
se zbate ºi nu vrea sã se lase): Numai s-o vãz! n-o scoþ!
CRÃCÃNEL (înaintând un pas spre Pampon, fãcându-ºi inimã ºi voind
sã-i dea fiori): Domnule! mã cunoºti d-ta pe mine?
PAMPON: Cum sã nu, Bibicule! (se apropie biniºor de Crãcãnel, ºi
vrea sã-l apuce)
CRÃCÃNEL (scãpând ºi ocolind pe dupã mobile): A! ajutor! poliþie!
vardist! (Pampon îl urmãreºte neîmpãcat; Crãcãnel vrea sã iasã prin dreapta
pe dupã paravan, se întâlneºte piept în piept cu Iordache care intrã, ºi care-l
respinge)
NAE (care dupã o luptã, a reuºit sã vâre mâna în gura Catindatului):
ªezi biniºor!
CATINDATUL (gemând cu gura înfundatã ºi zvârcolindu-se): A! a! a!
IORDACHE (care a venit de dupã paravan, încet lui Nae): I-a venit
pandaliile, era sã-ºi taie gâtul cu briciul.
CRÃCÃNEL: E nebun! ajutor! poliþie! vardiºti! (iese în fuga mare prin
fund)
PAMPON: Stãi, Bibicule! (iese furios dupã el)
NAE (trãgând cu putere): Nu miºca! (dupã ce a tras, iese repede în
dreapta, urmãrit de Iordache)
CATINDATUL (vãitându-se cu mâna la falcã): A! a! a! Mi-a scos alta!
Mãsea nevinovatã, domnule!...
(Cortina)
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ACTUL II
(O salã de o parte a unui bufet într-un bal mascat de mahala. Douã uºi
în fund; cea din dreapta dând în bal, cea din stânga într-un coridor de
lângã bal. La stânga, în planul din fund, o uºe a cabinetului de toaletã; la
dreapta, planul întâi, o uºe dând în sala principalã a bufetului. În scenã,
mese pentru mâncare, una în fund între cele douã uºi, douã în faþã, una la
dreapta, alta la stânga. La ridicarea cortinii, se aud mãsurile din urmã ale
unui valþ, ºi se vede prin uºa din dreapta, în fund, miºcarea balului.)
SCENA I
CATINDATUL, în costum ºi cu masca scoasã ºezând la masa
din stânga ºi bând rom cu un pãhãruþ, apoi CHELNERUL
CATINDATUL (bãtând în masã): Chelner!...
CHELNERUL (d-afarã): Vine!...
CATINDATUL: Am început sã mã încãlzesc... ori magnetismul... ori
electricitatea lui Matei... nu ºtiu ce e... dar lucreazã. Am început sã
mã-ncãlzesc. (bate în masã)
CHELNERUL (din dreapta): Vine, vine!
CATINDATUL: Unul de la noi de la percepþie m-a învãþat! „Vrei sã-þi
treacã? mãnâncã, bea, fã petreceri ºi magnetizeazã-te, dar magnetizeazã-te
straºnic cu jamaicã6...” ºi... mã magnetizez. (bate în masã tare) Pfu! Cald!
CHELNERUL (d-afarã): Vine, vine, vine!
CATINDATUL: Nenea Iancu, sãracul, daca ar ºti cum mã magnetizez...
ºi unde? (scoate de sub costum din sân o scrisoare ºi o citeºte cu chef) „Am
aflat cã umbli prin cafenele ºi pe la baluri; dacã mai aflu astfel de chestii,
nu-þi mai trimet nici un gologan, viu sã-þi lungesc urechile; te iau înapoi la
prãvãlie, ºi te pui la ipitropie, mãgarule...” Mie adicã îmi scrie nenea Iancu.
(bate tare în masã)
CHELNERUL (intrând din dreapta): Vine!...
CATINDATUL: Socoteala ºi-ncã un rom... ãsta e al patrulea...
CHELNERUL: Ba al cincilea...
CATINDATUL: Ba al patrulea...
CHELNERUL: Al patrulea l-aþi bãut... ºi cu unu, care îl comandaþi
acuma, cinci...
6

jamaicã – varietate de rom fabricat din trestie de zahãr.
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CATINDATUL: Aºa, cu ãl d-acuma?... da. (Chelnerul iese în dreapta)
Pfu! cald mi-e... lucreazã magnetismul... I-am dat de leac!... Vezi ce e când
nu ºtie cineva?... Era aproape de mintea omului; durerea devine din mãsea,
mãseaua devine din rãcealã, rãceala devine din frig; — din cald devine cã
nu mai e frig; dacã nu mai e frig, va sã zicã cã rãceala se duce ºi vine
cãldura; a venit cãldura, a trecut durerea... (Chelnerul vine) Par egzamplu...
(pune mâna pe falcã) lucreazã magnetismul... arde... foc... Pfu! cald mi-e!
(Chelnerul a pus pe masã romul) Un rom ºi þal!
CHELNERUL: Cinci romuri: unu ºi cinzeci.
CATINDATUL (dând romul pe gât): ªase...
CHELNERUL: Nu, cinci...
CATINDATUL: Ba ºase... Cinci cu ãsta care l-am bãut, ºi cu unul, care
o sã mi-l aduci acuma, ºase. (plãteºte) Lucreazã straºnic magnetismul... ªi
am sã tachinez astã-searã!... da, am sã tachinez!... pe toate am sã le tachinez!
(merge cam ºovãind la o oglindã în stânga sã-ºi dreagã miza) Straºnic de
cald!
SCENA II
CATINDATUL, DIDINA, apoi CHELNERUL
DIDINA (intrã prin fund de la stânga, coboarã la masa din dreapta ºi
ºade; e în costum de polonez: caiacã cu brandeburguri, mãntãluþã cu blanã,
pantaloni în cizme cu carâmb; în cap cãciulã polonezã cu un pompon mare,
bãtând în masã): Bãiete! (îºi scoate masca ºi se ºterge cu batista)
CHELNERUL (intrând cu romul): Vine!
CATINDATUL (întorcându-se ºi punându-ºi masca): O mascã... Am
s-o tachinez... (Chelnerul, dupã ce a lãsat romul pe masã la stânga, trece la
dreapta lângã Didina.)
DIDINA: O bere.
CHELNERUL: Vine!
DIDINA (care a observat pe Catindatul, se întoarce cam cu spatele ca
sã nu-i vazã faþa. Catindatul bea rom, suflã mereu de cãldurã ºi se uitã
când pe o parte, când pe alta la Didina): N-a venit Nae încã... (scoate o
scrisoricã ºi o citeºte) „Prea iubita mea angelã, s-a întâmplat un caz de o
comedie mare în chestia noastrã prin respectivul tãu Pampon ºi o individã!...
Trebuie sã ne vedem desearã ca sã-þi spui cum curge în defavor toatã intriga
asupra romanþului nostru, sã juri cã devine ca la Teatru, pentru care nu
cumva sã lipseºti desearã de la bal cum ne-a fost vorba. Trimete-l pe Pampon
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sã joace conþina ºi vino negreºit... Al tãu adorant pânã la moarte... Nae”...
Douãsprezece aproape, ºi nu mai vine. (Chelnerul aduce berea, o pune pe
masã la Didina ºi iese.)
CATINDATUL: Pfuu! (Didinii) Bonsoar, mascã... (aparte) Am s-o
tachinez... (tare) Ce mai faci?
DIDINA (care îndatã ce i-a vorbit Catindatul ºi-a pus masca): Bine,
mersi! Uite beau o bere... Da’ d-ta ce faci?
CATINDATUL: ªi eu bine, mersi; mã magnetizez cu jamaicã.
DIDINA: Îmi pare bine.
CATINDATUL: ªi mie nu mai puþin, parol! (aparte cu chef) Al dracului
ºtiu sã le tachinez.
DIDINA (bãtând în masã ºi sculându-se): Sã-l mai caut în bal...
CATINDATUL (bându-ºi picãtura din fund a paharului): Ce, te duci,
mascã?
DIDINA: Da, mascã, mã duc. (Chelnerul vine din dreapta) O bere, o
plãtesc. (aruncã banii pe masã)
CATINDATUL (cãtrã Chelner): ªi mie o jamaicã... (cãtrã Didina) Nu
mai stai niþel? sã mai beau un magnet ºi pe urmã te joc.
DIDINA: Nu, mersi.
CATINDATUL: Sã te joc o... conþinã oarbã. (râde)
DIDINA (aparte): Conþina oarbã? sã mã fi cunoscând? (pleacã sã iasã)
CATINDATUL: Pe douã consumãþii ºi-o guriþã mazu7. (râde) Straºnic
tachinez... (o urmãreºte pânã la uºe)
DIDINA (aparte): Mazu? m-a cunoscut. (iese repede, în fund, la
dreapta; ieºind, pomponul de la cãciulã-i cade în scenã; chelnerul aduce
încã un rom ºi-l pune pe masã la stânga, aºteptând)
CATINDATUL (întorcându-se de la uºe ºi coborând): Straºnic am
tachinat-o... (gustã din rom ºi-l plãteºte.) ªi mi-e cald... mi-e cald... mi-e
foc de cald! (întorcându-se ºi zãrind pomponul jos.) Iacã! i-a cãzut
polinezului istoria de la cãciulã... (ia pomponul ºi ºi-l pune-n piept.) Haha!
Acu sã vezi cum o tachinez. (trage repede paharul de rom ºi iese iute dupã
Didina.) Acu sã vezi cum am s-o tachinez. (Se aude în bal polca.)

7

mazu – adaos; sumã care se adaugã la miza jocului de cãrþi.
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SCENA III
CRÃCÃNEL singur, în costum de bal, intrând din bufet,
apoi CHELNERUL
CRÃCÃNEL (coborând ºi scoþându-ºi masca): Îl cheamã Iancu
Pampon; i mai zice ºi „Conþina cu 5 Fanþi”; a fost tist de vardiºti de noapte
la Ploeºti: acuma face pe jucãtorul de cãrþi; e neînsurat, dar preconteazã pe
una Didina Mazu, exmarºandã. I-am luat urma acasã, de acasã la cafenea,
de la cafenea iar acasã, ºi de acasã aici. Trebuie sã fie aici... Am minþit pe
Miþa cã mã duc la Ploeºti, ºi am venit... Mi-am pus costum ca sã nu mã
cunoascã cineva ºi sã afle Miþa... cum e ea geloasã!... (bate-n masã; Chelnerul
intrã) Am zis o bere...
CHELNERUL: Vine!
CRÃCÃNEL: A! Asta nu poate rãmâne jos... Eu, când îmi trage cineva
palme... eu turbez!... cu dinþii îl apuc, nu-l las nici mort pânã nu-mi spune
pentru ce? pentru ce mi le-a tras? sã ºtiu ºi eu: pentru ce?... Trebuie sã-mi
spuie miºelul numaidecât!... (Chelnerul aduce berea, Crãcãnel o bea ºi o
plãteºte. Chelnerul ia paharul de bere ºi paharul de rom rãmas pe masa din
stânga ºi iese.) Dacã o fi deschis, mã duc drept la el... Dar dacã o fi mascat?...
(se gândeºte) A! am gãsit... Mã dau biniºor pe lângã toþi bãrbaþii ºi le zic la
ureche: „Eu sunt Bibicul, nene Iancule, nu mai pofteºti?...” Sã pofteascã în
bal sã-mi tragã... nu! sã pofteascã, mizerabilul! (îºi face o þigarã º-o aprinde.
Didina urmãritã de Catindatul intrã.) Cineva! (îºi pune masca.)
SCENA IV
CRÃCÃNEL, DIDINA, CATINDATUL
DIDINA (intrând): S-a hotãrât! nu pot sã scap de dobitocul ãsta... mã
cunoaºte.
CATINDATUL (urmãrind-o pe pasul de polcã, ºovãind puþin): Mascã,
nu te las; trebuie sã facem o polcã.
DIDINA (plictisitã): Mersi, mascã, nu joc; fii bãiat cumsecade ºi nu te
mai þine dupã mine...
CATINDATUL (aparte): Straºnic le tachinez!...
DIDINA: Þi-am spus o datã cã aºtept pe cineva?
CATINDATUL: Ce adicã, eu nu sunt cineva?
DIDINA (foarte plictisitã): Ba da, decât aºtept pe cineva sã mã ducã
acasã...
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CATINDATUL: Da’ ce, eu nu te poci duce acasã?
CRÃCÃNEL (aparte): Ãsta sã fie? cã prea e obraznic... (observã scena.)
DIDINA (împingând pe Catindatul, care vrea s-o ia de zor la polcã):
Vai de mine! mi-am gãsit beleaua cu d-ta, îmi scoþi sufletul! (aparte) Ce sã
fac? Cum sã scap? A! (tare) Mascã, am sã te rog ceva: aºteaptã-mã un
minut aici... Mã-ntorc îndatã...
CATINDATUL: Da’ te-ntorci?
DIDINA: Mai e vorbã...
CATINDATUL: Sã te-ntorci, sã nu pleci pânã nu ne vedem, cã ai pierdut
ceva.
DIDINA (plecând): Eu?
CATINDATUL: Da... (aparte) Acu am s-o tachinez...
DIDINA: Aº! Mofturi!
CATINDATUL: Zãu!... cum ai venit, ’ai? N-ai venit cu pampon? Vrei
sã te duci fãrã pampon?!
CRÃCÃNEL (sãrind): Pampon?!
DIDINA: Pampon?! Hotãrât, mã cunoaºte, trebuie sã-mi schimb
costumul, sã-mi piarzã urma... (iese repede. Catindatul se repede sã iasã
dupã ea; Crãcãnel îl urmãreºte, îl apucã în uºe ºi-l trage cu putere înapoi.)
CRÃCÃNEL (cu tonul sfidãtor ºi melodramatic): Eu sunt Bi-bi-cul,
ne-ne Ian-cu-le!
CATINDATUL: Eu nenea Iancu? fugi d-acolo!
CRÃCÃNEL (crescendo): Eu sunt Bibicul, nene Iancule; nu mai
pofteºti? poftim de! ba nu, nu! ia poftim...
CATINDATUL: Ce sã poftesc, domnule? ºtii cã eºti curios d-ta!...
CRÃCÃNEL (crescendo): Eu sunt Bibicul, nene Iancule!
CATINDATUL: Bine, d-ta poþi sã fii Bibicul, dar vezi cã asta-i asta, cã
eu nu sunt nenea Iancu... Nenea Iancu e frate-meu...
CRÃCÃNEL: Atunci, nen-tu Iancu al d-tale, este o canalie!
CATINDATUL: Da’ pentru ce, d-le?...
CRÃCÃNEL: Asta mã priveºte pe mine...
CATINDATUL: Ba priveºte familia, sã mã ierþi...
CRÃCÃNEL: ªi-l aºtept aici, pentru ca sã-l iau de piept ºi sã am o
tãlmãcire cu d-lui... Sã vedem: pentru ce? da, pentru ce?
CATINDATUL: Aº! îl aºtepþi degeaba: nenea Iancu e la Ploeºti...
CRÃCÃNEL: Mofturi! e la Bucureºti...
CATINDATUL (sãrind): Nenea Iancu la Bucureºti?
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CRÃCÃNEL: Da, ºi are sã vie aici! îl aºtept!
CATINDATUL (aparte): Nenea Iancu! sã vie aici! M-am topit... Sunt
nenorocit!
CRÃCÃNEL: ªi o sã fii faþã ºi d-ta la tãlmãcire; am sã te pui faþã ca sã
vezi ºi d-ta pentru ce nen-tu Iancu al d-tale este o canalie.
CATINDATUL (aparte): Nenea Iancu! vine nenea Iancu, ºi ãsta cum
mã cunoaºte, o sã mã spuie, o sã mã puie faþã!... Trebuie sã-mi piarzã urma:
trebuie sã-mi schimb costumul... (iese fuga în fund la stânga)
CRÃCÃNEL: Fuge sã-i dea de ºtire lui nen-su Iancu! Trebuie sã-l þiu
de scurt. (iese fuga dupã Catindatul. Se aude în bal semnalul cadrilului)
SCENA V
MIÞA singurã, în domino8 albastru cu flori, apoi CHELNERUL
MIÞA (intrând, îºi scoate masca): Nu e... N-a venit încã? Îl cunosc...
are numai douã costume: un cazac ºi un turc... N-a venit. Trebuie sã se fi
dus sã-ºi ia pe individa! Trebuie sã vie împreunã! A! sã vie! Dumnezeule!
Jur pe tot ce mi-a rãmas mai scump, jur pe statua Libertãþii de la Ploeºti, cã
are sã fie o istorie!... (bate-n masã) A! gelozie! Am sã-i omor!
CHELNERUL (intrând din dreapta): Vine!
MIÞA: Un vermult.
CHELNERUL: Vine. (iese)
MIÞA: Voi sã beau, voi sã beau (cadenþând), cãci nu e-n lume altã
durere, decât durerea ce simþesc eu... (Chelnerul aduce paharul. Se aude
cadrilul. Miþa bea paharul pe nerãsuflate ºi plãteºte. Chelnerul ia paharul
ºi pleacã.) Aºa! sã vie acuma. (îºi pune masca.)
SCENA VI
MIÞA, IORDACHE în costum de turc, apoi CRÃCÃNEL
IORDACHE (vine suflând la masa din stânga): Uf! Am asudat... Trebuie
sã mã dau la o gargarisealã. (bate-n masã)
MIÞA (se-ntoarce, îl vede ºi dã un þipãt): Turcul! Nae! (se repede la el)
Nae! Eu sunt, Miþa. (îºi scoate masca)
IORDACHE: Miþa! Coana Miþa! Sunt eu, Iordache. (îºi scoate masca)
MIÞA: Nae a venit?
IORDACHE: Nu... n-a venit...
8

domino – îmbrãcãminte de bal mascat constând dintr-o mantie lungã cu glugã.
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MIÞA: Minþi! a venit! A! v-am dat de urmã. L-am cãutat acasã ºi nu
l-am gãsit; vardistul mi-a spus cã a plecat în costum de bal în birje. A venit...
E aici... E cu ea... Spune; nu minþi!
IORDACHE: Ei, da, da! a venit, dar a venit ºi Crãcãnel... (îºi pune
masca.)
MIÞA: Crãcãnel! aicea Crãcãnel?... (punându-ºi masca) Nu-i adevãrat!
Mangafaua e la Ploeºti.
IORDACHE: Ba-i prea adevãrat! (Crãcãnel intrã.)
CRÃCÃNEL (intrã prin fund ºi vine þintã la Iordache): Eu sunt Bibicul,
nene Iancule, eu sunt Bibicul; nu mã cunoºti?... Poftim de! ia mai poftim
de!
MIÞA (aparte): E Crãcãnel! îmi cunoaºte dominul, trebuie sã mi-l
schimb numaidecât. (iese repede în fund la stânga.)
CRÃCÃNEL: Nu rãspunzi? nu pofteºti, nene Iancule?
IORDACHE: Eu nu sunt nenea Iancu, eu sunt nenea Iordache... Pe
nenea Iancu cautã-l în bal...
CRÃCÃNEL: În bal? (iese repede-n fund, dreapta)
IORDACHE: Un nenea Iancu trebuie sã gãseºti în tot balul. (îºi scoate
masca)
SCENA VII
IORDACHE, NAE în costum de cazac, apoi CATINDATUL
NAE (din fund, dreapta): Iordache... (îºi scoate masca.)
IORDACHE: Aha! bine cã vii! ªtii cine e în bal? ia ghici...
NAE: Cine?
IORDACHE: Miþa...
NAE: Miþa!
IORDACHE: ªi Crãcãnel... fereºte-te! Miþa te cautã...
NAE: Cum sã scap de republicana asta?... Nu gãsesc pe Didina sã plec...
CATINDATUL (din fund): Peste putinþã sã gãsesc alt costum: Bibicul
ãla o sã mã dea de gol lui nenea Iancu... (îºi scoate masca.)
NAE (îºi pune masca repede, lui Iordache): Pune-þi masca! (Iordache
îºi pune masca)
CATINDATUL: Uf! ºi m-am magnetizat!... Lucreazã magnetismul...
Nu mai poci de cald!
NAE (încet lui Iordache): Îl cunoºti?
IORDACHE (asemenea): Tânãrul cu mãseaua...
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CATINDATUL (vãzându-i): A! bunã idee. (vine la ei vesel) Mascã, mã
cunoaºteþi?
NAE: Nu...
CATINDATUL: Îmi pare rãu, v-aº fi rugat ceva...
NAE: Ce?
IORDACHE (încet lui Nae): Sã-i scoþi iar mãseaua...
NAE (Catindatului, tare): Cu plãcere, neicã, dar n-am ostromentele...
CATINDATUL: Ce ostromente?
IORDACHE: Pentru mãsea...
CATINDATUL (aparte): ªi ãºtia sunt bãrbieri... (tare) Aº! mãseaua nu
o mai scoþ; i-am dat de leac: cãlduri cu magnetism de jamaicã...
NAE: Ãla-i bun...
CATINDATUL: Uite ce vream eu sã vã rog; eu am un frate mai mare
în bal, ºi mã cunoaºte, ºi n-aº vrea sã mã cunoascã... Ce e de fãcut?
NAE: ªtiu eu? ºi eu aº vrea sã nu mã cunoascã cineva în bal: da’ dacã
te cunoaºte o datã...
IORDACHE: Nu-i alta nimic de fãcut decât sã plecãm din bal...
CATINDATUL: Nu! nu voi sã plec, voi sã mai tachinez, voi sã mã
magnetizez bine! Am eu o idee...
NAE: Ce idee?
CATINDATUL: Costumurile d-voastrã sunt de la grandirop, ori
particulere?...
IORDACHE: Particulere.
CATINDATUL: ªi al meu tot particuler. Haide sã le schimbãm, ºi apoi
sã mai pofteascã Bibicul sã mã puie faþã cu nenea Iancu...
NAE: Fainã idee! Bravos! Haide!
IORDACHE: Haide!
CATINDATUL: Haide la grandirop! (ies toþi trei în fund la stânga) la
cabinet de toaletã! (Se aude mazurca în bal; Catindatul iese pe pasul de
mazurcã.)
SCENA VIII
PAMPON (în costum, intrând din bal)
PAMPON: Este adevãrat cã sunt tradus: Didina mã înºealã cu Bibicul,
cu amantul femeii ãleia. Astã-searã, la cafenea, femeia aia mi-a lãsat un
bilet; i-am cunoscut slova, e slova din biletul cãtre Bibicul. Îmi scrie sã viu
aici, unde amantul ei are întâlnire cu Didina. Nu se poate, zic eu; Didina
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s-a dus la mãtuºicã-sa. Merg degrabã acasã, Didina nu e; la mãtuºicã-sa,
Didina nu e. Mã-ntorc acasã, chem slujnica, îi trag douã perechi ca la poliþie
ºi pe urmã o supun la intrigatoriu. Spune cã coniþa a plecat în costum polinez...
Aici în bal este! cu el!... cu Bibicul. A! Bibicule! ai scos o femeie din minþi
— femeie! ochi alunecoºi, inimã zburdalnicã!... astã datã n-ai sã scapi... O
sã-þi rup ºalele... (bate în masã.) O masticã! (îºi pune masca.)
CHELNERUL (d-afarã): Vine!
SCENA IX
PAMPON, CRÃCÃNEL
CRÃCÃNEL (din fund, dreapta): Nu pot sã dau de nenea Iancu, ºi
l-am pierdut ºi pe frate-sãu... (vãzând pe Pampon) Pe ãsta nu l-am cercetat...
Acuma îl vãz întâi. (Pampon bate iar în masã; Crãcãnel coborând doi paºi,
tare ºi cu ton de sfidare melodramaticã.) Eu sunt Bi-bi-cul...
PAMPON (sãrind): Bibicul!
CRÃCÃNEL: Da, Bibicul, nene Iancule! (îºi scoate masca) nu mai
pofteºti?
PAMPON (îºi scoate masca, fioros, gata sã se repeazã): A! care va sã
zicã mã cãutai, Bibicule?
CRÃCÃNEL (potrivindu-se sã-ºi ia vânt de scãpare): Da, nene Iancule...
PAMPON (acelaºi joc crescendo): ªi eu te cãutam, Bibicule! (se
repede.)
CRÃCÃNEL (dându-se pe dupã o masã): Sã nu dai! sã nu dai! cã fac
scandal... Chem poliþia... stai sã ne desluºim!
PAMPON: Miºelule, sã ne desluºim, ’ai? Dupã ce mã ataci la sacrul
meu amor; amãgeºti o fiinþã nevinovatã... o femeie... femeie! ochi alunecoºi,
inimã zburdalnicã!...
CRÃCÃNEL (urmându-ºi jocul): Eu? amãgesc o femeie?... Eu nu am
amãgit nici o femeie; ele m-a amãgit pe mine... ºi multe; nu ºtiu nimic la
sufletul meu.
PAMPON: Minþi!
CRÃCÃNEL: Nu minþ... Nu da! nu da! cã fac scandal. Sã ne desluºim:
e încurcãturã la mijloc... Spune care femeie...
PAMPON: O ºtii bine, Didina...
CRÃCÃNEL: Nu cunosc nici o Didinã. Pe amanta mea o cheamã Miþa...
PAMPON: Da, pe amanta ta o cheamã Miþa; dar, ca un miºel ce eºti, nu
te-ai mulþumit cu o amantã... Ai atacat ºi pe amanta mea Didina... Ai
nenorocit-o!
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CRÃCÃNEL: Nu-i adevãrat!
PAMPON: Am dovezi: ai uitat la Didina un bilet de abonament la
frizerie.
CRÃCÃNEL: Nu-i adevãrat! eu nu mã raz cu abonament, eu mã raz
à la carte9.
PAMPON: ªi un bilet de la amanta ta...
CRÃCÃNEL: De la amanta mea? Îþi spui eu cã e încurcãturã.
PAMPON: Nu e nici o încurcãturã, miºelule! Amanta ta, Miþa, îþi scrisese
de miercuri cã te aºteaptã, cã Mangafaua pleacã la Ploeºti.
CRÃCÃNEL: Miercuri?... Ploeºti?... Mangafaua?...
PAMPON: Da, ºi tu, Bibicule, în loc sã te duci la ea, o pãrãseºti ºi te dai
pe furiº la amanta mea, la Didina. (se repede) O sã-þi rup oasele... Oasele
am sã þi le rup!
CRÃCÃNEL (apãrându-se): Stãi! sã nu dai, cã fac scandal! Mi-e fricã
de o nenorocire!... (îºi pune mâna la inimã sã o astâmpere.)
PAMPON: Da! sã-þi fie fricã de o nenorocire; pentru cã precum ai vrut
tu sã nenoroceºti pe Didina... o femeie! ochi alunecoºi, inimã zburdalnicã!...
asemenea sã ºtii cã o sã te nenorocesc eu pe tine. (se repede.)
CRÃCÃNEL (acelaºi joc): Stãi! stãi, omule, pentru Dumnezeu!... Miþa?
miercuri? Ploeºti? Mangafaua?... Dumnezeule! am o bãnuialã... Aratã-mi
biletul... Eu am fost miercuri la Ploeºti...
PAMPON: La Ploeºti?
CRÃCÃNEL: Da, la Ploeºti... Sã fie cu putinþã?... Miþa? a opta?... Aratã
biletul!
PAMPON: Iacãtã-l biletul! (Crãcãnel se apropie sã vazã biletul;
Pampon îl apucã cu mâna stângã, ºi cu dreapta i-aratã hârtia) A! vrei sã
mã-nºeli? (îl zguduie.)
CRÃCÃNEL (sfârºindu-se de la inimã, se moaie din balamale, ºi cade
pe un scaun): Miþa! m-a tradus! apã! apã!... Mangafaua... eu... eu sunt!
PAMPON: Mangafaua?
CRÃCÃNEL: Da, Mangafaua!... eu... A opta oarã tradus! (ridicând
mâinile la cer.) Este cu putinþã, domnule?
PAMPON: A opta oarã? (ºade lângã el.)

9
à la carte – contracost; preþ separat pentru fiecare fel de mâncare din meniul unui restaurant.
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CRÃCÃNEL (dezolat): Nu þi le mai spui p-alelalte, cã sunt halimale,
domnule, numai una sã þi-o spui, al ºaptelea caz de traducere... în vremea
rãzboiului...
PAMPON: Cu un muscal?
CRÃCÃNEL (plin de obidã): Nu m-ar fi costisit atâta sã fi fost cu un
muscal, fiindcã eu eram de la început pentru convenþie... ºtii, muscalii luptau
pentru cauza sfântã a eliberãrii popoarelor creºtine de sub jugul semilunii
barbare... Dar cu un neamþ, domnule!...
PAMPON: Cu un neamþ?
CRÃCÃNEL: Fã-þi idee, domnule, ce traducere!
PAMPON: Ei ºi?
CRÃCÃNEL (plângând): Am plâns, cum plâng ºi acuma, cãci eu þiu
mult la amor; am plâns ºi am iertat-o... pe urmã am prins-o iar, ºi iar am
plâns ºi iar am iertat-o; nu de multe ori, dar cam des... aºa cam de vreo
cinci, ºase ori... Ce-mi ziceam eu? Vorba d-tale: femeie! ochi alunecoºi...
PAMPON: Inimã zburdalnicã!...
CRÃCÃNEL: Pânã când, într-o searã, mã duc, domnule, ca de obicei
acasã; intru în salã, deºchiz uºa iatacului... întunerec... „Te-ai culcat?” nu
rãspunde nimini. Inima-ncepe sã batã rãu; aprinz lumânarea, ºi ce gãsesc pe
masã, domnule?
PAMPON: Ce?
CRÃCÃNEL: Un rãvãºel: „Mache, m-am plictisit sã mai trãiesc cu o
rublã ºtearsã ca dumneatale. Nu mã cãuta; am trecut cu neamþul meu în
Bulgaria...”
PAMPON: În Bulgaria? Ce cãuta neamþul în Bulgaria?
CRÃCÃNEL (dezolat): Nu ºtiu! Ei! ce te faci, Mache?... de desperare,
ce am zis eu? daca n-am avut parte de ce mi-a fost drag pe lume, încai sã mã
fac martir al independenþii... ºi m-am înrolat de bunãvoie...
PAMPON: Volintir?...
CRÃCÃNEL: În garda naþionalã... ªtii, pentru ca sã-mi mai uit focul...
(plânge.) ªi închipuieºte-þi d-ta acum ºi Miþa! (plânge) ºi garda naþionalã
s-a desfiinþat!...
PAMPON: Care va sã zicã este un Bibicul...
CRÃCÃNEL: Se-nþelege; n-ai vãzut biletul?
PAMPON: Care va sã zicã este un Bibicul, care devine în chestie de
traducere ºi pentru mine ºi pentru d-ta...
CRÃCÃNEL: Fireºte...
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PAMPON (cu tãrie): Nu mai plânge, nu ºade frumos, un volintir ca
d-ta...
CRÃCÃNEL: Dacã nu pot sã mã stãpânesc! mi-e naturelul simþitor...
PAMPON: Trebuie sã-l gãsim! Nu plânge, nu-i frumos! un volintir!
Trebuie sã-l regulãm pe Bibicul... Auzi d-ta? douã!
CRÃCÃNEL: Cum sã-l gãsim?
PAMPON: ÎI gãsesc eu, n-ai grije; eu ºtiu politica poliþiei. Nu plânge:
eºti volintir! Bibicul nostru e aici în bal... Didina mea este aici în bal...
CRÃCÃNEL: Poate ºi Miþa mea...
PAMPON: Da...
CRÃCÃNEL: Da?
PAMPON (repede): Adicã nu! În sfârºit, ce-þi pasã! vino cu mine...
Nici o vorbã sã nu zici. Lasã-mã pe mine, sã vezi cum îl înhaþ eu. ’Aide... nu
plânge: eºti volintir! pune-þi masca, ºi ’aide! (îºi pune masca)
CRÃCÃNEL: Miþa? Miþa?... (hotãrât) Nu!... o mai iert acum, dar dacã
s-o mai întâmpla încã o datã... hotãrât mã însor! (îºi pune masca)
PAMPON: Haide... nu, nu plânge, eºti volintir!... ºi nici un cuvânt! A!
Bibicule! (ies amândoi în bal)
SCENA X
MIÞA în costumul polonez al Didinii, apoi IORDACHE
în costumul de cazac al lui Nae
MIÞA (scoþându-ºi masca; vine din bufet): Ce dracul cautã Crãcãnel
aici? Mã minte cã se duce la Ploeºti... ºi vine la bal... Nu cumva Mangafaua
sare garduri?... Ori a simþit ceva?... Mi-am schimbat costumul la grandirop...
Nici el, nici Iordache nu mã mai poate cunoaºte... Dar Nae... Nãicã
unde-i?... Unde e pârlitul de Pampon? (Iordache intrã) Nae! Sã vedem. (îºi
pune masca ºi urcã în fund spre stânga)
IORDACHE (venind din fund, dreapta ºi uitându-se în bal): A dracului
istorie o sã iasã... Crãcãnel aici, Pampon aici, Miþa aici... Numai de-ar fi
plecat Nae ºi Didina...
MIÞA (coborând): Nae! (îºi scoate masca.)
IORDACHE: Ai! (se întoarce.) Fugi cã mor! Miþa? (vrea sã plece.)
MIÞA (tãindu-i drumul): Unde pleci, mizerabile?
IORDACHE (îi face semn cã merge în bal sã danþeze)
MIÞA: Nu vrei sã mã cunoºti, Nãicã, ’ai? Nu vrei sã-mi vorbeºti? Fugi
de mine, ’ai? (îl apucã.)
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IORDACHE (se smuceºte ºi vrea sã plece)
MIÞA (sãrindu-i înainte): Miºelule, daca mai faci un pas, daca nu
vorbeºti, te nenorocesc. A! mizerabile! ai gândit cã dacã mi-ai luat sticluþa
cu vitrionul, nu o sã mai gãsesc alta! Þi-am fãgãduit sã-mi rãzbun ºi...
IORDACHE: Ei apoi, dacã o iei pe coarda vitrionului, nu-mi place.
(Miþa face un pas înapoi, el îºi scoate masca) Nu sunt Nae; ce pofteºti?
Sunt Iordache, na!
MIÞA: A! care va sã zicã v-aþi schimbat costumul, ca sã mã jucaþi pe
degete!... ªi a crezut domnul Nae cã scapã cu atâta de mine?... Unde e Nae?
IORDACHE: Trebuie sã fi plecat de mult din bal; nu l-am mai vãzut; ºi
a plecat cu cheia; pe mine m-a lãsat pe dinafarã. (Pampon ºi Crãcãnel se
aratã în fund ºi privesc scena.)
MIÞA: A! mizerabilul! (se plimbã agitatã) Mizerabilul! (vede pe cei
din fund ºi-ºi pune iute masca; Iordache asemenea)
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SCENA XI
ACEIAªI — PAMPON ºi CRÃCÃNEL scoþându-si mãºtile
PAMPON (lui Crãcãnel ): Costumul polinez! E Didina cu Bibicul!
CRÃCÃNEL: Cu Bibicul...
PAMPON: Pe el! (Iordache vrea sã plece; Pampon îl apucã de o parte,
Crãcãnel de alta, ºi-l readuc târâº în scenã)
CRÃCÃNEL: Unde te duci, Bibicule?
PAMPON: Stai sã te judec eu, Bibicule...
IORDACHE (zbãtându-se între amândoi): Nu mã cheamã Bibicul, mã
cheamã Iordache!...
MIÞA (aparte): Pampon! (trece repede lângã Pampon ºi-l trage cu
putere deoparte; încet) Eºti aici? (îºi aratã figura la o parte ºi iar se
mascheazã.)
PAMPON: Persoana în chestie? Miþa?
IORDACHE (luptând sã scape de Crãcãnel, îºi scoate masca): Lasã-mã,
domnule!
CRÃCÃNEL (þinându-l din rãsputeri): Stai aci! (se luptã amândoi.)
MIÞA (lui Pampon repede ºi ºoptit): Nu e Bibicul, este Iordache;
Bibicul, traducãtorul, este îmbrãcat turc.
PAMPON (sãrind): Turc! Turcul care ne-a tachinat adineaori?
IORDACHE: Înþelege odatã, domnule, cã nu sunt Bibicul! Ce, eºti
turbat? vrei scandal?
CRÃCÃNEL (crud): Da! vreau scandal...
PAMPON (dupã ce a vorbit cu Miþa încet, trecând repede lângã
Crãcãnel, pe care îl apucã ºi-l trage de mânã în faþã; Crãcãnel din smuciturã
scapã pe Iordache, care iese repede din bal dând cu tifla înapoi): Lasã-l!
nu-i ãsta! am greºit. Bibicul e turcul, turcul care ne-a tachinat adineaori...
CRÃCÃNEL: Turcul? ’Aide dupã el... Dar dama asta cine e?
PAMPON: O damã...
CRÃCÃNEL: O damã? bine... ’Ai dupã turc. (pleacã întâi punându-ºi
masca.)
MIÞA (încet lui Pampon): Nu cumva sã-i spui lui Crãcãnel...
PAMPON (asemenea): N-ai grije. ’Ai dupã turc! (îºi pune masca)
CRÃCÃNEL: ’Aide dupã turc! (ies toþi trei în bal)
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SCENA XII
DIDINA în domino roºu, NAE în costumul de la început
al Catindatului vin din bufet; apoi IORDACHE, apoi
CATINDATUL ºi O MASCÃ tot din bufet
DIDINA: Da. (îºi scoate masca, Nae asemenea.) Când am venit
adineaori în bal m-a cunoscut unul. El trebuie sã fi fost, Crãcãnel al tãu...
ºtie cã mã cheamã Didina Mazu, ºtie de Pampon, ºtie cã-i zice lui Pampon
„Conþina cu 5 Fanþi”. În sfârºit, m-a cunoscut bine! d-aia mi-am schimbat
costumul. Haide, haide, Nae, sã mergem; mi-e fricã... (se aude cadrilul)
NAE: Da, haide sã mergem, e târziu.
IORDACHE (intrând din bal repede): Tot aici sunteþi? Plecaþi, plecaþi
degrabã! Crãcãnel, Pampon ºi Miþa, toþi trei, vã cautã sã facã scandal...
Fugiþi!
DIDINA: ’Aide! (îºi pune masca)
NAE: Dacã am putea sã ieºim fãrã sã mai dãm prin bal... (îºi pune
masca)
IORDACHE: Nu se poate, altã ieºire nu-i; haideþi! (îºi pune ºi el masca)
CATINDATUL (cu o Mascã pe care o aduce cam cu d-a sila la braþ; e
cu chef, îºi scoate masca ºi vorbeºte tare de tot): Aºa sunt eu... Uite ºi
prietenii.
NAE (încet): Dracul sã te ia!
MASCA (vrând sã-i scape de la braþ): Lasã-mã.
DIDINA: Cine-i ãsta? (Nae, Iordache ºi Didina vorbesc încet deoparte)
CATINDATUL: Aºa sunt eu; când mã magnetizez, mi-e cald... Pfu!...
ºi când mi-e cald, pfu! tachinez... Trebuie sã te fac un cadril. Iacã ne-am
gãsit vizaveaua...
DIDINA: Haide! (vor sã plece.)
CATINDATUL: Ce, vã duceþi? Nu se poate sã vã duceþi! (le taie
drumul.) Trebuie sã facem un cadril.
NAE: Mersi, drãguþã, ne ducem acasã...
CATINDATUL: Acasã? cu costumul meu? nu se poate. (strigã tare.)
Dacã vã duceþi, dã-mi înapoi costumul, trebuie sã-mi dai costumul, nu te las
sã pleci cu costumul...
NAE (încet): Ne mai întârzie dobitocul!
DIDINA (încet): Schimbã costumul ºi pace!
IORDACHE (încet): Nu se poate, o sã ieºim prin bal: Miþa cunoaºte
costumul...
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NAE (încet): Ce e de fãcut?
IORDACHE (încet): Spune-i cã mai rãmânem...
DIDINA (încet): ªi ne strecurãm biniºor ºi ieºim...
NAE (tare): Dacã-i aºa, ºtii ce? ’ai sã mai rãmânem.
IORDACHE: Sã mai rãmânem...
DIDINA: Sã mai rãmânem...
CATINDATUL: Aºa da! ’Ai sã facem cadrilul...
IORDACHE: În bal?
NAE: Nu merg în bal.
CATINDATUL: Atunci aici; sunt magnetizat, am poftã de cadril,
sã-mi fac vânt. Unde e nenea Iancu sã mã vazã!
IORDACHE (încet lui Nae ºi Didinei): Jucaþi-l o figurã, douã, pânã
uitã de costum, ºi pe urmã o ºtergem. (vorbesc încet toþi trei)
MASCA: Þi-am spus cã mi-e fricã sã nu mã vazã bãrbatu-meu... (luptã
sã scape.)
CATINDATUL: Ei! parcã mie nu mi-e fricã de nenea Iancu... (Masca
se smuceºte, scapã ºi fuge; uitându-se dupã ea) Atâta pagubã! (merge ºi
invitã la danþ pe Iordache) Ei, ’aide! Ce faceþi? (îºi pune masca pentru
danþ.)
NAE: Ei haide, de! (se aude o figurã a cadrilului. Nae danþeazã cu
Didina, Catindatul cu Iordache ca damã. La a doua parte a figurii
contradanþului, apar în fund Pampon, Crãcãnel ºi Miþa mascaþi)
SCENA XIII
Cei de sus PAMPON. MIÞA ºi CRÃCÃNEL, apoi lume din bal
PAMPON: Iaca turcul! A! în sfârºit. (toþi trei coboarã melodramatic în
faþa Catindatului; figura danþului se sparge; Didina, Nae ºi Iordache se
retrag deoparte spre uºa din fund în stânga ºi ascultã; Miþa mai la spatele
lui Crãcãnel ºi lui Pampon, care s-au oprit þintã în faþa Catindatului
înmãrmurit; Miþa a scos din buzunar sticluþa ºi pândeºte.)
DIDINA (încet): Pampon!
NAE (încet): Miþa!
IORDACHE (încet): Crãcãnel!
CRÃCÃNEL (fioros): Jos masca!
CATINDATUL (tremurând): Pentru ce?
CRÃCÃNEL: Pânã aici þi-a fost, Bibicule! (stau amândoi gata sã-l
apuce)
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CATINDATUL: Iartã-mã, nene Iancule, nu mai fac! (pune mâna sã-ºi
scoaþã masca)
MIÞA (care a pândit momentul, n-apucã el sã-ºi scoaþã masca, ºi-i
aruncã sticluþa în ochi): Na, mizerabile! (fuge prin fund)
CATINDATUL: A! Sãriþi! ajutor! (vrea sã fugã)
(Pampon ºi Crãcãnel îl înhaþã ºi încep sã-i tragã; lume mascatã ºi
nemascatã vine fuga din fund la dreapta; Didina, Nae ºi Iordache au ºi
dispãrut în fund la stânga.)
(Cortina)

ACTUL III
(Decorul actului întâi întocmai. Un moment, scena goalã. Se aude o
birje oprindu-se din goana mare în fund, apoi plecând peste un moment
înapoi. Pe urmã se aude zgomotul unei chei deschizând broasca. Uºa se
deschide de perete. În scenã întunerec adânc.)
SCENA I
DIDINA, NAE ºi IORDACHE în costumurile de la bal, mascaþi, intrã
gâfâind prin fund; apoi PAMPON, CRÃCÃNEL ºi CATINDATUL
de-afarã
NAE: În sfârºit, am ajuns... Aprinde o lampã.
DIDINA: Ne urmãreºte, trebuie sã ne urmãreascã. (Iordache cautã pe dibuite
chibriturile pe o masã din fund ºi rãstoarnã niºte sticluþe) A! m-ai speriat!
(Iordache aprinde lampa; luminã în scenã) Uf! (îºi scoate masca; toþi ºi le
scot ºi le aruncã fiecare pe câte-o masã.)
NAE: Iordache, scoate cheia d-afarã, ºi-ncuie degrab’ pe dinãuntru.
(Iordache executã ordinul.)
DIDINA: Sunt sigurã cã s-au luat dupã noi... O sã fie un scandal mare...
sunt nenorocitã.
NAE: Lasã-i sã vie, n-ai grijã; oriºicum, avem pe unde scãpa.
DIDINA (lui Iordache, care coboarã): Zici c-ai vãzut dumneata când
i-a aruncat cu vitrion în ochi?
IORDACHE: Am vãzut eu, fireºte. A strigat o datã: „Na, mizerabile!”
ºi paf! (face gestul) ºi pe urmã a fugit pân lume.
NAE (desperat): Cum? Cum sã scap de nebuna asta? Cum sã mã
cotorosesc de republicana? Vrea sã mã bage în primejdie!
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DIDINA: Ce scandal! O sã mijloceascã proces, poliþie, procuror, ºi pe
urmã la juraþi... O sã ne dea pân gazete! Sã afle la sigur Pampon... Sunt
compromentatã... Mi-ai omorât viitorul, d-le Nae.
NAE: Bine, soro, vina mea este? pãcatele mele!
DIDINA: Da, fireºte, vina d-tale... Daca ºtiai cu ce republicanã apilpisitã
de Ploeºti ai de-a face, nu trebuia sã mã-ncurci pe mine.
NAE: Bine, neicã...
DIDINA: Nu trebuia sã mã-ncurci pe mine.
IORDACHE (care a stat în fund la uºe ºi a ascultat afarã): St! tãceþi!
NAE: Ce?
DIDINA: Ai?
IORDACHE: Vine o birje... (se aude o birje)
DIDINA: Nu v-am spus cã ne-a luat urma...
IORDACHE: Tãceþi! (toþi ascultã; birja se opreºte afarã în fund.) S-a
oprit aici...
NAE: Hait!
DIDINA: Ei sunt!
IORDACHE: Tãceþi!
DIDINA: Sã stingem lampa... (merge în vârful degetelor în fund.)
NAE (lui Iordache): Scoate cheia din uºe! (Iordache scoate cheia. Se
aud de afarã glasul lui Pampon, al lui Crãcãnel ºi al Catindatului.)
PAMPON (d-afarã): E luminã! sunt aici!
NAE, DIDINA ºi IORDACHE (coborând în vârful degetelor, misterios):
St!
CRÃCÃNEL (d-afarã): Deºchideþi! (bãtãi tari în uºe; Didina stinge
lampa; întunerec)
CATINDATUL: Deºchideþi! (bãtãi mai tari)
NAE: Biniºor! încet!
TOÞI DE AFARÃ: Deºchideþi! (bãtãi tari)
DIDINA (toþi trei au coborât în faþã de tot): Ce e de fãcut?
NAE: Sã ieºim în curte pe fereastra din odãiþã... St!
PAMPON (d-afarã): Ori deºchideþi, ori sparg uºa!...
CRÃCÃNEL (d-afarã): Deºchideþi!
CATINDATUL (d-afarã): Ori spargem uºa! (bãtãi grozave)
DIDINA (frângându-ºi mâinile): Sunt mulþi! sparg uºa; îmi vine rãu;
mor!
NAE: Sã fugim.
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IORDACHE: ’Aide degrabã; e minunat! (având o inspiraþie.) Sã
pofteascã sã spargã uºa... Tii! mare politicã mi-a dat în cap... sã pofteascã sã
spargã!...
NAE: Sunt turbaþi! (se aud lovituri grele în broasca uºii.)
IORDACHE: Lasã, cã-i potolesc eu!...
DIDINA: ’Aide degrabã!
NAE: ’Aide! (toþi ies misterios ºi degrabã prin uºa din dreapta)
(Un moment scena goalã; se aude lucrare la uºa din fund; uºa se
cleatinã, se zguduie ºi în sfârºit cedeazã.)
SCENA II
PAMPON, CRÃCÃNEL, CATINDATUL în costumurile de la bal fãrã
mãºti. Catindatul e plin de pete negre pe tot obrazul; intrare fioroasã.
PAMPON: A stins lampa!
CRÃCÃNEL: Cine are un chibrit?
CATINDATUL (se descheie la costum ºi scoate dedesubt din jiletcã un
chibrit de cearã; îl aprinde ºi îl þine în mânã): Aici este la bãrbierul unde
mi-a scos mãseaua nevinovatã!... De-aia, adineaori, în bal, zicea sã-mi mai
scoaþã una...
PAMPON (care, la lumina chibritului, a dat ocol cu ochii în scenã):
Nu mai încape vorbã, este aici. Aicea este Bibicul! (crud) Am sã-l sfâºiu!
CRÃCÃNEL (scrâºnind din dinþi ºi zguduind din cap): Cu dinþii! cu
dinþii am sã-l rup! Dupã ce e caz de traducere dublã, ne mai duce din
încurcãturã în încurcãturã; îºi bate joc de noi... Cu dinþii!
PAMPON (arãtând pe Catindatul, care schimbã chibriturile, — când
se stinge unul aprinde altul): Toatã încurcãtura devine de la dumnealui...
CATINDATUL: De la mine?
CRÃCÃNEL: Da, de la dumneata...
CATINDATUL: Cum de la mine?
CRÃCÃNEL: Se înþelege...
PAMPON: Pentru ce þi-ai schimbat costumul? pentru ce ai luat costumul
turcului!
CATINDATUL (lui Crãcãnel ): Nu mi-ai spus d-ta cã e nenea Iancu în
bal!... (schimbã chibritul.)
PAMPON: Ei! º-apoi?
CATINDATUL: Cum, º-apoi? Dacã mã prindea nenea Iancu în bal, mã
lua la Ploeºti, îmi omora cariera de la percepþie.
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CRÃCÃNEL: ªi cel puþin dacã am fi siguri, sigurisimi cã-i aici!... (cãtre
Catindatul.) pentru cã d-ta ca un zevzec ce eºti...
CATINDATUL: Pentru ce mã faci zevzec, d-le?
CRÃCÃNEL: Pentru cã dacã nu tachinai, nu se-ntâmpla ce
s-a-ntâmplat...
CATINDATUL: Ce sã-þi fac? Nu þi-am spus cã nu mã pot stãpâni?
când mã magnetizez, eu tachinez straºnic... ªi nenea Iancu tachineazã când
are magnet, toþi ai noºtri tachineazã... da’ nu ca mine.
CRÃCÃNEL: Vezi! vezi cã eºti zevzec, când îþi spun eu cã eºti zevzec...
CATINDATUL: Pentru ce mã faci zevzec, d-le?
PAMPON: Are dreptate... pentru cã d-ta þi-ai schimbat costumul cu o
mascã, care nu ºtii mãcar ce fel de persoanã e.
CATINDATUL: Dacã nu ºi-a scos masca? Nu þi-am spus cã vorbea de
mãsele?... era bãrbier.
PAMPON: Eu vã spui cã sunt aici. Nu ne-am þinut noi dupã birja lor?
Birja lor nu s-a oprit aici? Nu s-a-ntors înapoi? N-am oprit noi birjarul care-i
adusese? Nu s-a-ntors el cu noi ºi ne-a arãtat cã aici i-a lãsat, pe doi bãrbaþi
ºi o damã?
CRÃCÃNEL: Da!
PAMPON: Aici sunt, aici, ascunºi. Trebuie sã fie aici o lumânare, o
lampã... Cine a fost aici, pentru ce a fugit când am venit noi?... cã a fost
cineva aici.
CATINDATUL (aprinzând alt chibrit ºi mergând la masa unde sunt
douã lãmpi): Aha! iacãtã o lampã...
CRÃCÃNEL: Aprinde-o!
CATINDATUL (pune mâna pe sticlã, o scoate ºi o aruncã jos): Pfu!
frige!
CRÃCÃNEL: Ai spart þilindrul!...
CATINDATUL: M-a fript!
PAMPON (repede): Vezi! vezi! e stinsã acuma de curând: a stins-o
adineaori când eram noi la uºe...
CATINDATUL (aprinde alt chibrit ºi apucã cu mâna învelitã în pulpana
hainei þilindrul de la o altã lampã, pe care o aprinde. Luminã în scenã.
Vede o mascã pe masã.): Iacãtã o mascã!
CRÃCÃNEL (la altã masã): Aici încã una!
PAMPON (gãsind a treia mascã): Încã una! Trei! Sunt aici! (examinând
masca) Este scoasã acum de pe obraz... e caldã... e asudatã! (o miroase
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tare) Asta e masca Didinii! i cunosc mirosul... Sã-i cãutãm; aici sunt...
(miroase încã o datã tare masca) A! a! data asta, Bibicule, nu mai scapi!
CRÃCÃNEL: Trebuie sã punem mâna pe el!
CATINDATUL: Trebuie sã-mi dea costumul meu!
PAMPON (fioros): Am sã-l sfâºiu.
CRÃCÃNEL (scrâºnind dinþii): Cu dinþii am sã-l rup!... cu dinþii!...
CATINDATUL (punând mâna la falcã): Eu nu pot sã-l rup cu dinþii,
dar trebuie sã-mi dea costumul meu! (Toþi cautã în toate pãrþile, pe sub
mobile, pe care le rãstoarnã, pe dupã paravan.)
PAMPON (vãzând uºa din dreapta): O uºe! p-aici! (dã cu piciorul tare
în uºe, uºa se deschide, el se repede afarã în odãiþã, urmat de Crãcãnel ºi
Catindatul; se aude rãsturnare de mobile în dreapta.)
SCENA III
IORDACHE în costum de oraº, IPISTATUL, doi sergenþi de noapte,
apoi PAMPON, CRÃCÃNEL ºi CATINDATUL
IORDACHE (intrând ºi oprindu-se în uºe, aratã dezordinea din prãvãlie
Ipistatului; cu ton dezolat): Iacã, domnule, iacã în ce hal e prãvãlia!...
IPISTATUL (grav): Nu-i niminea.
IORDACHE: Pesemne a fugit!... (se aude alt zgomot în odaie.)
Scotocesc în odaie! sã nu fugã pe fereastrã!...
IPISTATUL (sergenþilor): Dupã ei degrab’! (sergenþii, Ipistatul ºi
Iordache se reped spre odaie; în momentul acesta intrã Crãcãnel ºi Pampon)
Staþi! Puneþi mâna pe ei! (Sergenþii înhaþã cu putere unul pe Pampon ºi
altul pe Crãcãnel.)
CRÃCÃNEL: Poliþia!
CATINDATUL (care a scos ºi el capul pe uºe, sã intre): Poliþia! (îºi
trage repede capul înapoi; Iordache merge repede în odaie)
PAMPON (zbãtându-se în mâinile sergentului): Pentru ce, domnule?
IPISTATUL (bãtând din picior ºi din mânã, aspru): Vorrrbã!... Ce cãutaþi
noaptea în prãvãliile negustorilor?
CRÃCÃNEL: Cãutãm o persoanã...
PAMPON: Da, o persoanã...
IPISTATUL (acelaºi joc, mai aspru): Vorrrbã! Ce persoanã?
CRÃCÃNEL: Pe Bibicul.
PAMPON: Pe Bib...
IPISTATUL (acelaºi joc, ºi mai aspru): Vorrrbã!
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IORDACHE (intrând repede din dreapta, cu gura mare): Cum Bibicul,
ce Bibicul, care Bibicul, domnule? Mofturi! Aici nu ºade Bibicul... ºtie d.
subcomisar cine ºade aicea. Ia-i, d-le subcomisar, sunt pungaºi!
PAMPON (þinut strâns de sergent): Eu pungaº?
CRÃCÃNEL: Noi pungaºi! Aºa umblã pungaºii îmbrãcaþi?
IPISTATUL (ºi mai aspru, acelaºi joc crescendo): Vorrrbã!... Da’
oamenii de treabã aºa umblã?... Pe unde aþi intrat?...
CRÃCÃNEL: Pe uºe.
PAMPON: Da, pe...
IPISTATUL (foarte aspru): Vor...vorrrbã!
IORDACHE: Da, pe uºe. Da’ întreabã-i d-ta cum a intrat pe uºe. A
spart-o, d-le. Eu eram în odãiþã dincolo; am simþit cã sparge cineva uºa: de
fricã sã nu m-apuce în casã sã mã omoare, am ieºit pe dincolo pe fereastrã
ca sã dau de ºtire la secþie...
CRÃCÃNEL: Nu-i adevãrat!... noi...
PAMPON: Am vãzut...
IPISTATUL (aspru rãu de tot): Vor... vorrrbã! (sergenþilor) — Haide!
luaþi-i! la secþie! (sergenþii împing pe Crãcãnel ºi Pampon.)
CRÃCÃNEL: D-le subcomisar, îmi pare rãu... (sergentul îl împinge)
Nu! nu da brânci, domnule!
IPISTATUL (grozav de aspru): Vorrrbã! (sergenþilor) Haide odatã!
PAMPON (împins de sergent): Da, da’ nu scapã Bibicul cu asta.
(sergentul îl împinge.) Nu! nu da brânci, domnule!
IPISTATUL (scrâºnind din dinþi): Vorrrbã! La secþie! (sergenþii scot,
prin fund, în brânci pe Pampon ºi pe Crãcãnel.)
IPISTATUL (merge dupã ei pânã la uºe; cum au ieºit, el se întoarce
repede înapoi, ºi cu tonul foarte dulce): Iordache... ºtii de ce venisem eu?
IORDACHE: Cum sã nu ºtiu, dacã þi-am fãcut denunþul sã-i iei...
IPISTATUL: Nu, ºtii aºa vine vorba... Uite ce vream sã te rog eu: am o
listã de lotãrie. (scoate o listã mare)
IORDACHE: Iar?
IPISTATUL: Un franc numãrul... mai sunt numai trei numere!...
IORDACHE: Ce?
IPISTATUL: Un porttabac cu muzicã: are douã cântece. (scoate
portabacul ºi-l face sã cânte)
IORDACHE: Bine, ãsta parcã-l mai puseseºi o datã la lot; aveam ºi eu
un numãr.
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IPISTATUL: Da, s-a ºi tras, la Anul Nou.
IORDACHE: Ei?
IPISTATUL: Am câºtigat-o eu; oprisem ºi eu un numãr... Acu o pun
iar, voi sã-mi mai încerc norocul... Mã rog þie, nu mã refuza, pune ºi tu
unul... sã le completãm odatã...
IORDACHE (i dã un franc ºi scrie): Iaca.
IPISTATUL (strânge lista, o bagã în buzunar ºi plecând): Mersi, neicã.
IORDACHE (dupã el): Ia vezi, nu da drumul negustorilor ãlora, pânã
nu venim eu ori d. Nae; sã vedem, sã nu ne fi luat ceva din prãvãlie...
IPISTATUL (oprindu-se în uºe cu intenþie foarte finã): Vor... vorrrbã!
las’ pe mine, îi regulez eu... (iese învârtindu-ºi muzica.)
SCENA IV
IORDACHE singur, apoi CATINDATUL
IORDACHE: Haha! i-am lucrat. Sã vedem cum are sã prinzã politica;
eu i-am bãgat, el sã-i scoaþã; eu i-am regulat, el sã-i scape... Pânã una alta,
sã vedem de urâtul de dincolo. (merge la uºa din dreapta) Haide, vino!
CATINDATUL (foarte sfios intrã): S-a dus?
IORDACHE: S-a dus...
CATINDATUL (tremurând): Dacã mã ducea la poliþie?! Sã afle nenea
Iancu cã m-a dus la poliþie!
IORDACHE: Care nenea Iancu?...
CATINDATUL: Nu þi-am spus? Nenea Iancu, bogasierul, din Ploeºti...
închipuieºte-þi, domnule, sã afle nenea Iancu cã m-a dus la poliþie!...
IORDACHE: Las-o asta; te mai doare obrazul?
CATINDATUL: De ce? de mãsea? Aº! Am magnetizat-o!
IORDACHE: Nu de mãsea, de vitrion...
CATINDATUL: Ce vitrion?
IORDACHE: Care þi l-a aruncat în ochi la bal.
CATINDATUL: Mi-a aruncat ºi cu vitrion? Cine mi-a aruncat cu
vitrion?
IORDACHE: Dama, de. Uite, eºti plin de pete...
CATINDATUL: Aº! aia a fost cernealã violentã, am cunoscut-o dupã
miros; m-a stropit ºi-n gurã; îi cunosc gustul: cernealã violentã... ªtii, la noi
la percepþie, când pic cernealã pe concept, ... o datã cu limba! (scoate limba
ºi aratã cum linge hârtia) o ºterg... Da’ închipuieºte-þi d-ta, domnule, sã
afle nenea Iancu cã m-a dus la poliþie!...
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IORDACHE: Cine stricã? d-ta. Ce cauþi sã te amesteci cu vagabonzii,
cu zamparagiii10, cu pungaºii... sã spargi uºi ºi sã intri noaptea în prãvãliile
oamenilor?
CATINDATUL: Zicea cã sã gãsim pe Bibicul...
IORDACHE: Mofturi!
CATINDATUL: Bibicul, care mi-a luat în bal costumul meu ºi mi l-a
dat pe ãsta de turc... (dezolat) Trebuie sã-l gãsesc, sã-mi dea costumul meu;
trebuie sã mi-l dea... nu pot sã plec fãrã costumul meu.
IORDACHE: Stãi, domnule, ce pofteºti d-ta? Costumul? Þi-l gãsesc
eu, þi-l dau eu mâine, poimâine, îþi dau eu garanþie, sã m-apuci pe mine, na!
ce mai vrei?
CATINDATUL (foarte dezolat): Îmi trebuie acuma... Cu costumul ãsta
de turc nu mã pot duce sã-mi iau hainele mele. Nenea Iancu m-a cãutat la
bal, o sã mã caute, o sã m-aºtepte acasã... Cum sã dau eu ochi cu nenea
Iancu aºa turc?... Mã ia la Ploeºti, îmi zdrobeºte cariera de la percepþie.
IORDACHE: Aº! vorbã!
CATINDATUL: ªi nu-mi poci lua înapoi hainele nemþeºti, nu mã poci
duce mâine dimineaþã la canþilerie...
IORDACHE: Ei, o sã lipseºti o zi, ce lucru mare! tot zici cã nu primeºti
leafã...
CATINDATUL: Mã destituie, nu se poate sã lipsesc.
IORDACHE: Ascultã-mã pe mine, mãi omule; ’ai mai întâi sã tragem
clopoþelul la o spiþãrie; trebuie sã-þi cureþi obrazul; nu se poate sã te duci în
lume aºa pârlit...
CATINDATUL: E rãu de tot?
IORDACHE: Eºti ciuruit; numai în albul ochilor n-ai...
CATINDATUL: Îi închisesem de frica lui nenea Iancu... are palmã
grea...
IORDACHE: Vino degrabã cu mine; cunosc eu un spiþer care scoate
cerneala cum scoatem noi mãselele, odatã...
CATINDATUL: Aoleo!
IORDACHE: Vino degrabã, nu mai sta; poate te aºteaptã nenea Iancu.
(suflã în lampã ºi-l ia pe Catindatul sã plece cu el. Întunerec.)
CATINDATUL: ’Aide... (ieºind) Dar fã-þi idee, domnule, sã afle nenea
Iancu cã m-a dus la poliþie!... (ies, închizând bine uºa)
10

zamparagiu – om de nimic; derbedeu.
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SCENA V
MIÞA singurã în costumul de la bal, apoi DIDINA asemenea
MIÞA (venind din dreapta pe dibuite): Am gãsit fereastra din odãiþã
deschisã ºi am intrat... L-am nemerit? ori nu l-am nemerit? Da, trebuie sã-l
fi nemerit. Da, sunt o cremenalã... (se retrage pe dibuite dupã paravan.)
DIDINA: Mare istorie!... Am îngheþat aºteptând afarã în frig: a trebuit
sã intru înapoi pe fereastrã. Nae trebuie sã vie numaidecât cu Pampon.
Trebuie sã pândesc când or intra aici, sã ies pe fereastrã ºi pe aici mi-e
drumul. Sã pofteascã pe urmã d. Pampon acasã în costum de bal... sã-l
judec eu...
MIÞA: Auz miºcând... e cineva...
DIDINA: S-aprinz o lampã... (merge pe dibuite la masa cu lãmpile)
MIÞA: Desigur e cineva...
DIDINA (a gãsit chibriturile ºi aprinde lampa): Aºa...
MIÞA: A! (aparte) O femeie! dama de verde! (tare.) A! în sfârºit!
DIDINA (dând un þipãt de surprindere, se întoarce): A! (aparte.) O
femeie! e republicana!
MIÞA (ferbând): V-aþi speriat? pardon! Mã recomand! Miþa Baston.
DIDINA (cu contenenþã): Mersi! ºi eu Didina Mazu.
MIÞA (jocul crescendo): Ce cauþi aici, madamo?
DIDINA (cu un ton mai sus): Da’ d-ta ce cauþi aici, madamo?
MIÞA (jocul crescendo): Eu sunt la amantul meu!
DIDINA (foarte de sus): ªi eu sunt la amantul meu!
MIÞA (izbucnind): La amantul d-tale?... Amantul d-tale... a fost... era...
este... amantul meu! D-ta, ca o infamã, mi l-ai rãpit! (luând o pozã de atac
ºi cu tonul tragic) Una din noi douã trebuie sã moarã!
DIDINA (pregãtindu-se de luptã): Sã vedem care... Poftim!
(Miþa se repede turbatã la Didina, care se repede ºi ea ºi o întâmpinã.
Amândouã þipã ºi se încleºteazã, spumând, una de alta.)
SCENA VI
ACELEAªI — NAE
NAE (apãrând în fund, rãmâne o clipã încremenit): Sã nu daþi la oglinzi,
cã sunt cu chirie! (apoi repezindu-se între cele douã femei, le descleºteazã
ºi le împinge pe una într-o parte, pe alta într-alta.)
DIDINA (cãzând d-a-ndãratele pe un scaun ºi leºinând): A! a! a! (nervi.)
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MIÞA (acelaºi joc): A! a! a! (nervi.)
NAE: Asta e curat ca la „Norma”... Acu-i acu!... (se repede ºi le zguduie
când pe una, când pe cealaltã.)
DIDINA (deºteptându-se brusc): Unde-i republicana?
MIÞA (asemenea): Unde-i infama? (se repede iar una spre alta.)
NAE (oprindu-se la mijloc): Iar? Bre, femeilor, veniþi-vã-n fire. Vine
Pampon! vine Crãcãnel!
DIDINA: Pampon?
MIÞA: Crãcãnel?
NAE: Da, Pampon ºi Crãcãnel. I-am scãpat eu de la secþie, unde erau
închiºi! am pus la cale toate... Drept mulþumire, Pampon, Crãcãnel ºi Ipistatul
vin aici acum sã facã cinste; s-a dus sã cumpere vin ºi mezeluri. Nu mai e
vreme de mofturi! (Didinii) Vrei sã te lase Pampon?
DIDINA (repede): Ba nu! (Didina merge în fund ºi ascultã afarã)
NAE (Miþii): Vrei sã-l laºi pe Crãcãnel?
MIÞA (tristã): Ah! l-aº lãsa pe Mangafaua pentru tine... dar nu pot;
trebuie mai întâi sã-mi fac o carierã...
NAE: Fã-þi-o!
MIÞA: Am fost sã intru la telegraf.
NAE: Electricã ploeºteancã! Ei, ºi?
MIÞA: Nu m-a primit...
NAE: Pentru ce?
MIÞA: Zice cã n-am încã vârsta... (Didina coboarã)
NAE: Vezi! apoi nu e mai bun Crãcãnel, cã nu mai întreabã de vârstã?
’Aide, ’aide! fiþi fete cuminte, cã pe urmã mã supãr pe amândouã...
MIÞA: Dar Crãcãnel a aflat... Mangafaua ºtie tot...
NAE: Nu a aflat nimic, nu ºtie nimic.
MIÞA: A aflat de la Pampon.
NAE: Nimic!
DIDINA: ªi Pampon ºtie bine...
NAE: Apoi dacã n-ascultaþi... Trebuie sã vã spun cum i-am liniºtit, ca
sã ºtiþi ºi voi ce sã spuneþi, cum s-o potriviþi... ’Aide, sã nu dea peste noi
aici... (le apucã pe amândouã cu câte o mânã ºi porneºte cu ele spre dreapta;
Iordache intrã.)
IORDACHE (din fund): Vin! sunt la colþ!
NAE: La colþ? ’Aideþi sã punem odatã la cale încheierea comediei ãºtia...
(Nae, Didina ºi Miþa ies, dreapta.)
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SCENA VII
IORDACHE, apoi PAMPON ºi CRÃCÃNEL cu butelci, pachete de
mezeluri ºi franzele la subsuoarã, apoi NAE
IORDACHE (cãzând obosit pe un scaun): De azi-dimineaþã!... de azidimineaþã, asta merge întruna aºa! Ce goanã! Ce goanã turbatã! Doamne!
Doamne, isprãveºte odatã istoria asta! sunt trei dupã douãsprezece ºi mã
leºin de somn ºi d-a-mpicioarele!
PAMPON (intrând cu Crãcãnel ): Haha! domnule Iordache...
CRÃCÃNEL: Ei! domnule, ai vãzut cã nu suntem pungaºi... Stãpânul
d-tale, d. Nae, în persoanã, ne-a scos de la secþie.
IORDACHE: Da, domnule Crãcãnel...
CRÃCÃNEL: Nu mã cheamã Crãcãnel; mã cheamã Mache Razachescu.
(pune ce a adus pe masã)
PAMPON (acelaºi joc): Foarte urât din partea d-tale sã te porþi astfel!
noi venisem aici pentru Bibicul, nu pentru ce credeai d-ta: nu avem de un
astfel harahterul...
IORDACHE: Mãcar d-ta sã fii ala, sã gãseºti noaptea despre ziuã în
prãvãlia d-tale...
PAMPON: Eu n-am prãvãlie, domnule: eu nu sunt cupeþ11, sunt
particoler...
IORDACHE: ªtiu, da’ zi cã ai... sã gãseºti trei oameni necunoscuþi...
CRÃCÃNEL: Aºa e, bine zici, trei. Ce s-a fãcut urâtul ãla micul...
pârlitul... fratele lui nenea Iancu bogasierul? Pe el pentru ce nu l-a luat la
secþie?
PAMPON: Pesemne a fugit ca un laº...
CRÃCÃNEL: Iaca, mie nu-mi pare rãu de ce s-a întâmplat, dacã oi
câºtiga porttabacul cu muzicã.
IORDACHE (repede): Aþi pus ºi d-voastrã la lotãria ipistatului?
PAMPON: Mai era douã numere: unul l-am pus eu, ºi unul amicul.
IORDACHE (aparte): S-a complectat? A murit francul!...
PAMPON: Domnul Nae unde este?
IORDACHE: Mi se pare cã e dincolo în odaie, sã vedem... (merge pe
dupã paravan; cãtre Nae, care intrã din dreapta) Sunt aici, te aºteaptã.
Aºa-i cã a prins bine politica mea? Femeile s-au dus?
NAE: Da, dar o sã se întoarcã numaidecât; am regulat bine chestia.
11

cupeþ – negustor.
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IORDACHE: Cum?
NAE: Ai sã vezi... treci la pod în faþã, ºi aºteaptã-le... (trece în scenã;
Iordache iese repede în fund) Ehei! Salutare, neicã!
PAMPON (vesel, strângându-i mâna): Salutare ºi frãþie!
CRÃCÃNEL (vesel, dar solemn, îl apucã de mânã): Mersi, neicã; eºti
un bãrbat, drept sã-þi spui, nu cã eºti frizer, dar eºti galant.
PAMPON: Da, foarte galant!
CRÃCÃNEL: Ne-ai fãcut ºi mie ºi prietinului mare bunãtate: amândoi
o sã-þi rãmânem foarte recunoscãtori de câte ai fãcut pentru noi. (îi strânge
mâna cãlduros)
NAE: N-aveþi de ce! îmi pare rãu... datoria: se-ntâmplase la mine-n
casã...
PAMPON: ’Aida de! nu! ce-i drept e drept, neicã, ai fãcut mult pentru noi...
CRÃCÃNEL (vesel): ªi care va sã zicã Bibicul erai d-ta, ’ai? batã-te sã
te batã!
NAE: Vezi bine!
CRÃCÃNEL: ªi Mangafaua nu eram eu?
NAE: Aº! Mangafaua era unchiul fetii, epitropul...
CRÃCÃNEL: Batã-te sã te batã. (râde)
PAMPON: ªi închipuieºte-þi, neicã Nãicã, dacã te întâlneam azidimineaþã, când am venit întâi aici, îmi spuneai numaidecât cum a devenit
chestia de ai înfãºurat borcãnelele cu pomadã, care le-a cumpãrat de aici
Didina, în ale douã bilete... ºi ne lãmuream, frate... Dar eu, prost! Sã nu-mi
dea în gând sã întreb mãcar pe Didina... Biata Didina!...
CRÃCÃNEL (aparte): Auzi d-ta! ºi eu gândeam cã e biletul Miþii...
SCENA VIII
ACEIAªI — IPISTATUL, apoi IORDACHE, apoi DIDINA ºi MIÞA,
amândouã în haine de oraº
IPISTATUL (intrând repede din fund): S-a tras lotul... Acum l-am tras!...
PAMPON: Ei?
NAE: ªtiu cine l-a câºtigat.
IPISTATUL (cu multã naivitate): Iar eu, domnule, închipuieºte-þi noroc!
NAE (aparte): A murit francul!
PAMPON: Tii! pãcat!
CRÃCÃNEL: Rãu îmi pare. (se aude uruitul unei birji, care se opreºte
în fund)
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NAE: St! tãceþi, mi se pare cã s-a oprit aici o birjã...
PAMPON: Da...
IORDACHE (venind repede din fund): Douã dame, vin douã dame.
NAE (naiv): Douã dame? Ce sã caute la mine douã dame?
CRÃCÃNEL: Douã dame?
PAMPON: Nu cumva?
DIDINA (intrând furioasã prin fund): A! d-le Iancule, în sfârºit!
(Iordache, Ipistatul ºi Nae la o parte vorbesc încet.)
PAMPON: Didina! (Miþa intrã furioasã ºi se opreºte cu braþele
încruciºate în fund)
CRÃCÃNEL: Miþa? (cautã sã se ascunzã undeva.)
MIÞA (coborând la el): Nu te-ascunde, bibiloiule! gândeai cã nu o sã
te prinz, ’ai? De când te pasc, gândeºti? Aici e la Ploeºti, ’ai? în costum de
bal, ’ai? (Miþa lângã Crãcãnel îl judecã încet ºi-l zguduie; Nae dupã paravan;
Iordache ºi Ipistatul carã mezelurile ºi hutelcile în odaia din dreapta)
DIDINA: De azi-dimineaþã de când ai plecat de acasã, câte ceasuri
sunt? ºtii?
PAMPON: Îþi spui eu acasã ce a fost...
CRÃCÃNEL: Miþo, Miþo, îþi spui acasã...
MIÞA: Nici un cuvânt mai mult! ’aide!
DIDINA: ’Aide acasã!
PAMPON: Frate, a fost încurcãturã, înþelege.
CRÃCÃNEL: Da, o încurcãturã...
NAE (ieºind de dupã paravan): Se înþelege c-a fost o încurcãturã, cum
se-ntâmplã totdeauna în carnaval... Ei! d-ale carnavalului! Sã-mi daþi voie,
coconiþelor, sã vã isplic eu încurcãtura pe larg la masã. (Crãcãnel ºi Pampon
foarte mulþumiþi.)
FEMEILE: La masã?
NAE: Da, la masã. Noi, între bãrbaþi, pusesem de gând sã îmbucãm
ceva aicea la noi... Dincolo e cald, masa pusã aºteaptã... Crez cã nu o sã
capãt un refuz?
MIÞA (cu tonul de refuz, înþepatã): Mersi, musiu, de invitaþie.
CRÃCÃNEL (stãruitor): Miþo, sã mã vezi cu ghete de brunel cu bizeþ
pe catafalc!... (încet) Frizer, frizer, da’ nu ºtii ce bãiat galant e.
PAMPON (Didinii): Dacã mã iubeºti...
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SCENA IX
ACEIAªI — CATINDATUL, curat la faþã, tot în costumul de turc
CATINDATUL (intrând din fund triumfãtor): M-a curãþat spiþerul!
DIDINA (încet): Cine-i ãsta?
PAMPON (tot aºa): Lasã cã-þi spui eu... (Didina râde.)
CRÃCÃNEL (Miþii): Ãstuia i-a dat o nebunã la bal cu o sticluþã cu
doftorii în ochi!
MIÞA (repede): ªi nu l-a ars?
CRÃCÃNEL: Aº! era un fel de cernealã violentã. (Didina trece lângã
Nae; Miþa ºi toþi ceilalþi se grupeazã în jurul Catindatului ºi-l examineazã.)
Le-a scos toate?
CATINDATUL: Toate, uite-te. Îþi dau un franc pe una...
MIÞA (aparte): M-a-nºelat spiþerul... mai bine!
NAE (încet Didinii): Mâine searã la cinci.
DIDINA (asemenea): Bine!
NAE (asemenea): Nu bine, negreºit! (Didina trece ºi ea sã examineze
pe Catindatul)
PAMPON: Nu se mai cunoaºte deloc...
IORDACHE: Da’ deloc. (trece în odaia din dreapta)
CATINDATUL: Închipuieºte-þi sã mã fi vãzut nenea Iancu în halul
ãla... (toþi îl examineazã)
MIÞA (încet lui Nae): Aþi ºoptit? Ce þi-a ºoptit? ce i-ai ºoptit?
NAE (asemenea): Eºti nebunã? iar începi?... Aºteaptã-mã mâine la opt
seara...
MIÞA: Da... (se duc amândoi ºi ei lângã Catindatul)
CRÃCÃNEL (uitându-se în ceafa Catindatului): Aha! iaca una a rãmas
în ceafã: adu francul...
CATINDATUL: Las-o aia; aia e de la noi de la percepþie; ºtii, am obicei,
dupã ce scriu, ºterg condeiul; îl dau pân pãr. (face gestul la ceafã; toþi râd.)
IORDACHE (venind din dreapta): Dacã poftiþi, masa e gata.
CATINDATUL: Masa? Care va sã zicã (lui Nae) ne-ncurcãm iar?
NAE: Cu plãcere, neicã.
PAMPON: ’Aida la masã.
CRÃCÃNEL: ’Aida! (toþi au pornit spre dreapta; Didina cu Pampon,
Miþa cu Crãcãnel, Nae cu Catindatul, Iordache cu Ipistatul)
CATINDATUL (punând repede mâna la falcã, dã un þipãt): Ai! (se
opreºte ºi se întoarce în loc; toþi fac asemenea)
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TOÞI: Ce e?
CATINDATUL (umblând agitat): Pfu! Pfu! Pfu! Iar m-a apucat; dar
rãu, rãu de tot! (cãtrã Iordache, hotãrât) ªtii s-o scoþi? Scoate-o. (Toþi privesc
pe loc.)
IORDACHE: Lasã cã-i ºtiu eu leacul ei; eu i sunt popa... de la Matei
citire... (se repede la masa din fund, ia o pereche de foarfeci mari ºi vine cu
ele încruntat, clãnþãnindu-le ca la tuns; Catindatului.) ªezi! (Catindatul
ºade; Iordache cu foarfecele clãnþãnind îl ameninþã sã i le bage pe gât.)
CATINDATUL (ridicându-se înseninat): Mersi, neicã, mi-a trecut! (toþi
pornesc veseli ºi râzând spre dreapta)
(Cortina)
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Mateiu Caragiale
(1885-1936)

A fost autor, istoric al heraldicii, poet ºi scriitor român, întâiul
nãscut al lui Ion Luca Caragiale. În adolescenþã, Mateiu îºi
descoperã pasiunea pentru heraldicã ºi pentru genealogie. Îºi
cautã strãmoºii pe care îi credea aristocraþi. În 1904 începe la
Berlin studiile de drept pe care le abandoneazã. În anul 1921 îi
apare Remember la Viaþa Româneascã. Din 1916 începe sã lucreze
la Craii de Curtea-Veche pe care o finalizeazã în 1928. Cartea
apare la editura Cartea Româneascã în 1929. În acelaºi an, la
1 mai primeºte premiul Societãþii scriitorilor români. În Agendã
noteazã faptul cã în februarie 1929 începe sã lucreze la Sub
pecetea tainei, iar în octombrie la Soborul (ªcoala) þaþelor.
Placheta de versuri Pajere a apãrut postum, chiar în anul morþii
poetului. Aproape toate poeziile apãruserã în timpul vieþii
scriitorului ca ºi mare parte a romanului Sub pecetea tainei.
Textele sale heraldice, documentate ºi dezvoltate ºi însemnãrile
istorice erau destinate uzului personal, n-au fost puse în valoare
de scriitor.

88

Remember
„Ceci est un fait-divers atroce.”
Les Mémoires du Bal-Mabille
Sunt vise ce parcã le-am trãit cândva ºi undeva, precum sunt lucruri
vieþuite despre care ne întrebãm dacã n-au fost vis. La asta mã gândeam
deunãzi seara când rãvãºind printre hârtiile mele ca sã vãd ce se mai poate
gãsi de ars – hârtiile încurcã – am dat peste o scrisoare care mi-a deºteptat
amintirea unei întâmplãri ciudate, aºa de ciudatã cã, de n-ar fi decât ºapte
ani de când s-a petrecut, m-aº simþi cuprins de îndoialã, aº crede cã întradevãr am visat numai, sau cã am citit-o ori auzit-o demult.
Era în 1907. Fusesem greu bolnav în Bucureºti ºi mã întorceam la Berlin acasã. Însãnãtoºirea mea se fãcea cu anevoinþã, cerând îngrijiri mari. La
plecare, doctorul m-a sfãtuit sã mã feresc pânã ºi de cele mai uºoare zguduiri
sufleteºti. Bietul doctor! Am dat din umeri, zâmbind ºi i-am spus sã fie pe
pace.
Dupã un surghiun de doi ani revedeam Berlinul. Am de Berlin mare
slãbiciune; nici împrejurãri foarte triste nu m-au împiedicat sã-l revãd cu
plãcere. L-am regãsit cum îl lãsasem: tot numai flori. Aºa frumos chiar ca în
acel început de iunie nu-mi pãruse totuºi niciodatã.
Ca sã-l vântur însã ºi sã-l colind ca odinioarã, nu mai mergea. Oboseam
repede ºi oboseala putea înlesni reivirea boalei. M-am resemnat dar câtãva
vreme a sta pe acasã, jertfã de care mã despãgubea, în parte, frumuseþea
muzicei vechi ce se fãcea la noi de dimineaþa pânã seara. Nãpãdit de o dulce
aromealã, îmi lãsam visãrile sã nascã ºi sã se topeascã în voie în noianul de
armonii sublime, uitându-mã pe fereastrã, cu ochii pe jumãtate închiºi, cum
unduiau curcubeuri în pulberea fluidã a fântânii din larga piaþã-grãdinã.
Lina boare a asfinþitului legãna ciucurii purpurii ai trandafirilor agãþaþi pe
terasa casei din faþã, purtându-le mireasma pânã la mine. Seara da însufleþire
umbrelor, în oglinzi, tainic, treceau fiori. Acesta era ceasul pe care-l aºteptam
ca sã admir colþul cel mai frumos al pieþei – un petec de pãdure rãmas
neatins în plin oraº – câþiva bãtrâni copaci frunzoºi ºi sumbri, vrednici sã
slujeascã de izvod celor mai cu faimã meºteri ai zigrãvelii.
Îi regãseam chiar, la Muzeul Frederic, într-o cadrã de Ruysdaël, aceiaºi
copaci stufoºi, adumbrind lângã o cãdere de apã un castel în ruinã. Odatã
nu puteam trece pe dinaintea ei fãrã a mã opri îndelung. Privind-o, gândul
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mi se pierdea fãrã sfârºit în fãrâma-i de cer vânãt cu zare adâncã. E înnãscutã
în mine, drojdie de strãvechi eres, o iubire pãgânã ºi cucernicã pentru copacii
bãtrâni. Lor le datoresc inspiraþii mult nobile ºi grave, fiindcã nu cred sã se
afle pe lume viers omenesc sau cântare meºteºugitã care sã mã miºte mai
viu ca tainicul freamãt ce-l deºteaptã în frunziºul lor vântul serii. Arborii
aceia zugrãviþi mã încântau totuºi mai mult chiar decât cei adevãraþi, acel
mic peisaj melancolic înfãþiºându-mi o oglindire a sufletului meu.

Mergeam la muzeu foarte des. Cât de cufundat eram în contemplarea
cadrelor nu treceam cu vederea nici pe oaspeþi, interesanþi uneori, aºa cã
printre ei bãgasem de seamã cã se aflã nelipsit un tânãr, care, acolo mai
ales, ar fi atras privirile oricui, cãci despre el s-ar fi putut cu drept zice cã-l
desprinsese de pe o pânzã veche o vrajã. Poate fi plãcere mai rarã pentru cei
ce s-au împãrtãºit cu evlavie întru taina trecutului decât sã întâlneascã în
carne ºi oase o icoanã din veacuri apuse? Cu doi ani înainte vãzusem în sala
franþuzeascã a muzeului o coconiþã care copia dupã Mignard pe Maria
Mancini ºi avea o aºa izbitoare asemãnare cu modelul, încât ai fi crezut cã,
privindu-se în oglindã, îºi zugrãveºte, împodobindu-l, propriul ei chip.
Tot astfel semãna tânãrul cu unii din acei lorzi, ale cãror priviri, mâini
ºi surâsuri Van Dyck ºi, dupã el, Van-der-Faës le-au hãrãzit nemuririi. Zic
unii din acei lorzi, fiindcã mai toþi sunt la fel. În trecut, în castelele restrânse,
celor de aproape ºi înmulþit înrudiþi, trãind împreunã, cu acelaºi port ºi
obiceiuri, fiecare epocã le întipãreºte acelaºi aer dacã nu chiar aceeaºi
înfãþiºare. Se întâmplã iarãºi ca, acolo unde cu gândul nu gândeºti, sã rãsarã
fiinþe cãrora le trebuie cãutatã aiurea, în alte þãri, la alte neamuri, în alte
veacuri, adevãrata asemãnare, fãrã a li se putea bãnui mãcar, în vreun fel,
cu aceia de cari îi despart prãpãstii de timp ºi de stirpe, vreo cât de îndepãrtatã
înrudire.
Era de prisos dar orice presupunere despre obârºia tânãrului cu pricina,
fãceam însã tot soiul de reflexii asupra fiinþei lui, unicã într-adevãr ºi stranie,
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impunându-se poruncitor luãrei aminte. Mã subjugase prestigiul recei trufii
a tânãrului ce, în deplinã frumuseþe, pãºea singur în viaþã, nepãsãtor, cu
fruntea sus. L-am crezut, din capul locului, una din acele fãpturi excepþionale,
strãine de omenire, pentru cari am resimþit totdeauna o vie atragere. Îl vedeam
zilnic aproape, nu muzeul fiind singurul loc unde îl întâlneam. În plimbãrile
ce începusem a relua prin oraº, de teama oboselii, fãceam lungi popasuri la
o prãvãlie unde se degustau capodoperele unei vechi rachierii neerlandeze.
Dupã Ruysdaël, Van-Brouwer ºi Van-der-Hoogh. Nicãieri nu mã reculegeam
mai bine ca în acea încãpere îngustã ºi cam întunecoasã, ce ar fi putut face
cinste oricãrei locuinþe de burgmaistru sau de staroste de breaslã, aºa bogat
cãptuºitã cum era cu stejar afumat pânã la jumãtatea peretelui, unde blana
ieºea afarã, fãcând jur-împrejur o largã poliþã pe care stãteau înºirate nãstrape1
ºi ulcioare de Delft. Ce minunate clipe petreceam acolo!
Alãturi de mine, pe singura laviþã din primitoarea cãmarã, singuraticã
ziua, tânãrul cu chip de portret vechi sorbea pe îndelete bãuturile cele mai
dulci ºi mai parfumate, asemenea unor nestimate topite, aþâþãtoare de visãri
exotice ºi de îndepãrtate nostalgii cu piperatele lor mirodenii de Java sau de
Antile. Acolo, parcã nu mai eram strãini unul de altul ºi, ceea ce e nostim,
mai târziu, dupã ce ne-am cunoscut, ne-am mãrturisit cã, ºi lui ºi mie, ni se
pãruse a mai fi stat ºi altãdatã împreunã într-o încãpere la fel.
Nu m-aº fi gândit însã sã ne împrietenim chiar, fiind îndreptãþit a-l
crede cã fãcea parte dintr-o lume cu totul alta decât a mea. Sãrea în ochi:
una e floarea de câmp, alta floarea de grãdinã. Acum, fie cã trebuiserã veacuri
ca, la asfinþitul ei, o înaltã rasã sã înfloreascã aºa de strãlucit, într-un semeþ
avânt al sângelui albastru spre tipul ideal, fie cã fusese numai o nemerealã
fericitã, în toate chipurile mai mult nu se putea da. Mai era nevoie, e drept,
ºi de ceva ostenealã, zilnic, ca aceastã podoabã a omenirii sã-ºi împlineascã
frumuseþea, pentru cã atâta gãtealã nici la o muiere nu mi-a fost dat sã vãd.
Sã-l fi presupus dupã asta cã era unul din acei deºuchiaþi cu nãravuri rãtãcite
al cãror numãr pare a fi sporit, în timpii din urmã, pretutindeni, într-o mãsurã
întristãtoare? Nu, nu-mi venea sã o cred, cãci dacã pãpuºii acesteia sulemenite
îi flutura uneori pe buze un surâs neliniºtitor, sub arcul sever al sprâncenelor,
trase negre cu condeiul, ochii aveau acea nevinovatã limpezime ce strãluceºte
numai sub pleoapele eroilor ºi ale copiilor.
Era ºi foarte tânãr; sã tot fi avut douãzeci de ani. Ce nu se îngãduie la
vârsta aceasta, celor bogaþi mai ales? Lipsa grijii zilei de mâine preface
1

nãstrapã – vas (de bãut); canã, potir, cupã.
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creierul omenesc, amorþind simþimântul temerii de rãspundere; avuþia
moleºeºte ºi îmbatã de o ameþealã dulce, neîntreruptã, ce îndeamnã la goana
dupã plãceri rare, dupã senzaþii noi. Din acea lume nepãsãtoare ºi deºartã,
dezbãratã de prejudecãþile de rând, fãcea parte ºi noul meu cunoscut care,
fãrã îndoialã, trebuia sã se bucure de mari mijloace de trai. Arãta însã a trãi
în afarã de acea lume, ºi mai mult chiar, în afarã de orice lume. Ca dânsul,
în Berlin-W., mai erau ºi alþii, dar pe aceia nu-i puteai decât rareori zãri,
cãlãrind în ceaþa dimineþii sau zburând repede seara la înfloritele lor desfãtãri.
Nici pe el nu-l vedeam altfel decât locuind într-una din strãzile ce mãrginesc
regescul Tiergarten spre apus, încingându-l cu o minunatã salbã de vile,
unde aurul a izbutit, întrucâtva, în încercarea de a sãdi iarãºi raiul în viaþa
pãmânteascã. Mi-l închipuiam dar, rãsfoind cu degetele lui subþiri cãrþi cu
legãturi scumpe, în somptuoasa singurãtate a odãilor cu oglinzi adânci, unde
lâncezeºte o risipã de flori rare. Nu deºtepta oare vedenia unui asemenea
decor, singurã numai, pãtimaºa mireasmã ce rãspândea el în juru-i, atât de
îmbãtãtoare cã treaz te fãcea sã visezi?
Aubrey de Vere. Când mã gândesc... Ne-am vorbit într-o zi aºa, parcã
ne-am fi cunoscut de când lumea. Numele lui normand – ºi pânã astãzi nu
ºtiu dacã astfel se cheamã într-adevãr – nu-mi era strãin, fiind numele de
neam al zvãpãiaþilor conþi de Oxford, dupã stingerea cãrora a fost cules ºi
alipit la cel de Beauclerk de Stuarþii de mâna stângã, ducii de SaintAlbans.
Sã se fi tras cumva din aceºtia, nu i-ar fi fãcut mai multã cinste ei lui decât
el lor. Deºi englez pânã la mãduvã, în vorbire se slujea obiºnuit de
franþuzeascã ºi aºa cum rar mi-a fost dat sã o aud. Cu timbrul grav al glasului
sãu mlãdios ºi pur, ea era pentru dânsul ceva mai mult decât un mijloc de
înþelegere, era o unealtã de seducere. Aflând ce era, l-am înþeles pe datã în
totul; datina cãreia Brummel i-a pus pecetea numelui sãu trãia în Aubrey de
Vere în deplinã strãlucire. Pânã ºi plãcerii de a se sulimeni îi gãsisem astfel
tãlmãcirea: cei dintâi locuitori ai Albionului de cari se pomeneºte, nu-ºi
boiau în întregime goliciunea în albastru? Aceastã coloare îi era îndeosebi
dragã noului meu prieten, el o purta în însãºi fãptura lui, în ochi ºi sub
pieliþa foarte strãvezie a mâinilor, în cari, când la una când la cealaltã, sclipeau
ºapte inele, gemene toate – ºapte safire de Ceylan. Cu brãþara ºi cu parfumul,
acea de neuitat mireasmã de garoafã roºie, inelele erau singurele lucruri
cãrora le rãmânea credincios – încolo, ca îmbrãcãminte, nu ºtiu sã-l fi vãzut
de douã ori la fel. Dar toatã aceastã migãloasã gãtealã nu era la dânsul decât
un amãnunt dintr-un întreg desãvârºit, de o fericitã armonie. Aubrey de
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Vere avea un creier de minune alcãtuit ºi un duh scânteietor, el ar fi fãcut
fala clubului cel mai închis ºi nu s-ar fi simþit la strâmt nici într-o adunare
de cãrturari, pentru cã, dacã mãrturisea cã rufele ºi le spalã la Londra, adãuga
cã tot astfel, în suta a optsprezecea, coconaºii din Paris ºi le spãlau în Flandra
ºi cei din Bordeaux la Curaçao ºi aºa ºtia sã vorbeascã de toate, cu asemãnãri
din trecut, cu apropieri ºi amãnunþiri fermecãtoare de câte ori i se întâmpla
sã povesteascã de cãlãtoriile lui prin þinuturile strãvechi ale Rãsãritului, sau
prin ostroavele pierdute ale oceanului liniºtit, unde domneºte primãvara
veºnicã. Atât am putut afla din viaþa lui: cã vãzuse multe, cutreierând mãri
ºi þãri ºi cã citise ºi mai multe, prea multe chiar, pentru anii lui, fiind fost cu
putinþã sã fi amestecat ce vãzuse cu ce citise, sau sã fi privit cele vãzute prin
geamul înºelãtor al citirii, care laolaltã cu bogãþia îi cam sucise capul deºi,
de la fire, avea judecata limpede ºi rece. Aºa, de pildã, am înþeles cã se
îndeletnicea cu cercetãri oculte îndrãzneþe, pentru cari era hãrãzit, pe lângã
o înclinare înnãscutã rarã, ºi cu cea mai uimitoare pregãtire. Pãrea chiar sã
fi avut mai multe legãturi cu duhurile decât cu cei vii, deoarece în povestirile
sale nu venea niciodatã vorba de fiinþe omeneºti.
Cu ce prilej, în ce împrejurãri fãcuse aºa de timpuriu cãlãtorii atât de
minunate nu spunea, precum nici cine era, ce ºi de unde, dacã avea pãrinþi,
rude sau prieteni, unde sta cu casa mãcar – nimic, cu desãvârºire nimic. Ce
stãpânire de sine avea ca sã poatã ascunde astfel, la vârsta lui, fãrã a se
trãda? Dacã el însã nu destãinuia nimic, apoi eu îl întrebam ºi mai puþin ºi
presupun cã tocmai asta a fost pricina cã am legat prieteºug. O veºnicie sã
ne fi întâlnit, tot mai lesne i-ar fi scãpat lui o destãinuire decât mie o întrebare.
De altfel, nici nu þineam sã aflu ceva: ce mã privea pe mine? Întâmplãtor
l-am vãzut – fãrã sã bage el de seamã – alegând flori de patru-cinci sute de
mãrci, garoafe ºi orchidee rare – un adevãrat desfrâu – ºi n-aº fi avut, cum
cunoºteam pe domniºoara vânzãtoare, decât, dupã plecarea lui, sã intru
sã-mi înfloresc cheutoarea2 ca sã aflu unde le trimesese ºi, punând astfel
mâna pe fir, sã împing cercetarea mai departe. Dar la ce bun? Sã fi avut un
scop stãruinþa încãpãþânatã cu care îºi perdeluia scurtul lui trecut ºi viaþa de
toate zilele se putea prea bine, era însã, o spun iarãºi, atâta mândrie în privirea
lui ce, pururi nepãsãtoare de ce se petrecea pe pãmânt, arãta a se pierde
aiurea, în depãrtãrile unei lumi de vis, încât ar fi fãcut sã se risipeascã orice
umbrã de neîncredere sau de bãnuialã. Totuºi, nu-mi scãpase din vedere cã
uneori ar fi dat sã mai spunã ceva, dar se rãzgândea pe loc, înãbuºindu-ºi
2

cheutoare (var. nouã cheotoare) – gaurã în care intrã nasturele.
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vorba pe buze. Roºea el atunci sub suliman, i se înnourau într-adevãr ochii,
aºa cum mi se pãrea într-o foarte scurtã clipã de dare pe faþã a unei tulburãri
ascunse? Nu aº putea jura, ce ºtiu însã e cã pe când povestea, privirea lui,
fãcându-se ºi mai adâncã, se aþintea asupra nelipsitelor inele, lung ºi cu
duioºie, ca ºi cum acele pietre ar fi cuprins taina vieþii lui, oglindindu-i în
gheaþa lor limpede ºi albastrã toate gândurile ºi amintirile.
De la o vreme, fãrã ca legãturile noastre de prietenie sã se strângã mai
mult, ne vedeam mai des, uneori dimineaþa, cel mai obiºnuit dupã-amiazi,
niciodatã însã seara, niciodatã. Din pricina cãldurii, pãrãsisem taverna
olandezã ºi ne întâlneam la Grunewald, pe terasa unei cafenele, la marginea
unui crâng de pini – o terasã idilic cotropitã de trandafiri de toate neamurile
ºi feþele ce, la adierea vântului, se scuturau în pahare. Sosea totdeauna fãrã
grabã ºi fãrã întârziere. O datã l-am aºteptat însã zadarnic pânã la ceasul
cinei. Întorcându-mã acasã, gãseam o scrisoare în care se ruga pe scurt de
iertare cã nu putuse veni ºi iscãlea: sir Aubrey de Vere. Am cercetat cu luare
aminte scriptura semeaþã cu slove mari ºi pecetea de cearã albastrã: un
sfinx culcat în mijlocul panglicei unei jartiere la fel cu aceea ce împresoarã
scutul în stema Marii Britanii. Pe panglicã citeam cuvântul „Remember”.
Ca eraldist nu eram mulþumit; mã aºteptam sã aflu arme adevãrate, nu
o simplã emblemã. De la acea scrisoare, sir Aubrey n-a mai dat semn de
viaþã. Nu era de mirare; o zãpuºealã umedã cumplitã clocea oraºul, cuibar
uriaº de ticãloºii ºi de rele. Nu mai era de ieºit decât seara, când sir Aubrey
nu se arãta. Nopþile erau însã atât de frumoase, încât greu mã înduram sã
mã mai întorc acasã. Tot umblând astfel pânã târziu, am avut odatã, spre
miezul nopþii, într-o alee pustie din Tiergarten, o stranie întâlnire.
Trecea o femeie înaltã, cu un bogat pãr roºu sub o pãlãrie mare cu pene,
o femeie slabã ºi osoasã, fãrã ºolduri ºi fãrã sâni, într-o rochie strâmtã de
fluturi negri. Ea pãºea þeapãnã ca o moartã, care ar fi împinsã sau atrasã de
o putere din afarã, strãinã de voinþa ei, spre un þel tainic în noapte. Nu ºtiu
de ce nu mi-a venit sã cred cã e o femeie ca toate femeile, din capul locului,
chiar înainte ca în ochii ei þintiþi mari, ce arãtau a privi înãuntru, ºi în trãsurile
feþii sale prea sulimenite sã-mi parã a recunoaºte... Dar, mai trebuia sã mã
îndoiesc, mai putea fi numai o bãnuialã când în mâna cu degetele lungi
rânjeau ºapte safire de Ceylan? Am rãmas uluit, în prada unui simþimânt
tulbure, în care ºi nedomerirea ºi urâtul ºi teama îºi aveau partea lor, apoi,
cu nãrile pline de cunoscuta mireasmã – mireasma de garoafã roºie – am
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dat sã o urmãresc. Era însã târziu; o pierdusem. La capãtul aleei aºteptau
câteva droºti3 de piaþã; se suise pesemne într-una ºi pierise.
Pentru un vechi berlinez ca mine ar fi fost copilãresc sã mã las cuprins
de uimire. Câte nu vãzusem! În schimb mã simþeam îmboldit de o curiozitate
josnicã, ce m-a fãcut câteva seri sã pândesc mereu pe acolo. Nimic însã.
Estimp, arºiþa creºtea tot mai aprigã; în ziua cãreia i-a urmat noaptea ce voi
povesti numaidecât la vale, picaserã oameni pe drum ca muºtele.
Era o noapte de catifea ºi de plumb, în care adierea molatecã a unui
vânt fierbinte cerca în zadar sã risipeascã pâcla ce închegase vãzduhul. Zãrile
scãpãrau de fulgere scurte, pãdurea ºi grãdinile posace tãceau ca amorþite
de o vrajã rea; mirosea a tainã, a pãcat, a rãtãcire. Înaintam cu greutate prin
întunerecul ce vãtuia aleiele singuratice, trebuind uneori sã mã opresc
covârºit de slãbiciune. La rãspântia unde e fântâna lui Roland din Berlin, în
lumina prea vie, care, dupã beznã, îmi luase vãzul sãgetat, mã pomenii faþã
în faþã cu sir Aubrey, ceea ce, când îl privii mai bine, nu-mi fãcu tocmai
plãcere.
Nu pentru cã de data asta întrecuse orice mãsurã. Oricum, nu se iese
astfel în lume. Pudra cu care îºi vãruise obrazul era albastrã, buzele ºi nãrile
ºi le spoise cu o vopsea violetã, pãrul ºi-l poleise, presãrându-l cu o pulbere
de aur, iar ochilor le trãsese jur-împrejur largi cearcãne negre-vinete ce-i
dãdeau o înfãþiºare de cântãreaþã sau de dãnþuitoare. Încolo, îmbrãcat tot
fãrã cusur, în frac albastru, sub mantaua uºoarã de searã, cu orchideea la
cheutoare, nelipsindu-i nici brãþara de la mânã, nici inelele din degete. Avea
însã ceva schimbat, era neastâmpãrat, neliniºtit, pe cât eram eu de muiat ºi
de stins. Împotriva obiceiului lui, vorbea pripit ºi tremurat, rugându-mã sã
rãmân cu el – el, care fãcea parte din acei oameni ce fãrã voie, în ciuda
însãºi curteniei lor, dau sã înþeleagã cã fac o însemnatã jertfã când suferã sã
stea cu cineva. Mai mult, îmi luase chiar braþul ºi mã întoarse din drum. Îl
simþeam cum dârdâie din toate încheieturile, scuturat de friguri, ºi vedeam
cum ochii aci i se þinteau în gol, sticloºi ca ai femeii cu pãr roºu, aci îi
lãcrãmau lâncezi ºi pierduþi. Dupã cum atunci nu-mi venise sã cred cã
arãtarea ce trecuse pe lângã mine era o femeie, acum mi se pãrea cã fiinþa ce
mã târa cu ea în umbrã nu era un bãrbat. Am mers tãcuþi pe marginea pãdurii,
eu posomorât, cãtând a arãta cât mai puþin plictisit, el, cu surâsul pe buze,
privindu-ºi în zare pietrele albastre, de cari se legau poate amintiri tainice ºi
cãrora le hãrãzea parcã, cu patimã ºi dor, gândirea lui cea din urmã – am
3

droºcã (înv.) – birjã, trãsurã micã, descoperitã, pe arcuri.
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mers tãcuþi pânã ce, ajungând la podul de peste canal, unde începe calea
Electorilor, el s-a oprit, desfãcându-se de mine.
Aveam înaintea mea un alt om, cu desãvârºire altul decât acel de
adineaori. Sã fi avut pietrele lui visuri ascunse? Treptat se redobândise pe
sine, se îndreptase, înþepase nãrile ºi acum sta þeapãn, rece ºi mândru, foarte
mândru. Trãsurile feþei sale prelungi se ascuþiserã, de la albastrul fraged de
floare coloarea ochilor îi trecuse la albastrul cu licãriri aspre al oþelului, iar
pe buzele subþiate zâmbetul i se fãcuse crud. În paloarea-i lunarã, cu pãrul
sãu de aur, sir Aubrey nu mai avea ca înfãþiºare în acele clipe nimic firesc,
semãnând mai mult a serafim, a arhanghel decât a fãpturã omeneascã.
Rãmase astfel înmãrmurit câtva timp scrutând întunericul pe care îl biciui
deodatã cu mãnuºile lui albe ca ºi cum ar fi voit sã alunge o vedenie.
– E o stranie noapte, zise el grav. Asemenea nopþi sunt mai de temut ca
beþia; vântul cald împrãºtie friguri rele. Stendhal scrie cã la Roma, când
bate un anume vânt în Transtevere, se ucide.
Trebuie sã te simþi ºi dumneata slãbit de zãduf, urmã el. Ai sã-mi faci
plãcerea sã iei ceva cu mine, un pãstrãv, doi, ºi o sticlã de vin de Rin, sã ne
mai întremãm. Dar înainte sã-mi dai voie sã lipsesc puþin... ªi, scoþând
ceasornicul, o floare de platinã muiatã într-o rouã mãruntã de pietre albastre;
... Ai sã vrei sã mã aºtepþi, nu-i aºa? Am sã zãbovesc niþel, poate mai mult
de un sfert de ceas, oricum însã mai puþin de o jumãtate. Mai plimbã-te în
vremea asta, ne gãsim aici la pod, cine vine întâi aºteaptã pe celãlalt. Îmi
întinse mâna care era ca gheaþa, ridicã pãlãria ºi-mi întoarse spatele. Fãcui
întocmai, îndreptându-mã din nou spre pãdure; sunt în apropiere cei mai
frumoºi copaci ce se pot închipui, uriaºi seculari, druidici, aºa de înalþi ºi de
înfoiaþi cã, privindu-i, îþi vine sã te crezi pe alt tãrâm. M-am întors la pod
dupã un sfert de ceas ºi înainte de jumãtate, dar fãrã a-mi gãsi tovarãºul.
Cum aºteptarea, ca toate neajunsurile, pare mai grea la început, am mai
luat-o pe cheu în sus, fãrã a mã depãrta prea mult de locul de întâlnire.
Cheul era pustiu, iar casele oarbe. Peste tot ferestrele erau negre, unele
fiind însã deschise, se zãreau înãuntru acele lucori posomorâte de argintviu ce rânjesc în oglinzi în întuneric. Una singurã de sus se împãiengina de
raze slabe, aceea a unei odãi încãrcate de poleieli, unde veghea o lampã
aºezatã pe un colþ de dulap – mai mult candelã decât lampã – abia lãsând sã
se cearnã ca înveninatã, printr-un înveliº de smalþuri verzi, o luminã înãbuºitã,
una din acele lumini cari, dupã datinele vrãjitoreºti, sunt prielnice duhurilor
rele ce rãtãcesc în puterea nopþii.
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M-am oprit, ºi privirea mi-a rãmas îndelung pironitã asupra acelei
ferestre. Ah! fermecul ferestrelor luminoase în întunecime, cine s-ar mai
încumeta a-l spune dupã Barbey d’Aurevilly? Dar în nemuritoarea sa
povestire e perdeaua cârmezie, în altele, scrise mai târziu ºi atât de timpuriu
uitate, sunt geamuri de nu mai ºtiu ce colori; la fereastra mea nu era nici
perdea, nici geam ºi totuºi, în ceaþa verzuie, afarã de poleieli ºi de oglinzi ce
ºi ele pãreau înzãbrãnite, nu se vedea nimic.
Sã fi fost vreo legãturã între acea fereastrã, care e de ajuns sã închid
ochii ca sã-mi rãsarã înainte întocmai ca atunci, ºi cele ce s-au petrecut în
acea noapte chiar, bãnuiesc, nu pot sã ºtiu. M-am întors la pod tot aºa de
nenorocos ca ºi întâia oarã: prietenul nicãieri. În vederea unei aºteptãri mai
lungi, m-am rezemat de parmaclâcul de tuci al podului, lângã mal, mi-am
descoperit capul, care mã durea, ºi m-am cufundat cu totul în mãreaþa
priveliºte a nopþii.
Nu o voi uita niciodatã. E drept cã aºa frumoase nopþi, douã n-am vãzut
la fel, eu care ºtiu a preþui noaptea ca nimeni altul ºi care am iubit-o cum nu
se poate iubi ziua, cu nesaþ ºi cu patimã. Sufletul meu sãlbatic, care de
obicei pare a aþipi zgribulit de o nemulþumire nedesluºitã, nu începe a trãi
pe deplin decât o datã cu stingerea celor din urmã vãpãi ale amurgului; pe
mãsurã ce se aºterne vãlul serii, renasc, mã simt mai eu, mai al meu. Sã-mi
fi îngãduit mijloacele de trai a schimba faþa împrejurãrilor, cu anii ar fi fost
cu putinþã sã nu vãd raza zilei. A, sã nu fi fost noapte, n-aº fi aºteptat pe sir
Aubrey, nu! dacã e vorba, apoi nu þineam sã-l revãd de fel. Am stat pentru
cã acasã tot nu m-aº fi întors, aº fi zãbovit tot atât, hoinãrind pe acolo unde,
în umbrã, freamãtul copacilor înalþi face ca singurãtatea sã parã nemãrginitã.
Nu-i puteam însã ierta lui sir Aubrey cã mã fãcea sã-l aºtept, sã-l aºtept în
vreme ce el cine ºtie la ce desfãtãri se deda, în înfiorarea acelei nopþi calde,
poate chiar la acea tulbure luminã verzuie, în braþele vreunei femei, a cãrei
frumuseþe sã fi fãcut pereche cu frumuseþea lui. Mai aveam încã o bãnuialã:
mersese poate sã pregãteascã pentru mai târziu întrunirea vreunui sobor
ocult ºi uitase de lumea celor vii. Oricum, sânge rãu n-aveam de ce-mi face.
Îmi reluai dar firul gândurilor sprijinit de parmaclâc în coate, cu tâmplele în
palme. Sub mine alunecau solzii graºi ai apei leneºe, deasupra cãreia se
înfiripa strãveziu un zãbranic de aburi. Canalul era sinistru. Ce deosebire! –
ziua, priveliºtea în partea locului e cum nu se poate mai blândã: ramurile
copacilor de pe maluri, înfrãþite spre vârf, fac boltã deasupra canalului, în
care îºi oglindesc frunziºul uºor ºi neastâmpãrat de un verde proaspãt ºi
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fraged. Aceasta e calea ce-o urmeazã trupurile celor înecaþi. În 1905, þin
minte, într-o dimineaþã poleitã de april, apele purtau o mireasã albã. Se
aude de altmintreli la Berlin un cântec vesel: „Pluteºte un cadavru pe
Landwehrkanal”.
Rãcorindu-mi fruntea, o vie adiere mã trezi din toropealã. Cât am stat
þintuit acolo nu mi-am dat seama – am tras, nesupãrat de nimeni, ºi un pui
de somn – nu ºtiu sã fi auzit bãtând orologiul de la Gedaechtniss ºi trebuie
sã fi bãtut în mai multe rânduri. Când, mahmur, mi-am ridicat capul din
mâini ºi m-am frecat la ochi, pe cerul care se fãcuse ca scrumul casele se
desprindeau împânzite. Vântul se înteþise rece, iar arborii porniserã a geme.
Mi-am acoperit capul, pãlãria am gãsit-o jos, cãzutã – ºi am mai dat încã un
târcol pe cheu sã mai vãd lumina cea tainicã. Fusese însã stinsã. M-am
hotãrât în sfârºit sã plec spre casã – începuserã a cãdea stropi groºi ºi se
lumina de ziuã.
Ca o adevãratã pasãre de noapte urãsc zorile. Fãrã a þine seama cã o
rãcealã mi-ar fi putut fi funestã, în loc sã caut vreun adãpost, am luat-o la
picior pe strãzile pustii, gonit de searbãda luminã ce se cernea þesutã cu apã
din vãzduhul încruntat, biciuit în rãstimpuri cu furie de vântul de
miazãnoapte. Când, ud leoarcã, m-am vãzut acasã, am fost cuprins de o
ciudã grozavã, ceea ce nu m-a împiedicat totuºi sã dorm fãrã vise pânã la
amiazi.
Afarã se aºternuse pe ploaie, o ploaie care n-a contenit o sãptãmânã
încheiatã decât în scurtele rãgazuri ce îºi da ca sã se porneascã mai vajnicã.
Fãceam ce dregeam ºi gândul îmi zbura la întâmplãrile din nopþile din urmã.
De câte ori venea poºta, sãream sã vãd dacã nu era ceva ºi pentru mine.
Aºteptam bineînþeles un cuvânt de la sir Aubrey – se cãdea din partea lui –
ºi faptului cã pe plicurile sosite nu se afla nici scriptura semeaþã, nici pecetea
cu sfinxul, nu-i puteam gãsi tãlmãcire.
Într-un ajun de sãrbãtoare, vremea rea fãcu în sfârºit pace. Neîncrezãtor,
nu ieºii decât târziu la plimbare. La zãri se lumina a ploaie. Era aºa de
albastrã acea searã dulceagã ºi linã, de un albastru închis fluid, cã oraºul
pãrea scufundat în adâncimile tainice ale unei mãri. Strãzile miºunau de
lume; fericirea de a trãi, de a se bucura de bunurile vieþii se oglindea pe
toate chipurile, se rãsfrângea în toate privirile, vie, aproape aþâþãtoare, dând
frumuseþii femeilor o deosebitã strãlucire. Închipuirea mã purta în trecut,
evocam vedenia a cum trebuie sã fi fost în asemenea seri marile cetãþi ale
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vechimei – Babilonul, Palmira, Alexandria, Bizanþul? Îmbinând astfel
realitatea cu visarea, urmai fãrã grabã ºivoiul mulþimii pânã la podul de
peste canal, unde ceasuri întregi aºteptasem atunci pe sir Aubrey.
Drãgãlãºia locului era împlinitã, desãvârºitã, de albeaþa fãrã seamãn a
câtorva lebede ce se aflau la acea orã albastrã pe apã parcã într-adins. Nu
mai trecui podul ºi mã înturnai la un birt din apropiere. Pe când aºteptam
masa, o privire aruncatã pe un ziar mã fãcu sã aflu abia atunci un lucru de
care urla târgul de douã zile.
Se pescuise în Charlottenburg, acolo unde Spreea îºi ia înapoi apele
împrumutate canalului, fãcând vârtej – se pescuise, legat cobzã într-o mantã,
un cadavru ce arãta a fi acela al unui tânãr blond ºi zvelt, bogat îmbrãcat în
þinutã de searã, gãtit ºi înmãnuºat, însã desculþ.
Tânãrul fusese nu de mult ucis. Trupul purta în partea stângã a pieptului
o ranã adâncã. Lovitura fusese atât de puternicã încât arma – o lamã îngustã
cu douã tãiºuri – se frânsese, o parte rãmânând în ranã.
Se gãsise asupra victimei, în hârtie ºi aur, o micã avere, baºca preþul
sculelor ce purta cu risipã nebunã, toate din belºug bãtute în safire de Ceylan,
numai în safire de Ceylan. În schimb nici o hârtie tipãritã sau scrisã care sã
poatã trãda ceva despre ucis – nimic, nimic. Hainelor le fusese smuls petecul
cu numele croitorului, iar ceasornicului tasul cu iscãlitura aurfaurului. Dupã
chip, înecatul nu mai era în nici un fel de recunoscut, pentru cã faþa îi fusese
arsã cu o apã tare ce-i rosese aproape în întregime pielea ºi carnea pânã
la os.
De aºa sfârºit a avut parte sir Aubrey de Vere. Putea sã isprãveascã mai
bine, sau mai târziu mãcar, dupã ce aº fi plecat eu, fiindcã din noi doi, la
început, nu ºtiu, zãu, care a fost mai de plâns... Prin ce am trecut, din clipa
în care am înþeles cine era ucisul, ce am tras, mai e nevoie sã spun? ªi n-a
fost nimic totuºi pe lângã ce puteam pãþi. Remember? – da, cred. Se zice cã
frica e albastrã; eu am vãzut-o de toate colorile, i-am strãbãtut iadul întreg,
pogorându-i râpele fãrã fund, suindu-i culmile cele mai repezi, piscurile de
groazã ce se pierd în norii nebuniei, ºi cum n-am înnebunit de-a binelea e de
mirare. Fusesem singura fiinþã în tovãrãºia cãruia se arãtase sir Aubrey în
lume la luminã; la taverna olandezã, la terasa de la Grunewald trebuia sã fi
trecut ca nedespãrþiþi, încât nimeni n-ar fi voit sã creadã cã despre tânãrul
cu care pãream atât de legat, tocmai eu, sãrãcuþ de mine, eram ãl care ºtia
mai puþin – mai puþin chiar decât nimic. Nu ar fi dat aceasta mai mult temei
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bãnuielii cã nu aº fi fost strãin de rãpunerea acelui necunoscut? Simþeam
urzindu-se în ascuns, în jurul meu, strângându-se pe tãcute mrejele
meºteºugite ale celei mai îndrãcite poliþii, mã ºi vedeam apucat, nãpãstuit...
pierdut pentru totdeauna, nou Lesurques, ispãºind nelegiuirea a cine ºtie
cui... Începusem a mã crede singur vinovat – ºi nu eram oare îndestul pentru
faptul numai cã înnãdisem prieteºug cu un om ca sir Aubrey? Atunci mi-am
dat lãmurit seama cât e de greu în þarã strãinã, între strãini. Întâiul meu gând
a fost dar sã pãrãsesc numaidecât Berlinul, sã fug la mine în þarã. Nu am
putut închide ochii toatã noaptea, mã apãsa de data asta întunericul, iar
zorile le aºteptam ca o dezrobire. Cu lumina renãºtea în mine liniºtea ºi
nãdejdea. M-am rãzgândit de plecare ºi mi-am desfãcut lucrurile, apoi seara
le-am strâns la loc, fãgãduindu-mi iarãºi sã plec, fãrã greº, dimineaþa – ºi a
mers astfel multe zile, zile negre, la amintirea cãrora, astãzi încã, pâlpâie în
fiori scurþi rãsunetul îndepãrtat al spaimei cumplite de atunci, când orice
nimic fãcea sã mi se zbatã inima ca o pasãre rãnitã. Dar, ca toate simþimintele
omeneºti – afarã de urã – cu timpul ºi frica se ostoieºte ºi piere. E locul sã
strecor cã adânca mea tulburare n-a putut fi cititã din afarã; viaþa zilnicã nu
mi-o schimbasem întru nimic, iar de focul care mã mistuia n-am simþit nevoie
sã mã spovedesc nimãnui, precum n-am gãsit de cuviinþã nici sã mã duc sã
spun celor în drept ce ºtiam, sau mai bine zis nu ºtiam, despre sir Aubrey.
Am mers mai târziu la taverna olandezã ºi nu m-a întrebat nimeni de tovarãºul
de odinioarã, nimeni de asemeni la terasa din Grunewald. Pretutindeni
aceeaºi tãcere. Citeam toate ziarele ºi-mi venea aproape ciudã; nici un rând
mãcar în care sã se mai pomeneascã de groaznica pescuire. Nu se descoperise
pesemne nimic. Sfinxul îºi pãstra taina neºtirbitã.
Altmintreli, prin ea însãºi, pieirea lui sir Aubrey n-a depãºit în ochii
mei însemnãtatea unui „fapt divers”. Ce noimã ar fi avut sã împing pãrerea
de rãu cuvenitã pânã la a plânge în acel strãin necunoscut pe un Marcellus?
Cã era tânãr ºi frumos? Poate tocmai aºa tânãr cum arãta nu era; sunt fiinþe
ce înºealã vârsta, iar în ce priveºte frumuseþea nu e de prisos o anume
lãmurire. Gãsisem frumoasã nu atât fãptura lui sir Aubrey cât asemãnarea
lui cu unii din aceia de mult pieriþi în spulberarea veacurilor, îl gãsisem
frumos pentru cã în el vedem retrãind o icoanã din trecut, vedeam reînviat
scumpul Trecut însuºi. Trecutul apus pentru totdeauna. De aceea m-am
împotrivit ispitei sã merg sã privesc ºi eu, sub geam, la morgã, pe acela care
fusese Aubrey de Vere; cum înfãþiºarea ce o dã moartea o ºterge adesea pe
cea din viaþã, ar fi fost pãcat sã se strice în amintirea mea acel chip ce pãrea
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desprins însufleþit dintr-o cadrã veche. Am voit ca el sã rãmânã aºa cum
l-am cunoscut, semãnând atât de mult cu acei frumoºi lorzi, cari au petrecut
aºa de nebuneºte la Whitehall cu Killegrew ºi cu Rochester, cu Barbara
Villiers ºi cu Nel Gwinn ºi pe cari, muiaþi în catifele ºi în mãtãsuri înspumate
de horbote ºi înflorire de panglici, þinând în mânã trandafiri sau mângâind
câini de preþ, i-a înfãþifat, surâzãtori ºi mândri, cavalerul Lely. Totuºi mai
mult decât arãtarea din afarã, de la el pãstrez de neºters întipãrite în minte
unele miºcãri lãuntrice ce-i scãpãrau pe neaºteptate în vorbire, cugetãri cum
n-am prins de la alþii, nici n-am gãsit scrise. În depãrtatele-i cãlãtorii
plutitoare, aceastã ciudatã fiinþã ºtiuse sã desluºeascã, din înfiorarea
crângurilor de finici4 la vestirea furtunilor oceanice, ºoapte adânci, sã
pãtrundã la zãri nescrutate pe cari le purta oglindite în ochii lui limpezi ca
safirele de Ceylan, taine ce nu se dezvelesc decât celor aleºi, ºi pe cari
zadarnic se trudesc a le cerceta cei ce fãrã chemare îºi tocesc viaþa întreagã,
vãz ºi minte, pe buchea stearpã a cãrþilor. ªi toate – tinereþe, frumuseþe,
înþelepciune fuseserã menite sã isprãveascã în apa murdarã a unui canal...
În sfârºit sosi ziua plecãrii. Începuse toamna, dar nu toamna rumenã de
miazãzi, bacantã încinsã cu piele de pardos, purtând ciorchine de struguri ºi
poame în pãrul arãmiu, ci toamna spelbã a þãrilor de secarã ºi de bere, cu
cer searbãd, cu soarele foarte jos, târându-se ofilit la zare. Mã închisesem
din nou în casã în timpul din urmã; citeam în neºtire, citeam pentru cã muzicã
nu se mai fãcea, iar afarã, pe fereastra deschisã încã pânã târziu, nu mai
aveam ce privi. Fântânii apele nu-i mai jucau în raze, pe terasa casei din
faþã trandafirii se scuturaserã, iar în colþul cel frumos, securea abãtuse acei
bãtrâni copaci ce pãreau a fi zugrãviþi de Ruysdaël.
***
S-au perindat de atunci ºapte ani. A fost parcã ieri, parcã niciodatã.
Parcã ieri, pentru cã þinere de minte am bunã, parcã niciodatã pentru cã îmi
lipseºte evlavia amintirii. Mi s-a întâmplat adesea sã mã gândesc la
tenebroasa dramã cãreia i-am fost, poate, în acea noapte de fiori ºi de friguri,
martor nevãzut ºi orb. Ce fusese însã, ce se petrecuse, nu m-am mai întrebat,
n-am mai þinut sã ºtiu, ba chiar dimpotrivã, dovadã deunãzi, având putinþã
sã aflu, n-am voit eu.

4

finic – palmier, curmal.
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Întârziasem, pe vreme rea, într-un local de noapte bucureºtean ºi cãzuse
peste mine un cunoscut de prin ºcoalã; îl zãrisem, de departe, ºi pe la Berlin, învãþa ceva pe acolo, pare-se. Limbut peste mãsurã ºi în felul lui hazliu,
mi-a împuiat urechile cu o sumã de fleacuri, istorii de gazete, de fete ºi de
slujnici de gazde – tot lucruri înãlþãtoare, dupã calapodul Micuþei lui Hasdeu.
Câtã deosebire între cum vãzusem eu Berlinul ºi cum omul care sta în faþa
mea, fãlindu-se cu însãºi neruºinarea lui ieftinã! Dar de ce în acea searã se
deºtepta, vie ca niciodatã, amintirea lui sir Aubrey, de ce vedenia nopþilor
berlineze cu întâlniri stranii îmi rãsãrea atât de puternicã? Sã fi fost pricina
aburii amãrii ai spirtului de sâmburi, care venea ºi el de la acea veche ºi
vestitã rachierie neerlandezã? Nu, era altceva. Mai îmbãtãtoare ca orice
bãuturã, mã învãluia o aprigã mireasmã de garoafã care se desprindea de la
o coconiþã aºezatã la masa de alãturi – mireasma ce rãspândea tânãrul cu
pietre albastre, mireasma ce odatã, spre miezul nopþii, o lãsase în urma ei
femeia cu pãr roºu într-o alee pustie din Tiergarten. ªi-i revãzui ºi pe ea ºi
pe el ºi fereastra cu tulburea luminã verzuie, toatã aievea ca în puterea unei
vrãji. Nu m-am împotrivit unui imbold neîncercat pânã atunci, acela de a
povesti cuiva istoria lui sir Aubrey de Vere.
Am fost ascultat cu toatã luarea aminte. Bãgam numai de seamã cum
din când în când pe buzele cunoscutului meu mijea uºor un zâmbet. Când
cu pescuirea cadavrului am încheiat, m-a întrebat dacã asta e toatã povestea?
I-am rãspuns cã da... „Sã-þi spun eu atunci urmarea, a reluat el, a fost dandana
mare. S-a fãcut muºama ce e dreptul numaidecât, dar adevãrul n-a putut fi
împiedicat sã rãsufle. Ai sã afli lucruri grozave, sã vezi...”
L-am oprit scurt: „Nu þin sã aflu nimic”. ªi cum se uita uimit la mine,
neºtiind ce sã priceapã, am apãsat pe cuvântul din urmã, rostindu-l de mai
multe ori. „Îþi va pãrea ciudat, am urmat, dar, dupã mine, unei istorii
frumuseþea îi stã numai în partea ei de tainã; dacã i-o dezvãlui, gãsesc cã îºi
pierde tot fermecul. Împrejurãrile au fãcut sã întâlnesc în viaþã un crâmpei
de roman care sã-mi împlineascã cerinþa de tainã fãrã sfârºit. De ce sã las sã
mi-l strici?”
Vorbind aºa nu minþeam tocmai, dar îndãrãtul acestui fel de a privi
lucrurile cam uºuratic, mai mult literar, se ascundea ceva mai înalt, o gândire
nobilã, care ea singurã m-a hotãrât a pune lacãt gurii cunoscutului meu ºi pe
care dacã i-aº fi spus-o, mã îndoiesc cã ar fi fost în stare sã o priceapã. Dupã
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cum, pentru a nu vãtãma în mintea mea icoana seninã a fãpturii din afarã,
n-am voit sã vãd chipul mutilat al sãrmanului tânãr, tot astfel nu m-am învoit
sã aflu nimic despre el, de teamã sã nu fie ceva care sã-i poatã mânji amintirea
sufleteascã. Rãmânã ºi aceasta frumoasã, fãrã patã în umbra-i de tainã ºi de
trufie, rãmânã în totul sir Aubrey de Vere aºa cum mi-a plãcut sã-l vãd eu,
numai aºa – ce-mi pasã de cum era în adevãr? Am nimicit singura dovadã
cã l-am cunoscut în fiinþã, am ars scrisoarea în a cãrei pecete zâmbea sfinxul
împresurat de zicerea: „Remember”.
Remember ? – da, fireºte cã n-am sã uit, dar cum anii tulburã unele din
amintirile vechi, fãcându-le sã pluteascã aburite la hotarul dintre realitate ºi
închipuire, dacã soarta mã va hãrãzi cu viaþã lungã, într-un târziu are sã-mi
parã poate cã toatã aceastã întâmplare trãitã a fost un vis numai sau vreo
istorie cititã ori auzitã undeva, cândva de mult.
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Craii de Curtea-Veche
„Que voulez-vous, nous sommes ici
aux portes de l’Orient, ou tout est pris
à la légère...”
Raymond Poincaré
Întâmpinarea crailor
„... au tapis-franc nous étions reunis.”
L. Protat
Cu toate cã, în ajun chiar, îmi fãgãduisem cu jurãmânt sã mã întorc
devreme acasã, tocmai atunci mã întorsesem mai târziu: a doua zi spre amiazi.
Noaptea mã apuca în aºternut. Pierdusem rãbojul timpului. Aº fi dormit
înainte, dus, fãrã zgomotoasa sosire a unei scrisori pentru care trebuia
neapãrat sã iscãlesc de primire. Trezit din somn sunt mahmur, ursuz, ciufut.
Nu iscãlii. Mormãii numai sã fiu lãsat în pace.
Aþipii iarãºi, dar pentru scurtã vreme. Sãrãcia de epistolã se înfiinþã din
nou, însoþitã de cruda luminã a unei lãmpi. Miºelul de poºtaº gãsise de
cuviinþã sã mã iscãleascã cu mâna lui. Nu-i fusei recunoscãtor.
Urãsc scrisorile. Nu ºtiu sã fi primit de când sunt decât una, de la bunul
meu amic Uhry, care sã-mi fi adus o veste fericitã. Am groazã de scrisori.
Pe atunci le ardeam fãrã sã le deschid.
Asta era soarta ce o aºtepta ºi pe noua sositã. Cunoscând scrisul,
ghicisem cuprinsul. ªtiam pe de rost nesãrata plachie de sfaturi ºi de dojane
ce mi se slujea de-acasã cam la fiecare început de lunã; sfaturi sã purced cu
bãrbãþie pe calea muncii, dojane cã nu mã mai înduplecam sã purced odatã.
ªi, în coadã, nelipsita urare ca Dumnezeu sã mã aibã în sfânta sa pazã.
Amin! în halul însã în care mã gãseam mi-ar fi fost peste putinþã sã
pornesc pe orice fel de cale. Nici în pat nu mã puteam miºca. Deºurubat de
la încheieturi, cu ºalele frânte, mi se pãrea cã ajunsesem în stare de piftie. În
mintea mea aburitã miji frica sã nu mã fi lovit damblaua.
Nu, dar în sfârºit mã rãzbise. De o lunã, pe tãcute ºi nerãsuflate, cu
nãdejde ºi temei, o dusesem într-o bãuturã, un crailâc, un joc. În anii din
urmã, fusesem greu încercat de împrejurãri; mica mea luntre o bãtuserã
valuri mari. Mã apãrasem prost ºi, scârbit de toate peste mãsurã, nãzuisem
sã aflu într-o viaþã de stricãciune uitarea.
O luasem numai cam repede ºi mã vedeam în curând silit sã depun
armele. Mã lãsau puterile. În acea searã, eram în aºa hal de sfârºealã cã n-aº
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fi crezut sã mã pot scula nici sã fi luat casa foc. Dar deodatã mã pomenii cu
mine în mijlocul odãii, în picioare, uitându-mã speriat la ceasornic.
Mi-adusesem aminte cã eram poftit la masã de Pantazi.
Ce noroc cã mã deºteptase; mare noroc! Privii acum cu recunoºtinþã
scrisoarea pãrinteascã; fãrã ea scãpam întâlnirea cu cel mai scump prieten.
Mã îmbrãcai ºi ieºii. Era, spre cãderea iernii, o vreme de lacrimi. Deºi
nu plouase, tot era ud; jgheaburile plângeau, ramurile copacilor desfrunziþi
picurau, pe tulpine ºi pe grilaje se prelingeau ca o sudoare rece, stropi groºi.
Ãsta e timpul care îndeamnã cel mai mult la bãuturã; rarii trecãtori ce se
prefirau prin ceaþã erau mai toþi afumaþi. Un lungan, coborând prispa unei
cârciumi, cãzu grãmadã ºi nu se mai sculã.
Întorsei capul dezgustat. Birtul ales pentru acea searã fiind tocmai în
Covaci, luai o birjã, lucru cuminte, deoarece la sosirea mea, ceilalþi mosafiri
erau la a doua þuicã, iar oaspetele la a treia. Mã arãtai mirat cã se înfiinþaserã
cu toþii aºa devreme; Pantazi însã mã lãmuri cã el venise de-a dreptul deacasã, iar Paºadia cu Pirgu de-a dreptul ºi ei de la „club”, vremea fiind prea
urâtã ca sã mai zãboveascã la aperitive.
Pantazi porunci încã un rând de þuici. Dar voia bunã ce ne urarãm,
ciocnind, lipsea cu totul. Mã temui sã nu adorm iar. În sala unde grosolana
petrecere negustoreascã pornise sã se înfierbânte – era într-o sâmbãtã –
masa noastrã avea aerul unui ospãþ de înmormântare.
Borºul cu smântânã ºi ardei verde fu sorbit în tãcere. Niciunul din meseni
nu ridica ochii din taler. Pirgu, îndeosebi, pãrea frãmântat de o mâhnire
neagrã. Aº fi deschis eu vorba dacã lãutarii n-ar fi început tocmai un vals
care era una din slãbiciunile lui Pantazi, un vals domol, voluptos ºi trist,
aproape funebru. În legãnarea lui molatecã, pâlpâia, nostalgicã ºi sumbrã
fãrã sfârºit, o patimã aºa sfâºietoare cã însãºi plãcerea de a-l asculta era
amestecatã cu suferinþã. De îndatã ce coardele încãluºate porniserã sã
îngaime amara destãinuire, sub vraja adâncã a melodiei, întreaga salã
amuþise. Tot mai învãluitã, mai joasã, mai înceatã, mãrturisind duioºii ºi
dezamãgiri, rãtãciri ºi chinuri, remuºcãri ºi cãinþe, cântarea, înecatã de dor,
se îndepãrta, se stingea, suspinând pânã la capãt, pierdutã, o prea târzie ºi
zadarnicã chemare.
Pantazi îºi ºterse ochii umezi.
– Ah! zise Pirgu lui Paºadia, fãcându-ºi privirea galeºã ºi glasul dulceag,
ah! cu valsul ãsta þin sã te duc la lãcaºul cel din urmã, cât mai curând; cred
cã n-ai sã mã faci s-aºtept mult încã aceastã sãrbãtoare a tinereþelor mele.
105

Ce frumos are sã fie, ce frumos! ºi eu beat, cu nenea Pantazi, voi stoarce
întristatei adunãri lacrimi fierbinþi luându-mi, în cuvinte miºcãtoare, rãmas
bun de la în veci neuitatul meu prieten.
Paºadia nu zise nimic.
– Da, urmã Pirgu, leºinându-ºi ºi mai mult glasul ºi privirea, are sã fie
atât de frumos! Eu am sã-þi duc cãvãlãriile1 pe pernã. ªi, la ºapte ani, la
parastasul cel mare, când au sã te dezgroape, rãmãºag pun cã au sã te gãseascã
tot dichisit, tot scorþos, tot fercheº, fãrã un fir de pãr alb, murat în argint-viu
ºi în spirt ca un gogoºar în sare ºi în oþet.
Dar Paºadia nu-l asculta, se gândea aiurea. Scãpa de data asta Pirgu ºi
mi-era necaz, deoarece n-aveam ochi sã-l vãd.
Rãmânând de tânãr singur în Bucureºti, de capul meu, mã ferisem sã
intru-n cârd cu oricine, aºa cã din restrânsul cerc al cunoºtinþelor mele,
alese toate pe sprânceanã, Goricã Pirgu n-ar fi fãcut niciodatã parte dacã
n-ar fi fost tovarãºul nedespãrþit al lui Paºadia, de care aveam o evlavie
nemãrginitã.
Paºadia era un luceafãr. Un joc al întâmplãrii îl înzestrase cu una din
alcãtuirile cele mai desãvârºite ce poate avea creierul omenesc. Am cunoscut
de aproape o bunã parte din aceia ce sunt socotiþi ca faime ale þãrii; la foarte
puþini însã dintr-înºii am vãzut laolaltã ºi aºa minunat cumpãnite atâtea înalte
însuºiri ca la acest nedreptãþit ce, de voie, din viaþã, se hãrãzise singur uitãrii.
ªi nu ºtiu un al doilea care sã fi stârnit împotrivã-i atâtea oarbe duºmãnii.
Auzisem cã aceasta ºi-o datora în parte înfãþiºãrii. Ce frumos cap avea
totuºi! Într-însul aþipea ceva neliniºtitor, atâta patimã înfrânatã, atâta trufie
aprigã ºi hainã învrãjbire se destãinuiau în trãsãturile feþei sale veºtede, în
cuta sastisitã a buzelor, în puterea nãrilor, în acea privire tulbure între
pleoapele grele. Iar din ce spunea, cu un glas tãrãgãnat ºi surd, se desprindea
cu amãrãciune, o adâncã silã.
Viaþa lui, din istoria cãreia i se întâmpla rar sã dezvãluie ceva, fusese o
crâncenã luptã începutã de timpuriu. Ieºit din oameni cu vazã ºi stare, fusese
oropsit de la naºtere, crescut pe mâini strãine, surghiunit apoi în strãinãtate
la învãþãturã. Întors în þarã, se vãzuse jefuit de ai sãi, înlãturat, hãrþuit, prigonit
ºi trãdat de toatã lumea. Ce nu se uneltise împotriva lui? Cu ce strigãtoare
nedreptate îi fuseserã întâmpinate lucrãrile, truda de zi ºi noapte a jerfitei
sale tinereþi, cum se învoiserã cu toþii sã-l îngroape sub tãcere! Din grelele
încercãri de tot soiul prin cari trecuse atâþia ani de restriºte ºi cari ar fi
1

cãvãlãrie (pop. înv.) – decoraþie, medalie.
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doborât un uriaº, aceastã fãpturã de fier ieºise cãlitã de douã ori. Paºadia nu
fusese omul resemnãrii, încrederea în sine ºi sângele rece nu-l pãrãsiserã în
cele mai negre clipe; statornic în urmãrirea þelului, el înfrânsese vitregia
împrejurãrilor, o întorsese cu dibãcie în folosul sãu. Ca dânsul nimeni nu
ºtiuse sã aºtepte ºi sã rabde, neclintit el pândise norocul la rãspântie, îl
înºfãcase ºi-l siluise ca sã-i poatã smulge ceea ce, în chip firesc, i s-ar fi
cuvenit de la început fãrã caznã ºi zbucium. Odatã ajuns se întrecuse, luase
vãzul tuturor, îi uluise ºi-ºi fãcuse, jugãnar cumplit dar cu mãnuºi, toate
mendrele. Calea mãririlor i se deschidea largã, netedã, acum însã, cã putea
nãzui la orice, nu mai voi el nimic ºi se retrase. Presupuneam cã la temelia
acestei hotãrâri ciudate a fost întrucâtva ºi teama de sine însuºi, fiindcã, sub
înveliºul de gheaþã din afarã, Paºadia ascundea o fire pãtimaºã, întortocheatã,
tenebroasã care, cu toatã stãpânirea, se trãda adesea în scãpãrãri de cinism.
Cu veninul ce se îngrãmãdise în inima sa împietritã, puterea l-ar fi fãcut
lesne primejdios. ªi nici o încredere la el în virtute, în cinste, în bine, nici o
milã sau îngãduialã pentru slãbiciunile omeneºti de cari arãta a fi cu totul
strãin.
Retragerea sa din politicã mirase mai puþin totuºi decât schimbarea ce
se petrecuse în felul sãu de trai. La vârsta când la alþii începe pocãinþa, el,
care totdeauna slujise de pildã vie de cumpãtare, se nãpustise deodatã la
desfrâu. Era aceasta darea pe faþã a unei vieþi ce dusese ºi pânã atunci în
întuneric, sau reluarea unor vechi deprinderi de cari râvna de a izbuti îl
fãcuserã sã se dezbere un lung ºir de ani? – cãci firesc nu era ca o asemenea
nãpârlealã sã fi avut loc de azi pe mâine. Cum, nu ºtiu, rar însã mi s-a
întâmplat sã vãd jucãtor aºa frumos, crai aºa ahtiat, bãutor aºa mãreþ. Dar se
putea oare spune cã decãzuse? Nicidecum. De o sobrã eleganþã, plin de
demnitate în port ºi vorbire, el rãmãsese apusean ºi om de lume pânã în
vârful unghiilor. Ca sã prezideze o înaltã Adunare sau o Academie, altul nu
s-ar fi gãsit mai potrivit. Cineva care nu l-ar fi cunoscut, vãzându-l trecând
seara, când ieºea, þeapãn ºi grav, cu trãsura la pas dupã el, pentru nimic n-ar
fi voit sã creadã în ce murdare ºi josnice locuri mergea acel impunãtor
domn sã se înfunde pânã la ziuã. Pentru mine, priveliºtea acelei vieþi avea
ceva copleºitor, în ea bãnuiam cã se desfãºura o întunecatã dramã sufleteascã
a cãrei tainã rãmânea nepãtrunsã.
Dacã, încercând a reda întrucâtva trãsurile acestui nobil chip, am stãruit
atât, e pentru cã n-am voit sã scap prilejul de a-l face sã retrãiascã înaintea
ochilor mei, amintirea lui fiindu-mi scumpã. Deosebit de cutreierãtorul
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culcuºurilor de noapte ale destrãbãlãrii bucureºtene, în Paºadia, eu am
cunoscut un alt om. Dar pe acela îl întâlneam aiurea. La câþiva paºi de Podul
Mogoºoaiei, într-o uliþã singuraticã, în umbra unei bãtrâne grãdini fãrã flori,
se ridica, neprimitoare ºi posomorâtã, o casã veche. Eram unul din rarii
privilegiaþi ce treceau pragul acelei bogate locuinþe unde, pânã în cel din
urmã ungher, se resfrângea, sever, sufletul stãpânului.

Îl gãseam în odaia lui de lucru, lãcaº de liniºte ºi de reculegere, în care
nimic nu pãtrundea din lumea din afarã. În acea încãpere, cãptuºitã cu postav
de faþa iascãi ºi înconjuratã peste tot de dulapuri ferecate în pereþi, cu
geamurile perdeluite, câte neuitate ceasuri m-a þinut, pironit în jilþ,
convorbirea oaspelui. Miezoasã ºi cuprinzãtoare, reþinutã ºi mãiestritã, fãrã
lãbãrþãri, razne2 ºi prisosuri, ea învãluia în mreje puternice, uimea, rãpea,
fermeca. Paºadia era deopotrivã meºter pe panã ºi în tinereþe zugrãvise
frumos. Era de necrezut cât citise. Istoria o cunoºtea ca nimeni altul, ea
desãvârºise la dânsul darul înnãscut de a judeca fãrã sã se înºele oamenii;
multora pe atunci în plinã înãlþare el le-a prevãzut, apropiata, trista prãbuºire
ºi nu pot uita cum rostind cuvintele cobitoare ochii îi licãreau siniºtri. Paºadia
Mãgureanu! Am privit ca un har al Proniei simpatia ce dânsul a avut pentru
mine ºi mã mândresc de a fi ciracul acestui mare rãzvrãtit, atât de stoic,
cãruia din toate cusururile ce-i gãsea lumea, nu mã învoiam a-i recunoaºte
decât unul singur – acela însã de neiertat: prieteºugul cu Goricã.
2
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Gore Pirgu era o lichea fãrã seamãn ºi fãrã pereche. Nesãratele lui
giumbuºlucuri de soitar obraznic îi scoseserã faima de bãiat deºtept, la care
se adãogase – de ce nu se ºtie – ºi aceea de bãiat bun, deºi bun nu era decât
de rele. Acest chimiþã avea un suflet de hengher ºi de cioclu. De mic stricat
pânã la mãduvã, giolar3, riºcar4, slujnicar, înhãitat cu toþi codoºii ºi
mãsluitorii, fusese Veniaminul cafenelei „Cazes” ºi Cerubinul caselor de
întâlnire. Mi-a fost silã sã cercetez mai cu de-amãnuntul iþele acestei firi
uscate ºi triste care simþea o atragere bolnavã numai pentru ce e murdar ºi
putred. Pirgu avea în sânge dorul vieþii de dezmãþare þigãneascã de odinioarã
de la noi, cu dragostele la mahala, chefurile la mãnãstiri, cântecele fãrã
perdea, scârboºeniile ºi mãscãrile. Cu jocul de cãrþi ce-i slujea de meserie ºi
cu boalele lumeºti ce-l istoviserã înainte de vreme, acestea erau singurele
lucruri de cari ºtia sã vorbeascã, întocmindu-i tot temeiul hazului cu care le
încânta celor ce-i preþuiau dobitocia. ªi totuºi pe altcineva nu gãsise ca sã
ºi-l facã tovarãº Paºadia care, de altmintreli, îl despreþuia fãþiº, jicnindu-l
ºi umilindu-l fãrã cruþare de câte ori se ivea prilejul.
– Vezi, te rog, îmi zise el, nu-l lasã pe vecinul dumitale sã se sinucidã;
uite-l, înghite cuþitul.
Într-adevãr, plin de zel, Goricã lucra în cega rasol cu cuþitul, tãvãlea
bucata prin maionezã ºi, tot cu cuþitul, o bãga adânc în gurã. Mã fãcui cã nu
vãd, nu aud. Pantazi se aplecã sã caute ceva sub masã.
– În preceptele sale, urmã Paºadia, buna creºtere elementarã glãsuieºte:
nici cuþitul în legume ºi peºte, nici furculiþa în brânzã ºi, nici într-un fel
cuþitul în gurã. Dar asta de, pentru oameni fini, feciori de boier, nu pentru
mitocani, adunãturã. Sã faci râmãtorul sã bea apã din fedeleº!
Pentru Pirgu, care se credea neîntrecut în cunoaºterea obiceiurilor lumei
înalte, nu se putea înfruntare mai sângeroasã. Se reculese însã repede ºi-i
rãspunse þanþoº lui Paºadia cã avea sã-l desfiinþeze.
– Sã mã slãbeºti cu mofturi de-astea, se rãþoi el, cã altfel întorc foaia.
Ai îmbãtrânit nebun...
Ca sã împece lucrurile, Pantazi porunci sã se destupe ºampania ce,
dupã datina meselor noastre, se sluji în pahare mari. Pirgu nu lãsã sã i se
toarne decât un deget, peste care adãogã aproape o litrã de apã mineralã,
niºte borviz uºor. Din tuspatru era singurul care nu ducea la bãuturã, se
putea spune chiar cã mai mult se fãcea cã bea, umflându-se cu spriþuri cu
3
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giolar – jucãtor (priceput) de arºice;
riºcar – jucãtor de riºcã.
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sifon, cu sifon albastru. I se întâmpla rar totuºi sã nu fie beat de dimineaþã ºi
când se chirchelea se þinea de tot soiul de pozne, dupã sãvârºirea cãrora,
niþel obraz sã fi avut numai, ar fi trebuit sã-i fie ruºine sã mai dea ochi cu
lumea.
Închinând într-un glas în sãnãtatea lui Pantazi, iubitul nostru oaspe,
sorbirãm cu deliciu din bãutura înviorãtoare. Pirgu îºi muie doar buzele ºi
se strâmbã.
– ªampania fãrã muieri, bombãni el, nu face douã parale.
Femeile fuseserã însã, în chip hotãrât, pentru totdeauna înlãturate de la
mesele noastre. Toate încercãrile lui Goricã de a i se încuviinþa sã-ºi pofteascã
o prietenã-douã fuseserã zadarnice. Pantazi s-ar fi învoit bucuros, dar Paºadia
rãmãsese neînduplecat. Ne mãrgineam sã aruncãm scurte priviri cotoieºti
cucoanelor de la mesele vecine cari, cam de obicei, ne rãspundeau ºi ele cu
ochiade ºirete.
Cu cãutãtura-i tulbure ºi posomorâtã, Paºadia dezbrãca o durdulie
ovreicã, aºezatã în faþa lui, ceva mai departe. Mã întovãrãºii ºi eu la aceastã
creºtineascã faptã, ºtiind cã nu supãram întru nimic pe marele meu prieten.
Conºtientã de minunata ei frumuseþe rãsãriteanã în deplinã înflorire, albã ºi
matã ca un chip de cearã în care ochii de catifea ardeau cu o flacãrã rece
între genele de mãtase, ea rãmânea nemiºcatã, nepãsãtoare, în trufia fãrã
margini a stirpei alese, aºa ca strãbunele ei când erau târâte, despoiate, în
târgurile de robi, sau trase, mai târziu, pe scripetele lui Torquemada. Stând
picior peste picior, rochia i se ridicase pânã la genunchi, lãsând sã i se vadã,
pale, prin strãvezimea ciorapilor negri pulpele strunguite fãrã cusur. Când
se hotãrî sã ºi le acopere fu fãrã grabã ºi fãrã sã roºeascã. Pirgu pisa cu
neruºinare o negustoreasã cu faþa aprinsã sub suliman, înfoiatã ºi înzorzonatã.
Zâmbindu-i galeº, cu ochii pe jumãtate închiºi, el ridica paharul, sorbea cu
gingãºie, apoi îºi lingea buzele cu poftã. Singur Pantazi nu se uita la nimeni.
Visãtoare ca totdeauna, privirea i se pierdea aiurea, blândã ºi tristã. El fãcu
semn sã mai vie ºampanie.
Dar Pirgu se-ntrecea cu gluma. Fãcând din paharul golit ochian, cu
cealaltã mânã trimetea sãrutãri trupeºei negustorese care se prãpãdea de
râs. Paºadia îl sfãtui sã se astâmpere sã nu dea de belea.
– Frumos þi-ar sta, îl întrebã el, sã te vezi luat pe sus ºi dat afarã?
Pirgu îl privi cu despreþuitoare milã.
– Mã crezi, pesemne, cã sunt ca dumneata, sã fiu dat afarã cu una cu
douã terchea-berchea, haimana? Cine nu mã cunoaºte aici ºi oriunde, cine
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nu mã iubeºte, unde nu sunt la mine acasã? Ca sã-ºi dovedeascã spusele, se
ridicã ºi trecu la masa negustoresei cãreia-i pupã mâna ºi-i vorbi la ureche,
dete o raitã ºi pe la alte mese, oprindu-se mai întâi la aceea a frumoasei
ovreice.
– M-a întrebat Raºelica, ne zise întorcându-se, cum un om aºa fin ca
mine, fecior de boier, pot sã mã adun cu oameni atât de ordinari? Era furioasã.
Am rugat-o sã nu ia în seamã; unul, i-am spus, e un biet bãtrân stricat, a fost
pe vremuri ceva de capul lui, dar acum s-a zaharisit; celãlalt e un copil.
Paºadia înghiþi ºi tãcu. Îi urmai pilda. Nu-mi ascunsei admirarea de
câtã lume cunoºtea Pirgu.
Lume de tot soiul ºi de toatã teapa, lume multã, toatã lumea. Pe cine nu
cunoºtea într-adevãr, unde nu pãtrunsese? În zãvorâtele case ale negustorimei
sperioase ºi speriate, în ferecata cetãþuie a ovreimei îmbuibate de belºug, în
ºubredele cuiburi ale râiei ciocoieºti, pretutindeni, Goricã era primit cu
braþele deschise, deºi nu totdeauna pe uºa din faþã. Rãmâne de mirare cum
nu insufla nicãieri scârbã ºi teamã, cum nimeni nu voia sã vadã cã în potaia
aceea mãruntã ce se târa ºi se gudura rânjind, pisma þinea deºteaptã ºi asmuþa
fãrã încetare împotriva tuturor, o fiarã spurcatã ºi capie, pornitã pe vrãjmãºie,
pe vãtãmare, pe rãu, pãrând a sluji soartei de unealtã de dezalcãtuire ºi de
nimicire. Mârºãvia nu se sfia de altfel sã ºi-o mãrturiseascã, fãcându-ºi falã
din isprãvi pentru cari legea ar fi trebuit sã prevadã puºcãria sau balamucul.
De ºcolar, îºi ducea prietenii la femei bolnave. Pentru asemenea lucruri
se bucura de o închipuire drãceascã nesecatã. Din aþâþarea la desfrâu, cãruia
îºi închinase trupul ºi sufletul, îºi fãcuse un apostolat. Iscusit în samsarlâcuri
ºi pezevenglâcuri, fusese faurul ruinei câtorva feciori de bani gata ºi al
cãderii mai multor femei; mulþumitã lui, nume cunoscute se mânjiserã de
necinste. Rar se petrecea murdãrie în care sã nu fi fost amestecat ºi dânsul,
ºi adesea numai dintr-o crudã ºi fãrã saþiu poftã de a-ºi bate joc, pentru care
nu se da înapoi de la nimic: iscodirea, defãimarea, bârfeala, zâzania, pâra,
ameninþarea cu darea în vileag a tainei încredinþate sau smulse, rãvaºele
neiscãlite – toate îi pãreau deopotrivã de bune, fiecare dupã cerinþã. Se
nãºtea întrebarea ce ar fi trebuit dar sã mai facã Gogu Pirgu ca sã treacã
drept bãiat rãu?
Mãgulit cã-l admirasem, nu trebui sã-l rog de douã ori ca sã istoriseascã
pãþania cea din urmã a doamnei Mursã. Fu însã întrerupt de plecarea
Raºelichii. Cu paºi mlãdioºi, ea se îndreptã spre masa noastrã ca sã-ºi ia
mantaua din cuierul vecin. Pirgu sãri s-o ajute. Era cum nu se poate mai
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bine Raºelica ºi de minune potrivitã; trezita asemãnare a femeii cu floarea –
o floare neagrã de tropice, plinã de otravã ºi de miere – o deºtepta fãrã voie
mireasma caldã ce se rãspândea, ameþitor de pãtimaºã, la fiecare din miºcãrile
ei. De aproape însã, fãrã ca frumuseþea ei sã-ºi piardã din strãlucire, dânsa
avea ceva respingãtor, în ea se simþea, mai mult decât în alte femei, Eva,
strãina, duºmana neîmpãcatã ºi veºnicã, împrãºtietoare de ispitã ºi de moarte.
Privirea ei liniºtitã, aplecându-se asupra colþului nostru, avu o scãpãrare
asprã ciocnindu-se de a lui Paºadia.
O urma un fel de þingãu adus din spate ºi cam deºelat, cu ochi încercãnaþi
ºi sticloºi, cu obrajii aprinºi de o roºeaþã nesãnãtoasã. O tuse seacã îl chinuia
fãrã rãgaz. În zâmbetul cu care îºi lua rãmas bun de la Pirgu, fu parcã durerea
unei despãrþiri pentru totdeauna.
– E Miºu, ne ºopti Pirgu. E pe dric, ne lasã. L-a dat gata ºi p-ãsta; doi
bãrbaþi în trei ani, baºca de ce-a mai forfecat pe de-alãturi. Halal sã-i fie,
straºnicã muiere, pe onoarea mea! ªi cãtre Paºadia: Ei, ºi dumneata ai vrea
sã te arunci, crezi cã te þin meºii5? Spune, sã ºtiu, sã-þi fac vorba, intrã chiar
în vederile mele. În loc sã rãspundã, Paºadia îºi sorbi paharul pânã la picãtura
cea din urmã.
– La adicã, de ce te-ai codi? stãrui Pirgu, tot îþi sunã coliva. Parcã nu
ºtie lumea cã de mult, numai în miambal6 ºi-n magiun îþi mai stã nãdejdea?
Te vezi pe drojdii, cautã sã mori încai fericit...
Estimp, o vie miºcare se iscase în tot birtul. Mulþi se scularã de la masã,
nãpustindu-se spre ieºire. Se auzeau trâmbiþãri, treceau pompierii. Bãiatul
care ne slujise ne spuse cã nu fusese mai nimic: se aprinsese un coº lângã
Biserica Curtea-Veche, dar fusese stins înainte sã soseascã tulumbele. Unii
dintre meseni fiind stãpânii sau chiriaºii caselor din partea locului, fiecare
îºi pierduse sãrita, la gândul cã s-ar fi putut întinde ºi la el focul, atât de
ameninþãtor în acele uliþi strâmte, cu clãdiri lipite una de alta.
Se deschise vorba despre Curtea-Veche cãreia fãrã biserica cu turlã
verde ce-i poartã numele i-ar fi pierit pânã ºi amintirea. Cu priceperea-i
cunoscutã, Paºadia ne înºirã cam tot ce se ºtia despre acele locuinþe ale
vechilor domnitori. Nimic de seamã pe cât pãrea. Ca întreg târgul, Curtea
fusese arsã ºi reziditã de numeroase ori ºi trebuie sã fi acoperit o arie întinsã,
rãmãºiþe de temelii boltite gãsindu-se în întreagã mahalaua, de pildã sub
a te þine meºii – a fi în stare, a putea;
miambal – suc de lemn-dulce, coagulat ºi turnat în formã de bastonaºe, întrebuinþat în
trecut ca medicament contra tusei.
5
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birtul unde ne aflam. Cum fusese Curtea era lesne de închipuit, semãnând
în mare cu mãnãstirile, cu trupuri de clãdiri multe, pentru a putea sãlãºlui
toatã liota ºi þigãnia, fãrã întocmire, fãrã stil, cu nade, umpluturi ºi cârpeli,
vrednicã sã slujeascã în urâþenia ei, de decor ticãloºiei unei tagme stãpânitoare
plãmãditã din toate lepãdãturile venetice ºi din belºug altoitã cu sânge
þigãnesc.
Îl întrebai dacã nu în nestatornicia domnilor ºi în teama de nãvãliri
trebuie cãutatã pricina cã nu s-a durat ºi la noi mãreþ ºi trainic ca în Apus?
Plãcerea nobilã de a zidi nu a lipsit unora din voievozi; Brâncoveanu bunioarã
ridicase pe întinsele lui moºii curþi bogate. Îmi rãspunse cã nu; iubirea de
frumos fiind unul din privilegiile popoarelor de stirpe înaltã ºi printre acestea
nu putea fi prenumãrat ºi al nostru care n-a dat civilizaþiei nimic. Îi cãºunã
apoi pe Brâncoveanu ºi, smulgându-i cuca domneascã, scufa de prinþ al
sfintei-împãrãþii, cununa de comite maghiar ºi lanþul sfântului Andrei al
Rusiei, în câteva trãsuri ni-l zugrãvi ca pe un bulibaºã mehenghi7, vânzãtor
ºi slugarnic – un suflet de rob. Cã se molipsise ºi dânsul de frigurile de a
clãdi, sãdi ºi împodobi ce au bântuit la puternicii timpului sãu era adevãrat,
dar de la nenorocitul acesta atât de bogat ºi care a domnit atunci când
tumultoasa înflorire a barocului era în toi ce-a rãmas? Ce lasã dupã el: stâlpii
de la Hurez, pridvorul de la Mogoºoaia, Potlogii, ce?... – ºi cu asemenea
marda opãcitã ºi pocãltitã îndrãznim sã ne mai lãudãm? Ar trebui sã se
isprãveascã odatã pentru totdeauna cu istoriile astea cã e mai mare ruºinea!
Ieºirea aceasta nu ne surprinse. Paºadia, privind ºi judecând cu o
neînduplecatã asprime tot ce era românesc, mergea adesea cu înverºunarea
pânã la a fi de rea-credinþã. Ura ce mocnea într-însul neadormitã, se învolta
ºi se învolbura atunci vajnicã, uriaºã, încingându-l ca un jãratic, avântându-l
ca un talaz. Cum nu i se putea tãgãdui nici partea lui de dreptate, gãsii de
prisos sã mã ridic ca sã apãr acel trecut, vedeniei cãruia pana mea datora o
minunatã tâmplã de icoane ce migãlisem în tinereþe cu o osârdie aproape
cucernicã. Nu fu nici nevoie deoarece Paºadia, singur, reveni întrucâtva
asupra severei sale pãreri.
– E ciudat totuºi, mãrturisi el, deºi ca artã le gãsesc mai prejos chiar
decât amintirea lor istoricã, vestigiilor acestea umile nu le pot contesta
deosebitul farmec. În faþa celor mai neînsemnate, închipuirea mea prinde
aripi, mã simt miºcat, miºcat adânc.
7

mehenghi – (aici) ºmecher, ºiret, glumeþ, poznaº.
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– Eu unul te înþeleg, îi zise Pirgu, pentru cã ºi dumneata eºti o ruinã, o
ruinã venerabilã, nu însã din cele bine pãstrate.
Se râse. În felul acesta petreceam noi. Cultul lui Comus ne întrunea,
cam de o lunã aproape zilnic, la prânz sau la cinã. Dar adevãrata plãcere o
aflam în vorbã, în taifasul ce îmbrãþiºa numai lucruri frumoase: cãlãtoriile,
artele, literele; istoria – istoria mai ales – plutind în seninãtatea slãvilor
academice, de unde îl prãbuºea în noroi gluma lui Pirgu. Era întristãtor
cum, în nepregãtirea sa, acest vrãjmaº al slovei tipãrite rãmânea strãin de ce
se discuta. În Pantazi însã, Paºadia întâlnise o minte clarã, un spirit înarmat
ºi liber; un cuvânt mã temeam a nu pierde din luminosul lor schimb de
vederi ºi de cunoºtinþe ºi faptul cã mi-au rãmas însemnãrile ce aveam grija
sã iau de ele, mã consolã, dacã nu mã ºi despãgubeºte, de toate pierderile de
lucruri ce am suferit de la rãzboi încoace.
Spre marea mea pãrere de rãu, în acea searã zaifetul trebuia sã se spargã
devreme; Paºadia pleca spre miezul nopþii la munte.
– Voi aºtepta cu nerãbdare, zise el, ziua întoarcerii, ca sã ne revedem,
la mine. ªi cãtre Pirgu: Aranjãm ºi un mic pocher, nu e aºa? – mai înveþi
jocul.
Pe datã, Pirgu se aprinse de o mânie grozavã de care, ca sã se uºureze,
icni pe nerãsuflate un potop de scârbe, trecând de la înjurãturile surugieºti
la ocãrile de precupeaþã ºi la blestemele de chivuþã. Aflarãm cã înainte de
masã, la tripou8, Paºadia, care-l juca pe Pirgu cu duºmãnie, îl scuturase,
într-o întâlnire uriaºã, de toate paralele. Pirgu pierduse douãzeci ºi cinci de
poli ºi mai rãmãsese dator încã atât.
Ca sã-l potoleascã, Pantazi îl întrebã dacã are nevoie de bani. Pirgu
rãspunse mândru cã nu, ceea ce ne mirã chiar dupã ce-l vãzurãm scoþând,
dintr-un plic, un teanc de sutari. Jucase toatã noaptea, într-o casã particularã,
la Arnoteni, drum-de-fier ºi se umpluse. Paºadia îi ceru datoria.
– Asta nu! zise Pirgu.
Pantazi plãti, împãrþind bacºiºuri grase bãieþilor ºi lãutarilor. Plecarãm.
Dar la ieºire, trãsura închisã care îl aºtepta pe Paºadia în ulicioara îngustã
din faþa birtului nu putu sã miºte înainte din pricina unui ghem de oameni
ce, în râsete ºi þipete, se rostogoli pânã lângã noi. În mijlocul învãlmãºelii,
urlând ca o fiarã, o femeie se lupta cu trei vardiºti þepeni ce abia puteau s-o
dovedeascã. Pomenindu-ne cu ea aproape în braþe, tuspatru deterãm un pas
înapoi.
8

tripou – local (public) în care se joacã jocuri de noroc.
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Bãtrânã ºi veºtejitã, cu capul dezbrobodit ºi numai zdrenþe toatã, cu un
picior desculþ, ea pãrea, în turba-i cumplitã, o fãpturã a iadului. Beatã moartã,
vãrsase pe ea ºi o trecuse neputinþa, ceea ce umplea de o bucurie nebunã
droaia de derbedei ºi de femei pierdute ce-i fãceau alai strigând: „Pena!
Pena Corcoduºa!”
Bãgai de seamã cã Pantazi tresãri deodatã ºi pãli. Dar, la vederea noastrã,
Corcoduºa fu cuprinsã de o furie oarbã. Ce ne fu dat sã auzim ar fi fãcut sã
se cutremure inima cea mai pãgânã. Pirgu însuºi rãmase cu gura cãscatã.
– Ascultã cu atenþie ºi memorizeazã, îi ºopti Paºadia, ai ocazia sã-þi
completezi educaþia de acasã.
Vardiºtii îndepãrtarã beþiva. Pantazi intrase în vorbã cu o fetiþã ce,
zâmbind, îºi aþintise tot timpul asupra acelei triste priveliºti a nemerniciei
omeneºti uitãtura vioaie ºi semeaþã, întrebând-o dacã ºtia cine era ticãloasa
bãtrânã care acum se trântise în mijlocul podului, ca ursul, ºi nu mai voia sã
se scoale.
– E Pena Corcoduºa, rãspunse fetiþa. S-a îmbãtat iar. Când e treazã e
cumsecade, dar dacã se ciupeºte, face urât.
Dupã ce-i strecurã ceva în mânã, Pantazi o mai descusu pe fatã. Aflarãm
cã Pena trãia pe lângã Curtea-Veche, sta la bisericã la pangar, fãcea treabã
prin piaþã. Îndeletnicirea ei de cãpetenie era sã scalde morþii. Fusese ºi la
balamuc mai demult.
Cu mare caznã vardiºtii izbutiserã sã o ridice. Când se vãzu în picioare
ºi dete iar cu ochii de noi, se zbârli din nou, gata sã reia de-a capul
prietenoasa-i întâmpinare, fiind însã smucitã se înecã ºi glasul i se pierdu în
bolboroseli.
– Crailor, ne mai strigã totuºi. Crai de Curtea-Veche.
Vorbise prin ea oare altcineva, de altãdatã – cine ºtie? Dar ca aceastã zicere
uitatã, demult scoasã din întrebuinþare, nimic pe lume nu cred sã-i fi putut face
lui Pantazi atâta plãcere. I se luminase faþa, nu se mai sãtura de a o rosti.
– E într-adevãr, recunoscu Paºadia, o asociaþie de cuvinte din cele mai
fericite; lasã pe jos „Curtenii calului de spijã9”, cu aceeaºi însemnare, din
vremea lui Ludovic al treisprezecelea. Are ceva ecvestru, mistic. Ar fi un
minunat titlu pentru o carte.
– Nefericitã Pena, murmurã Pantazi cu melancolie, dupã un rãstimp de
tãcere, sãrmanã fiinþã, aº fi crezut eu sã te mai întâlnesc? De câte nu-mi
aduci aminte!
9

spijã – (reg.) acioaie (aliaj metale)
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– Cum, o cunoºti? întrebã mirat Pirgu.
– Da, e o istorie veche; o istorie de dragoste, ºi nu de toate zilele. Era
pe vremea rãzboiului din ºaptezeci ºi ºapte. Nu cred sã fi pierit încã via
amintire ce ruºii au lãsat aici femeilor, femeilor de toatã teapa. A fost o
curatã nebunie. Pe rogojinã, ca sub pologul10 de horbotã11, ploaia de ruble
acoperea lacome Danae. În Bucureºti, muscalii aflaserã o Capua. Cocoanele
nu mai aveau ochi decât pentru ofiþerii ruºi. Dar acela dupã care turbaserã
toate era Leuchtenberg-Beauharnais, frumosul Serghie, nepotul împãratului.
Zadarnic însã aºteptarã sã-i cadã batista. Cãci întâmplarea îl aruncase, din
întâia noapte, în braþele unei femei de rând ºi din braþele acesteia nu s-a mai
putut desprinde. Era o fatã de mahala, nu prea tânãrã, puþin cãruntã la tâmple;
o ºtiam de la balurile mascate ºi de la grãdinile de varã. Fermecul acestei
fiinþe, de obicei posacã, mai mult ciudatã decât frumoasã, îi sta în ochi,
niºte ochi mari verzi, verzi-tulburi, lãturi de peºte cum le zice românul,
genaþi ºi sprâncenaþi, cu privirea cam rãtãcitã. Sã fi fost alþii nurii ce þesurã
mreaja în care fu prinsã inima ducelui? – se poate; e netãgãduit însã cã,
împãrtãºitã de amândoi deopotrivã, o pãtimaºã iubire se aprinse între floareade-maidan ºi Fãt-frumosul în fiinþa cãruia se resfrângeau, întrunite,
strãlucirile a douã cununi împãrãteºti. Rãmãsese lucru hotãrât ca, dupã
rãzboi, Pena sã-ºi urmeze domnul ºi stãpânul în Rusia. Leuchtenberg s-a
dus sã moarã ca un cruciat în Balcani. I-am însoþit trupul pânã la Prut. În
seara de 19 octomvrie, ºaptezeci ºi ºapte, trenul mortuar, cu un vagon
preschimbat în paraclis-arzãtor unde, între o risipã de fãclii ºi de candele,
preoþi în odãjdii ºi cavalerigarzi în platoºe poleite privegheau racla ascunsã
sub flori a eroului, a trecut prin Bucureºti, oprindu-se numai câteva clipe
pentru a primi onorurile. Din mulþime se ridicã un þipãt sfâºietor ºi o femeie
cãzu grãmadã. Aþi înþeles cine era. Când s-a deºteptat, a trebuit s-o lege.
Sunt de atunci treizeci ºi trei de ani.
Pantazi îºi scuturã þigara. Trista istorie a Penei nu ne fãcu nouã mai
puþinã plãcere decât lui nepreþuita ei ocarã. Paºadia îºi luã rãmas bun ºi se
urcã în caretã12.
– Iepure ºi cãlãtorie sprâncenatã, îi strigã Pirgu.
Acum, Goricã se împleticea ºi i se încurca limba. Îi trebui oarecare
caznã ca sã ne spuie cã jucase ca un pãrinte; rãposatul „Pocher” în fiinþã
n-ar fi jucat mai bine.
polog – þesãturã finã;
horbotã – dantelã;
12
caretã – trãsurã închisã cu patru roþi.
10
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– Cu toate astea am intrat mesa13, se vãicãri el, am intrat ºi nu pot afla
mângâire. Dar are sã mi-o plãteascã, ºi scump, caiafa14 asta bãtrânã, am
sã-l curãþ.
Se þinu de capul nostru sã mergem cu el.
– Haideþi domnilor, ne îmbie, haideþi, nu vã duc eu la rãu. Îl întrebarãm unde?
– La Arnoteni, ne rãspunse, adevãraþii Arnoteni.
Nu pentru întâia oarã stãruia Pirgu sã ne ducã acolo. Ca sã ne scãpãm
de el, îi fãgãduirãm sã-l însoþim oricând altã datã, oriunde, numai în acea
searã nu. La podul Mogoºoaiei ne despãrþirãm, Pirgu luând-o spre poºtã,
noi spre Sãrindar. Noaptea era umedã ºi rece, ceaþa se fãcea tot mai deasã.
Mã gândeam tocmai cum sã mã vãd mai degrabã acasã, în pat, când Pantazi,
dupã obiceiul lui, mã rugã sã rãmân cu el. Mai era chip sã mã împotrivesc,
de hatârul lui ce nu eram în stare? Cãci dacã de Paºadia aveam evlavie, de
Pantazi aveam slãbiciune, una porneºte de la cap, cealaltã de la inimã, ºi
oricât s-ar-þine cineva, inima trece înaintea capului. Omul acesta ciudat îmi
fusese drag ºi înainte de a-l cunoaºte, într-însul mi se pãrea cã gãsisem un
prieten de când lumea ºi adesea, mai mult chiar, un alt eu-însumi.
Cele trei hagialâcuri
„C’est une belle chose, mon ami, que les voyages...”
Diderot
Un prieten de când lumea, aºa-mi pãruse deºi înainte de anul acela –
1910 – nici nu-i bãnuisem mãcar fiinþa pe lume. Se ivise în Bucureºti cam o
datã cu întâile frunze. De atunci îl întâlnisem mereu ºi pretutindeni.
De la început îmi fãcuse plãcere sã-l vãd, cu timpul cãutasem chiar
prilejul. Sunt fiinþe cari prin câte ceva, uneori fãrã a ºti ce anume, deºteaptã
în noi o vie curiozitate, aþâþându-ne închipuirea sã fãureascã asupra-le mici
romane. M-am mustrat pentru slãbiciunea ce-am avut de asemenea fiinþe;
nu destul de scump era s-o plãtesc în pãþania cu sir Aubrey de Vere? De data
asta, peste curiozitate se altoia covârºitor un simþãmânt nou: o apropiere
sufleteascã mergând pânã la înduioºare.
Sã fi fost pentru cã omul era aºa de fermecãtor de trist? Cu putinþã, la
dânsul numai ochii spunând atâtea. Cam afundaþi sub bolta sprâncenelor ºi
13
14

a intra mesa – a intra într-un bucluc;
caiafã – persoanã fãþarnicã, ipocritã.
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de un albastru rar, privirea lor, nespus de dulce, pãrea a urmãri, înzãbrãnitã
de nostalgie, amintirea unui vis.
Ei întinereau straniu aceastã fãpturã care nici altmintreli nu-ºi trãda vârsta,
luminau fruntea seninã, desãvârºeau înfãþiºarea nobilã ce-i întipãrea mata
paloare a feþei smede ºi trase, prelungitã de o þãcãlie moale ca mãtasea
porumbului, a cãrei coloare o avea chiar. Cam aceeaºi era ºi coloarea
îmbrãcãmintei ce purta de obicei, la dânsul moi, molatece, mlãdioase fiind
toate, ºi port, ºi miºcãri, ºi grai. Era un obosit, un sfios sau un mare mândru.
Totdeauna singur el se strecura în viaþã aproape furiºându-se, cãutând a se
pierde în gloatã; era însã între aceasta ºi dânsul aºa nepotrivire, cã simplicitatea
sa dinafarã, vãdit voitã pentru a trece nebãgat în seamã, atingea tocmai scopul
dimpotrivã, ajungea sã fie bãtãtoare la ochi ºi-i da un aer ºi mai strãin.
Strãin totuºi nu era. A român nu semãna iarãºi: prea vorbea frumos
româneºte, la fel ca franþuzeºte, poate ceva mai cu greutate. Fusesem adesea
vecini de masã, azi la unul din birturile de frunte, mâine pe prispa vreunei
cârciumi. Mulþumire simþeam de câte ori îl aveam aproape, locul însã unde
tristeþea lui afla în mine un rãsunet atât de adânc încât îl fãcea sã-mi parã un
alt eu-însumi era Ciºmegiul, Ciºmegiul de atunci, singuratic ºi lãsat în
sãlbãticie.
Sub înalþii copaci, în amurg, necunoscutul îºi plimba melancolia. El
pãºea grav, sprijinindu-se în bãþul sãu de cireº, strãbãtea încet aleiele, fumând,
oprindu-se uneori dus pe gânduri. Dar cari puteau fi ele ca, nãpãdindu-l,
sã-l miºte pânã la lacrimi?
Se înstelase de mult când, fãrã grabã, visãtorul se îndura în sfârºit sã
plece. Mergea sã cineze. Spre miezul nopþii se înfiinþa iar la vreun loc de
bãuturã unde sta cât mai târziu, pânã la închidere. Mai zãbovea apoi pe uliþi
întru aºteptarea zorilor.
Am spus cã-l întâlneam peste tot. Într-atât mã deprinsesem cu el cã o zi
de se întâmpla sã nu-l vãd îi simþeam lipsa. Zãrindu-l odatã la garã, luând
Aradul, m-a cuprins o pãrere de rãu copilãreascã la gândul cã ar fi plecat
pentru totdeauna prietenul necunoscut, omul care privea cu ochi duioºi cerul,
copacii, florile, copiii...
L-aº fi uitat anevoie, amintirea fiindu-i strâns legatã de Ciºmegiu cãruia
îi rãmãsesem credincios chiar în timpul marilor ploi ce au cãzut înainte de
ivirea cometei din acea varã. În apriga înviorare a verdeþii bete de umezealã
ºi pustie cu desãvârºire, grãdina dezvelea spre searã, când se însenina
vremelnic, frumuseþi nebãnuite. ªi în cea mai minunatã dintre seri, avui pe
podul cel mare al lacului plãcuta surprindere de a-mi regãsi amicul.
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Rezemat de ºubredul parmaclâc, el îºi aþintea privirea asupra albei
scânteieri a luceafãrului rãsãrind. Vãzându-mã cu o þigarã aprinsã, veni
sã-mi cearã foc ºi focul acesta fu de ajuns ca sã topeascã dintre noi orice
gheaþã. Aflai cã nici eu nu eram pentru dânsul un strãin: ne întâlneam atât
de des. Aºteptase numai prilejul sã-mi poatã face cunoºtinþa ºi mulþumea
împrejurãrilor cã i-l dase tocmai în acea searã.
– În faþa Frumosului, lãmuri el, singurãtatea devine apãsãtoare ºi e o
searã prea frumoasã, domnule, o searã de basm ºi de vis. Asemenea seri se
întorc, zice-se; de demult în taina lor le plãcea meºterilor cei vechi sã
întruchipeze unele legende sacre, rareori însã penelul celor mai iscusiþi chiar
a izbutit sã le redea umbra limpede în toatã albastra-i strãvezime. E seara
izgonirii Agarei, seara fugii în Egipt. Pare cã, fascinatã, vremea însãºi îºi
conteneºte mersul. ªi în vãzduhul fluid nici o adiere, în frunziºuri nici un
murmur, pe luciul apei nici un fior...
Astãzi, dupã atâþia ani, îmi pare cã-l mai aud. Vorbea mãsurat ºi rar,
împrumutând spuselor cât de neînsemnate farmecul glasului sãu grav ºi
cald pe care ºtia sã-l mlãdieze ºi sã-l învãluie, sã-l urce sau sã-l coboare cu
o fericitã mãiestrie. L-am însoþit ascultându-l cu o plãcere crescândã în umbra
acelei seri aproape mistice cãreia el îi resfrângea în ochi albastrul adânc ºi
în întreagã fãptura sa liniºtea nesfârºitã, nu m-am sãturat sã-l ascult toatã
noaptea. Dar, pentru câte avea de povestit, o singurã noapte nu era de ajuns
aºa cã, despãrþindu-ne, spre dimineaþã, am luat întâlnire pentru seara
urmãtoare când s-a petrecut la fel, ºi apoi iar ºi iar, fãrã întrerupere, în ºir,
aproape trei luni...
... din rarele plãcute ale vieþii mele. Cu cât scãdea ziua ne întâlneam
mai devreme, ne despãrþeam mai târziu. Sã nu mai fi fost zi deloc ca sã fi
rãmas mereu împreunã, rãu nu mi-ar fi pãrut; cu dânsul nu mi s-ar fi urât o
veºnicie. Nimic mai monoton totuºi ca felul de a ne petrece timpul. Masa o
prelungeam pânã spre miezul nopþii, la vorba pe care o urmam la aer liber,
cutreierând, calmi peripateticieni, uliþe pustii prin mahalale necunoscute
unde ne rãtãceam adesea, uitam cã ne aflãm în Bucureºti. Uneori, la loc
deschis, omul se oprea ca sã priveascã îndelung cerul, din ce în ce mai
frumos cãtre toamnã ºi cãruia-i cunoºtea toate stelele. Când era vreme rea,
mergeam la el acasã.
Locuia pe liniºtita stradã a Modei, la catul al doilea al unei clãdiri ce
aparþinea regelui Carol, la o franþuzoaicã bãtrânã care-i închiriase douã
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încãperi, bogat mobilate în gustul greoi de acum cincizeci de ani, un salon
în faþã ºi o odaie de dormit în fund, despãrþite printr-un geamlâc înalt. La
belºugul de abanos ºi de mahon, de mãtãsãrii, de catifele ºi de oglinzi –
acestea de toatã frumuseþea, fãrã ramã ºi cât peretele – iubirea de flori a
chiriaºului, împinsã la patimã, adãoga o nebuneascã risipã de trandafiri ºi
de tiparoase ce, împreunã cu lumânãrile pe cari le gãseam aprinse, în cele
douã candelabre de argint cu câte cinci ramuri, oricând am fi venit, puneau
locuinþei pecetea unui lux ales, alcãtuind oaspelui meu un cadru în aºa
armonie cu fiinþa sa cã, amintirea mea, dintr-însul nu-l pot desprinde.
Dar încântarea începuse: omul vorbea...
Povestirea unduia agale, împletind în bogata-i ghirlandã nobile flori
culese din literatura tuturor popoarelor. Stãpân pe meºteºugul de a zugrãvi
cu vorba, el gãsea cu uºurinþã mijlocul de a însemna, ºi încã într-un grai a
cãrui deprindere o pierduse, pânã ºi cele mai alunecoase ºi mai nehotãrâte
înfãþiºãri ale firii, ale vremii, ale depãrtãrii, aºa cã amãgirea era întotdeauna
deplinã. Ca în puterea unei vrãji, cu dânsul am fãcut în închipuire lungi
cãlãtorii, cãlãtorii cum nu-mi fusese dat nici sã visez... omul vorbea. Înaintea
ochilor mei, aievea, se desfãºura fermecãtoare trâmba de vedenii.
Strãjuiau pe înãlþimi ruine semeþe în falduri de iederã, zãceau cotropite
de veninoasã verdeaþã surpãturi de cetãþi. Palate pãrãsite aþipeau în paragina
grãdinilor unde zeitãþi de piatrã, în veºmânt de muºchi, privesc zâmbind
cum vântul toamnei spulberã troiene ruginii de frunze, grãdinile cu fântâni
unde apele nu mai joacã. Beteala lunii pline se revãrsa peste vechi orãºele
adormite; pâlpâiau pe mlaºtini vãpãi zglobii. Puhoiul de lumini poleia noroiul
metropolelor uriaºe aprinzând deasuprã-le ceaþa cu un pojar. De funinginea
ºi de mucegaiul lor fugeam însã repede; la zare neaua piscurilor sângera în
amurg. ªi plecam sã cunoaºtem ameþeala aprigã a culmilor, lãsam în urma
noastrã înflorite poiene, urcam prin brãdet, adulmecaþi de ºoapta pâraielor
resfirate sub ferigi, urcam, beþi de aerul tare, mai sus, tot mai sus. La
picioarele noastre, între costiºe pleºuve ºi dâmburi încomate de codri stufoºi,
vãile se aºterneau de-a lungul albiei ºerpuite a râurilor ce se pierdeau departe,
în aburul câmpiilor grase. Un lung freamãt se înãlþa ca o rugãciune. În pacea
singurãtãþii nemãrginite priveam în slavã rotirea vulturilor deasupra negrelor
prãpãstii, iar noaptea ne simþeam mai aproape de stele. Dar curând începea
sã viscoleascã ºi sã geruie ºi coboram cãtre miazãzi, în þinuturile cu dulci
nume unde toamna lâncezeºte pânã în primãvarã, unde totul, suferinþa,
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moartea chiar, înveºmânta chipul voluptãþii. Mireasma florilor de oleandru
se aºternea amarã deasupra lacurilor triste ce oglindeau albe turle între
funebri chiparoºi. Peregrini cucernici mergeam sã ne închinãm frumosului
în cetãþile liniºtii ºi ale uitãrii, le cutreieram uliþele în clinã ºi pieþele ierboase,
veneram în vechi palate ºi biserici capodopere auguste, ne pãtrundeam de
suflul Trecutului contemplându-i vestigiile sublime. Corabia aluneca încet
între þãrmurile lãudate ale mãrilor elene ºi latine; stâlpii capiºtii în ruinã
rãsãreau din crângul de dafini. O grecoaicã ne zâmbea dintr-un pridvor
perdeluit de iasomie, ne tocmeam cu neguþãtori armeni ºi jidovi prin bazare,
beam cu marinarii vin dulce în tractire afumate unde jucau femei din buric.
Ne ameþea forfoteala pestriþã din schelele scãldate în soare cu legãnarea
molcomã a catartelor, ne fermeca lina tãcere din cimitirele turceºti, albul
rãsfãþ al oraºelor rãsãritene tolãnite ca niºte cadâne la umbra cedrilor trufaºi,
lãsam sã ne fure vraja albastrã a Mediteranei pânã când copleºiþi de toropeala
cerului sãu de smalþ ºi înãbuºiþi de vântul Libiei, ieºeam la ocean. Spre
miazãnoapte, din jocurile umezelii cu lumina, se isca pentru vãzul uimit o
nesfârºitã desfãtare. Razele pieziºe daureau viu burhaiul15, destrãmau tortul
brumelor în toate feþele curcubeului ºi erau, la fel niciodatã, împurpurãri
grele în asfinþit, apoase strãvezimi viorii ºi sure în serile lungi de varã,
feerica strãlucire a zorilor boreale deasupra nãmeþirilor de gheþari. Ne
înturnam apoi spre tropice, trãiam cu sãditorii visul galeº al Floridei ºi al
ostroavelor Antile, pãtrundeam, pe urma „vânãtorilor de orchidee”, în verdea
întunecime a salbelor Amazonului scãpãrând de zboruri de papagali. Nimic
nu scãpa cercetãrii noastre lacome, descopeream guri de rai pierdute pe
întinsul oceanului paºnic unde, sub constelaþii noi, încruciºam îndelung, ne
îndrumam spre þãrile mirodeniilor, spre leagãnul civilizaþiilor strãvechi,
sãrbãtoream ivirea primãverii la Ise, ne scufundam în tainica pierzanie a
nopþilor chinezeºti ºi indiene, ne înfiora aromeala serilor pe apã la Bangkok.
Vântul fierbinte alinta lin clopoþeii argintii ai pagodelor, înclina foile late de
plibani. Uitam de Europa, din ea tot ce admirasem ne pãrea acum atât de
pipernicit ºi de ºters. ªi purcedam mereu, în cãutare de zãri mai adânci, de
pãduri mai bãtrâne, de grãdini mai înflorite, de ruine mai mãreþe; mulþumire
nu mai aflam decât atunci când frumuseþea sau ciudãþenia fãcea sã ne credem
pe tãrâmul visului; oricare ar fi fost însã minunãþia datoritã jucãriei firei sau
trudei omeneºti, mult nu ne reþinea ºi porneam iarãºi, strãbãteam sumbre
15

burhai – ceaþã (rarã) care se ridicã dupã ploaie.
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meleaguri ºi râpoase singurãtãþi, ocoleam jalea pustietãþilor sterpe, groaza
smârcurilor fetide ca sã ne întoarcem cât mai repede la mare.
Marea...
Lucie ca o baltã, oglindind, la adãpostul toartelor coastei, pirozeaua
tãriei ºi mãrgãritarul norilor, florie ca o pajiºte sau scânteind ca o miºunã de
licurici, searbãdã ºi domoalã sau vie, verde ºi vajnicã, avântându-se
spumegând spre cerul cãruia îi e fiicã, de ea vorbea cu pãgâneascã evlavie,
pomenindu-i doar numele, glasul i se pogora tremurãtor ca ºi cum ar fi
mãrturisit o tainã sau îngânat o rugã. Pentru slãvirea ei, uriaºa putere în
miºcare a rotundului, matca a tot ce viazã neîncãtuºata ºi neprihãnita, i se
pãrea cã graiul omenesc nu e îndeajuns vrednic ºi cã înºiºi poeþii cei mai cu
renume încumetându-se a o cânta pãliserã. La dânsa îi era gândul, ca într-o
scoicã, ea rãsuna în inima lui fãrã sfârºit, într-însa, care fusese patima întregii
lui vieþi, dorea sã-ºi afle ºi mormântul...
... tãcea acum cu privirea pierdutã în gol. De la un ceas, simþeam cum
ceva greu mã apãsa pe piept, îmi strângea tâmplele. Omul acesta deprins cu
vântul iute de la larg, cu mirosul salubru de vâsc marin, avea groazã de
ferestrele deschise ºi trãia într-un aer închegat, împâclit de fum, zaharisit de
miresme grele. Târziu, flãcãrile lumânãrilor încremeneau þepene ºi, din când
în când, se auzea scuturându-se cu un foºnet înnãbuºit câte un trandafir.
Nu era singura lui ciudãþenie. Mi-aducea uneori aminte de acel tânãr
englez a cãrui tristã istorie am scris-o. Avea acelaºi fel nepreþuit de a tivi
descrierile de cãlãtorii cu amãnunte istorice rare; ºi el þinuse sã întrebe fiecare
colþ de tãrâm sau de apã la ce fusese în trecut martor, îmbinând pretutindeni
priveliºtea de azi cu vedenia de odinioarã. Îi plãcuse sã viseze în faþa stâncii
de pe care Sapho se aruncase în valuri, a þãrmului unde se înãlþase rugul lui
Pompei. Ici fu rãpusã frumoasa Ines, colo muri închis regele nebun. Dar pe
când vastele peisagii ce sir Aubrey zugrãvea dintr-un cuvânt erau pustii de
suflare omeneascã, ca dupã un potop, în ale noului prieten se îmbulzea, în
pitoreºti veºminte, o lume întreagã: ºeici ºi paºale, emiri ºi hani, rajahi ºi
mandarini, preoþi ºi cãlugãri de toate legile ºi tagmele, zodiaºi, pustnici,
vrãjitori, vraci, cãpetenii de seminþii sãlbatice cãrora le fusese oaspe sau
tovarãº de petrecere ºi vânãtoare ºi trebuie sã le fi intrat în voie ºi sã le fi
fost pe plac la fel ca numeroºilor sãi prieteni din Europa, aºa cum ºtia sã se
arate, liniºtit, blajin, îngãduitor, fãrã fudulie ºi prejudecãþi de rând, de o
curtenie binevoitoare, nesilitã, ce trãda în el un boier mare în înþelesul înalt
al cuvântului, unul din pãstrãtorii cei din urmã a ceea ce „vechiul regim”
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avea mai simpatic ºi mai ademenitor. ªi nu mã întrebam atât cine era acel
domn Pantazi – aºa pãrea cã-l chema – omul pãtimaº dupã Frumos ºi adãpat
la izvorul tuturor cunoºtinþelor, care citea în original pe Cervantes ºi pe
Camoëns ºi vorbea cu cerºetorii þigãneºte, cavalerul Sfântului-George al
Rusiei, cât mã ciuda pricina tristeþii acelui rãsfãþat al soartei, taina acelei
line melancolii ce-i adumbrea aºa romantic fiinþa ºi se oglindea nesfârºitã
în priveliºtea atâtor ceruri, atâtor mãri ºi limane. Cu încetul, la evocarea lor
se deºteptase în mine un suflet nou, un suflet de nomad cu nostalgii
sfâºietoare, mã încindea dorul de ducã, mã înfrigura ispita plecãrilor spre
necunoscut, fermecul îndepãrtatelor pribegiri ºi, la gândul cã aº rãmâne
pânã la capãt robul unui petec de pãmânt, osândit a mã frãmânta ºi istovi
fãrã mulþumire într-un ocol restrâns, sufeream cumplit, mã simþeam abãtut
pânã la deznãdejde. Asemenea acelei suliþi mãiestre ce singurã avea darul
sã tãmãduiascã rãnile ce fãcuse, numai istorisirile ciudatului prieten îmi
mai puteau alina rãul, mulþumitã lor mã pierdeam în lumea visãrilor ca-ntr-o
beþie, beþie de felul celor de mac sau de cânepã, aþâþind închipuirea deopotrivã
ºi urmate de treziri nu mai puþin amare.
Legasem dar iarãºi prieteºug cu un necunoscut, prieteºug la toartã, eram
toatã vremea împreunã, casa lui mi-era deschisã la orice orã, ajunsesem sã
stau mai mult la el decât la mine. De la venirea toamnei ieºea mai rar, era
tare friguros, dacã era urât afarã nu desfãcea perdelele ziua întreagã ºi sta
cu luminile aprinse. Vorbea cu dor atunci de vila, ce, undeva sub un cer
cald, îl aºtepta la marginea mãrii, într-un noian de verdeaþã ºi de flori. Florile,
cât le iubea! La dânsul se scuturaserã cei din urmã trandafiri de Bucureºti ºi
pentru cã tufãnicile ce le luaserã locul nu miros, mãnunchiuri de ciubuce de
vanilie îºi zvântau aroma în largi cupe. Te îmbiau, de pe mãsuþe, zaharicale,
poame, bãuturi dulci. Omul trãia într-o nepãsare fãrã þãrmurire, nu se
sinchisea de nimeni ºi de nimic; afundat în perne, fuma ºi povestea numai,
iar povestirile-i noi totdeauna erau urmate de acele lungi cãderi pe gânduri
când îi lãcrãmau ochii. ªi afarã de mine nu-i cunoºteam alt oaspe.
Or, cam o lunã înainte de seara de la care purcede istoria de faþã, la
birtul franþuzesc unde domnului Pantazi i se pãstra cu sfinþenie masa, în
colþul cel mai adãpostit, era la ceasul cinei zarvã mare. Ce anume prilejuise,
în strâmta încãpere, gãlãgioasa adunare a tot ce Bucureºtii aveau mai moþat,
nu þin minte, ºtiu numai cã repede sãtul de a privi acea lume anostã ºi deºartã
mã hotãrâsem tocmai sã-mi aplec nasul în taler când avu loc o intrare ce
merita într-adevãr sã nu fie trecutã cu vederea. O clipã mi se nãzãri cã,
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folosindu-se de învãlmãºeala unei cirezi tâmpe de malaci, se strecuraserã
într-un þarc douã fiare hãmesite...
Era una din acele împerecheri strânse, datorite de obicei viþiului, aºa
strânse cã de la un timp nu se mai pot închipui singuri cei ce le alcãtuiesc.
De bunã seamã tot viþiul trebuia s-o fi înnãdit ºi pe aceasta, cãci altceva ce
ar fi putut apropia doi oameni atât de deosebiþi? Unul în vârstã, cãnit ºi
ferchezuit la deznãdejde, purta pe un trup înþepenit, dar zvelt încã, un cap
cum veacul nostru nu-ºi mai dã cazna sã plãsmuiascã ºi pãrea chiar întors
din vremuri de altãdatã acel chip aprig ale cãrui trãsuri semeþe purtau pecetea
rãzvrãtirii ºi a urii. Celãlalt, mai tânãr mult, coclit însã ºi buhav, care legãna
pe niºte picioare subþiri arcuite în afarã o burticã ascuþitã, oglindea pe faþa-i
rânjitoare ºi botoasã josnicia cea mai murdarã. Cel dintâi, foarte rece, îºi
rotise încet privirea posomorâtã pe deasupra capetelor, celui de al doilea îi
jucau fãrã astâmpãr ochiºorii vioi ºi refecaþi sclipind de vicleanã rãutate. În
tot, impresia ce o da acesta din urmã era numai în paguba lui, iar alãturea de
domnul cel trufaº fãcea sã-i reiasã ºi mai respingãtoare mutra obraznicã de
marþafoi.
– Dumneata nici apã la gârlã nu gãseºti, bombãni el aºa ca sã-l auzim
noi, tot eu, tot Pirgu sireacul! Strânse familiar mâna lui Pantazi ºi ocrotitor
pe a mea ºi se aºezã la masa noastrã fãrã a mai cere voie. Însoþitorul sãu nu
luã loc decât poftit ºi dupã înfãþiºãrile de rigoare pe cari le fãcui cu atât mai
mare plãcere cu cât de mult doream o apropiere între aceste douã fiinþe,
Paºadia ºi Pantazi, aºa menite sã se înþeleagã ºi sã se preþuiascã.
Þinurãm deschis localul pânã la ziuã. Pirgu plecã ºi se întoarse de mai
multe ori, din ce în ce mai beat. Ca sã-i dovedeascã lui Pantazi, pe care din
„nene” nu-l scotea, cât îl iubea, îl tot sãruta mereu.
– Nu mã mai lãsaþi sã-l pup, fraþilor, ne rugã, cã-l trimit la Govora.
– Bufon abject, îl mustrã Paºadia, vezi sã nu te trimitem noi la Mãrcuþa!
Ar fi fost drept atunci sã mergem cu el acolo ºi noi ceilalþi trei ºi sã nu
ni se mai dea drumul. Ca sã fim împreunã, Pantazi ºi cu mine nu urmarãm
oare în viaþa lui de noapte pe Paºadia care, la rândul sãu, se lãsa cãlãuzit
orbeºte de Pirgu? Mi se dezvãlui astfel o lume nebãnuitã, cu blestemãþii la
cari, de n-aº fi fost în fiinþã martor ºi le-aº fi auzit de la altcineva, le-aº fi
crezut cã þin de tãrâmul nãscocirii. Bucureºtii rãmãsese credincios vechei
sale datini de stricãciune; la fiece pas ne aminteam cã suntem la porþile
Rãsãritului. ªi totuºi, desfrâul mã uimi mai puþin decât descreierarea ce
domnea în toate rândurile; mãrturisesc cã nu mã aºteptam sã vãd dospind
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þicneli atât de numeroase ºi de felurite, sã întâlnesc atâta nebunime slobodã.
Cum nu-mi fu dat sã gãsesc mai pe nimeni la care, mai curând sau mai
târziu, sã nu se dea pe faþã vreo meteahnã, pe care pe neaºteptate, sã nu-l
aud aiurind, la sfârºit pierdui nãdejdea sã cunosc, în carne ºi oase, fãptura
omeneascã pe deplin teafãrã la minte. Numãrul cazurilor interesante rãmânea
însã restrâns ºi, printre ele, vrednic de cercetare într-adevãr nu-l socotii
decât pe al lui Paºadia.
Am pomenit de felul cum marele meu prieten pusese cu vreo
cincisprezece ani înainte capãt lungii lupte în vãlmãºagul cãreia îl aruncase
mohorâta lui zodie ºi cum se îngropase de viu. De atunci tot ce fãcea era aºa
nesãbuit ºi fãrã de noimã, cã nu se putea sã nu dai dreptate obºteºtii pãreri
care-l decretase nebun. Omul acesta care, în ura bolnavã ce nutrea împotriva
þãrii româneºti, jurase cã se va înstrãina pentru totdeauna îndatã ce mijloace
cât de slabe îi vor îngãdui-o, când se înavuþise, ºi aºa cum poate nici nu
trãsese nãdejde, nu numai cã nu-i mai trecuse hotarele, dar se statornicise
tocmai în Bucureºti, în oraºul blestemat, plin de atâtea amintiri amare. Din
bãtrânele case ale Zincãi Mamonoaia, cumpãrate la mezat, el îºi fãcuse
meremetisindu-le de-a-ntregul ºi îngrãmãdind înãuntru tot felul de scumpãtãþi
rare, o somptuoasã sihãstrie unde trãia pe picior mare, boiereºte. Cum trãia
însã era o halimã16: ca la el la nimeni. El care de cincisprezece ani þinea
bucãtar ºi sofragiu, nu lua masa decât seara ºi atunci la birt ºi, tot de atâta
vreme, nu se culcase acasã, în pat, niciodatã. Slugile sale ce, la dorinþã, se
iveau ºi piereau, ca niºte stafii, mute, el nu le suferea sã stea cu dânsul sub
acelaºi acoperiº; ele huzureau într-o locuinþã deosebitã unde puiserã ºi-ºi
pripãºiserã neamuri sau cunoºtinþe de cari stãpânul habar n-avea ºi a rãmas
de pominã cum acesta vãzând într-o zi, pe geam, cã de la el din curte se
scoate un coºciug n-a þinut sã ºtie cine fusese mortul. Sã stau sã-i înºir toate
ciudãþeniile de soiul acesta ar fi sã nu mai isprãvesc; mã voi mãrgini dar sã
mã agãþ numai de cea mai uimitoare: Paºadia trãia cu schimbul douã vieþi.
De dimineaþa pânã seara el nu se miºca de acasã, nu se ridica de la
masa de lucru dintre cãrþi ºi hârtii, citea, scria fãrã rãgaz. În timpul acesta
nici nu fuma, sorbea câte puþin numai dintr-o ceaºcã de cafea fãrã zahãr ºi
tare. Mergeam din când în când sã-l vãd ºi era de atâtea ori pentru mine o
sãrbãtoare. Ce fiinþã aleasã, câtã deosebire între dânsul ºi ceilalþi, ce prãpastie!
De vulgaritatea consfinþitã de obiceiul pãmântului, nici umbrã la el, nici
urmã – nimic balcanic, nimic þigãnesc; pãºindu-i pragul treceai graniþa,
16

halima – situaþie încurcatã, amestecãturã.
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dãdeai de civilizaþie. Acolo era sãlaºul desfãtãrilor grave ale duhului. Cum
era atunci cu putinþã ca omul de carte ºi de Curte care ar fi fãcut podoaba
zilelor de la Weimar, sã se fi învoit a împãrtãºi de seara pânã dimineaþa
dezmãþarea unui Pirgu, ca apuseanul subþire în gusturi ºi lingav sã guste
pastrama ºi turburelul, schembeaua ºi prãºtina, ca vechiul vienez piedut în
vraja visului mozartian sã asculte ciamparalele ºi bidineaua? Îi aþipea estimp
oare voinþa, era cumva victima fãrã rãspundere a vreunei sminteli stranii?
Eu unul am crezut cã da ºi mã îndoiesc cã o altã tãlmãcire sã fi pãrut mai
fireascã oricui ar fi ºtiut ce îngrozitoare clironomie împovãra în privinþa
aceasta pe Paºadia.
Se împlinise cam un veac de când cel dintâi cu acest nume, la care se
adãogase porecla de Mãgureanu, dupã o moºioarã de danie domneascã,
fugind de undeva, de prin pãrþile turceºti, ca sã scape de ispãºirea unui
îndoit omor, se aciuiase în Valahia ºi ajunsese armaº mare. O tristã faimã
supravieþuise omului pãtat de sânge ce nu fusese vãzut râzând niciodatã. La
veneticul acesta necunoscut, despre care se zvonise cã nu-ºi destãinuia
obârºia pentru cã ar fi fost prea joasã, se învederau tocmai dimpotrivã,
trupeºte ºi sufleteºte, semnele unei înalte stirpe în cãdere: portul semeþ ºi
înfãþiºarea nobilã, trufia, cerbicia17 ºi cruzimea, lenea, sila de viaþã, setea de
rãzbunare ºi puterea de urã, semne ce trecurã urmaºilor sãi cari, de nu s-ar
fi prigonit între dânºii, dezbinaþi toatã vremea, ar fi putut încã dura o casã
puternicã ºi vestitã. Credinþa cã þara româneascã le-a fost neprielnicã nu era
lipsitã de temei, cu toate cã ºi suceala firii lor pãtimaºe ºi îndãrãtnice, bântuitã
de învrãjbire, nu numai vitregia împrejurãrilor i-a împiedicat sã ajungã la
treapta pentru care-i meneau preþioasele daruri ale minþii. Ei se arãtaserã
lacomi de învãþãturã, plãcuþi la vorbã ºi meºteri în condei, isteþi ºi destoinici,
dar fãrã ºir în ce fãceau, cu trãsneli toþi ºi cu toane, purtând fiecare în sine
plodul propriei sale pierderi ºi pieiri ºi, stând cineva sã cugete la soarta
Paºadeºtilor-Mãgureni ar zice cã asupra neamului lor apasã o neagrã
afurisenie care-l mânã fãrã înduplecare spre stingere, supunându-l mai înainte
la încercãrile cele mai grele ale restriºtei. Dezrãdãcinatã ºi rãsãditã în pãmânt
strãin, bãtrâna tulpinã bãtutã de vijelie îºi scuturase jalnic cele din urmã
frunze. Armaºul schingiuitor ºi ucigaº se prãpãdise de timpuriu, otrãvit,
zice-se, chiar de ai sãi, al doilea, serdarul, vânãtor posac, îºi petrecuse mai
toatã viaþa în Vlãsia ºi, învinuit de tâlhãrie la drumul mare ºi de batere de
17

cerbicie – tenacitate, încãpãþânare.
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bani calpi18, pierise pentru totdeauna fãrã a i se mai auzi de nume, iar fiul
sãu, pãrintele prietenului meu, pãrinte nevrednic ºi duºman, cartofor, crai ºi
beþiv, mãcinase mai multe rânduri de moºteniri ºi murise în furiile nebuniei.
La fel sfârºise, tânãr, ºi vãrul sãu, poetul, iar dintre fete, singura care avusese
parte de cununii îºi aprinsese de la lumânare pãrul în noaptea nunþii ºi arsese
de vie. Femeile ce slujiserã de matcã – greaca ursuzã ºi sanchie, clocindu-ºi
cu gura încleºtatã lunga dambla între hârdaiele de neramzi19 ºi de gazii20,
sârba hainã ºi dârjã care, pe patul morþii, scuipase grijania în barba popii
ºi-ºi dase sufletul blestemându-ºi copiii, braºoveanca zãcaºã ºi fãþarnicã
roasã de schiros21 ºi de pismã – înveninaserã mai mult acel sânge bolnav, îi
sporiserã funesta zestre de racile ºi de beteºuguri, dar ascuþiserã totdeodatã
ºi deºteptãciunea celor nãscuþi dintr-însul, acea stearpã deºteptãciune,
nesãnãtoasã ºi ea poate, care atinsese o aºa înaltã stepenã de agerime la
vlãstarul cel din urmã. În acesta, sufletele celor dinainte ai sãi cuibau
neîmpãcate, licãrind în sumbra-i privire, rânjind în zâmbetu-i sinistru, ele-i
stânjeniserã înãlþarea, îl împiedicaserã sã apunã cu falã, zâticnindu-i minunata
cumpãnire a însuºirilor ºi numai el ºtia de câte ori fusese nevoit sã-ºi
încordeze împotrivã-le toatã stãpânirea de sine, într-o luptã mai istovitoare
decât aceea cu vrãjmaºii dinafarã ºi din care nu ieºise biruitor deopotrivã
pânã la sfârºit. Într-o zi, ziua hotãrârii celei mari, le lãsase sã-ºi reia din
drepturi o parte, ridicase singur zãgazul ºi se prãvãlise în desfrâu adânc,
pânã la fund dar, ºi mã simt dator s-o spun iarãºi, degradarea nu-l înfierase
o singurã clipã cãci, dacã seara patriciul cobora în Suburra, el nu-ºi schimba
portul, nici nu-ºi lepãda însemnele, rãmânând tot aºa mãreþ în viþiu ca ºi în
virtute. Se petrecea însã atunci într-însul ceva nefiresc: treptat fiinþa lui
cãdea într-o amorþealã aºa stranie, cã acela pe care Pirgu îl târa, fãrã
împotrivire, dupã dânsul, nu arãta a fi Paºadia el-însuºi, ci numai trupul
sãu, în care singurã privirea urma sã trãiascã, din ce în ce mai posomorâtã ºi
mai tulbure, destãinuind parcã o suferinþã lãuntricã sfâºietoare. Ar fi stat
astfel, fumând þigarã dupã þigarã, sorbind pahar dupã pahar, fãrã a rosti un
cuvânt, noaptea întreagã. Cunoºteam mijlocul de a-l rechema la viaþã; deodatã
omul se înviora, ochii i se înseninau, un trist surâs îi lumina rece faþa stinsã.
Adusesem vorba de ceva din vremuri de odinioarã, de demult. ªtiam cã
vedenia trecutului, în care se cufunda cu patimã, era singurul lucru în stare
calpi – falºi, falsificaþi;
neramz – varietate de portocal cu gust amar;
20
gaz – varietate de citrice;
21
schiros – tumoare malignã fibroasã ºi tare la pipãit.
18
19

127

sã-l miºte, de trecut vorbea cu o reculegere misticã; eresul cã sufletul sãu
umbros ºi vechi ar mai fi avut cândva ºi alte întrupãri fiind singura amãgire
ce-ºi îngãduia, singura înduioºare ºi singura mângâiere. ªi aºa de puternicã
era la dânsul acea vedenie cã pe datã ne-o împãrtãºea ºi nouã – lui Pantazi
ºi mie. Începea atunci, nu mai puþin fermecãtoare, o nouã cãlãtorie, cãlãtoria
în veacurile apuse. Ne regãseam de obicei în acela, scump nouã ºi nostalgic
între toate, care fu al optsprezecelea.
Eram trei odrasle de dinaºti cu nume slãvite, tustrei cavaleri-cãlugãri
din tagma Sfântului Ioan de la Ierusalim, ziºi de Malta, purtând cu falã pe
piept crucea de smalþ alb ºi încununatul trofeu spânzurate de panglica de
cãnãvãþ negru. Rãsãrisem în amurgul Craiului-Soare, pãrinþii iezuiþi ne
crescuserã ºi ne înarmase Villena. Tineri de tot, într-o caravanã, scufundasem
pe furtunã niºte tartane barbareºti; mai târziu vitejiserãm pe uscat pentru
izbânda florilor de crin: fusesem la Kehl cu Berwick ºi cu Coigny la Guastala,
dupã cari isprãvi luaserãm rãmas bun de la viaþa ostãºeascã ºi, dornici de a
vedea ºi de a cunoaºte, plecasem, treime nedespãrþitã, în necontenit colind,
pe urmele lui Peterborough. Curteni de viþã, de la un capãt al Europei la
altul nu fu Curte sã rãmâie de noi necercetatã, tocurile noastre roºii sunarã
pe scãrile tuturora, oglinzile fiecãreia ne resfrânserã chipurile înþepate ºi
zâmbetele nepãtrunse; de-a rândul cutreierarãm Curte dupã Curte; bine
primiþi ºi bine priviþi pretutindeni eram oaspeþii Mãriilor, Sfinþiilor ºi
Luminãþiilor toate, ai Domnitorilor mari, de mijloc ºi mãrunþi, al Prinþeselor
stariþe, ai Prinþilor-egumeni ºi ai Prinþilor-episcopi; la Belem ºi la Granja, la
Favorita ºi la Caserta, la Versailles, la Chantilly ºi la Sceaux, la Windsor, la
Amalienborg, la Nymphenburg ºi la Herrenhausen, la Schönbrunn ºi la Sanssouci, la Haga-pe-Maelar, la Ermitage ºi la Peterhof cunoscurãm „dulceaþa
traiului”. În sãrbãtoarea neîntreruptã de zi ºi noapte, am petrecut cum nu se
mai petrecuse ºi cum nu se va mai petrece, ne-am înfruptat cu nesaþ din
toate desfãtãrile simþurilor ºi ale minþii cãci, deºi lipsit de mãreþie, fu veacul
binecuvântat, veacul cel din urmã al bunului plac ºi al bunului gust, pe scurt
veacul francez ºi mai presus de orice veacul voluptãþii, când pânã ºi în
biserici heruvimilor le luaserã locul Cupidonii, când, lâncezind de dor, inimile
furã aduse prinos toate zeului legat la ochi ºi noi cari am vãzut pe mult
iubitul târându-se la picioarele marchizei, pe filozoful de la Potsdam scâncind
dupã Kayserlinck ºi pe Semiramida moscovitã smulgându-ºi pãrul la moartea
lui Lanskoi, noi înºine nu scãparãm dulcei molimi – „era atât de frumos
seara sub castanii înalþi” – privind însã în femeie ºi un mijloc nu numai un
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þel, cum politica ne ispitise, adesea fãcurãm din alcovuri punte ºi pentru ca
totul sã ne izbuteascã vieþuirãm în însoþirea celor Aleºi ºi slujirãm pe
Cârmuitori. Amestecaþi din umbrã în toate urzelile ºi uneltirile, fãrã noi nu
se fereca nici desfereca nimic; prin linguºiri ºi daruri cumpãram þiitoarele
regeºti ºi ibovnicii împãrãteºti, dregãtorilor le eram sfetnici ºi cãlãuze, lucram
dupã împrejurãri la înãlþarea sau la rãsturnarea lor, îndeplineam însãrcinãri
de tot soiul: întovãrãºeam pe Belle-Isle la Frankfurt pentru alegerea
Împãratului, plecam cu Richelieu în peþit la Dresda, tocmeam la Paris pânze
de Watteau pentru marele Frederic, duceam diamanticalele Elisavetei
Petrovna sã le ºlefuiascã la Amsterdam, porunceam la Malines horbote pentru
Brühl ºi acestea toate nu pentru vânarea de avuþie sau de mãriri, ci numai
din nevoia de a fi pururi în neastâmpãr, în miºcare. Hoinari nepocãiþi, veºnic
pe drumuri, pãtimaºi de curiozitate ºi din ce în ce mai ahtiaþi dupã plãceri,
ne-am rãspândit cu frenezie sufletele în depãnarea celei mai înflorite vremi
din câte se cunoscuse, ne-am împãrtãºit din toate harurile ei ºi din toate
rãtãcirile. ªi noi am fost nebuni dupã muzicã, ne-am rãzboit pentru Rameau
ºi pentru Glück ºi asemenea celor trei Crai ne-am închinat copilului care
avea sã fie Mozart; ºi noi am avut slãbiciune de aventurieri: Neuhof,
Bonneval, Cantacuzen, Tarakhanova, ducesa de Kingston, cavalerul d’Eon,
Zanovici, Trenck s-au bucurat în ascuns sau pe faþã de sprijinul nostru, pe
Casanova, bãtrân ºi matofit l-am aciolat pe lângã Waldstein la Dux; ºi pe
noi ne-a atras ce pãrea suprafiresc: oglinda lui Saint-Germain, carafa lui
Cagliostro, hârdãul lui Mesmer, bazaconiile lui Swedenborg ºi ale lui
Schrepfner aflau la noi, cari nu mai credeam în nimic, crezare. ªi tot cu
luare aminte urmãream lucrãrile lui Scheele ºi ale lui Lavoisier. Cu încetul
legasem prietenie cu mai toþi aceia al cãror nume istoria nu se poate scuti
sã-l însemneze, ne trimiteam rãvaºe, ne abãteam întotdeauna din cale ca sã
dãm câte o raitã pe la Montbard sau pe la Ferney, prelungeam încântãtoare
popasuri la Hoditz, în Arcadia lui silezianã de la Rosswalde, spoream alaiul
Împãrãtesei în Taurida, ne desfrânam în nebunia carnavalului la Veneþia ºi,
tot între mãºti, în cealaltã Veneþie de la miazãnoapte, în braþele noastre cãdea
Regele împuºcat de Ankarstroem. Era scris ca cel mai frumos dintre veacuri
sã asfinþeasã în sânge ºi când, dupã câteva luni, vedeam trecând în par, între
fulgerãri de cuºme frigiene, capul doamnei de Lamballe, înþelegând cã timpul
nostru trecuse ºi cã, în curând, avea sã stârveascã ºi sã cadã pradã nimicirii
tot ce ne fusese pe lume drag, ne acopeream feþele ºi pieream pentru
totdeauna.
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– Ia mai lãsaþi, nene, ciubucele astea, ne întrerupea sastisit Pirgu, sã
mai vorbim ºi de muieri.
ªtiam atunci cã nici gâlceava nu era departe. Paºadia îi tãgãduia lui
Pirgu în ce priveºte sexul gingaº orice fel de pricepere. Nu cu mai puþinã
tãrie, la rândul sãu, Pirgu susþinea cã în materie de dame Paºadia era nul. Sã
fi judecat dupã femeile pe cari Pirgu i le aducea lui Paºadia, oricine ar fi
fost de pãrerea acestuia din urmã: numai otrãvuri, rable de pripas, treziturã
ºi rãsuflãturã – o adevãratã jale. Dar pentru ce atunci Paºadia care, cu banii
ce-l þineau, ar fi putut sã-ºi plãteascã tot ce era mai trufanda pe piaþã se
mulþumea cu ele lãsând sã-ºi batã aºa neomenos joc de el Pirgu cãruia numai
gustul nu-i lipsea. Vechi copoi, Goricã dibuia, pe la mahala, fete vrednice
sã slujeascã de izvod de frumuseþe, le momea cu vedenia unei vieþi uºoare
ºi bogate, le sprijinea întâii paºi pe poteca viþiului cu pãrinteascã grijã ºi, ca
un adevãrat pãrinte, nici nu se atingea de ele. Cu totul altceva îi plãcea lui.
Simþurile sale, ce arãtau respingere tocmai de ce e venust ºi pur, nu se mai
deºteptau decât la beþie ºi atunci îi trebuiau femei schiloade, ºtirbe, cocoºate
sau borþoase ºi mai ales peste mãsurã de grase ºi de trupeºe, huidume ºi
namile rupând cântarul la Sfântul Gheorghe, geamale, baldâre, balcâze. Iar
de greþoºeniile la cari se deda cu ele, vorbea atât de zdrenþãros încât ar fi
fãcut sã se ruºineze, dacã l-ar fi înþeles, porcii, chiar ºi maimuþele.
– Nu scuipaþi, rânjea el, cã-i piere gustul. Ce vreþi dacã am boalã,
dambla?
Abia se potoleau lucrurile cã, din chiar senin, izbucnea al doilea rând
de ceartã. Pentru nimic, Paºadia n-ar fi scãpat prilejul de a ponegri ce era
românesc. Pantazi îi lua întotdeauna parte, dar fãrã pornire; la unul era
înverºunarea împotriva unei fiinþe iubite care-l trãdase, la celãlalt numai
despreþul faþã de o rudã sãracã. În schimb, Pirgu ajungea sã se mire el singur
cât era de patriot ºi nu pot sã uit cum, mergând o datã sã-l iau de la o
adunare de cioclovine îmbrãcate toate în port naþional, dar fãrã a vorbi una
boabã româneºte, m-am crucit ºi eu, ca de altã aia, când l-am vãzut, dulce
pãstoraº al Carpaþilor, cu cavalul în brâu, învârtind o bãtutã zuralie cu
teozoafa Papura Jilava. Decât sã-ºi audã terfelitã biata þãriºoarã, mai bine
se lipsea de toate, se scula ºi ne pãrãsea, pentru scurtã vreme însã, deoarece
se întorcea întodeauna ºi niciodatã singur. Însoþitorii ºi-i dejuga, fãrã sã mai
cearã încuviinþare, de-a dreptul la masa noastrã, la care, în chipul acesta, în
mai puþin de o lunã, am vãzut perindându-se tot ce Bucureºtii avea mai
nãbãdãios, mai zãnatic, mai teºmenit ºi defãimat – jegul, lepra ºi trânjii
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societãþii. Pierdut, ca de obicei, în aburoasa-i visare, Pantazi nici nu-i bãga
în seamã, era de mirare numai cum Paºadia, omul atât de þâfnos, nu-i
respingea, ba dimpotrivã: îi cinstea, le întindea chiar mâna ºi, dupã oarecari
întrebãri ce le punea unora cu meºteºug, trãda a nu fi fost tocmai aºa strãin
de ce se petrecea pe lume cum îºi da aerul. Se fãcea foc însã de câte ori,
cântând: „Ah, dupã militari, infanteriºti, tunari”... Pirgu ne aducea de
subþioarã pe Poponel.
Se fãcuse cunoscut sub aceastã poreclã unul din edecurile ministerului
trebilor din afarã, bãiat de mare viitor, arãtând, ca mulþi alþii din breasla lui,
o aplecare deosebitã pentru anumite metode dosnice ale unei ºcoli foarte
discutate. Lamsdorf, Eulenburg, Mestschersky îi erau pãrinþi sufleteºti ºi
de asemenea nãºii Poponel se arãtase vrednic. Cum, pe vremea aceea, oraºul
nu era nãpãdit de numeroºi icioglani22 de meserie, Poponel trecea drept
ceva foarte rar. În fãptura sa, care de altmintreli în ce priveºte drãgãlãºia nu
lãsa decât de dorit, sãlãºluia, mistuit de toate flãcãrile Sodomei, un suflet de
femeie, sufletul uneia din acele slujnici împuþite ce dau târcoale seara
cazãrmilor. Mai mult nu voi stãrui asupra-i; ca sã-l descriu, ar trebui sã-mi
înting pana în puroi ºi în mocirlã ºi, la aceastã îndeletnicire, nu mi-aº pângãri
numai pana, dar aº spurca mocirla, chiar ºi puroiul. ªi totuºi, nu a lui era
vina: aºa era de la Dumnezeu. La apropierea diplomatului, Paºadia recãdea
în sumbra-i toropealã ºi-l aºtepta sã plece ca sã-i facã lui Pirgu imputãri
amare.
– Pânã când, îi rãspundea acesta, cu asemenea prejudecãþi trezite, pânã
când? De ce atâta prigoanã? Nu cumva ai pofti sã-þi facã dumitale curte?
Nu? – atunci ce ai cu el? Dumneata nu þii muscal cu luna? – lasã-l ºi pe el
sã-ºi ia turc cu luna. Dumitale îþi cere cineva socotealã cã umbli dupã
marcoave, dupã ºteoalfe? – el de ce sã nu umble dupã juni, dupã crai?
– Bine, stãruia Paºadia, dar pentru ce le face aºa pe dãdaca?
– Pãi altfel, lãmurea Pirgu, nu fac nici ei pe doica.
Era dat în Paºte, dat dracului. A! sã fi voit el, cu darul de a zeflemisi
grosolan ºi ieftin, cu lipsa lui de carte ºi de ideal înalt ºi cu amãnunþita lui
cunoaºtere a lumii de mardeiaºi, de codoºi ºi de ºmecheri, de teleleici, de
târfe ºi de þaþe, a nãravurilor ºi a felului lor de a vorbi, fãrã multã bãtaie de
cap, Pirgu ar fi ajuns sã fie numãrat printre scriitorii de frunte ai neamului,
i s-ar fi zis „maestrul”, ºi-ar fi arvunit statui ºi funeralii naþionale. Ce mai
„schiþe” i-ar fi tras, maica ta Doamne! de la el sã fi auzit dandanale de
22

icioglan – copil de casã, paj.
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mahala ºi de alegeri. Mai cuminte poate, dânsul se mulþumea a le pune la
cale, a trage sforile ºi în aceasta rãmânea neîntrecut. Aºa cum sucea el
treburile, cum le învârtea, cum îi prostea ºi-i zãpãcea de la mic la mare,
scoþându-se pe el basma curatã, era o minune; un târg întreg îl juca giurgiuna23
ºi noi înºine nu am fãcut tustrei oare parte din Vicleimul ale cãrui pãpuºi le
arunca una într-alta, le smucea, le surchidea, fãrã sã se sinchiseascã dacã i
se întâmpla sã le ciobeascã sau sã le sfarâme. Mai primejdioasã javrã ºi mai
murdarã nu se putea gãsi, dar nici mai bunã cãlãuzã pentru cãlãtoria a treia
ce fãceam aproape în fiecare searã, cãlãtorie în viaþa care se vieþuieºte, nu
în aceea care se viseazã. De câte ori totuºi nu m-am crezut în plin vis.
Abia se isprãvea masa, cã lui Pirgu i se ºi fãcea de ducã. Îi era omului
sete. Se gãseau pe atunci, slavã Domnului, ºi nu scumpe, vinuri de Bordeaux ºi de Bourgogne sã fi fãcut cinste unui ospãþ regesc. Lui Goricã nu-i
erau însã pe plac, el vrea un vin mai uºor, vin indigen, vin de grãdinã,
descoperea el câte unul grozav ºi ne cãra, prin cine ºtie ce fund de mahala,
sã ne cãtrãneascã cu vreo poºircã mucegãitã ºi tulbure. Adevãrat lup de
mare, Pantazi bea ce-i da de gurã, mai lesne chiar decât Paºadia care nu
bãuturã cãuta, ci larmã, luminã, lume. De acolo plecam sã încercãm alt
vinaþ; ºi-aducea el aminte de niºte ravac24 nebun, la prispa înaltã, sau de
niºte sânge-de-iepure, sã dai cu cãciula-n câini. Între douã cârciumi, luam o
cafea la Proþãpeasca sau la Pepi ªmaroþ ºi mai stam de vorbã cu fetele la un
pahar, cât rostuia Pirgu pentru Paºadia sau altcineva vreo întâlnire pe a
doua zi. Ne suiam uneori niþel la „club”, unde Paºadia þinea câteva lovituri
la drum-de-fier, din picioare, la iuþealã; aceasta însã rar, femeilor ºi cãrþilor
fiindu-le hãrãzite ceasurile dinaintea cinei. La popasul al treilea începea
cheful cu temei pe rãpunere. În jurul nostru foiau ºi forfoteau sinistre jivinele
strejinopþi ale oraºului. Cu ele Goricã se simþea la largul sãu, îºi da drumul.
Ca argintul-viu, el aluneca de la masã la masã, stârnea hohote de râs,
mulþumitã lui chiolhanul prindea chiag ºi se înfierbânta; el spunea lãutarilor
ce sã cânte, le da de bãut, se pupa cu ei în gurã, apoi îi lua la înjurãturi ºi la
palme. De altfel, cam de obicei, spre dimineaþã se lãsa cu bãtaie. Strãini de
tãmbãlãul care se umfla sãlbatic, Pantazi ºi Paºadia-ºi urmau în tãcere visarea
ca ºi cum s-ar fi aflat la mii de poºte departe, ceea ce pãrea cã le-o tulburã
era tocmai liniºtea. ªi ceva ciudat iarãºi, când se întâmpla sã nu vie Pirgu –
avea de moºit vreo poliþã cu maimuþã, sau se încurca la dardãr25 cu Mehtupciu
a juca (pe cineva) giurgiuna – a înºela, a amãgi (pe cineva);
ravac – must obþinut din struguri care nu se zdrobesc în teasc; vin obþinut din acest must;
25
dardãr – joc de cãrþi.
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– atunci chiar dacã mergeam pe unde fusesem cu dânsul, moþãiam cu paharele
dinainte, tot ce vedeam rãmânea ºters ºi fãrã viaþã, acelei lumi de noapte
însufleþitor fiindu-i numai el, el, întruparea vie a însuºi sufletului spurcat ºi
scârnav al Bucureºtilor. De aceea îl urmam fãrã vorbã; cu dânsul am tãrbãcit,
pe lapoviþã ºi pe zloatã, clisa uliþelor fãrã caldarâm ºi fãrã nume de pe la
margini, prin funduri de maidane pline de gunoaie ºi de mortãciuni, am
intrat pe brânci aproape, în zãpuºala chiþimiilor scunde, cu pãmânt pe jos ºi
spoite tot aºa proaspãt ca þigãncile ce, în flenderiþe roºii sau galbene ºi
desculþe, legate numai cu o vipuºcã de cârpã sub genunchi, se dãdeau acolo
parlagiilor ºi mãþarilor pe o bãncuþã, o cinzeacã de trascãu sau un pac de
mahorcã. ªi cu toate cã nu mergeam în familii, am izbutit sã coborâm ºi mai
jos... Adãstam apoi în piaþã, la ciorba de burtã, pânã în revãrsatul zorilor.
Zorile...
... Paºadia se oþerea, se scutura ca dupã un vis urât. Mã feream sã mã
uit atunci la chipul sãu încleºtat, sã-i întâlnesc privirea tulbure a cãrei groazã
nimic n-ar putea-o spune. Tot astfel, cu inima strânsã, trebuise sã se fi întors
în grabã, de teama sã nu fie prins de lumina zilei pe drum, strãbunul ucigaº.
Ne despãrþeam în sfârºit ducându-ne fiecare leºurile: Paºadia ºi Pantazi de-a
dreptul acasã, eu la baia de aburi, Pirgu la moaºã sã-l tragã cu oþet de
trandafiri ºi cu opodeldoc. Deºuchieturile lui, oricari ar fi fost, ajunseserã
sã parã la dânsul aºa fireºti cã, în Jarcaleþi, unde sta cu pãrinþii, pe mahalagiii
vecinaºi nu-i mai cuprindea mirarea când îl vedeau întorcându-se dimineaþa
cu douã flaºnete cântând fiecare altceva, cu ursul, cu cãluºarii sau cu
paparudele, pe saca, pe targã sau cu dricul.
Dar trista viaþã de petrecere în care ne îngãlasem avu cel puþin o urmare
fericitã. În scurt timp, o nobilã amiciþie legã pe Pantazi de Paºadia. Sufleteºte,
cred cã mai vârtos decât cunoºtinþele ºi curtenia îi apropiase tristeþea, deºi a
unuia era albastrã ºi linã ca acele seri ce se întorc, zice-se de demult, iar a
celuilalt o neagrã ºi neþãrmuritã gheenã. Cum Pantazi lua mai totdeauna pe
seama lui cheltuiala de noapte, ºi într-aºa fel cã nu încãpea din partea lui
Paºadia împotrivire, acesta se hotãrî sã-l ospãteze la rândul sãu, dar nu la
birt, ci la el acasã. Se scoaserã pentru întâia oarã din dulapuri ºi lãzi
pânzeturile de masã de Olanda, farfuriile ºi cleºtarurile de Boemia, argintãria
suflatã cu aur. Sofrageria fu bogat înfloritã cu trandafiri galbeni ce cãpãtau
strãvezimi de cearã în galeºa luminã chihlibarie a acelei dulcegi zile de
toamnã, cea din urmã frumoasã a anului. Mã simþeam aºa departe de
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Bucureºti ºi mi se pãrea cã acel prânz însemna sãrbãtorirea reîntoarcerii lui
Paºadia dintr-o lungã pribegie, a lepãdãrii lui de Pirgu.
Deºi poftit, acesta nu venise. Dupã masã, trecuserãm într-o încãpere de
cel mai preþios rococo vienez, îmbrãcatã toatã, pereþi ºi mobile, în mãtase
ºofranie cu poleieli de argint întruchipând flori de nufãr, salonul lui Kaunitz
cum îl numeam, deoarece era împodobit de un fastuos portret al cancelaruluiprincipe în mantaua Lânei-de-aur ºi ticluit întocmai dupã una din odãile de
primire a vechiului sãu Gartenpalast din Mariahilf. Paºadia era menit sã
trãiascã în acel decor aristocratic atât de potrivit cu fiinþa ºi cu sufletul sãu,
la dânsul cãrturarul ºi cugetãtorul fiind altoiþi pe un ciocoi borât cãruia,
când i se întâmpla sã se afle ca atunci cu vreunul din semenii lui, în mãsurã
sã-l priceapã, îºi da pe faþã toatã râia. Mut de uimire, Pantazi nu se mai
sãtura sã-i admire nobila demnitate a þinutei, severa stãpânire asupra
miºcãrilor ºi vorbirei, amãrãciunea acelui viu sarcasm ce geruia sclipitor,
mai rece decât omãtul, mai tãios decât oþelul, mai înveninat decât omagul ºi
încã nu mã domiresc cum ºi le putuse însuºi, cãci dacã adevãrat e cã,
trebuindu-i veacuri ca sã se plãmãdeascã, datina rãmâne apanagiul exclusiv
al sângelui, de unde acel strop albastru foarte pur care, respingând prihana
corcelilor, înflorea în fiinþa lui pe neaºteptate atât de semeþ; ce tainicã înrudire
îl lega de acei slãviþi dregãtori mari din trecut, de chipurile cãrora îi plãcea
sã se înconjoare ºi de ale cãror îndãrãtnicii, apucãturi ºi gusturi era aºa
îmbâcsit, cã ei înºiºi de ar fi fost rechemaþi la viaþã, s-ar fi recunoscut mai
degrabã într-însul decât în propriii lor urmaºi? Atunci am înþeles însã pentru
ce i se strigase „raca”, mi-am dat seama cât de monstruos trebuise sã fi
pãrut ºi de strãin dezrobiþilor ºi feciorilor de lele ce se nãpustiserã toþi asupra-i
ca sã-l sfâºie ºi sã-l nimiceascã.
ªi, în vreme ce seara pogora, iar convorbirea lâncezise, fãrã voie îmi
trecea prin minte tot ce auzisem despre Paºadia. Pe socoteala lui se trãncãnise
atâta! Brusca lui trecere de la sãrãcia lucie la avuþie înfierbânta încã, dupã
atâþia ani, închipuirile: ba cã era în slujba unei puteri strãine, ba cã pentru a
nu da în vileag lucruri de mare gravitate i se plãtea scump tãcerea – de
altfel, în afarã de acele case în care bãgase la bani cu nemiluita nu i se
cunoºtea nici un soi de avere sub soare, nici izvor de câºtig ºi doar cãpetenie
de tâlhari sau calpuzan26 nu era ca bunicu-sãu, ori de, mai ºtii minune. Se
spunea iarãºi cã tocmai de la serdar i se trãgea procopseala. Ajuns în adânci
bãtrâneþe, mult bogat ºi singur, acesta, simþind cã i se apropie sfârºitul, îºi
26

calpuzan – falsificator de bani; om rãu.
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chemase nepotul la dânsul, în þara îndepãrtatã unde trãia cu nume schimbat
ºi-l lãsase moºtenitor. E drept cã din încâlcita cronicã a vieþii prietenului
meu lipseau file, fuseserã ani întregi când se dase afund, nu-l mai zãrise
nimeni, îl crezuse lumea mort. Misterul în care-i plãcuse întotdeauna sã se
învãluie fãcuse sã iasã un alt rând de zvonuri; bunioarã se scornise cã în
zãvorâta sa locuinþã, împresuratã de grãdini el þinea ascunsã, ori închisã, o
femeie, o femeie nu în toate minþile; uneori, noaptea, se auzeau venind din
partea locului þipete. Un fapt divers – sinuciderea în împrejurãri ciudate a
unui cunoscut personagiu bucureºtean, a cãrui soþie întreþinea, se zice,
legãturi vinovate cu Paºadia – dase bârfelii înverºunate prilej sã-ºi atingã
culmea: se murmurase cã, prins asupra faptului ºi încolþit, acesta nu se codise
sã adaoge la lanþul de nelegiuiri al neamului sãu o însângeratã verigã.
Asemenea istorii chiar de ar fi fost þesute în gherghef de adevãr nu m-ar fi
interesat prea mult; mie ce-mi zgândãrea curiozitatea era altceva, tocmai
ceea ce scãpase tuturor celorlalþi din vedere. Destul de des, Paºadia spunea
cã pleacã pentru câteva zile la munte, dar care era acel tainic Horeb, de
unde se întorcea cu puteri proaspete, nu ºtia, nici nu se întreba nimeni. Ar fi
fost firesc sã presupun cã fãptura oþelitã, care sãptãmâni întregi din douãzeci
ºi patru de ceasuri dormea cel mult câte douã ºi nici acelea în pat, mergea sã
caute în aerul balsamic al înãlþimilor ºi în singurãtatea lor adâncã pacea ºi
odihna ºi mi-aº fi mãrginit presupunerea la atât, dacã demult, fiind copil,
n-aº fi auzit, la mãtuºa mea, de la o cocoanã bãtrânã, cam rubedenie cu
Paºadia, cã acesta avea, în rãstimpuri, furii, „pandalii” groaznice, dar cã,
simþindu-le când îi vin, se-nchidea el singur înainte ºi sta ascuns pânã-i
treceau. Între aceste lucruri se fãcuse în capul meu o legãturã la care nu mã
puteam gândi fãrã sã nu mã cutremur.
Ieºind de acolo cu Pantazi, gãsii pentru întâia oarã ciudat cã despre
acestãlalt, omul care-mi pãruse un prieten de când lumea ºi uneori chiar un
alt eu-însumi, nu ºtiam încã nici cum îl chema adevãrat: în þifrul încununat
ce se vedea pe unele din lucrurile sale, lipsea tocmai slova începãtoare a
numelui sub care era cunoscut. Nemulþumit eram însã departe de a fi; la
plãcerea de a mã bucura de prietenia a douã fiinþe atât de unice fiecare,
s-adãoga aceea, pentru mine nepreþuitã, de a mã afla între douã taine ce
puse, ca douã oglinzi, faþã-n faþã, s-adânceau fãrã sfârºit. Mã-ntrebam numai
dacã din ele avea sã mi se dezvãluie vreodatã ceva?
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Spovedanii
„... sage citoyen du vaste univers.”
La Fontaine
Pirgu o luase dar spre Poºtã, noi spre Sãrindar. Ceaþa se fãcea tot mai
deasã, umezeala mai pãtrunzãtoare. Intrarãm în localul cel mai apropiat, la
Durieu, în dosul Bãncii Naþionale ºi ne aleserãm în fund masa, în colþul cel
mai ferit. Dar, în acea searã, prietenul nu era în apele lui: nu povestea, nu
bea, nu fuma. Ofta doar întruna ºi se ºtergea la ochi. Dupã ciudata bucurie
ce nici cu un ceas înainte îi fãcuse nu mai puþin ciudata ocarã a Penei, el
cãzuse într-o întristare deopotrivã ciudatã. Atât de terciuit nu-l mai vãzusem
pânã atunci. Îl pândeam discret, ºtiind cã în asemenea clipe uºurare se aflã
în destãinuire, simþeam cã aºa ceva nu era departe. ªi nu mã-nºelam: îndatã
ce se reculese puþin, cu glas ºovãitor el începu:
– Îþi sunt dator o lãmurire, amicul meu. Nu ºtiu cum þi s-a pãrut cã pânã
acum nu þi-am spus cine sunt dar, te rog, iartã-mã; nu a fost într-adins. De
dragul dumitale care mi-ai arãtat atâta prietenie, am voit, din capul locului,
sã-mi calc hotãrârea de a rãmâne „incognito” timpul cât voi fi silit sã
zãbovesc pe aici ºi dacã nu am fãcut-o încã, e numai fiindcã a lipsit prilejul.
Aveam de povestit atâtea altele! Cu dumneata mi-a plãcut sã retrãiesc treizeci
de ani de cãlãtorii, tot cu dumneata, de nu te plictiseºte, îmi voi retrãi astãsearã
copilãria ºi întâia tinereþe.
Pentru aceasta ne vom întoarce în Bucureºti, deoarece de felul meu
sunt bucureºtean; lumina zilei am vãzut-o pe Podul-de-pãmânt, în casele
pãrinteºti din faþa Viiºoarei. De viþã sunt însã strãin, – ºi aici, întremându-se
deodatã, glasul i se polei parcã de trufie.
...sunt grec, urmã el, ºi nobil, mediteranean; cei mai vechi strãbuni
ce-mi cunosc erau, în suta a ºaisprezecea, tâlhari de apã, oameni liberi ºi
cutezãtori, vânturând dupã pradã mãrile în lung ºi-n larg, de la Iaffa la
Baleare, de la Ragusa la Tripoli. Din Zuani cel roºu, prin doi din fiii sãi,
purced cele douã ramuri ale neamului. Cã la obârºie am fi barbari, cum s-a
strãduit sã mã convingã când i-am fost oaspe în palatul sãu din Catania,
capul ramurii siciliene, zisã cu pardosul27, fiindcã la vechea noastrã stemã:
– pe scut sprijinit de monoceri înlãnþuiþi, în câmp albastru lebãda de argint,
luându-ºi zborul cu gâtul strãpuns de o sãgeatã purpurie – a adãogat, în
cinstea unei înrudiri ilustre, în câmp de aur cu chenar de sângeap un pardos
27
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negru; cã am fi fost normanzi, se prea poate, de vreme ce toþi, pânã la cei
din urmã doi, el ºi cu mine, am pãstrat ca însemne trainice de stirpe pãrul
roºcat ºi ochi albaºtri, dar netãgãduit rãmâne numai cã mã trag din corãbieri
ºi e singura mea deºertãciune, cãci dacã strãmoºii ar fi pe alese, cum se cam
obiºnuieºte la casele mari, pe cel dintâi l-aº voi tot corãbier; mi-ar plãcea sã
cobor din acel Thamus cãruia odinioarã, în pustietatea unei seri pe valuri,
un glas tainic i-a poruncit sã meargã sã vesteascã moartea Marelui Pan.
Încolo, nu mã fãlesc cu nimic, nici chiar cu sângele vãrsat sub flamurile
Eteriei de ai mei, cei din ramura cu lebãda, ce de la Candia a trecut prin
Fanar în Rusia ºi-n þãrile româneºti.
Dacã nu sunt însã eu mândru de neamul meu, el trebuie sã fie de mine.
Mai frumos nu se putea sã sfârºeascã. Însuºirile lui de mãrinimie ºi de avânt,
duhul de jertfã, imboldul firesc cãtre ce e mãreþ, precum ºi acel anume lipici
ce l-a ajutat sã prindã ºi sã se înalþe pretutindeni unde l-a purtat soarta, se
îmbinã la mine toate în aºa desãvârºitã armonie, mulþumitã cred faptului cã
în vinele mele nu se învrãjbeºte sânge deosebit: pãrinþii mei erau rude de
aproape, veri primari. Cam de aceeaºi vârstã ºi orfani amândoi, fuseserã
crescuþi împreunã ºi între dânºii înflorise de timpuriu o idilã pe care, în
pofida prejudecãþii, o consfinþiserã prin cãsãtorie.
Am fost copil unic. Asupra capului meu se resfrângea via lor iubire, ei
priveau cu duioºie oglindindu-se în fiinþa mea contopite sufletele lor gemene,
mã împresurau de mii de îngrijiri. Nici laptele ce l-am supt n-a fost strãin.
Binecuvântat fie cerul cã mi-a hãrãzit o pruncie fericitã. La ea de câte ori
mã gândesc mi se înfãþiºeazã, fâlfâind în vãzduhul senin al unei dimineþi de
primãvarã, zboruri albe de porumbei. E cea mai îndepãrtatã din amintirile
mele. ªi e totdeodatã un simbol.
Dar copilul atât de alintat nu era vesel; sufletul meu a fost întotdeauna
împãienjinat de acea uºoarã melancolie a firilor prea simþitoare, aºa simþitoare
cã pânã ºi mângâierile le fac sã sufere, pânã ºi plãcerea le rãneºte. Cu cât
înainte de a-l citi pe Lucreþiu îmi dasem seama cã din izvorârea voluptãþii
rãzbate ceva amar care se ascunde înnãbuºitor în însãºi mireasma florilor.
Nu-mi închipui sã se afle mulþi oameni pe cari viaþa ºi vârsta sã-i fi
schimbat atât de puþin cât pe mine. Pânã la moarte voi rãmâne acelaºi: un
visãtor nepocãit, pururi atras de ce e îndepãrtat ºi tainic. Eram foarte mic
când, uitând de joacã, mã furiºam în grãdinã sã ascult de dupã uluci cum o
femeie pelticã îngâna cu glas slab, alãturi, un cântec, acelaºi, parcã o aud:
„O pasãre-n zbor, râu de plãcere, eu vin a plânge a mea durere”... ºi apoi
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suspina cu caturi, îndelung. De la un timp, nu s-a mai auzit cântecul... Pe
înserate, îmi plãcea sã mã aºez cu Osman, dulãul, pe prispã ºi sã privesc
cum rãsar stelele.
Din întâii ani ai vieþii mele, acum când m-am întors în locurile unde
i-am petrecut, ºi poate ca semn al ivirii bãtrâneþii, amintirile de soiul acesta
se deºteaptã tot mai vii, ating uneori chiar nãlucirea. Mi s-a întâmplat, în
Ciºmegiu, sã mã revãd aievea, copil, aºa cum eram acum o jumãtate de
veac, când sub aceiaºi copaci mã purta de mânã mama Sia.
Alãturi de pãrinþii mei, în inima mea îºi are locul mama Sia, buna noastrã
mama Sia, femeia de încredere care i-a dãdãcit ºi crescut pe dânºii ca ºi pe
mine. Era privitã ca o rudã, se ºoptea cã era chiar, simbrie nu primea, sta cu
noi la masã ºi ne chema pe nume, bombãnea ºi socrea pe toþi din casã, unde
stãpânã de fapt era dânsa; mama nu ºtia de nimic.
Mama era o pãpuºã, pãpuºa cea mai drãgãlaºã, cea mai dulce. De
frumuseþea ei mersese vestea; s-o fi vãzut despletindu-ºi bogatul pãr ca
mierea arsã ºi sã fi întâlnit adânca privire a ochilor ei albaºtri cu sprâncene
negre, ai fi zis cã una din acele albe Magdalene zugrãvite în zilele cele mai
galeºe ale decãderii ºcoalei italieneºti pogorâse însufleþitã din cadrã. Deºi
am iubit-o pânã la idolatrie, tot mi se pare cã n-am iubit-o destul ºi la gândul
acesta mã cuprinde remuºcarea. O cântare ce se stinge, o floare ce se scuturã,
o stea ce cade mi-aduc de dânsa negreºit aminte ºi atunci icoana ei se
adumbreºte de farmecul celor pieriþi înainte de vreme aºa duios cã nu o pot
întrezãri decât prin lacrimi.
La tata am þinut altfel, simþimântul ce s-a închegat cu încetul pentru
dânsul a purces de la judecatã, întemeiat pe admirare. În coconaºul sclivisit,
cu mâini de femeie, care la Paris trecuse drept englez, dupã înfãþiºare ºi
felul de a se purta, se dezvãluiserã virtuþi rare, un caracter. Învãþãtura lui ºi
ocrotirea domnitorului Alexandru Ioan, la care se bucura de mare trecere, îl
fãcuserã sã fie numit de-a dreptul la Curtea de Apel ºi repede înaintat la
Înalta Curte. Fusese apoi deputat. Secularizarea averilor mãnãstireºti ºi
împroprietãrirea þãranilor i se datoresc în mare parte lui. A fost cel mai tânãr
dacã nu ºi cel mai de seamã dintre acei câþiva bãrbaþi cu vazã ce, dupã
rãsturnarea lui Vodã-Cuza, s-au retras din viaþa politicã pentru totdeauna.
Eram bãiat rãsãrit când, într-o dupã-amiazi, au venit la noi doi boieri
necunoscuþi ºi au stat închiºi cu dânsul în salon mai bine de un ceas. Înainte
de plecare, tata i-a lãsat niþel singuri ºi a trecut în iatac la mama, apoi s-a
întors ca sã ducã pe neaºteptaþii mosafiri pânã în uliþã, la trãsurã. Seara am
aflat cã tata ceruse ºi învoirea mamei ca sã nu primeascã sã fie ministru.
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De altfel, de teama ca liniºtea ce domnea în cuibul nostru sã nu fi fost
câtuºi de puþin tulburatã, tata nu lua nici o hotãrâre fãrã sã n-o fi întrebat ºi
pe mama, lucru care-ºi avea, fireºte, ºi neajunsurile lui. Din pricina ei, deºi
în belºug, trãiam mai prejos de puterile noastre mult, viaþa ce duceam nu
era, dupã cum s-ar fi cãzut, boiereascã ºi de vreo schimbare cât de uºoarã în
ale ei, mama avea groazã. Niciodatã dânsa n-a voit sã se miºte din Bucureºti;
sã fi mers ºi ea la þarã, la vie, la bãi – ferit-a sfântul – ºi trebuie sã fi avut
hazul lor cãlãtoriile acelea cu chervanul la Borsec sau la Zaizon. Pânã ºi de
acasã se urnea greu. Cine ar fi crezut cã tocmai dintr-însa era ursit sã nascã
omul care avea sã ocoleascã pãmântul de mai multe ori!
Biatã mama, câte avea! Era friguroasã cum nu se mai poate, de cãldurã
pãtimea, soarele sã n-o fi atins ori vântul, lumina îi fãcea rãu, întunericul o
apãsa, la zgomotul cel mai uºor tresãrea speriatã. Dacã vedea sânge, leºina.
În petreceri – ºi era atât de sãrbãtoritã – nu afla decât obosealã. Prietene de
seama ei nu þinea sã aibã; în schimb, la noi s-aduna zilnic un guraliv sobor:
cocoºneþe de mahala uºarnice, puþind a sãrãcie, preotese, moaºe, dulceþãrese,
femei de rând meºtere sã dea cu cãrþile sau sã citeascã în cafea. Cheful ei
era sã se îmbrace þãrãneºte, cu vâlnic ºi maramã, sã-ºi atârne la gât mãrgean
ori lefti ºi mãrturisea cinstit cã lãutarii îi plãceau mai mult decât opera
italieneascã. „Anicuþa trage a prost”, avea obiceiul sã spunã despre mama
tuºa Smaranda. ªi când, la moartea acesteia ne-au rãmas casele cele mari
cu paraclis de la Ciºmeaua Roºie, tot mama a fost care n-a voit sã ne mutãm
în ele, zicând cã pe Podul-de-pãmânt, sau de pastramã, dupã porecla veche,
era mai frumos. Avea poate dreptate: între Sfântul Constantin ºi Sfântul
Elefterie, de la Giafer la Pricopoaia, acolo unde azi stãpâneºte paragina, se
þinea grãdinã de grãdinã, numai pomi roditori, liliac, bolte de viþã. Muºeþelul
ºi nalba nãpãdeau curþile, pretutindeni leandri, rodii, lãmâiþã, la ferestre se
înghesuiau ghivecele de garoafe, de muºcate, de cerceluºi, de indruºaim de
ºiboi. Iar dincolo peste gârlã, închizând zarea, se împânzea, scãldat în
verdeaþã, dealul Cotrocenilor!
Prietenul se opri aci, zâmbind, îºi aprinse cu tabiet þigara, porunci cafele,
vin. ªi reluã numaidecât firul povestirii.
– ... Într-un salon viu luminat, cocoane în malacov, încãrcate de scule,
boieri cu favoriþi sau cu imperiale, la grumazul cãrora scânteie briliantele
Niºanului, se apleacã adânc ca sã sãrute mâna unei bãtrâne îmbrãcatã în
verde, o bãtrânã puþinticã la trup ºi uscãþivã, cu pãr cãnit morcoviu, cu ochi
spãlãciþi albaºtri. Are însã aerul atât de mãreþ: ea stã dreaptã, capul îl þine
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sus, cãutãtura-i e semeaþã, vorba rãspicatã ºi poruncitoare. De ºapte ani de
când s-a întors din cea din urmã cãlãtorie la Baden-bis, ea nu mai iese din
casã ºi, pentru cã singurãtatea îi e urâtã iar somnul rar, în fiecare searã,
dupã-masa de douãsprezece tacâmuri, are pânã târziu sindrofie.
Cu dânsa avea sã piarã una din rãmãºiþele întârziate ale lumii de
odinioarã, ea apucase încã vremurile bune: în 1871, când a rãposat, mergea
pe optzeci ºi opt de ani ºi era de ºaptezeci ºi doi vãduvã, dupã o scurtã
cãsnicie cu un beizadea grec, un copilandru gãman care se îndopase cu
coacãze ºi avusese încurcãturã de maþe. De atunci nu voise sã se mai mãrite
ºi-ºi petrecuse o bunã parte din acea lungã viaþã „înãuntru”, peste tot printre
ce era mai strãlucit în nobilime. Credincioasã prejudecãþilor acesteia pânã
la habotnicie, ea ar fi fãcut pe oricine sã-i ierte îngâmfarea îndatã ce ar fi
auzit-o vorbind; darul ce avea în privinþa aceasta fiind mai uimitor decât
însãºi þinerea ei de minte; ca sã spunã un mãrunþiº, un fleac de nimic, avea
felul sãu anume; când povestea, citea parcã dintr-o carte frumoasã. De
altmintreli o stanã de bun simþ, un munte; nici eresuri la dânsa, nici ciudãþenii
deoarece nu pe socoteala ei trebuia pusã aceea singurã de a nu se fi îmbrãcat
niciodatã altfel decât în verde, nici purtat alt soi de piatrã scumpã afarã de
smarande28. Cu timpul, verdele se întunecase, se ascunsese sub un înveliº
de horbotã neagrã ºi numai când au culcat-o în sicriu, au mai gãtit-o dupã a
sa dorinþã, cu rochia de lastrã nerãmzie pe care o purtase ca mireasã.
Odihneascã în pace! Din recunoºtinþa ce-i pãstrez, mi-am fãcut lege;
osebit de însemnata ei stare, ea mi-a lãsat acea comoarã sfântã care e datina,
fiinþa mea lãuntricã toatã e fãureala ei, numai a ei; dãscãlindu-mã întru cele
înalte, ea a deºteptat în mine vechile nãzuinþe. De la dânsa am învãþat cã fac
ºi eu parte din aceia cãrora le e de la Dumnezeu dat sã porunceascã, cei ce
prin avuþie ºi faimã se înalþã deasupra muritorilor de rând. Iar ananghia
clipelor hotãrâtoare de mai târziu ale vieþii mele, am înfruntat-o numai cu
ajutorul amintirii ei; în frigurile îndoielii ºi ale obidei, vedenia Luminãþiei
sale mi-a rãsãrit întotdeauna înainte, mult seninã, în veºmânt verde, scânteind
din cap pânã-n picioare de pietre verzi.
Eram zilnic adus dupã-amiazi la dânsa. Acolo stam de faþã la dichiseala
ei ce se prelungea pânã seara. Estimp istorisea. Protipendada a trei sferturi
de veac o cunoscuse în fiinþã, vãzuse de mai multe ori pe Napoleon I, care
odatã-i vorbise, fusese cu tatãl ei la Viena în vremea Congresului, danþase
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cu împãratul Alexandru ºi cu Metternich, primise în Italia omagiile lui
Chateaubriand ºi ale lui Byron. Ca sã nu piardã pensia de general-maior a
caimacamului, ce din porunca împãratului Nicolae i-a fost slujitã ºi ei toatã
viaþa, de la 1830 nu mai cãlcase în Franþa pe care, de când cu rãzboiul
nelegiuit, cum îl numea, din Crimeia, o ura de moarte. Totuºi, dupã greceascã,
bineînþeles, limba de care se slujea mai cu drag era franþuzeasca, o
franþuzeascã de veche Curte, cuprinzãtoare ºi înþepatã, mirosind a pergamutã
ºi a mosc. Când însã i se întâmpla sã pomeneascã de ceva din trecutul
neamului nostru, o da pe româneºte ºi atunci povestirea se lumina mistic;
dânsa gãsea întovãrãºiri sublime de cuvinte ca sã spunã lunga încumetare
împotriva pãgânului cotropitor, nepregetata mucenicie, evlavia învingând
asprul drum. Cu ce suflu vorbea de trãdãrile celor doi mari dragomani ºi de
crunta-le ispãºire, de celelalte capete, opt la numãr, retezate de iatagan în
mai puþin de o sutã de ani, de fuga în Rusia, de aþâþarea a douã rãzboaie ºi
de stârnirea Eteriei. Ca istoriile acestea nimic n-avea darul sã mã încânte;
plãcerea cu care le ascultam, tot mai vie, ºi-atingea culmea când venea rândul
amintirilor din îndepãrtata ei copilãrie, atât de îndepãrtatã ºi de înfloritã,
petrecutã numai în desfãtãri ºi în rãsfãþuri. Bãtrâna pe care o vedeam în
oglindã, spilcuindu-se între lumânãrile devreme aprinse, fusese una din cele
trei nestimate pentru cari sângeraserã atâtea inimi. ªi priveam visând, cadra
în care erau înfãþiºate, þinându-se dupã mijloc, tinere, bãlane, cu ochi albaºtri
ºi sprâncene negre, tustrele: Bãlaºa, Zamfira ºi Smaranda. Botezându-le
astfel, mama lor, cãimãcãneasa Pãuna, o hãrãzise pe fiecare pietrei scumpe
ce-i alesese de naºã, legând-o cu jurãmânt ca toatã viaþa alta sã nu poarte ºi
sã se îmbrace numai în coloarea acelei pietre. Ai zice cã e dintr-un basm, nu
e aºa? – ºi nu e, într-adevãr, decât un amãnunt din minunatul basm al acelei
Domniþe a alintãrilor care fu strãbunica. ªi-l voi povesti odatã de-a-ntregul
ºi vei afla atunci, poate cu mirare, cã gusturile subþiri ºi deºertãciunile
mãrunte, iubirea de flori ºi de miresme, de scumpãtãþi, podoabe ºi odoare,
pofta de huzur ºi de risipã ne vin de pe partea româneascã, prin dânsa, nu,
cum s-ar crede, de la greci. Tot de la ea ºi frumuseþea. Curiozitatea de a ºti
de la cine am moºtenit deosebitele înclinãri ale firii mele m-a împins a
cerceta cum era aceea a strãmoºilor, dar în afarã de ce apucasem sã prind de
la bãtrâna mãtuºã, mãrturiile fiind rare, n-am descoperit mare lucru, aºa cã
n-am putut da de urma celei mai ciudate: e vorba de neînvinsa slãbiciune ce
am de þigani – ai bãgat fãrã îndoialã de seamã cât mã înduioºeazã amãrâta
lor soartã, cu ce drag stau la sfat cu dânºii în graiul lor despreþuit? L-am
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învãþat de mic, la cuine29, de la moº Stan piftierul, unchiaº aproape orb,
rãmas dupã dezrobire, pânã la moarte, în curtea noastrã unde se ºi nãscuse.
Cu vederea, pierduse ºi somnul ºi, iarna-vara, ziua-noaptea sta cu luleaua
în gurã la vatrã. I-era mare foc de mine; când se întâmpla sã am fierbinþealã
– mã deocheam lesne ºi se speria lumea din casã – mi-l aduc aminte cum
mã lua în braþe ºi mã legãna plângând. Deopotrivã prietenoase îmi surâd
din trecut, cu dinþi albi, ºi alte chipuri de þigani ºi de þigãnci; cu o þigancã am
gustat întâia oarã dragostea, o þigancã de la zid. Purta floare roºie la ureche
ºi umbla danþând. Aveam ºaisprezece ani. Era pe vremea salcâmului, seara,
dupã ploaie. I-am dat un galben ºi am uitat s-o întreb cum o cheamã. ªi
n-am mai întâlnit-o.
Îmi înºirã, în chipul acesta, cu privire la una sau la alta, felurite istorii.
Reieºea din ele cã primise o creºtere cum nu se putea mai îngrijitã ºi cã
învãþase temeinic sub luminata priveghere a tatãlui sãu care plãnuise sã-l
trimeatã sã urmeze vreo ºcoalã înaltã la Paris, dar cocoana Anicuþa, sprijinitã
de Sia, se împotrivise. De altfel nici el nu se împãca bucuros cu gândul unei
despãrþiri de acei pãrinþi atât de iubitori, ce se purtau cu dânsul ca un frate
ºi o sorã mai mari, cum arãtau de la o vreme chiar ca înfãþiºare. Ar fi dus dar
cu ei împreunã acea viaþã retrasã ºi tihnitã înainte, pânã cine ºtie când, dacã
în 1877, puþin dupã ce el împlinise douãzeci de ani, nu izbucnea rãzboiul. Îi
dau aici iarãºi cuvântul.
– Mersei sã-i aduc tatei la cunoºtinþã hotãrârea mea de a pleca negreºit
la oaste, hotãrâre de la care nimic pe lume n-ar fi fost în stare sã mã abatã.
Marele Alexandru Nicolaevici, Cezarul pravoslavnic, trãsese sabia împotriva
vrãjmaºului de moºie, ºi din clipa aceea pentru mine, viu sau mort, loc de
cinste nu mai putea fi decât acolo unde fâlfâiau steagurile împãrãþiei Sfinte
de Rãsãrit. Tata mã întrebã cu spaimã ce avea sã zicã mama? – ºi te las
sã-þi închipui uimirea lui când îi spusei cã dânsa, la care fusesem mai înainte,
îmi dase voie. Ce s-a petrecut atunci într-însa rãmâne o enigmã. ªi minunea
– cãci altfel cum aº putea-o numi – nu se mãrgini la atât. Deodatã o cocoanã
foarte mare se deºteptã în pãpuºã. Deschise casa de la Ciºmeaua Roºie ºi o
prefãcu în spital pentru rãniþi, în totul dupã cum o tãia pe ea capul ºi arãtând
atâta pricepere cã parcã pânã atunci numai cu asta se îndeletnicise. La rândul
sãu, tata primi o însãrcinare pe lângã principele Gorceakoff, între neamul
cãruia ºi al nostru fuseserã legãturi de prietenie. Înnodai ºi eu una, mai
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înaltã, ce se consfinþi în focul luptei – vã povestii mai adineaori ceva de
Serghie de Leuchtenberg. Sã fi trãit... Cu moartea lui, la care am fost martor,
începea pentru mine un dureros ºir de încercãri. Întorcându-mã acasã, aflam
cã mama nu mai era. Ca ai dânsei toþi, ea nu înþelesese sã se cruþe. Greu
rãcitã în cumplita iarnã a rãzboiului, nu voise sã se îngrijeascã ºi, într-o
încordare semeaþã îºi fãcuse tânjind boala pe picioare. Departe de soþ ºi de
copil, îºi dase istovitã sufletul în braþele mamei Sia, fãrã o cârtire, fãrã o
lacrimã, seninã pânã la sfârºit. Viteji cãrora ea le alinase chinurile au dus-o,
plângând, pe umerii lor la groapã. Grozãviile rãzboiului mã pregãtiserã sã
pot îndura aceastã loviturã care, în schimb însã, îl nimicea pe tata; adesea
mai puþin am suferit s-o ºtiu pe ea moartã decât sã-l vãd pe dânsul viu.
Sãrmanul nu mai era de recunoscut, slab ºi gârbov cum ajunsese, cu plete
cãrunte încâlcite ºi cu barbã, cu unghii netãiate ºi negre, murdar, soios... O
deznãdejde sfâºietoare se oglindea în ochii lui sticloºi ce-i trãdau, chiar
dacã nu vorbea, rãtãcirea minþii. Jalea lui casnicã nu-l fãcuse sã uite de
mâhnirea ce-i pricinuise pierderea Basarabiei; de nu prindeam de veste la
timp, apuca sã trimitã înapoi cordonul Sfintei Ana, al cincilea din cele ºase
cu cari a fost cinstitã casa noastrã. Am înþeles din capul locului cã nu-mi
rãmânea decât sã mã resemnez: omul era osândit. Nu se mai hrãnea, nu
dormea, bea întruna la þuicã ºi fuma fãrã încetare. A mai dus-o aºa câteva
luni ºi a mers sã-ºi ia locul de veci lângã mama. Curând apoi culcam la
picioarele lor ºi pe mama Sia ºi rãmâneam singur pe lume.
Mi-a trebuit vreme sã mã reculeg. Aproape nu mã miºcam de acasã,
târziu am început sã fac plimbãri cãlare afarã din oraº. Cu prilejul acesta
am bãgat de seamã cã la pod, la „Marmizon”, îmi ieºea mai totdeauna înainte
o fatã foarte frumoasã. De la un timp, mi-era un fel de grijã cã n-aveam s-o
întâlnesc ºi dacã se întâmpla aºa mi-era ciudã. Pe nesimþite, plãcerea ce de
la început îmi fãcuse sã o vãd a ajuns o nevoie ºi era din ce în ce mai
amestecatã cu duioºie; ziua, noaptea chipul ei îmi rãsãrea în tot ceasul înaintea
ochilor, nu mã puteam gândi la dânsa fãrã sã nu mã tulbur, iar când mã
aflam în faþa ei mã cuprindea o sfialã pânã atunci necunoscutã, care m-a
împiedicat îndelung sã-i vorbesc. Ce-mi pãrea ciudat în toatã istoria asta nu
era cã mã îndrãgostisem – îmi venise ºi mie rândul – dar cã mã îndrãgostisem
tocmai de fata cu pricina, deoarece, de la fire, nu simt atragere decât pentru
femeile oacheºe, cât mai oacheºe, ºi dânsa era bãlanã ºi albã pânã la
serbezime, aºa cã nu trebuie sã te mire, amice, dacã am sã-þi spun cã, deºi
am iubit-o cu patimã, nici o clipã fãptura ei, chiar având-o aproape, n-a
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aºteptat într-a mea o bãnuialã mãcar de poftã trupeascã; ceea ce a fãcut ca
tainicul meu simþimânt de iubire sã se închege a fost numai mila. Când am
auzit-o pe Wanda, aºa o chema, mãrturisindu-mi plângând traiul ei chinuit
de vitregia nevestei a doua a lui tatã-sãu, un polonez, beþiv se înþelege, care
o ducea de azi pe mâine cu prãsila lui din ce brumã agonisea cârpind haine
ºi curãþind pete, ºi am aflat cã umblau s-o vândã, cum fãcuserã ºi cu o sorã
a ei mai mare, pentru ca s-o scap m-am hotãrât sã trec peste prejudecãþi ºi
s-o ridic pânã la mine. ªtiam ce vâlvã urma sã stârneascã fapta mea, o ºtiam
prea bine, dar nu de judecata celor vii mi-era teamã, ci de a celor morþi,
cãrora nu deopotrivã mã puteam scuti sã le dau socotealã ºi erau nopþi
înfrigurate de nesomn când îi vedeam aievea, înºiraþi ca în vechile icoane
greceºti pe fund de aur roºu ºi þepeni în caftanele lor de sarasir30, pe acei
trufaºi arhonþi purtându-ºi în mâini capetele tãiete, iar privirile lor
neînduplecate întorcându-se cu scârbã de la mine, vânzãtorul. Sã dau înapoi
n-aveam însã tãria ºi mã lãsam târât în voia soartei. Anul cernit era pe sfârºite,
puþin mã mai despãrþea de ziua logodnei, poruncisem chiar inelele.
Or, în dimineaþa când le aduceam de la giuvaiergiu cu numele noastre
sãpate, gãsii la poartã, pe laviþã – stam încã pe Podul-de-pãmânt, calea
Plevnei, cum i se schimbase numele – pe cocoana Elenca a sameºului, una
din cele mai de ispravã mahalagioaice prietene cu mama; mã aºtepta sã-mi
spuie ceva. Avui o presimþire... Am poftit-o în casã. A jelit-o întâi pe cocoana
Anicuþa, dar îndatã ce lacrimile i-au dat rãgaz, s-a ridicat cu strãºnicie
împotriva a ce pusesem la cale, zicând cã aº fi sãvârºit mare pãcat chiar
dacã Wanda ar fi fost o fatã cinstitã, necum o târâturã care se întinsese cu
toþi derbedeii ºi trecuse pe la doftor ºi pe la moaºã. Rãmãsei încremenit.
– De nu crezi, maicã, adãogã ea, stai o datã noaptea la pândã dupã
unsprezece sã vezi singur cum îºi bagã hãndrãlãul pe fereastrã. Sã þi-l spun
ºi cine e: Fane al vãduvei, zugravul, ãla care cântã cu armonica.
Mi se puse atunci un junghi la inimã, urechile pornirã sã-mi vâjâie ºi
se-nvârti casa cu mine. Eram rãnit de moarte. Cum însã, oricât de zguduitoare
ar fi împrejurãrile, nu-mi pierd sãrita, judecai ºi atunci rece. Cã înainte s-o
fi cunoscut, lipsitã cum era de pazã ºi de creºtere ºi înconjuratã de pilde ºi
de îndemnuri rele, greºise, era sângeros pentru mine, nu însã de mirare, dar
ca sã-ºi batã în aºa hal joc de obrazul meu, ºi cu cine, în ajunul logodnei,
asta covârºea orice mãsurã ºi nu puteam sã i-o iert. ªi mi-am adus aminte cã
punând mama o datã sã-mi ghiceascã norocul, îmi dase cã de toate fericirile
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am sã am în viaþã parte, numai de dragoste nu. Am mulþumit cocoanei Elenca
ºi i-am spus sã fie pe pace. Când, dupã obicei, la ceasul prânzului a venit
Wanda, m-a gãsit îmbrãcat de drum, strângând curelele geamantanului. Am
nãscocit cã trebuia sã plec degrabã pentru câteva zile la þarã. În tot timpul
mesei, am scrutat-o pe furiº; afarã de blândeþe ºi de nevinovãþie, pe chipul
ºi-n privirea ei nu se citea nimic. Am cunoscut atunci chinul, sfredelitor
între toate, al îndoielii, mai ales cã-mi pãrea ºi cu totul de necrezut ca fiinþa
aceasta sã nesocoteascã atât de nebuneºte cel mai de pismuit noroc ce una
de teapa ei ar fi putut visa. Am plecat împreunã cu trãsura, pe dânsa am
lãsat-o la ea acasã, iar eu am ieºit pe drumul Cotrocenilor, am ocolit jurîmprejur oraºul ºi pe înserate m-am întors pe la Capu-podului la Ciºmeaua
Roºie. Am intrat în paraclisul demult pãrãsit, unde nu mai cãlcasem din
copilãrie, am aprins un muc de fãclie rãmas din alte vremuri ºi, cerând
mijlocirea duhului domniþei Smaranda pe lângã Cel-de-sus, m-am cufundat
în rugãciune.
Harul ceresc nu întârzie sã se reverse asupra-mi, la razele sale înþelesei
cã tot ce se întâmpla era spre izbãvirea mea, care sta numai în înºelãciunea
Wandei sau în grabnica ei pieire. Dumnezeu nu îngãduia ca stema casei
noastre, ce de la l8l2 se rãsfãþa sub cununã de comite pe pieptul vulturului
cu douã capete rusesc, sã fie prihãnitã. ªi îngânai: „Nu nouã Doamne, ci
numelui tãu veºnicã fie-i slava!” ªi unde m-a apucat, de ce era sã fãptuiesc,
o groazã!... Am plecat de acolo împãcat cu soarta, redobândit. Gândurilor
fioroase ce pritocisem tot drumul le luaserã loc teama ºi dorinþa ca Sãmeºoaia
sã nu fi minþit ºi când, peste douã ceasuri, am avut dovada vie a trãdãrii, în
însãºi durerea mea am aflat uºurare. Acum, cã fiinþa în care întrupasem
visul de iubire al tinereþii mele era pentru mine pierdutã, mi-am zis cã
nu-mi mai rãmânea decât s-o dau uitãrii.
Dar nu mi-a fost cu putinþã. Nici astãzi, dupã treizeci de ani, dragostea
mea pentru dânsa nu s-a stins, depãrtarea ºi timpul au fãcut-o însã misticã:
nu pe Wanda însãºi o mai iubesc, nu fãptura ei care, dacã mai e pe lume, e
schimbatã, ofilitã, îmbãtrânitã, ci amintirea, nespus de duioasã ºi de dulce.
Iar la femeile ce s-au perindat de atunci în viaþa mea, ceea ce am iubit a fost
numai vreo asemãnare cu dânsa: la unele am gãsit pãrul ei galben sau ochii
verzui, la altele tristeþea surâsului, legãnarea mersului ori melodia glasului
ce mã fermeca atât... Iatã pentru ce deunãzi i-am dat dreptate lui Paºadia,
când spunea cã în amor nu vede decât fetiºism. Da, fetiºism, fetiºism...
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Dete din umeri ºi lepãdã þigarea cãreia, de liniºtit ce povestise, îi
rãmãsese scrumul întreg. Ceru poame, un vin mai vârtos, alt rând de cafele.
ªi gustând, ºi sorbind, urmã.
– Ca sã mã ameþesc, mã aruncai în vâltoarea vieþii de petrecere, ºi cu
aºa avânt cã am speriat cu desfrâul ºi cu risipa Bucureºtii. Vreme de un an,
la Ciºmeaua Roºie, unde mã mutasem, chefurile pânã la ziua albã s-au þinut
lanþ. Din ce era mai stricat, îmi fãcusem o numeroasã curte: când plecam la
vânãtoare sau dam câte o raitã pe la mãnãstiri eram cu un alai de cel puþin
douãzeci de trãsuri încãrcate cu vârf, baºca feciorii cu merindele ºi taraful
meu de lãutari. E drept cã n-a fost o singurã datã ceva, cât de neînsemnat,
care sã fi lãsat de dorit, se întrecea o lume sã-mi facã voile ºi sã mã desfete;
se mergea adesea cu zelul chiar prea departe: era de ajuns sã spun peste zi
cã-mi place o femeie ca seara s-o gãsesc la mine în aºternut. Erau bãrbaþi
cari mi-aduceau nevestele ºi fraþi surorile. Dar mã þinea tare scump ºi, ca sã
fac faþã la atâta cheltuialã, dupã ce-am bãtut la papuc ce moºtenisem bani
gheaþã, am fãcut datorii peste datorii. Cum dam de fund, nenea Scarlat, zis
„Ibric”, un ticãlos de boier bãtrân, samsar, geambaº ºi mai ales altceva, îmi
fãcea numaidecât rost de împrumut cu dobânzi sãlbatice. Mã încurcam din
ce în ce mai rãu; când venea câºtiul, arenzile ºi chiriile mi se plãteau cu
propriile mele poliþe pe cari eram nevoit fireºte sã le primesc. Atunci iscãleam
altele ºi aºa am iscãlit mereu, uneori fãrã sã mã uit ce, pânã când, trimiþându-l
într-o dimineaþã pe nenea Scarlat dupã parale, mi-a adus rãspunsul cã
înþãrcase bãlaia ºi cã în curând trebuia sã mã rãfuiesc de toate socotelile. ªi
mã povãþuia, rânjind, sã vând mai bine de bunãvoie ce aveam decât sã las sã
mã vânzã cu toba; îmi gãsea el cumpãrãtor. Îl poftii ca deocamdatã sã-mi
caute, ºi fãrã zãbavã, ceva zimþi: era în ajunul zilei mele de naºtere ºi þineam,
într-un anume scop, s-o prãznuiesc în lege. Îi încredinþai câteva din sculele
domniþei Smaranda, niºte paftale, sã le puie amanet.
– Am avut, zise el, întorcându-se cu bani buni, mare noroc; un sfert de
ceas de întârziam, rãmâneam cu buza umflatã, pleca prietenul din Bucureºti.
N-am întrebat nici de data asta cine era acel tainic cãmãtar; ce mã mai
privea? L-am însãrcinat pe nenea Scarlat cu pregãtirile ºi poftirile pentru a
doua zi, iar eu m-am închis în salonul „Nestimatelor”, unde pânã seara am
ars hârtii de familie. Am cinat la „Hugues”, singur, apoi am luat-o rara pe
uliþi. Nu pot uita acea aburoasã ºi rece noapte de april, parcã bãtutã cu
smântânã de lunã plinã ºi uºor îmbãlsãmatã de zarzãrii înfloriþi, noapte care
pentru mine avea sã fie cea din urmã. Sã nu-þi închipui cã voiam sã mã
146

prãpãdesc fiindcã îmi pierdusem averea; era dimpotrivã: risipisem tot pentru
cã, demult încã, mã hotãrâsem s-o sfârºesc cu viaþa de care eram sãtul;
priveliºtea ei mi-adâncise înnãscuta tristeþe, în plãcerile ei aflasem numai
dezamãgire ºi dezgust. ªi ca sã pier dintre cei vii, alesesem ziua în care
împlineam douãzeci ºi trei de ani. Aveam sã plec din mijlocul petrecerii ºi
sã nu mã mai întorc; nimeni n-avea sã descopere ce se fãcuse cu mine, taina
pieirii mele avea sã rãmâie în veci nepãtrunsã – luasem toate mãsurile. Pânã
în zori, dulci vedenii din anii copilãriei mi-au rãsãrit înainte, înduioºându-mã, dar fãrã sã mã ºi tulbure; seninãtatea cu care cei din sângele
meu au ºtiut sã întâmpine moartea nu m-a pãrãsit câtuºi de puþin nici pe
mine. Când liniºtit, m-am întors acasã, am gãsit o fiþuicã, sositã seara târziu,
prin care eram chemat sã mã înfãþiºez negreºit la amiazi la tribunal. Era
pentru a mi se aduce la cunoºtinþã cã, în ajun, fusese omorât unchiul meu
Iorgu.
Deºi îi veneam nepot de veri primari, nu-l cunoºteam nici din vedere.
Cãsãtoria nepotrivitã din care se nãscuse ºi, în urmã, alte neînþelegeri îl
îndepãrtaserã pe tatãl sãu ºi pe dânsul pentru totdeauna de celelalte rude. La
fireasca lui duºmãnie faþã de ele, duºmãnie înveninatã de neputinþa de a le
vãtãma întru ceva, se rãspunsese cu un despreþ adânc pe care astãzi nu mã
mai învoiesc a-l împãrtãºi. Era un om! În loc sã se mulþumeascã a trândãvi
coconeºte cu ce descurcase din moºtenirea pãrinteascã, se înhãmase de
timpuriu la o grea muncã, þinuse în arendã moºii, bãlþi, vãmile, ocnele, poºta,
fãcuse negoþ întins de cherestea ºi de lânã, ridicase han în Bucureºti ºi schelã
la Dunãre ºi norocul îi rãsplãtise cu îmbelºugare îndrãzneala ºi hãrnicia.
Rãzboiul, în vremea cãruia de fapt fusese marele proviant-maistru al oºtilor,
fãcuse dintr-însul cel mai bogat om din þarã, ceea ce nu-l împiedica sã dea
sume de batjocurã, un galben-doi, cu camãtã pe amanet la nevoiaºi. În lupta
pentru înavuþire nu se îngãima cu alegerea mijloacelor. De curând, câºtigase
astfel cu cârcota ºi cu mita vechea judecatã ce avea cu dârjii moºneni de la
Toroipanu pe Neajlov pentru partea lor de moºie ºi plecase sã facã
mãsurãtoarea. Când intrase în pãdurea din vecinãtate, pe unde trece drumul,
se pomenise deodatã înconjurat de numeroºi þãrani înarmaþi ºi oprit. Se
ridicase atunci în picioare ºi scosese douã pistoale, dar, înainte sã apuce sã
tragã, fusese înºfãcat, rãstignit pe scara trãsurii ºi rãpus într-un chip fioros.
Eram poftit sã fiu de faþã la ruperea peceþilor, puse de cu searã la
posomorâta lui locuinþã din Mântuleasa. Nu mi-aº fi închipuit sã poatã cineva,
oricât de zgârcit, trãi într-o asemenea sãrãcie. Am stat nepãsãtor cât a þinut
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cercetarea, afarã de o clipã de vie uimire când s-a deschis namila de dulap
de fier, ºi nu din pricina comorilor dintr-însul, ci pentru cã printre ele zãrisem
paftalele ce i le dasem în ajun lui nenea Scarlat sã le zãlogeascã. Ieºirã apoi
la ivealã ºi poliþele mele toate; un teanc gros. Ei, ce sã-þi spun mai mult? –
au scotocit ºi au scorbolit peste tot, au puricat fiecare petec de hârtie; de
diatã31 însã nici urmã, aºa cã, la ceasul tocmai pe care îl sorocisem sã fie
acela al sfârºitului meu, mã vedeam pus, ca ruda cea mai de aproape a
ucisului, în stãpânirea uriaºei sale averi.
De întorsãtura aceasta a lucrurilor, pe atât de neaºteptatã cât de fericitã,
la început, mai mult decât mine s-au bucurat cei ce trãiau de pe urma mea,
lipitorile. Crezuserã cã dase iar Nan de gãvan. Grabnicã le-a fost însã
dezamãgirea ºi amarã. S-ar fi zis cã de la unchiul necunoscut o datã cu
starea moºtenisem ºi ceva din apucãturi. Curând am închis casa de la
Ciºmeaua Roºie ºi m-am mutat în Mântuleasa, cai, trãsuri, câini de preþ, am
desfãcut tot, slugilor de prisos le-am dat drumul, de prieteni m-am cotorosit,
petrecerilor le-am pus cruce. ªi n-am mai zãbovit pe aici o zi mai mult
decât mi-a trebuit ca sã-mi rostuiesc daraverile în vederea unei lipse pentru
totdeauna.
Fiindcã, de hotãrârea de a pieri nu m-am rãzgândit pe deplin, am
schimbat numai felul, alegând în locul morþii îndepãrtarea. Chiar altminteri,
cu vremea, aº fi isprãvit tot prin a mã înstrãina, aici ce mai rãmânea sã mã
ispiteascã? Mãririle poate? Dar în þara unde tata nu voise sã fie ministru ºi
strãbunicul sã fie domn, ce mai puteam eu râvni? ªi apoi, libertatea nu
mi-aº fi jertfit-o nici pentru ca sã port steaua împãratului în gvardie. De
acum, stãpâni aveau sã-mi fie numai fantasia ºi capriciul. Altfel ar fi însemnat
sã mã arãt nevrednic de atâta noroc.
Am ºi avut; cu carul. Sã vezi. Mai îmi rãmãsese de stat în Bucureºti o
noapte. Înainte sã mã culc voind sã-mi iau dintr-un scrin paºaportul, când
am dat sã trag sertarul unde îl pusesem, acesta, fiind prea plin, s-a înþepenit.
A trebuit un ceas sã-l smucesc ºi sã-l zgâlþâi ca sã-i dau de hac ºi atunci altã
bucurie: nãzdrãvanul de paºaport, cum era deasupra, cãzuse dupã sertare,
iar sertarele nu ieºeau de tot din rafturi. Mi-a venit sã fac scrinul þãndãri cu
toporul, doar din slãbiciunea ce am de vechituri – era un „Empire” de mahon
de toatã urâþenia – l-am cruþat, mulþumindu-mã sã-i desprind o scândurã
din dos. Mi-am gãsit paºaportul ºi nu singur. Se mai afla acolo, mototolit,
31

diatã – testament.
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un plic mare galben cu cinci peceþi de cearã neagrã. Pe el sta scris: „Testamentulu”, cu u scurt, „meu”.
Strãbãtut de un fior neîncercat pânã atunci, m-am uitat jur-împrejur,
deºi ºtiam bine cã eram singur în casã. Afarã, dupã obloane, rãpãia ploaia
de octomvrie. Am desfãcut plicul ºi, cu rãsuflarea tãiatã, am citit voinþa cea
din urmã a unchiului: întreaga sa avere miºcãtoare ºi nemiºcãtoare o lãsa
Eforiei spitaliceºti. Am privit cu groazã cumplita unealtã care, cãzutã în alte
mâini decât ale mele, ar fi fost pentru mine ucigãtoarea, am privit astfel
pânã ºi cenuºa în care s-a prefãcut dupã câteva clipe. Cã nu a fost drept ce
am sãvârºit, se poate, socotealã nu am de dat însã decât Celui veºnic, care
dupã cum spunea mãtuºa Smaranda, pentru pãcatele noastre are cumpãnã
deosebitã ºi înºealã la cântar. ªi nu roºesc cã m-au fãcut sã tremur câteva
rânduri scrise, pe mine care nu mai ºtiu de câte ori am privit fãrã a clinti
Moartea în faþã; nu, pentru cã de data asta era vorba de averea mea ºi pe
lume altceva nu am sacru, pentru mine averea e totul, eu o pun mai presus
de cinste, de sãnãtate, de viaþã, chiar ºi dacã în acea noapte, la amintirea
cãreia mã tulbur încã, ar fi fost nevoie sã fãptuiesc ceva mai grav decât sã
nimicesc o zdreanþã de hârtie, ei bine, aºa cum mã vezi, crede-mã, nu aº fi
pregetat... Nu eram un sãrac cu duhul!
Ar fi fost ºi pãcat sã las sã-mi scape din mâini acele bogãþii; fãrã ele
stirpea nu s-ar mai fi înturnat, înainte de a asfinþi, la adevãrata ei menire,
singura fireascã, aceea de a trãi liberã pe valuri. Am convingerea cã nobila
întrebuinþare ce le-am dat a rãscumpãrat, mai cu prisosinþã decât ar fi fãcut
cea hotãrâtã de unchi, nelegiuirile cu preþul cãrora el le dobândise. În treizeci
de ani de periple, am plutit mai mult poate decât laolaltã toþi corãbierii
strãbuni ºi adesea i-am simþit bucurându-se întru mine care le-am purtat
praporul cu lebãdã sãgetatã pe mãri de dânºii nici mãcar bãnuite, pe toate
mãrile...
Fãcu semn chelnerului, care începuse a ne da târcoale sã vie la platã.
Localul se deºertase. Ieºirãm ºi noi. Afarã se limpezise ºi era frig.
– Da, amice, zise el, dupã ce fãcurãm câþiva paºi, averea! Sã nu fi fost
grija ei, nu m-aº mai fi întors eu pe aici. Zurbaua din nouãsute ºapte m-a
pus pe gânduri ºi, ca sã nu fiu întruna cu inima sãritã cã-mi pierd moºiile,
m-am hotãrât, în sfârºit, anul ãsta, primãvara, sã vin sã le vând, sã le vând
chiar în pagubã. Mi s-au dat însã preþuri nebuneºti ºi de cine-þi închipui? –
de þãrani! Mi-a fost scris sã mã mai procopseascã odatã oamenii ãºtia; nu,
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adevãrat îþi spun, nu ºtii ce de ispravã sunt ºi de cuvânt dar ºi câtã deosebire
între cei pe care i-am vãzut în copilãria mea la Ciºmeaua Roºie, târându-se
câineºte la scarã, jos, în faþa mãtuºei Smaranda, orbiþi parcã de razele mãririi
ei ºi copiii lor, fruntaºii de azi, înfipþi, privindu-mã ºi vorbindu-mi de la om
la om. ªi m-a mirat iarãºi de unde atâta bãnet pe obºtiile lor ca sã poatã
cumpãra treizeci ºi opt de mii de pogoane de câmp ca nimica. Am socotit cã
tot aºa lesne avea sã meargã ºi cu vânzarea clãdirilor din Bucureºti, m-am
înºelat însã amarnic; pentru cea mai ponositã, o biatã prãvãlioarã pe la
Bãrãþie, de opt luni mã poartã cu vorba niºte pârliþi de negustoraºi; nici
când mi-am pus pãcura pe acþiuni la Amsterdam – pãcura care mi-aduce
peste trei sferturi din venit – n-a fost atâta tocmealã. Au înþeles pesemne cã
sunt zorit sã plec.
Cu tot farmecul atâtor amintiri scumpe, ºederea în oraºul acesta mi-a
pãrut din ceasul sosirii un surghiun ºi aºa-mi pare oriunde mã aflu pe uscat,
cu pãmântul mã împacã numai patima florilor, singura pe care dorul de
mare n-a putut-o înnãbuºi în mine... Ca strãbunica Pãuna, care a adus pentru
întâia oarã în Valahia mai multe soiuri ºi le sãdea la Pajera cu pogoanele,
sunt ºi eu nebun dupã flori; pentru orchideele mele, nu pentru mine – eu le
sunt doar oaspe – am cumpãrat „quinta” manuelinã ce, pe þãrmul Oceanului,
într-un colþ lusitanian de rai, a adãpostit odinioarã iubiri regeºti. În jilãveala
îmbãlsãmatã ºi caldã a serelor ei uriaºe, cu stupi de albine ºi ape vii, mã
odihnesc visând între douã pribegiri; la poalele grãdinilor ei atârnate, mã
voi îmbarca îndatã ce voi simþi cã mi se apropie sfârºitul pentru cãlãtoria
cea din urmã...
... Dar de ce or fi închis peste tot, sã fie aºa târziu? ªi, privind cerul
scânteietor de noiemvrie: Da, e foarte târziu; vânãtorul cu arme de aur,
Orion, apune de frica Scorpiei ce se caþãrã pe pragul Rãsãritului. Zorile
sunt însã departe, e vreme sã ne suim la mine sã mai bem.
Am plecat din strada Modei când se aprindeau felinarele, cam buimãcit
de ce mai aflasem.
Þinând sã înlãture cât mai mult putinþa de a fi recunoscut în Bucureºti,
unde voia sã fie singur cu amintirile lui ºi nestânjenit în miºcãri, ***
încercase, înainte de a se întoarce, sã-ºi schimbe înfãþiºarea. Lãsându-ºi
plete, mustãþi, barbã ºi ticluindu-ºi un port simplu ºi ºters, el izbutise aºa
bine cã, dupã un an aproape, tot i se mai întâmpla sã se întrebe, zãrindu-se
pe neaºteptate în oglindã, dacã era într-adevãr el. Un alt om luase fiinþã ºi
curând avu ºi nume: prin localuri i se zicea conu Pantazi, ceea ce-l fãcea sã
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presupunã cã era luat în noul sãu avatar drept un „Sosie” ce se chema astfel
ºi cu care se mira cum de nu i se întâmplase încã sã se întâlneascã.
ªi-mi arãtase fotografiat adevãratul sãu chip, ras, cu tâmplele tunse, cu
barbeþi scurþi – gentleman desãvârºit în þinutã elegantã de bord. L-am privit
cu nepãsare, cãci nu acesta-mi pãruse un prieten de când lumea ºi chiar un
alt eu-însumi, ci celãlalt, despre care ºtiam acum, ºi nu fãrã oarecare
melancolie, cã nu era decât un deghizament vremelnic, menit a fi peste
puþin lepãdat pentru totdeauna.
Teama cã în urma acestei dezamãgiri prietenia noastrã sã nu-ºi piardã
cumva din farmec fu tot aºa deºartã ca nãdejdea de a mã întoarce devreme
acasã. O sãptãmânã nu mã întorsei chiar de loc. Mã mutai la Pantazi – îl voi
numi tot astfel – care, vãzând cã afarã se pusese pe ninsoare cu viscol, se
claustrã în vãtuita sã locuinþã unde fãcu noapte. Nici nu era nevoie de ieºit;
gazda îi învãþase toate tabieturile, se da peste cap ca sã-l mulþumeascã.
Paturile – mie mi se pregãtise unul în salon – erau tot timpul desfãcute,
masa pusã, candelabrele aprinse. Sobele duduiau. În piroteala lungilor
vegheri, spovedania vieþii sale de înþelept cetãþean al universului, se depãnã
nesilitã, întreagã. Dintr-însa se desluºea singura putinþã a tristeþii ce mã
ciuda la el atât de mult: omul fusese prea fericit.
Nimic mai odihnitor ca felul acela de trai, nici mai dulce. Nu ne gândeam
încã sã-l schimbãm nici unul, deºi vremea rea contenise, când, într-o
dimineaþã – ºtiam dupã ciocolata ce ni se slujise cu puþin înainte – gazda
veni, îmbufnatã ºi roºie, sã-i spuie lui Pantazi cã-l cautã un domn, un domn
care înjura grozav, cu un câine. Fusese cu dânsa de o mojicie nemaipomenitã.
Pantazi mã rugã sã vãd eu cine putea fi, iar el ºi cu franþuzoaica ridicarã
perdelele ºi stinserã lumânãrile.
Odatã cu ziua, târând dupã el un mopsuleþ zgribulit într-un valtrap roºu,
intrã Pirgu. Aflarãm cã Paºadia, care se întorsese în ajun, umblase dupã noi
din local în local toatã noaptea ºi-l însãrcinase pe dânsul sã ne pofteascã,
dacã ne dã de urmã, din partea lui, la prânz. Pantazi primi fãrã codire.
L-întrebai pe Gore ce era cu însoþitorul lui care mârâia la Pantazi ºi începuse
sã latre.
– E al lui Haralambescu, mã luminã el, are Tinculina Gaiduri o cãþeluºã
în dârdorã, tot „carlin”, fatã mare, ºi i-l duc. M-am fãcut codoº de câini.
Nopþile ce petrecurãm de rândul acesta cu Paºadia furã astâmpãrate,
demne: Pirgu nu ne mai cinstea cu prezenþa lui decât rar, în treacãt, ºi atunci
vorbea numai politicã. – Liberalii, ne pisa el, îºi luau catrafusele; pânã la
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Anul nou, 1911, cel mai târziu, adicã peste trei sãptãmâni, conservatorii
veneau la putere, boierii – Take era curãþat. ªi-ºi da un aer grav, potrivit cu
înalta slujbã în care zicea cã are sã fie pus de apropiatul viitor guvern.
Cu toate cã-l ºtiam lacom peste mãsurã, în stare sã râme în scârnã dupã
un gologan, am înþeles din capul locului cã nu leafa era adevãrata lui þintã,
dar ce anume râvnea, n-aº fi bãnuit dacã, în ziua de Moº ajun, la o þuicãrealã
mai prelungitã în doi – „doza pentru adulþi” – nu mi-ar fi spus el singur.
Încã demult plãnuia sã se însoare, pentru cãpãtuialã, bineînþeles, fusese
însã sictirit de câte ori încercase; chiar de se întâmplase uneori sã-i placã
fetei, nu se învoiserã, în ruptul capului, pãrinþii ºi ostracismul acesta nu
trebuia pus, cugeta el, decât pe seama faptului cã n-avea „carierã”, altmintreli
ce-i lipsea ca sã fericeascã o soþie, frumos ºi tânãr, „manierat” ºi cult, cum
pretindea a fi? Dar, în faþa chezãºiei unui ministru cã scumpul sãu ºef de
cabinet este bãiat serios ºi de viitor, un ministru gata sã-l cunune, ar mai fi
încãput vreo împotrivire? Odatã numit, avea sã meargã la sigur, ºi se vedea
„barosan”, „gagiu”, cu cotoare, palat de casã în Bucureºti, vie pe rod la
Valea Mieilor, moºie nu mai ºtiu unde, zestre nu glumã, bez un singur cumnat
cu un singur plãmân. ªi cânta: „ºi-are mã, ºi-are mã”! Îl întrerupsei ca sã-l
întreb dacã se gândise ºi la cele douã paraferne ce puteau veni în urmã:
copiii ºi coarnele?
– Dumneata sã fii sãnãtos, îmi rãspunse el liniºtit, a avut frageda ºi de
una ºi de alta grijã dinainte. Paraferne de astea se trec cu vederea, nu vin la
masã.
Mã înfundase. Îi cerui sã-mi spuie cine avea sã îi facã rost de numire?
– Paºa, îmi ºopti el tainic, la ureche, deºi eram singuri.
– Îl crezi cã poate?!
– Oho! Nici nu-þi închipui ce fudulii are þapul ãla bãtrân, sã vrea numai
sã le mai puie o datã pe taler, atunci sã vezi comedie.
– Dar de ce nu vrea? încercai eu sã-l descos. Drept rãspuns, Goricã
fluierã scurt de douã ori, bâþâind douã degete lângã tâmplã. Apoi plecã, mai
mult de-a-ndãratelea. ªi-mi fãcu de la uºã semnul lui Harpocrat32.
Într-una din serile dintre Crãciun ºi Anul nou, mã aflam pe calea
Victoriei, unde domnea o însufleþire neobiºnuitã. Vânzãtorii de ziare îºi
desfãceau teancurile din fugã, zbierând cât îi þinea gura: „Demisia
guvernului”. În dreptul grãdinii palatului, auzii cã mã cheamã cineva dintr-o
birjã cu coºul ridicat. Era Pirgu.
32

Harpocrat – zeul tãcerii în mitologia greacã.
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– Doctore, îmi zise, du-te numaidecât la Paºadia ºi spune-i sã lase tot la
o parte ºi sã meargã negreºit, astã-searã chiar, cât mai iute, sã vorbeascã în
daravera mea, sã strângã ºurubul, dar negreºit.
Îl întrebai de ce nu se duce el singur?
– N-am timp, mã lãmuri, sunt ocupat cu înmormântarea: a murit Miºu;
trebuie sã-i dau nemângâiatei vãduve o mânã de ajutor; în ceasurile grele
s-aratã prietenia. Acuma vin de la cimitirul ovreiesc ºi alerg la jurnal. A! e
dihonie mare pentru case; Faibiº, Nachmansohn bãtrânul, era mofluz, le-a
fãcut pe un loc cumpãrat pe numele rãposatei balabuste, mama lui Miºu;
ºi-a bãgat toatã averea în ele. Ei, ºi s-a curãþat: Miºu le lasã Raºelichii, în
regulã – o crezi proastã? – ºi bãrbatul dintâi, Penchas, ce-a avut, tot ei i-a
lãsat; s-o vezi în doliu, diavoliþa, picã, picã! Parºivã muiere, mon cher, pe
onoarea mea! Miºu trãgea sã moarã ºi noi în odaia de alãturi... tu comprends?
lipitoare nu altceva, m-a dãulat. Du-te numaidecât, pânã nu iese bacceaua,
hoaºca, contez, nu e aºa? ªi porunci birjarului, înjurându-l, sã mâne. Vino
poimâine la cimitir, îmi mai strigã cu capul afarã, depãrtându-se, iau cuvântul.
***
„Profundum est cor super omnia – et homo
est – et quis cognoscet eum?”
Jer. XVII, 9
Înarmat cu îndrãzneala ce ai când mergi sã ceri pentru altul, peste un
sfert de ceas sunam la Paºadia.
Era acasã: în curte, mai în fund, licãreau felinarele unui cupeu.
De data asta, nu fui introdus ca de obicei de-a dreptul în odaia de lucru;
bãtrânul fecior care-mi deschisese ºi mã uºurase de palton ºi de pãlãrie, mã
rugã sã aºtept. La intrarea mea, vestibulul era luminat numai de flacãra
câtorva buturugi ce ardeau voios în largul cãmin; pâlpâiala ei însufleþea
straniu vechile pânze de pe pereþi, dezvelind într-însele, zguduitoare, ca pe
niºte ferestre deschise asupra trecutului, priveliºti dintr-o lume de mucenicii
ºi de patimi. Rezemaþi în suliþi, sutaºi de ai lui Domiþian sau de ai lui Decie
ºi cãlãreþi ai pustiului, pe sirepi sãlbatici, sorbeau cu voluptate cruda agonie
a fecioarelor rãstignite ºi a copilandrilor sãgetaþi sub goana sumbrã a norilor
deasupra mohorâtelor frunziºuri. Eram la Paºadia. În acele cadre vãzui
simbolul chinurilor sale sufleteºti.
Policandrul se aprinse, înmiindu-se în oglinzi. Peste puþin, feciorul se
întorcea sã-mi spuie cã eram poftit sus.
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Urcai pentru întâia oarã scara strãjuitã de sfincºi baroci ºi fui purtat
prin niºte încãperi ºi mai ticsite de lucruri de preþ decât cele de la catul de
jos, având aerul de muzeu nu de locuinþã. La pragul celei din urmã, mã
oprii surprins câteva clipe.
Fãrã îndoialã cã nu pentru a merge la casa de întâlnire, nici la tripou, se
îmbrãcase Paºadia în frac, îºi pusese lentã, cruci, stele. Aceasta nu era nimic
însã pe lângã schimbarea ce gãsii, dupã ce mã apropiai, ºi vorbirãm, în
însãºi fãptura sa: pãrea întinerit, din miºcãri ºi de pe faþã îi pierise orice
urmã de obosealã, ochii îi luceau vii, pânã ºi glasul îi suna altfel, limpede,
metalic. Îmi veni dar greu sã-l cred când mã asigurã cã de mult nu-ºi aducea
aminte sã fi fost atât de plictisit.
Cãzuse peste dânsul o pacoste cu totul de neprevãzut. Un înalt
personagiu austriac care mergea cu soþia sa în Egipt, trecând prin Bucureºti,
se oprise trei zile. Îndatã ce sosise, cãutase sã-l vadã pe Paºadia cu care
fusese în ºcoalã ºi nu-l mai slãbiserã, nici el, nici ea, toatã vremea; pe dânsa
trebuise sã o însoþeascã la „Furnlica”, sã aleagã împreunã bluze româneºti.
ªi þinuserã ca Paºadia sã nu lipseascã de la marele prânz ce legaþia da, în
acea searã, în cinstea lor.
Îi urai, în gând, din suflet, sã aibã de asemenea plictiseli parte cât mai
des. Mã întrebai totdeodatã dacã, ºtiind cã are sã retrãiascã o orã-douã viaþa
pentru care fusese menit, adevãrata sa viaþã, nu cumva era tulburat adânc,
nu încolþea oare într-însul, târzie, cãinþa cã renunþase la ea? ªi-l scrutai pe
furiº. Închis ºi rece, el rãmâne nepãtruns, dar, netãgãduit, în întreaga sa
fiinþã, ceva vechi ºi mult nobil îºi tânguia sfârºitul.
Îi spusei cã în locul lui m-aº fi simþit mãgulit, miºcat chiar; oamenii se
purtaserã cu dânsul cum nu se putea mai frumos, îi daserã dovadã temeinicã
de prietenie.
– Te înºeli, îmi zise, dacã au fãcut-o e numai de interes. Cãlãtoria aceasta
mascheazã o importantã misiune politicã. De trei ani, în Balcani mocneºte
focul; cancelariile lucreazã de zor. ªi-au adus aminte pânã ºi de mine... Nu,
crede-mã, degeaba se face numai rãu, bine sau mãcar plãcere niciodatã.
Fiindcã venise vorba de prietenie ºi de fãcut bine, socotii momentul
potrivit sã-i spun ce mã adusese la dânsul. Zâmbi.
– Oi fi eu nebun, cum zice lumea, dar chiar aºa ca sã-l fac om pe Pirgu, nu!
Îl auzisem totuºi, în timpul din urmã, ºi nu o singurã datã, fãgãduindu-i solemn nedespãrþitului sãu Gore tot sprijinul, risipindu-i temerile de
nereuºitã.
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– Nu numai, adaogã el, cã n-am stãruit pentru numirea lui, dar am avut
speciala grijã s-o împiedic, nu e întâia oarã cã-l lucrez astfel; crezi cã ºnapan
cum e, n-ar fi parvenit pânã acum ºi el, nu l-ai fi vãzut ce ºef de cabinet,
prefect, secretar general, deputat; nu s-ar fi ºi însurat bine dacã n-aº fi fost
eu sã mã pun de-a curmeziºul? E desigur tot ce am fãcut mai drept în viaþã,
mai cinstit; sã fi procedat altmintreli, ar fi fost imoral. ªi deosebit de aceasta,
lãsându-l sã se ridice l-aº pierde, m-ar pãrãsi ºi mi-ar veni tare greu sã mã
lipsesc de serviciile sale.
Din nenorocire. Ca sã pot vâna fãrã caznã ºi fãrã a mã mânji în mlaºtinele
viþiului, trebuie sã mã întovãrãºesc cu aceastã hienã, s-o hrãnesc, sã-i sufer
puturoºia. Ce te îndeamnã însã pe dumneata sã-l frecventezi pe Pirgu? –
haz cred cã nu faci de trivialitatea lui stupidã. De mult þin sã-þi atrag atenþia
sã te fereºti de el; e mai primejdios decât îþi închipui; e în stare de orice, nu
e dintre aceia pe cari laºitatea îi împiedicã de a merge pânã la crimã. Are
mai mult de una pe conºtiinþã. Ia seama: împotriva dumitale e foarte pornit,
neputându-þi însã face deocamdatã ceva mai grav, se mulþumeºte sã te
acopere de bale; o noapte întreagã a stat deunãzi cu Poponel sã te
batjocoreascã, da, cu Poponel, cãruia, de câte ori are mica sa afacere de
moravuri, sari sã-i iei apãrarea cu aceeaºi naivitate cu care ai alergat astã
searã la mine pentru Pirgu.
Am avut de altfel neplãcerea sã constat culpabila slãbiciune ce ai de tot
ce poartã stigmatele declasãrii, de tot ce e tarat, ratat, epavã ºi nu þi-aº gãsi
scuzã nici când aº ºti cã e numai pentru a face studii, a lua „schiþe”, fiindcã
ar însemna atunci sã plãteºti o marfã mult prea vilã afarã din cale scump.
Boema, odioasa, imunda Boemã ucide ºi adesea nu numai la figurat.
Cum þin la dumneata mai mult decât la prietenia dumitale, nu m-am
temut cã ai sã te superi pe mine ºi mi-am permis acest blam indiscret pe
care îl estind asupra întregului fel de trai ce ai adoptat în timpul din urmã. Îl
retrag însã, gata de a face amendã onorabilã, dacã mã asiguri cã eºti mulþumit,
cã dupã momentele de uitare de sine nu simþi în dumneata gemând demnitatea
rãnitã?
ªtii, urmã el, fãrã sã aºtepte sã-i rãspund, ºtii ce precarã, ce penibilã a
fost existenþa mea lungã vreme, recunoºti cã aº fi avut tot dreptul sã mã
cred „mamzer”-ul din Talmud. ªtii cum ani ºi ani – grande mortalis aevi
spatium – m-am zbãtut în vid pentru neant. Ei bine, acelei vremi de încordare
ºi de zbucium, de privaþii, de umilinþe, îi am nostalgia... eram mulþumit.
Îndatã însã ce persecuþia a încetat ºi m-am pomenit ajuns deodatã la o situaþie
la care de mult renunþasem sã mai sper, a început neîmpãcarea.
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Eram departe de a fi un romantic ºi totuºi amorul meu propriu a suferit
vãzând cã ceea ce treizeci de ani de viaþã austerã ºi probã, treizeci de ani de
sacrificii, de studiu ºi de laboare nu fuseserã în stare sã facã, au fãcut câteva
nopþi petrecute cu atotputernica soþie a unui preºedinte de consiliu. Curând
ajunsei apoi la convingerea cã ameþitorul meu succes nu era decât o cursã
perfidã pe care soarta mi-o întinsese ca sã-mi arate pânã unde îi poate merge
ironia. Tot ce râvnisem pânã în ajun cu ardoare: putere, parale, distincþii, nu
numai cã, odatã dobândite, nu-mi procurau nici o satisfacþie, dar mã
indispuneau, mã iritau, tãmâierile îmi pãreau ofense, însãºi voluptatea
rãzbunãrii o gãseam fadã. Pentru mine alternativa era deci simplã: trebuia
sã am ori energia de a sta pe poziþie ferm pânã la fine – ºi, înºelându-mã
singur, sã consimt astfel ca falimentul moral al vieþii mele sã fie ºi fraudulos
– ori eleganþa de a-mi suna retragerea. Eleganþa aceasta am avut-o. ªi, cum
ce mai îmi rãmânea de vieþuit avea sã fie fãrã nãdejde ºi fãrã þel, am socotit
cã era de prisos sã mai alung geniul rãu care, din întâia mea tinereþe, venea
întotdeauna sã mã ispiteascã în faptul serii.
S-au mirat cei ce mã cunoºteau cã nu m-am expatriat. Þi-aduci aminte
de istoria italianului care venind la Paris, în timpul lui Ludovic al
patrusprezecelea, a fost pe loc întemniþat la Bastilia ºi uitat acolo treizeci ºi
cinci de ani. Când, în întâiele zile ale Regenþei, a fost în sfârºit cercetat ºi,
dovedindu-i-se deplina nevinovãþie i s-a spus cã i se redã libertatea,
nenorocitul a întrebat cu tristeþe ce sã mai facã cu ea ºi a cerut sã fie lãsat în
închisoare. Ca dânsul am fost ºi eu, sunt poate reîncarnarea lui. Ce aº fi
cãutat aiurea? Din ce e pe lume nu mã intereseazã ºi nu-mi face plãcere
nimic, absolut nimic, chiar cu ce mi-a fost atât de drag, studiu, artã, lecturã,
scris, dacã mã mai îndeletnicesc e numai ca sã ucid timpul; la drept vorbind,
pot zice, fãrã a face stil, cã nu trãiesc; e mult de când aºteptând sã i se
deschidã, sufletul meu aþipeºte pe prispa sãlaºelor Morþii. Adãstarea e pe
sfârºite. Va veni apoi, adâncã, uitarea...
– Uitarea, exclamai eu, în nici un caz. Opera pe care o desãvârºeºti de
peste treizeci de ani, ieºind la luminã îþi va hãrãzi nemurire.
– Nu! O datã cu mine va pieri ºi ea. Când voi fi închis de veci ochii, o
mânã credincioasã va nimici tot ce se aflã aici scris. Ai vãzut cã în cabinetul
meu de lucru dulapurile sunt ferecate în zid ºi au perdele. E pentru ca sã nu
se vadã cã nu au fund: sunt deschise pe o galerie. Înainte ca prin faþã sã se
punã sigilii sau sã se deschidã, pe din dos, nevãzutã, mâna îºi va face datoria.
Mã înfiorai, ºtiind cã nu era om care sã glumeascã. Erau osândite dar
sã piarã necunoscute lucrãri ce ar fi fãcut admiraþia veacurilor, lucrãri pentru
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scrierea cãrora regãsise pana cardinalului de Retz ºi cerneala lui Saint-Simon,
file vrednice de Tacit. ªi mã cuprinse o pãrere de rãu sfâºietoare.
– Crescut de copil în strãinãtate, reluã el, nu aveam de unde ºti cã aici
suntem la porþile Rãsãritului, unde scara valorilor morale e cu totul rãsturnatã,
unde nu se ia în serios nimic. Cu o încãpãþânare ce nu pledeazã în favoarea
inteligenþei mele, dar pe care nu o regret, cãci, dacã ar fi sã reîncep, aº face
la fel, nu am consimþit sã mã asimilez, sã mã adaptez, deºi învãþasem cã „Si
Romae vivis, romano vivite more”. Am fost fireºte deci privit ca un strãin,
mi-am fãcut duºmanã toatã lumea. Cu scârbã a trebuit sã dau o luptã pentru
care nu eram fãcut. Vãzând cã era greu sã mã distrugã cu „zeflemeaua” –
muºcam eu mai veninos – s-a urzit în jurul a ce începusem sã public
complotul tãcerii. Dându-mi seama cã singurul mijloc de a mã rãzbuna era
sã nu las în urma mea nimic de care sã se foloseascã ºi sã se bucure alþii,
cum sunt lipsit de vanitãþi subalterne, am considerat acel complot ca bine
venit ºi am aderat la el eu-însumi. „Patrie ingratã, nu vei avea oasele mele”,
a spus Scipio-Africanul sã i se scrie pe mormânt. Oasele eu le las, rodul
creierului meu însã, cugetarea, nu!
Se uitã parcã îngrijorat la ceasornic. Mã ridicai sã plec.
– Mai ºezi puþin, stãrui, ieºim împreunã, mã însoþeºti pânã acolo. ªi cu
glas surd: E mai sigur.
Strãbãtui iar ºiragul de saloane unde, între toate florile afarã de cele
fireºti, dãinuia, ca îmbãlsãmat, cu Olimpul sãu sulimenit ºi pastorala sa
dulceagã, veacul galant. Dar, în cel mai împodobit din ele, contrastând viu
cu minunile de gingãºie ce se aflau acolo, rãsãrea posomorât, din umbra
unui colþ, chipul unui om de o stirpe cu totul alta decât a acelora, bãrbaþi ºi
femei, ce-ºi surâdeau viclean sau galeº din cadre. Mã reþinu. Asemãnarea
sa cu Paºadia era aºa desãvârºitã cã s-ar fi zis cã era chiar acesta, mai tânãr
numai, costumat în urâtul port boieresc de acum o sutã de ani.
– E strãbunul meu, zise Paºadia. Fiind din familie singurul pentru care
am simpatie nu i-am ars, ca celorlalþi, portretul. Fu un Bergami. Mândreþea
lui, aureolatã de prestigiul ce înveºmântã în ochii femeilor pe aceia cari au
ucis, îl fãcu sã treacã de la coada butcei domniþei Ralu la dânsa în pat. Primi
drept platã Mãgura ºi topuzul armãºiei. Cum vezi dar, surceaua n-a sãrit
departe de trunchi ºi cred cã ºi starea sa sufleteascã trebuie sã fi fost cam la
fel cu a mea pentru ca el, în floarea vârstei, sã se fi lãsat, cu ºtirea lui, sã fie
otrãvit.
Portretul acesta e unul din puþinele lucruri de aici ce-mi aparþin, restul
e tot cu chirie.
157

Coborârãm încet scara, vorbind. Jos aºteptau doi feciori ºi Iancu Mitan,
credinciosul casei. De dupã uºi priveau curioase alte slugi. Cupeul porni
repede ºi curând ajunserãm în strada Vienei.
– Dacã îl întâlneºti pe Pirgu, îmi recomandã el la despãrþire, spune-i cã
am fãcut cum am crezut mai bine ºi cã în noaptea asta plec... la munte.
Asfinþitul crailor
„Vous penetrerez dans les familles, nous peindrons des
interieurs domestiques, nous ferons du drame bourgeois,
des grandes et des petites breteches”.
Monselet
Spre primãvarã, plecãrile acestea furã din ce în ce mai dese, ºederile
mai lungi.
Îndatã ce se întorcea, Paºadia ne poftea la prânz. Presupunând cã era
cu putinþã sã aibã de vorbit cu Pantazi, cu care pe zi ce trecea se lega mai
strâns, ºi lucrãri ce-i priveau numai pe dânºii, luasem obiceiul ca, dupã
cafea, numaidecât, sã-i las un ceas-douã singuri, cum fãcea Pirgu.
Plecam o datã cu acesta, nu însã fãrã a avea grija sã mã informez înainte
de a ajunge la poartã, încotro voia s-o apuce, pentru ca s-o iau în partea
dimpotrivã. Mã întrebã odatã unde mã duceam. Îi spusei cã la Academie.
– Nu ºtiam, zise, cã s-a redeschis ºi mã mir cum de n-am aflat ºi eu. Au
sã se arzã iar, sã vezi. Biliardul a cãzut de la modã; un „trei-benþi”, un „pulsecret” nu mai joacã decât alunarii ºi e pãcat: erau jocuri drãguþe.
Se agãþã sã vie ºi el. Îl lãmurii cã nu de Academia de biliard era vorba,
ci de Academia Românã. Se interesã ce cãutam acolo ºi fu sincer dezamãgit
când mã auzi cã mergeam sã citesc. Mã dojeni.
– Nu te mai laºi, nene, odatã de prostii? Pânã când? Ce-þi faci capul
ciulama cu atâta citanie, vrei sã ajungi în doaga lui Paºadia? Ori crezi cã dacã
ai sã ºtii ca el cine l-a moºit pe Mahomet sau cum îl chema pe ãl care a scos
întâi crucea la Boboteazã e mare scofalã? Nimic; cu astea te usuci. Adevãrata
ºtiinþã e alta: ºtiinþa vieþii de care habar n-ai, aia nu se învaþã din cãrþi.
Se vorbea astãzi, înainte sã vii, cã te-ai apucat sã scrii un roman de
moravuri bucureºtene ºi m-am þinut sã nu pufnesc de râs. Ba nu zãu;
dumneata ºi moravuri bucureºtene! Chinezeºti poate, pentru cã în chestia
asta eºti chinez; cum ai sã cunoºti moravurile, când nu cunoºti pe nimeni;
mergi undeva, vezi pe cineva? Afarã numai dacã ai de gând sã ne descrii pe
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noi, pe Paºa, pe mine, pe Panta; cu altcineva nu ºtiu sã ai a face; ...a! da,
Poponel, amicul. Ei, dacã ai merge în case, în familii, s-ar schimba treaba,
ai vedea câte subiecte ai gãsi, ce tipuri! ªtiu eu un loc.
Îi luai înainte:
– La Arnoteni, adevãraþii Arnoteni.
Înlãturã cu un gest orice îndoialã. ªi, confidenþial:
– Iese ºi ºperþ, e joc mare pânã dimineaþa, ducem, se înþelege, ºi
harþabalele; ei cu punga, noi pe de-a lãturi, doftorii cei fãrã de arginþi.
Slujindu-i, pentru a nu mai ºtiam câta oarã, fãgãduiala cu care mã scãpam
de plicticoasa stãruinþã ce de ºase luni punea ca sã mã atragã în acea casã
deochiatã, pentru nimic n-aº fi crezut cã foarte curând, cu prilejul unei alte
mese la Paºadia, el avea sã-ºi ajungã mulþumitã tocmai mie scopul. Rãu
însã dacã mi-a pãrut în urmã de ceva, a fost numai pentru cã nu l-am ajutat
sã ºi-l aducã la îndeplinire mai devreme.
Cam sãtul de la un timp de savantlâcuri, simþeam nevoia sã petrec, sã
râd. ªi aºa cum m-a fãcut atunci, de la amiazi pânã seara târziu, Goricã, l-a
rãscumpãrat faþã de mine de toate pãcatele. Parcã înnebunise; de mai multe
ori Paºadia voi sã-l dea afarã. Nu mi se mai întâmplase sã vãd la el o asemenea
nãbãdãioasã veselie, deschisã ºi bufã în draci, veselie strãinã de firea lui ºi
totuºi nesilitã, al cãrei rost ne lãsã sã-l întrevedem abia spre sfârºit, în treacãt:
murise tatã-sãu.
Condoleanþele ce Pantazi ºi cu mine ne grãbirãm a-i prezinta, le retezã
scurt, rugându-ne sã fim serioºi.
– Aº înþelege, concedã, sã mã compãtimiþi cã nu m-a scãpat Dumnezeu
de pacoste mai devreme.
Ei, sã fi crãpat Sumbasacu Pirgu cu zece-doisprezece ani înainte, sã-i
fi lãsat de atunci cele douãzeci de mii de lei ce se cuveneau fiecãruia din cei
opt copii rãmaºi din ºaptesprezece câþi fuseserã, credeam noi cã ar fi ajuns
Gore ceea ce era: nemþoaicã la hodorogi? Ce om ar fi fost! Avocatul cel mai
strãlucit, gloria baroului român. El l-ar fi apãrat pe Paºadia învinuit de atentat
la pudoare ºi l-ar fi scãpat dovedind cã e neputincios. Avocat ºi profesor la
Universitate. S-ar fi îndeletnicit, în ore pierdute, ºi cu literatura, ar fi biciuit
moravurile, ar fi comis piese – piese proaste bineînþeles, istorice – ºi însãila
lungi dialoguri între personagii din veacuri deosebite, juca rolurile de forþã,
se bãlãbãnea, sforãia, mugea. ªi s-ar fi mãrginit numai la atâta? – nu! Purtãtor
de cuvânt al revendicãrilor democratice cele mai sfinte, ar fi cerut în Sfatul
Þãrii împãrþirea moºiilor la þãrani ºi votul obºtesc. ªi, pe loc, un discurs, nu
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mai gãunos nici mai sec decât cele ce se îmbãloºau puturoase sub cupola
din dealul Mitropoliei, fu gata. Distins, cum era, ar fi intrat ºi în diplomaþie;
ce, parcã pentru asta musai ar fi trebuit sã aibã ºi el curiozitãþi ca Poponel ºi,
la urma urmei, de ce nu: nu-l avea pe Paºadia la îndemânã? Dar visul sãu
dulce fusese viaþa la þarã, patriarhalã; s-ar fi pus pe plugãrie sãnãtoasã, ºi-ar
fi lucrat podgoria...
– De minune, îi zisei, dar acum, cã te-ai vãzut moºtenitor fericit, de ce
ai de gând sã te apuci?
– Am sã mã fac nene, rãspunse, în Crucea-de-piatrã, sã am ºi eu þãþaca
mea ºi cadânele mele ºi pitpalacul meu, ºi am sã mã aleg epitrop la bisericã;
mai încolo, la bãtrâneþe, am sã mã cãlugãresc chiar, pe onoarea mea! ºi se
vedea, cuvios întru Domnul monah Gherasim, Ghideon sau Gherontie,
protopsalt la schitul lui Darvari din Icoanã, pomenindu-se cã zice când îi
vine rândul la citire: „contra” sau „passe-parole” ºi ca sã ne dea o dovadã de
chemarea sa pentru viaþa schimniceascã, bãlmãji pe nas, popeºte, aproape
trei sferturi de ceas un deºãnþat amestec de cântãri bisericeºti ºi de cântece
de lume: „Primãvarã dulce” cu „Din cireº pânã-n cireº”, „Hristos a înviat”
cu „Ma parole d’honneur, mon cher”, „Pre Domnul sã-l lãudãm” cu
„I haram bam ba”. Pantazi râdea cu lacrimi, Paºadia se resemnase. Dar
deodatã Gore amuþi, holbã sperioºi ochii ºi, ridicând mâna dreaptã cu arãtãtorul în sus la ureche, rãmase ca împietrit. Pantazi îi ceru sã spuie ce era.
– Cum, nu auziþi? zise... „trâmbiþa rãsunã, tricolorul s-a-nãlþat”. ªi, cu
deznãdejde, urlând: „Daþi-mi, daþi-mi arma mie, vreau sã mor în batãlie, nu
ca sclavul în sclavie, daþi-mi, daþi-mi calul meu!”, îºi încãlecã scaunul ºi
dete sã se avânte, dar se împiedicã de covor ºi cãzu peste o rãcitoare, fãrã
a-ºi face însã vreun rãu, cãci se sculã numaidecât, sprinten, ºi, uºor de parcã
nu atingea podelele, ne arãtã cum avea sã joace peste Carpaþi, între Tisa ºi
Nistru, hora cea mare, hora unirii tuturor românilor, ºi chiuia ºi se fleorþãia:
„ti cu floli la pãlãlie, ti cu floli la pãlãlie, uite-aºa, uite-aºa, hãi, hãi, hãi,
hãi!” Pieri apoi, ca peste puþin sã se întoarcã, cu nãdragii în vine ºi cu cãmaºa
afarã, abãtut, mult trist: se gândise cã nici în ziua aceea – din ale vieþii sale
cea mai ferice, când la zarea unui Viitor foarte apropiat dar, vai! nu ºi al lui
Paºadia, toate îi surâdeau aºa trandafirii – nici atunci mãcar, noi n-aveam
sã-i facem cheful sã mergem cu dânsul la Arnoteni, adevãraþii Arnoteni. ªi
de ce? – parcã nu ºtiam cã nicãieri ca acolo nu se petrecea mai drãguþ: un
joc uºor, un maus, un drum-de-fier, un pocher, unde gãseai întotdeauna? –
la Arnoteni; o bãuturã uºoarã, un spriþ, un coniac, o marghilomanã, unde? –
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la Arnoteni; o blândã copilã, dupã pofta inimii, uºoarã, ei, unde? – tot la
Arnoteni ºi numai la Arnoteni, singurii adevãraþi, binecuvântat neam
boieresc, împodobit de toate virtuþile creºtine. La drept vorbind, Maioricã
era un maimuþoi, dar cocoana Elvira, ce matroanã! ºi fetele, niºte cotoºmane,
niºte armãsãroaice. A! dacã nu voiam, era numai ca sã lovim în el, sã-l
jignim, ºi nu era frumos din partea noastrã, nu se cãdea sã ne purtãm aºa cu
un frate. Se obidi. ªi, sumeþându-ºi cãmaºa ca sã-ºi acopere faþa, plânse cu
amar.
Chiar sincer sã fi fost, ºi oarecât era, n-ar fi meritat compãtimire. Dacã
nu-ºi atingea ieftina þintã, vina era numai a lui: cum ºtia cã noaptea, când
eram cu Paºadia, îl urmam tustrei oriunde, orbeºte, ce i-ar fi fost mai lesne
decât sã ne ducã acolo fãrã sã ne mai întrebe de vrem ori ba ºi fãrã sã ne
spuie dinainte? Poate îi dase prin cap, era de la mintea omului, dar se temuse.
Noi la Arnoteni ajunsesem, în urma neclintitei noastre împotriviri de a cãlca
în acel locaº de joc ºi de întâlnire; sã-i parã ceva atât de grav, de cu neputinþã,
încât se crezu jucãria unei amãgiri când vãzu cã-mi fu destul sã arunc atunci
o vorbã la întâmplare: „ce ar fi sã ne abatem astã searã pe la adevãraþii
Arnoteni?” pentru ca Pantazi sã zicã: „de ce nu?”, iar Paºadia cã acolo sau
aiurea îi era tot una. De mirare cã de bucurie Goricã nu înnebuni de-a binelea;
îl apucarã curate nãvârlii, scâncea, se tãvãlea pe jos, se da tumba ºi trebui
sã-l ameninþãm cã nu mai mergem, ca sã renunþe la hotãrârea de a face
drumul cãlare pe unul din caii de la cupeu.
Cã nu ºtiu cum îi zicea strãzii unde stãteau Arnotenii nu trebuie sã parã
ciudat: timp de o lunã cât am fost de la ei nelipsit, nu mi s-a întâmplat nici sã
intru nici sã ies decât prin fundul fãrã uluci al curþii care rãspundea pe cheul
drept al Dâmboviþei, ceva mai sus de Mihai-vodã. Era mai aproape ºi nu mã
vedea nimeni.
Pãstrez de întâia mea vizitã o amintire neplãcutã. Am trãit atunci un
ceas de rãfuialã cu mine însumi în care singur mi-am deplâns încanaliarea.
Doamne, cu ce lume m-am adunat în acea searã, strângerea a ce mâini a
trebuit sã îndur! Amarã, mustrarea de odinioarã a lui Paºadia îmi rãsuna,
neiertãtoare, în urechi. Searã tristã, chiar dacã n-ar fi fost decât plictiseala;
lui Pirgu îi pierise tot hazul, fãcea acum pe „directorul”, înjgheba mesele de
joc, trãgea locurile. Pe Paºadia îl bãgã într-un pocher, pe Pantazi într-un
drum-de-fier, amândoi cu câte o femeie la dreapta ºi la stânga. În tãcerea ce
se fãcu înainte de prima loviturã, din odãile neluminate ce dãdeau în larga
încãpere din mijloc se auzirã ºoapte, râsete înfundate, un suspin.
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Socotii momentul potrivit s-o ºterg englezeºte; tot n-aveau sã mã mai
prindã a doua oarã. Mã credeam scãpat când, în uºã, mã pomenii faþã în faþã
cu „sufletul maichii”, cocoana Masinca Drângeanu.
– Fugi ca sã nu mã conduci pe mine acasã, îmi zise întinzându-mi
mânuºiþa înmãnuºatã cu palma în sus ca sã i-o pot sãruta în ochiul rãmas
gol deasupra încheieturii. Nu mã mai iubeºti...
– Vã dau voie, coniþa mea, o întrerupsei, sã mã credeþi capabil de toate
nelegiuirile, de asta însã nu! ªi nu era din parte-mi o mãgulire deºartã; s-ar
fi putut oare sã nu te înnebuneºti dupã ea? – ºi nu de frumoasã ce rãmãsese
în pofida vârstei pe care o înºela dupã cum îºi înºelase cei doi bãrbaþi cu
cununie ºi nu mai ºtia câþi fãrã, dar pentru cã avea un „vino-încoace” cãruia
nu era chip sã te împotriveºti ºi dichisurile toate, ºi tabieturile, ºi ochiadele.
Mã rãzgândii fireºte de plecare ºi fui martor la o primire neobiºnuit de
cãlduroasã chiar pentru þara româneascã. Stãpâna casei ºi fetele amândouã
se nãpustirã pe noua sositã întrecându-se care mai de care s-o îmbrãþiºeze ºi
s-o pupe. O întrebau totdeodatã, nu pe rând ºi fãrã a-i da rãgaz sã rãspunzã,
cum petrecuse la Nizza de unde se întorsese de curând, o pipãiau, o puricau,
se þineau de dânsa sã ia ceva. Cam de silã, „sufletul maichii” se hotãrî pentru
o cafea ºi cãzu la învoialã pentru un „Cointreau”. Refuzã însã sã intre a
patra la un maus ºi se aºezã cu mine la o mãsuþã în faþa unei oglinzi în care
se putea vedea tot ce se petrecea în salonul vecin unde se juca.
Þinu sã ºtie de ce mã grãbisem sã plec – vreun „rendez-vous”? Nu-i
tãinuii adevãrul. Recunoscu cã aveam în parte dreptate: parcã ea se simþea
bine alãturi de Frosa Bojogescu sau de Gore Pirgu; dar ce voiam? – aºa e
peste tot unde se joacã ºi se trãieºte de pe urma jocului. Mai trebuia sã þiu
însã socotealã de asta când aveam în schimb fericirea de a-i cunoaºte pe
Arnoteni?
Nu vorbea bineînþeles de Maioricã: Maioricã era aºa dobitoc! Totuºi
avea ºi el ceva: o tãrie pe care, oricum, nu se putea sã n-o admiri. Sãraclipit, dator-vândut, respins de neamuri cari de mult nu mai voiau sã ºtie de
el, ocolit de lumea cumsecade, hulit ºi arãtat cu degetul, el rãmânea
netulburat, îºi pãstra înfumurarea, ifosele, þâfna. Nepãsãtor de tot ce nu-l
atingea chiar pe dânsul, în fiinþa lui, de soþie ºi de fete nu se sinchisea câtuºi
de puþin; le-ar fi vãzut pierind sub ochii lui, fãrã sã clinteascã, ar fi purtat
bucuros mãnuºi croite din pielea lor. Ca vrednice odrasle, fetele n-ar fi
pregetat nici ele sã-ºi facã gentuliþe dintr-a lui, trainic toval argãsit gata. În
schimb nevastã-sa se prãpãdea încã dupã el, îl iubea cu dor de jertfã, îl
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slugãrea ca o roabã, dându-i îngrijiri peste îngrijiri – o! unele scârboase – îl
oblojea, îl sclivisea, deºi ºtia bine cã „maiorelul” ei, cum îi zicea, mergea la
alte femei, femei nu tocmai din lumea mare, de la cari se întorcea fãrã
leþcaie ºi uneori mototolit, zgâriat ºi cu vânãtãi. Aºa i se întâmplase pesemne
chiar în ziua aceea: nu juca, fãcea zâmbre ºi-ºi tot frichinea un ochi deasupra
cãruia se întrevedea un cucui zdravãn. Îl priveam în oglinda aplecatã,
stârpiturã bãþoasã, dând târcoale meselor de joc cu umbletul sãu þãcãnit,
sãltându-se din cãlcâie ºi înãlþându-ºi deasupra umerilor chibiþilor scãfârlia
scofâlcitã ºi smochinitã de þigan bãtrân, îl priveam, cãutându-i zadarnic
vreo urmã de asemãnare cu ofiþeraºul încârlionþat dintr-o fotografie
îngãlbenitã de pe mãsuþã, frumuºel ºi firav aºa cum era pe vremea când îl
trecuse pe rãboj cu însemnarea „piccolo ma simpatico” frizerul Coriolan.
Hotãrât, nesimþirea îi pria tot atât de puþin lui cât o seca pe durdulia sa
jumãtate amorul. Încã tânãrã la faþã, învoaltã ºi spelbã, ea îºi plimba voioasã
printre mosafiri maldãrul de carne fleºcãitã, legãnându-ºi sânii cãzuþi ºi
coapsele dolofane, glumea, râdea, avea pentru fiecare o vorbã ºi un zâmbet.
Mi se pãruse totuºi cã se întrezãrea la dânsa o mâhnire ascunsã pe care mã
grãbii sã o pun pe socoteala necredinþei soþului ºi a desfrâului fetelor. Masinca
nu mã lãsã sã mã înºel: Elvira nu fusese strãinã de cãderea fiicelor sale; cât
despre partea infidelitãþii, cu toatã dragostea, nu se lãsa nici ea mai pe jos,
era întotdeauna „en carte” cu Maioricã, îi da chiar puncte înainte. Dacã era
nemulþumitã, pricina trebuia cãutatã aiurea. La Arnoteni, în casã, se întâmpla
sã fie zile fãrã pâine, fãrã ceartã însã nu, ºi, sã se fi mãrginit numai la atâta,
nu ar fi fost nimic, dar fetele se încãierau ºi se pãruiau în lege, aruncau una
într-alta cu ce le venea la îndemânã, se zgâriau, se muºcau, îºi rupeau ce
aveau pe ele ºi apoi tãbãrau pe mama lor amândouã, o snopeau în bãtãi. La
þipetele ei sãreau vecinii sau trecãtorii s-o scape. Dar Maioricã?... Maioricã,
„pârciul” – aºa-l porecliserã ele – nu se bãga, sta departe, numai dacã vedea
cã se îngroaºe gluma da fuga afarã ºi cu glasul lui fonfãit chema „mpoliþia”.
Era pãþit sãracul: odatã, de 10 mai, când se îmbrãcase ºi el militãreºte sã
meargã la paradã, s-a pomenit decorat de sus pânã jos cu niºte chiftele
marinate. Timp de un an cât Arnotenii stãtuserã la dânsa cu chirie – cu
chirie vorba venea – Masinca nu avusese nevoie sã mai meargã la teatru ºi
adesea nu ºtiuse ce trebuise, sã râzã ori sã plângã?! A! fetele erau ceva
nemaipomenit, ceva de spaimã.
Cea mare mai ales, Mima. Una care se grãbise sã facã sã se vorbeascã
de dânsa. Avea numai cincisprezece ani când, la Galaþi, unde tatã-sãu era în
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garnizoanã, sucise în acelaºi timp capul a doi tineri, niºte guguºtiuci amândoi.
Tot punându-le iubirea la încercare, unuia, copil de oameni avuþi ºi singur la
pãrinþi, i-a cerut sã fure de la mama lui niºte giuvaiericale, pe celãlalt, casier
la un toptangiu, l-a împins la cheltuieli peste puterile lui ºi, ghiceam, dobitocul
bãgase mâna în tejghea. Lucrurile n-au întârziat sã se dea pe faþã ºi bãiatul
de familie, de ruºine, ºi-a zburat creierii, iar bãiatul de prãvãlie a înfundat
un an puºcãria. Aceastã istorie avusese urmãri triste numai pentru alþii, astfel
bietul Maioricã îºi vãzuse în sfârºit retezat slabul fir ce-l mai þinea în oºtire;
vinovata rãmânea mândrã de isprava ei ºi cu tot dreptul de a fi mulþumitã,
deoarece îi datora în cea mai mare parte cãutarea ce avea la bãrbaþi, de la
cari însã nu ºtia sã tragã foloase, izbutind numai a-ºi face de cap, nu a se ºi
cãpãtui. Binevoitoarele încercãri ale Masinchii de a o îndruma fuseserã
zadarnice: Mima nu era de ºcoala pãstoriþei care aruncã mãrul ºi apoi fuge
sã se pituleze dupã sãlcii, ºcoala strãveche ºi pururi nouã a cochetãriei;
pentru dânsa fermecul vãlurilor ce cad, ucigãtor de încet, unul câte unul
toate, afarã de cel din urmã, lucrãtura în foi de viþã ºi acele mici jocuri de
aþâþare ºi de ispitire, atât de rãsuflate ºi totuºi nedând niciodatã greº, erau
numai mofturi ºi fasoane de curcã beatã. Bãtãioasã ºi pornitã, i-era destul
sã vazã un bãrbat ca sã necheze ºi sã-i sarã de gât, ºi când i se întâmpla sã
dea peste vreunul mai tare de îngeri care sã nu fugã speriat, dacã era om
întreg, n-avea de ce sã se mai apropie de ea ºi a doua oarã. ªi Masinca gãsea
lesne mijlocul de a-mi destãinui în felul cel mai cuviincios, cum, printr-o
crudã batjocurã a soartei, fata aceasta mare ºi bine fãcutã, chiar cam din
topor, nu era femeie desãvârºitã: un oarecare cusur de croialã din nãscare
înlãtura la dânsa putinþa împreunãrii sãnãtoase ºi depline ºi tãlmãcea poate
pãtimaºa ei aplecare la legãturi împotriva firei ce o fãceau sã-ºi piarzã ºi
puþina judecatã de care se bucura; când avea cârlig la vreuna, nu-ºi cruþa
nici neajunsuri, nici umilinþe, ba ceva mai mult: ea, atât de zgârcitã, nu se
da în lãturi de la cheltuialã, o plimba cu muscalul, îi cumpãra ciorapi de
mãtase, sticle de parfum; cu Raºelica Nachmansohn tocase vara trecutã,
într-o lunã, patru mii de lei, bani ºterpeliþi de la unul Haralambescu când
adormise la ea beat. Mãrturisea ea singurã; sã-i fi vorbit de ruºine, te-ar fi
întrebat cu ce se mãnâncã; seara se dezbrãca într-adins cu perdelele ridicate
ºi popii, când venea cu botezul, îi ieºea înainte în pielea goalã. Ei, dar ce
mai vorbã; aºa cum era, cu toate cusururile, rea de gurã, rea de muscã, rea
de platã, pãlãvaticã ºi haihuie, spunându-le ºi fãcându-le toate pe dos ºi dea-ndãratelea ºi, mai înainte de orice, primejdioasã, în stare sã te bage în
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belea, Mima avea hazul ei, era simpaticã, ceea ce nu se putea zice ºi despre
sorã-sa mai micã, Tita, care, tembelã ºi toantã pe cât era ea de dezgheþatã ºi
de vioaie, în afarã de destrãbãlare, de minciuni ºi de rãutate nu avea comun
cu dânsa decât murdãria – ah! era greu de închipuit ºi mai greu de spus în ce
hal erau: la un anume timp, pe cãlduri mai ales, nu te puteai apropia de ele
de miros; mânjeau locul unde stãteau. Dintr-o boalã din copilãrie, Tita
rãmãsese cam înapoiatã ºi un început timpuriu de surzenie îi oþeþise ºi mai
mult firea vrãjmaºã ºi posacã; de salcie ce era ajunsese sã fie ocolitã ºi unii
jucãtori se plângeau cã le face ursuzluc. ªi, deºi nici ei nu i se întâmpla sã
zicã vreunui muºteriu: „nu”! îºi da poalele peste cap numai la întuneric; pe
faþã, în lume, avea o purtare aproape aleasã, pe care, desigur, n-o învãþase
de la vistavoii ce le crescuserã; niciodatã n-ai fi vãzut-o întinzându-se sau
zbenguindu-se, nici auzit-o vorbind porcãrii ºi înjurând ca pe cealaltã. Dar
unde neasemãnarea mergea aºa departe cã atingea marginile prãpãstiei între
douã stirpe era la înfãþiºare ºi la chip. Lãtãreaþã, lãbãrþatã ºi lapoºã, vãdit
supusã la o apropiatã îngrãºare, Mima era cârnã, cu ochi verzui mici sub
sprâncenile drepte îmbinate ºi cu fruntea mâncatã de un pãr castaniu nesupus
ºi stufos, pe când Tita, mãruntã ºi ºuie, cu încheieturi gingaº strunguite la
mâini ºi picioare mici, purta înfipt între umerii înguºti un cap de ctitoreasã
din veacul fanariot, cu ochii cãprui ºi codaþi, cu nas coroiat ºi lung, cu buze
subþiri ºi tivite. Aveau totuºi ceva la fel: glasul, a cãrui frumuseþe mã izbise.
De un alt timbru al fiecãreia, deopotrivã însã fluid ºi limpede, cântând
cuvintele, el evoca un lin murmur de ape îngânat cu ºoapta vântului în
frunziºuri ºi poate cã fermecul lui nu a fost strãin de mila cu care am ascultat
acele triste lucruri. Odatã mai mult aveam în carne ºi oase dovada de ce
greu pãcat se încarcã, în becisnicia lor, vechile neamuri cãzute, nehotãrându-se a se stârpi, cu dinadinsul, ele singure pe calea malthusianã. Câte
umilinþe ºi câtã durere nu ºi-ar putea astfel cruþa.
Ca duioºie, plecarea „sufletului maichii” nu avu nimic de pismuit venirei.
Cu lacrimi în ochi, maioreasa mã asigurã cã aºa o prietenã a doua nu gãseai
în viaþã. Îmi veni sã-i spun cã ar fi fost ºi de prisos. Dar când Masinca fu
dincolo de prag ºi eu încã înãuntru, cineva mã trase pe la spate de mânecã.
Era Mima. Arãtându-mi ºtrengãreºte tovarãºa de drum, fãcu repede cu
degetul cel mijlociu un gest mult prea elocvent ºi o tuli apoi într-un hohot
de râs.
Ieºind în curte, putui sã constat cã la Arnoteni pânã ºi casa unde stãteau
pãrea deºucheatã. Unui vechi trup de clãdire pãtrat ºi cu un singur rând i se
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înnãdise mai târziu, în dos, pieziº, o coadã deºiratã ºi îngustã cu douã caturi,
rãmasã netencuitã ºi fãrã geamuri la ºubredul pridvor care o încingea sus de
la un capãt la altul ºi da într-un soi de turn de scânduri cârpit cu tinichele ce
adãpostea scara. Dãrãpãnãtura aceasta, care ziua ar fi trecut nebãgatã în
seamã, dobândea, în bãtaia lunii, ceva tainic ºi mã oprisem tocmai s-o privesc
când tresãrii deodatã înfiorat. Se auzea de acolo prelungindu-se lugubru în
urlet, un lãtrat ce nu semãna a fi de câine.
– Au adus-o iar pe bãtrâna – zise Masinca – mama maiorului.
Sãraca, nu se mai îndura s-o ia Dumnezeu. Nici nu se mai ºtia de când
îºi pierduse minþile. ªi s-o fi lãsat barem în pace, sã n-o tot fi vânturat de
colo pânã colo. Fata ei, bogata prinþesã Canta, din Moldova, sorã vitregã cu
maiorul, când o da în seama acestuia, de care se lepãdase întotdeauna, când
i-o lua; de ce? – rãmânea de ghicit; parcã prinþesa era vreo zdravãnã la cap
cu muzicanþii ei. Maioricã atâta aºtepta: sã se pomeneascã cu maicã-sa
peºcheº; ar fi dat ºi acatiste ºi nu cã îi era dor – el nici nu o cunoscuse – dar
îi mai picau câteva luni ceva parale – plãtea prinþesa – ºi nenorocita nu era
o povarã: locul nu-l încurca ºi nu trebuia pãzitã, pentru cã nu fãcea nici un
rãu, adicã nu fãcea nimic, nu scotea o vorbã, nu se miºca, sta ghemuitã ca o
momâie în fundul patului, într-un colþ; numai în nopþile cu lunã, chiar dacã
perdelele erau lãsate, se da jos, umbla de-a buºele ºi lãtra cum o auzisem. ªi
sã fi dat mult sã nu o vezi... o iazmã.
Mai trãia dar, uitatã, vestita Sultana Negoianu; ca într-o altã întrupare,
iscatã de vreun blestem, fusese osânditã sã-ºi supravieþuiascã falnica
amazoanã ce, în puþini ani, izbutise, ºi nu era pe atunci tocmai lesne, sã
înspãimânte cu luxuria principatele încã neunite. Îi cunoºteam trecutul, mã
îmbiase a-l cerceta enigma tulburãtorului ei surâs din portrete – furtunosul
trecut ce fãcuse de grea ocarã numele marelui neam din care rãmãsese singura
ºi cea din urmã – îl cercetasem parcã aº fi ºtiut cã avea sã-mi vie prilejul
sã-l scriu. Ea fusese crescutã la Geneva ºi la Paris de unde se întorsese în
þarã la vârsta de ºaisprezece ani cu mode ºi apucãturi ce uimiserã ºi fãcuserã
sã se murmure. Impunãtoarea sa zestre hotãrâse pe marele vornic Barbu
Arnoteanu sã închidã asupra-le ochii ºi sã-i cearã mâna. Fu o cãsnicie
zbuciumatã ºi scurtã; lãuzã încã dupã un bãiat care avea sã fie Maioricã,
dânsa fugise cu un oarecine în Moldova unde, precum Bucureºtii, o admirase
ºi Iaºii, unduind neobositã în baluri sau trecând semeaþã în goana calului
urmatã de un stol de adoratori. Ca sã-ºi înduplece soþul pãrãsit sã consimtã
la despãrþenie, îi dãruise douã moºii ºi se mãritase apoi cu fostul mare logofãt
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Iordachi Canta, cneaz rus ºi candidat nefericit la domnia Moldovei; unire ºi
mai puþin menitã sã dãinuiascã: traiul cu un soþ zuliar ºi cãrpãnos în sãlbatica
singurãtate a palatului de la Pandina, pierdut între codri bãtrâni pe malul
Prutului, nu putea avea nimic încântãtor pentru zvãpãiata Sultana care, îndatã
dupã venirea pe lume a unei fetiþe, Pulcheria, plecase, pe furiº ºi fãrã gând
de întoarcere, înapoi la Bucureºti. Cu preþul a douã alte moºii se vãzuse
iarãºi de capul ei pe care, de atunci, nu mai voise sã-l lege. ªi trãise. Tot atât
de darnicã de trupul cât de avutul ei, ca în furia mistuitoare a unei turbe,
fãcuse sã se dea în el iama, împãrãteºte, ºi tot ºi încã nesãtulã ºi-l spurcase
pânã ºi cu dulãii. Mã mãrginesc la a însemna potriveala dintre aceastã patimã
ºi de altmintreli nu prea rara ei nebunie ce nu întârziase sã izbucneascã.
Într-o dimineaþã de toamnã din 1857, fusese gãsitã rãtãcind despletitã ºi
despoiatã la Herãstrãu, pe malul lacului. A! da, eram silit sã recunosc:
spunându-mi cã dacã voiam subiect de roman sã fi mers la adevãraþii
Arnoteni, Pirgu nu mã amãgise.
Fu cel dintâi pe care îl întâlnii dupã acea searã. Pe bulevard, în faþa
Eforiei, îmi aþinea calea. Îºi întinsese mâinile lipite una peste alta, amândouã
cu dosul palmei în sus, miºcând încet policarii rãmaºi în afarã.
– La mai mare, solzoºia ta, se închinã cu temenele, al nostru eºti. Umbli
sã-þi laºi lapþii cu folos. Bre, cum te mai înfigeai în undiþã la Masinca, o
luaºi pe coarda razachie, cu sacâz dulce, uºor. Ce pramatie; faci pe cocoºu,
cotoi mare dumneata. Ei, dar ai de învãþat încã multe; eºti junic; ca sã le fii
pe plac maimuþelor trebuie sã fii porc, ºi cu ºoriciul gros. ªi mai ales nu
târnosi mangalul cã te usuci; de þi-a mirosit cumva a pagubã, împinge mãgarul
mai departe; ºtii vorba: malac sã fie, cã broaºte... Dacã vezi însã cã ridicã
coada, nu te pierde, ia-o înainte oblu, berbeceºte, cã pânã de iarnã sã te vãz
crap îmblãnit.
– Asta, îi zisei, e drept mulþumire cã te-am fãcut sã-þi vezi visul cu
ochii, mergând la Arnoteni.
– Dupã ce m-ai purtat ºase luni cu zãhãrelul. ªi dacã aþi mers, de partea
cui a fost câºtigul, a mea ori a dumneavoastrã? Slavã Domnului, ai plecat
cu damã ºi cãzãturile s-au umplut; Pantazi, de când l-a fãcut mã-sa nu s-a
vãzut cu atâþia bani. Dar n-are a face; fiecare cu norocul lui ºi al dumitale e
mai grozav decât toate, îþi pune Dumnezeu mâna în cap.
Nepãsarea cu care îl ascultam nu îl descurajã:
– E cineva care te place lucru mare, cineva nu de nasul dumitale. Ce a
vãzut la dumneata, dracul ºtie. Vrea cu orice preþ sã-i fac vorba.
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Nu fui curios. Îl asigurai numai cã nu þineam de loc sã sporesc cu unul
numãrul intelectualilor ce abuzau de gentileþea doctorului Nicu.
– A! rânji, degeaba te pãzeºti, de aia nu scapi. Cade când nu te aºtepþi,
pe drum de searã, cu scârbã în casã, la aºternut. Nu trebuie sã se împlineascã
oare scripturile: „ºi se va pogorî în chip de papagal”?
De ce te-ai speria însã prosteºte? Dupã chibzuita mea pãrere e chiar
mai bine sã-l ai cât mai devreme; te-ai cãutat cinstit, adio grijã: nu se ia de
douã ori. ªi-þi dai drumul. Ai sã-mi spui de ailaltã, ºtiu, dar e leac; ºi iar aºa
sã te jinduieºti pentru toate nimicurile de tot ce e mai dulce pe lume, cu ce te
mai alegi din viaþã?
– Ai toatã dreptatea, recunoscui. La revedere.
– Ce te zoreºti aºa; te-aºteaptã Masinca?
– Mai târziu; acum caut pe Paºadia ºi pe Pantazi.
Nu minþeam: de trei zile se fãcuserã nevãzuþi. De Paºadia nu mã mira,
plecase poate la munte; dar Pantazi?
– Pãi, dacã vrei sã-i gãseºti, zise Gore, hai cu mine.
– Unde?
– Ei bravo, mai întrebi? la Arnoteni, adevãraþii Arnoteni.
Surprinzãtor îmi pãru nu lucrul în sine, ci amãnuntul cã acela care þinuse
ºi încã morþiº sã se întoarcã acolo fusese Pantazi. Ce îl putuse oare atrage?
De joc nici nu mai încãpea vorba; nu era jucãtor ºi sã fi fost chiar, ce ar fi
însemnat acel joc pãduchios pentru uriaºele sale mijloace? Femeile? Dar în
nouã luni de când, împrietenindu-ne, trãisem aºa aproape unul de altul, nu-i
cunoscusem nici o legãturã, vreun capriciu cât de trecãtor – aºa cã, venind
odatã vorba despre acele pãpuºi ce, zice-se, ar þine loc corãbierilor de neveste
în îndelungatele cãlãtorii, cum mã asigurase cã aceastã scârboasã rãtãcire
nu era un basm: se gãseau gata sau se fãceau pe poruncealã; cu asemãnarea
voitã, cele lucrate în Olanda, scumpe, tinzând la plãsmuirea desãvârºitã a
fãpturii fireºti; fãrã voie mã gândisem cã ºi dânsul ascundea poate, în vreunul
din încãpãtoarele cufere îngrãmãdite în odaia-i de culcare, una care sã fi
întruchipat leitã pe necredincioasa ºi neuitata sa Wanda. ªi dacã nici femeile,
atunci altceva ce îl fãcea sã lase la dânsul sã se vestejeascã în singurãtate
întâiele flori de Bucureºti? A rãmas pentru mine necunoscutã momeala în
care fatalitatea s-a îmbrãcat în împrejurarea aceasta ca sã-ºi atingã þelul.
Întrucât mã priveºte trebuie sã-i fiu recunoscãtor. O viaþã lungã nu
mi-ar fi ajuns întreagã pentru a pãtrunde sufletul omenesc în toatã ticãloºia
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de care e în stare, aºa ca cele cinci sãptãmâni trãite la Arnoteni. Deschisã
vraiºte oricând, oricui, casa lor, contopire de ospãtãrie ºi de han, de tripou,
de bordel ºi de balamuc, era locul de întâlnire al lumei deocheaþilor ºi
deºucheaþilor timpului: jucãtorii ºi chefliii de meserie, desdrumaþii, poticniþii
ºi cãzuþii, curãþaþii rãmaºi în vânt, chinuiþii de pofta traiului fãrã muncã ºi
mai presus de putere, gata de orice ca sã ºi-o satisfacã, cei cu mijloace
nemãrturisite, sau necurate, cei fãrã-de-cãpãtâi ºi cei afarã din rândul
oamenilor, unii foºti în puºcãrie, alþii pe cale sã intre, ºi apoi femeile, mai
respingãtoare încã: bãtrâne mucigãite la masa verde, somnoroase ºi
arþãgoase, cu mâinile tremurând pe bani ºi pe cãrþi, tinere desmãritate cel
puþin odatã ºi de timpuriu borºite de avorturi ºi de boale, la pândã dupã
vânat ºi ferindu-se de chiul ºi, între ei ºi ele, de tot felul ºi schimbãtoare
întovãrãºiri ºi nade, dezbinãri ºi duºmãnii. O pâclã râncedã de viþiu apãsa
veºtejitoare asupra mizeriei decorului – tot ce se vedea acolo, la lumina
lipicioasã, cernutã prin fustele creþe de hârtie trandafirie de la lãmpi, nu
numai cã era urât ºi de soiul cel mai prost, dar ieºit de soare, pãtat de igrasie,
prãfuit ºi afumat, mâncat de carii sau de molii, ºchiop sau schilod, ciobit,
rupt sau desperecheat – ºi mizeria aceasta îl strepezea pe Paºadia ºi-l zbârlea
mai mult chiar decât maiorul care, cum îl prindea, îl smintea cu genealogia
Arnotenilor, calpã mai sus de Brâncoveanu, printre slugile cãrui acel dintâi
dovedit istoriceºte se numãrase înainte de a fi boierit. Bietul Maioricã pânã
ºi în aceasta se arãta tâmpit, cãci, dacã þinea sã se laude cu neamurile, i-ar fi
fost atât de lesne cu acela al mamei lui, mare într-adevãr ºi, pentru Valahia,
strãvechi, suindu-ºi spiþa craioveascã fãrã frânturã ºi fãrã tãgadã pânã la
mijlocul veacului al cincisprezecelea, din mare-ban33 în mare-ban ºi numai
cu încuscriri de voievozi. Un tâmpit desigur, dar nobil: el, care fãrã risipa
pãrinþilor sãi ar fi stãpânit, linguºit ºi rãsfãþat atâtea averi ºi ar fi fost, fireºte,
cel puþin general-aghiotant regesc ºi vicepreºedinte la Jockey ºi care, vai!
ajunsese ce era, nu avea un cuvânt de pãrere de rãu, de cârtire sau de pismã,
purtând – cãci era exclus sã n-o simtã – ascunsã, jalea casei sale ºi respingând
cu acelaºi despreþ obraznic ºi batjocura, ºi compãtimirea. Încolo, bun cu cei
mici ºi milos, totuºi nu chiar aºa ca soþia lui care, polonezã ºi de herb mândru
– Leliwa – nu putea privi cu ochi uscaþi nici o suferinþã, gata totdeauna sã-ºi
ia bucata de la gurã sau haina de pe dânsa ca s-o dea. Hotãrât, punându-le în
cumpãnã bunele ºi relele, nici unul dintr-înºii nu-ºi merita soarta.
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mare-ban – titlu purtat de boierul care guverna Banatul Severinului, apoi Oltenia.
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Am mers de la început la Arnoteni cu sfialã, gãsind cã mi se da o
însemnãtate prea nepotrivitã cu cheltuiala la care aº fi putut face faþã.
Bãnuiala cã aceasta se datora vreunei minciuni scornite pe socoteala mea
de Pirgu se adeveri: spusese cã Paºadia ºi Pantazi þineau la mine lucru mare,
unul fiindu-mi unchi, celãlalt naº. Cum nu m-ar fi primit dar cu braþele
deschise ai casei toþi ºi nu m-ar fi alintat care mai de care – de când cu
venirea noastrã nu începuse sã se reverse acolo o ºuviþã din Pactol? De data
asta, maiorul nici nu bãgase de seamã cã mamã-sa îi fusese iarãºi luatã ºi
pornitã la Moldova. Nu ºtiu cum am fãcut de n-am apucat s-o vãd ºi eu ºi
mi-a pãrut rãu. Pãgubaº nu rãmâneam totuºi. Mai era acolo o altã fiinþã
deopotrivã ciudatã, cu toatã vârsta-i fragedã.
O fetiþã care îmi reamintea vrejurile spelbe ºi lungi de þelinã crescute în
nisip la întuneric, o fetiþã mutã. Mutã fiindcã era surdã? – dar atunci avea
un alt simþ înlocuitor al auzului, deoarece se neliniºtea la cel mai uºor zgomot,
întorcându-se întrebãtoare spre locul de unde venea. Semãna uimitor cu
acea micã dar deºiratã prinþesã de Prusia care, întruchipatã în cearã, zâmbeºte,
din dulapul ei de geamuri, de dupã o uºã la Monbijou; acelaºi chip bãtrânicios
ºi searbãd, aceleaºi trãsãturi ascuþite, aceiaºi ochi rãi. Singuraticã, nedeprinsã
cu oamenii, fugea dacã voiai s-o atingi ºi se ascundea. Întrebându-l pe Pirgu
ce era cu ea, mi-a spus cã, în felul lui Lot, pesemne, Maioricã o fãcuse cu
una din fete la beþie. Fãrã a merge cu presupunerea aºa departe, îmi dase ºi
mie în gând cã era cu putinþã sã se fi aflat câtãva vreme sub acelaºi acoperiº
strãnepoata cu strãbunica. Nu mult dupã luarea bãtrânei nu s-a mai vãzut
nici fetiþa.
Preaosebita stimã de care mã bucuram la Arnoteni nu mã scutea de
dajdia în naturã cãtre Mima; de aceea întrebuinþam ºi eu tot soiul de tertipuri,
unele cusute cu aþã albã, ca sã capãt pãsuiri. Într-o dupã-amiazi, întâmplându-se
sã rãmânem singuri, ea ºi cu mine, am crezut cã mi se înfundase.
M-a poftit la ea în odaie, unde, ca ºi cum ar fi fost sã se îmbãieze, se
despoie de tot puþinul ce avea pe dânsa. Mã aºteptai sã mã puie sã fac la fel,
dar se mãrgini sã mã întrebe, în treacãt, dacã o gãseam bine. ªi, cu
îndemânare, iute, îºi rãsuci pãrul, se potrivi, niþel alb ici, ceva roºu colo, se
îmbrãcã din cap pânã-n picioare. Nu-mi venea sã cred cã ºlampãta lãiaþã de
adineaori era aceeaºi cu pupuica spilcuitã pe care o duceam peste un sfert
de ceas la braþ pe stradã. Aºa era: acasã, în tricou soios de-a dreptul pe
piele, cu fusta zdrenþuitã într-un peº ºi fãrã ciorapi în papuci de pâslã, ºi
când ieºea în oraº – rar – frumos gãtitã, puþin cam bãieþeºte, cu mãnuºi
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întotdeauna proaspete, cu pantofi de lac neatinºi pe ciorapul bine tras ºi
numai în trãsurã, trãsura cea mai bunã ce se putea gãsi.
Cu mine o luã însã pe jos, încet, cu ocoluri vãdite, vorbind, vorbind
numai ea, descusut ºi deslânat, sãrind de la una la alta, încurcându-le pe
toate, nespunând nimic. Ajunserãm astfel pânã în faþa casei lui Paºadia ce,
în amurg, pãrea luminatã fantastic pe dinãuntru. O privi îndelung, se interesã
de împãrþeala ei în amãnunþime, de mobile, de slugi, punându-mi o sumã de
întrebãri al cãror rost nu-l pricepui decât dupã ce veni la cea din urmã,
aceea uluitoare: credeam eu cã avea sã-mi fie mãtuºã? Pusese ochii pe
Paºadia, era omul care îi trebuia ei, voia sã-l ia de bãrbat...
– sã fi fost prieteni atunci, ca pe urmã, i-aº fi spus neted sã-ºi ia gândul.
Îl cunoºteam pe Paºadia dupã cum ajunsesem a-l cunoaºte ºi pe Pantazi;
într-unul cuvântul cel din urmã îl avea un snob feroce, înzãuat în prejudecãþile
cele mai copilãreºti, iar în celãlalt se da pe faþã, la trebuinþã, un om de
afaceri tot aºa mehenghi ca unchiul cãmãtar ºi contracciu34 ºi un procedurist
nu mai puþin de temut ca învãþatul sãu pãrinte. Nu, o datã cu capul, Paºadia
nu s-ar fi învoit a face un atare pas ºi apoi, deosebit de aceasta, Mima nu-i
plãcea, o gãsea plicticoasã, obositoare, el avea simpatie pentru Tita a cãrei
fire se potrivea cu a lui: nu semãna ºi dânsa cu una din acele pãsãri de pradã
dârje ce rãnite de moarte, cu aripele frânte, îºi adunã puterile cele din urmã
ca sã se mai nãpusteascã odatã asupra duºmanului biruitor? Am împãrtãºit
ºi eu câtva pãrerea lui Paºadia despre Mima, curând am gãsit-o însã
nedreaptã; era o bolnavã fireºte, o rãtãcitã, mai murdarã, mai rea, mai
primejdioasã poate chiar decât cum o încondeiase Masinca, plãcutã totuºi ºi
apropiatã, ispititoare ºi dulce ca pãcatul însuºi, mlãdioasã ºi vie ca vãpaia ºi
ca unda. Aci abãtutã la deznãdejde, aci de cea mai nebuneascã veselie, când
o credeai mai stâlcitã, deodatã, pe neaºteptate, pâlpâia într-însa, înãlþãtor,
ceva mult semeþ ºi liber; schimbãcioasã chiar la înfãþiºare: uneori ruptã de
la ºale, gãlbejitã, cu ochii tãiaþi ºi stinºi ºi numaidecât apoi dreaptã, rumenã
ºi fragedã, cu buzele umede, cu privirea înrouratã, arãtând la fiecare datã
alta ºi pânã ºi nenorocita sa meteahnã îi da un farmec mai mult, dânsa
rãmânând pururi doritã ºi niciodatã posedatã, asemenea acelor aburoase
zâne, fiice ale vãzduhului ºi ale apelor, ce nu puteau fi îmbrãþiºate de muritori.
A, nu! prea scump nu plãtiserã cei doi nemernici, unul cu cinstea ºi altul cu
viaþa, fericirea de a o cunoaºte...
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contracciu – persoanã care încheie un contract de concesiune.
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... ºi cerea stãruitor sprijinul meu ca sã-ºi ducã scopul la îndeplinire.
Îi fãgãduii sã-mi dau toatã osteneala, dar o prevenii totodatã cã acela
care avea asupra lui Paºadia înrâurirea hotãrâtoare nu eram eu, ci Pirgu. O
vãzui strâmbând din nas sub reþeaua albastrã cu bobiþe... ªtiam cã între
dânsa ºi Gore fusese ceva din care mulþumit de celãlalt nu rãmãsese nici
unul. În faþã se arãtau prietenii cei mai buni, când se vedeau ea îi juca înainte
cântându-i: „nenea Gore om frumos ºi cãlare ºi pe jos” ºi el, cu mâna pe
piept, numai în ploconeli, chemând-o: „Domniþã, Mãria-ta, Luminãþie”, îi
spunea cã se aºterne la picioarele ei covor ºi i se vinde rob cu zapis ca la
osmanlâi; în spate ea din puºlama ºi din pezevenghi nu-l scotea, dorindu-i
sã ajungã la balamuc sau la ocnã, iar el o înjura cu foc, fãcând-o putoare,
paparudã, paceaurã ºi se ruga la Dumnezeu sã nu-l ºontorogeascã de picioare
pânã nu va apuca sã joace o datã mãcar tontoroiul pe mormântul ei.
– Ei, încheie Mima, la urma urmei, dacã trebuie, am sã mã iau bine ºi
cu Pirgu.
I-ar fi fost deocamdatã greu pentru cã Gore nu mai da pe la Arnoteni.
Îºi limpezise în chipul cel mai fericit partea de moºtenire, vânzând-o cu un
preþ aproape îndoit decât spera unui cumnat, ºi aceasta adusese în viaþa lui
o schimbare adâncã. Intrase în anul maimuþelor, ceea ce se cam putea spune
ºi, despre mine care, de unde mai înainte îl ocoleam cu grijã, ajunsesem sã
mã þiu dupã el.
Era teatru. Cum ne întâlneam, fãceam pe grãbitul. Mã întreba încotro
ºi unde, ºi rãspunsul era întotdeauna acelaºi: „La Arnoteni, adevãraþii
Arnoteni”.
Se supãra: „O þii aºa ca gaia maþu, la gard am prins-o, la gard am legat-o.
Vous devenez agaçant avec vos Arnoteano; mai dã-i... Voyons, il faut être
sérieux”. În afarã de înjurãturile româneºti neaoºe, a cãror deprindere îi
rãmãsese scumpã, nu mai vorbea decât franþuzeºte ºi cât mai tare, ca sã-l
audã toatã lumea. Pe stradã, când vedeam cã se apropie vreo cocoanã, eu o
ºtergeam pe partea cealaltã; dacã o ºi cunoºteam, intram prin ganguri, prin
curþi. Iar el, fãcându-i loc sã treacã, striga cât îl lua gura: „Regardez, mon
cher, quelle jolie femme, comme elle est jolie, elle est jolie comme tout!”.
Dupã ce se îndepãrta cocoana, veneam îndãrãt. Mã primea indignat: „Mais,
mon pauvre ami, ne soyez pas idiot; vous êtes bête comme vos pieds!”. Mã
lãsa ºi el ºi o lua înainte, crãcãnându-se, dupã câþiva paºi se oprea, îºi punea
monoclul, se fãcea cã mãsoarã din vârful bastonului ceva sus pe case, apoi
se întorcea cãtre mine, pufuind ºi dând din umeri: „Mais voyons, voyons”.
Urma o nelipsitã raitã prin prãvãlii, ca sã tocmeascã mobile pentru casa ce
172

avea de gând sã-ºi clãdeascã în stil românesc, ºi pe la târgul pãduchilor,
dupã icoane; le aduna pe toate câte le gãsea; în câteva zile un perete al
odãiþei de hotel unde se mutase, pe calea Victoriei, se acoperise de sus pânã
jos de preciste scâlciate ºi de sfrijiþi, între alþii un Sfânt Haralambie de neuitat,
mãsliniu, fioros ºi cu ciuma în lanþuri, sub picioare. Dar aceasta nu era
nimic pe lângã altceva care, dacã aº fi þinut la dânsul, ar fi trebuit sã mã
îngrijoreze, ceva de necrezut ºi totuºi: Pirgu cumpãra cãrþi. Întâlnindu-l
odatã cu patru volume frumuºel legate la subþioarã, e lesne de închipuit
capul meu când am citit pe scoarþe numele Montaigne.
– Ce þi-a venit, am exclamat, sã iei pe Montaigne?!
– Ei, îmi zise, cu un zâmbet înduioºat, oricum, Montaigne e drãguþ, are
pãrþile lui. În felul acesta îºi da pãrerea în toate discuþiile dintre noii sãi
prieteni, avocaþi cu renume sau profesori universitari, oameni în urcare ºi
de viitor; pe cei vechi de breasla lui nu-i mai bãga în seamã, se fãcea cã nici
nu-i cunoaºte ºi era pentru mine o neasemuitã petrecere sã merg în localul
unde, spre miezul nopþii, Pirgu lua o finã gustare, fiindcã, veniþi într-adins
jur-împrejur la mese, toþi stricaþii, toate lichelele Bucureºtilor stãteau
ciorchinã.
– Cine o fi ãla, frate? se întrebau unii pe alþii.
– E englez, îºi rãspundeau, puteþi sã-l ºi înjuraþi, nu înþelege. ªi-l înjurau,
ºi de la uºã ºi de dupã stâlpi ºi de sub mese se auzea strigându-se: „Gore,
Goricã!” Dar el, nepãsãtor, ca ºi cum nu de dânsul ar fi fost vorba, mânca ºi
bea ºi aprindea þigãri scumpe cu atâta mai mare poftã cu cât adesea era din
paralele lor. Deºi se învârtise de cãrþi de intrare la douã cluburi mari, Pirgu
mergea zilnic la tripoul sãu de baºtinã ca sã se grozãveascã cu banii – îi
þinea toþi la el – ºi sã se dea la Paºadia cu care era certat, sã-l ia de sus. Tot
hârþuindu-se astfel, se întâmplã ca acesta sã-i câºtige odatã o sumã bunicicã.
În loc sã plece frumos sã-ºi gãseascã scumpii amici, viitori miniºtri, ca sã-i
audã vorbind despre Bergson ºi despre conferinþa de la Haga, Pirgu se
încãpãþânã sã-ºi scoatã paguba. Întãrâtat de rãceala tãioasã a lui Paºadia, de
rânjetele ºi de mârâielile usturãtoare ale celor pe cari îi jicnise, se tulburã,
jucã brambura ºi pierdu, pierdu tot – o avere. Înainte de zori, Paºadia, care
luase grosul, se retrãgea, lãsându-l în seama tinichelelor sã-l scuture ºi de
fãrâmituri. Când, mai întors pe dos decât însãºi buzunarele sale, intrã
dimineaþa acasã, îi cãºunã pe Sfântul Haralambie pe care, învinuindu-l cã i-a
fãcut ursuzluc35, îl smulse din cui ºi-l aruncã pe fereastrã în curtea dinãuntru
35

ursuzluc – ghinion, pacoste.

173

a hotelului. Dacã s-a crezut cumva cã s-a mai înfãptuit în veacul nostru
pãcãtos minunea unei icoane cãzute din cer, nu ºtiu, se întâmplã însã alta la
care mãrturisesc cã nu mã aºteptam, mi-a fost chiar ciudã; nu mi-aº fi
închipuit ca un calic ca dânsul sã aibã droturi aºa mlãdioase ºi tari. Nu mai
târziu de seara urmãtoare, împãcat cu Paºadia dacã nu ºi cu soarta ºi senin,
Gore se înfiinþa iarãºi, gata de luptã, la Arnoteni.
Mergând într-o zi acolo cu Pantazi, cãtre amiazi, dãdeam de o tânãrã,
nouã necunoscutã, care, cu un picior gol pe un scaun, dregea, cântând încet,
un ciorap. La intrarea noastrã, ridicând capul, roºi pânã în albul ochilor.
Vãzui atunci pe Pantazi, palid ca un mort, ducându-ºi mâna la inimã:
„Doamne, îl auzii, ºoptind, cum îi seamãnã!”
Fãceam astfel cunoºtinþa „duduii” Ilinca Arnoteanu. ªtiam cã mai era o
fatã, cea mai micã, pe care o luase din leagãn sã o creascã o sorã a maioresei,
de la Piatra-Neamþ, vãduvã cu dare de mânã ºi fãrã copii. Cei ºaisprezece
ani ai Ilincãi se depãnaserã alintaþi în pacea acelui romantic þinut cu zãri
tainice ce trebuise sã le fi amintit bunilor cavaleri de la cari i se trage numirea,
dulcea lor Suabie. Porecla de „nemþoaicã” ce Mima îi dase acestei surori
„noi” i se potrivea nu numai din pricina locului de unde venea, dar ºi a
înfãþiºãrii. Blajinul soare moldovenesc îi cruþase poleiala stinsã a cosiþelor
ºi albeaþa sidefie a pielei, aproape nefireºti amândouã; goalã, cred cã s-ar fi
vãzut luminoasã în întuneric. Pãrinþii erau cum nu se putea mai mândri de
dânsa; Elvira nu înceta sã-i tot laude frumuseþea ºi Maioricã sârguinþa;
nesilitã, neîndemnatã mãcar, Ilinca fusese întotdeauna premianta întâia ºi
se pregãtea sã treacã douã clase într-un an – nu degeaba purta ea numele
acelei înþelepte ºi învãþate domniþe, strãbunã, dupã Negoieni, fiica lui
Petraºcu-vodã ºi apoi cine nu ºtia cã pana unui Arnoteanu, Enache al doilea,
însemnase începutul renaºterii literelor române? Sta într-adevãr ziua întreagã
cu nasul în carte, tolãnitã ºi ascunzându-ºi cu grijã picioarele ca ºi cum i-ar
fi fost ruºine cã erau aºa mici. Lipsitã de vioiciunea vârstei sale, îi era silã
de râs ºi de glumã, ºi în cãutãtura ei severã, care-i înãsprea trãsãturile
copilãreºti încã ale feþei, se citea neîngãduinþã pentru cele ce vedea
petrecându-se în juru-i.
Primisem s-o ajut sã-ºi revadã câteva „materii” la cari se credea mai
slabã. Între timp, mai vorbind ºi de una-alta, m-a uimit cât de cuminte cap
avea, ce sãnãtos judeca ºi limpede. Spunându-i odatã ce rar e sã gãseºti pe
cineva care sã înveþe ca dânsa numai de plãcere, îmi observã cã ea învãþa cu
plãcere, dar de nevoie, ca sã aibã o meserie. Cum, dar nu avea sã fie bogatã?
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se ºtia doar cã era singura moºtenitoare a mãtuºii sale care, mulþumitã unei
pensii grase, adãoga în fiecare an la capete aproape tot frumosul ei venit.
Chiar aºa, dar averea, pe lângã cã se poate pierde, nu e o piedicã la o meserie;
dimpotrivã. – Cu numele ei? – De ce nu? a lucra nu e o ruºine; munca
înnobileazã. Tocmai, cu numele ei avea sã-i stea ºi mai bine „belferiþã” –
asta voia sã se facã – avea sã fie mai preþuitã ºi mai respectatã; respectatã:
lucrul la care þinea mai mult ca la orice. Numele ei, ºtia bine ce i se datora ºi
ce-i datora: prestigiul lui, viu încã, i se revelase înainte de a-l cunoaºte. La
un examen, un inspector þanþoº, mirat de rãspunsurile micuþei „eleve”
Arnoteanu Ilinca, întrebase dacã nu era cumva din neamul „istoric” al
Arnotenilor ºi aflând cã da, îi zisese „duduie” ºi gãsise pentru dânsa cuvinte
mãgulitoare, dând-o de pildã; ºi când mergea cu mãtuºa ei la doamna Elena
Cuza, care le era vecinã, de ce aceasta þinea întotdeauna s-o aºeze lângã
dânsa, la locul de cinste? – pentru cã era o „adevãratã” Arnoteancã. Da,
marele nume de dregãtori, de cãrturari ºi de ctitori, ea avea sã-l poarte cu
demnitate; destul se întrecuserã sã-l pãteze surorile ei. A! acele surori, le
gãsea de jelit, fireºte, dar mila ce-i fãceau nu o împiedica de a le osândi cu
asprime; de ce nu se stãpâniserã ºi ele ca dânsa, de ce nu luptaserã împotriva
firei? ªi aflam cã, în ciuda rãcelii ei fade dinafarã – un lapte de pasãre la
gheaþã – sângele încins al bunicãi vorbise de timpuriu ºi într-însa; avusese
aprinderi ale simþurilor groaznice, cunoscuse chinul nopþilor crude când
biata ei carne se rãsucise toatã sfârâind de dor, fusese bolnavã, crezuse cã
înnebuneºte, dar preferase orice necinstei. Gãsind pesemne cã mersese prea
departe cu destãinuirea, schimbã cu stângãcie vorba ºi mã întrebã dacã
credeam cã avea sã treacã amândouã examenele. Cu liniºtea mea de zile
mari îi rãspunsei cã nici unul. Înainte de cel dintâi avea sã fie mãritatã ºi
înainte de al doilea plecatã din þarã.
Lucrul se hotãrâse. În clipa când, zãrind-o, Pantazi fusese atât de viu
izbit de asemãnarea ei cu Wanda de odinioarã, vechea lui patimã se
redeºteptase. Îndrãgostirea aceasta, unicã în felul ei, nu fu treptatã, cu încolþit
ºi dat în pârg; ea izbucni dintr-o datã pârdalnicã, pustiitoare ºi Pantazi nici
nu încercã mãcar sã i se împotriveascã, se lãsã sã meargã cât mai adânc,
pânã la fund, gãsind o voluptate în a se aþâþa ºi suferi. Tot timpul se gândea
la dânsa, vorbea numai de dânsa, mã ruga sã-i vorbesc de dânsa orice, rãu
chiar, dar sã fie de dânsa. ªi bea. Deºi nu mai mult ca de obicei – ar fi fost ºi
greu – acum se îmbãta tun ºi turtã; a trebuit de vreo douã ori sã-l sui în cârcã
la el acasã. Noaptea, târziu, mergea cu mine sã dea târcoale, pe furiº, casei
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Arnotenilor, se apropia tremurând de fereastra odãii unde-i dormea
preaiubita. Ce avea de gând a-i spune acesteia, lucruri minunate ºi bine
aduse, adesea înduioºãtoare, mi le spunea mie; pe dânsa o ocolea, când se
afla în faþa ei se fâstâcea, îngâna ceva neînþeles ºi fugea, fiindu-i fricã ºi
s-o priveascã. Cum însã taina lui nu mi-o încredinþase decât mie, în
învãlmãºeala sporindã de la Arnoteni, lucrul trecea nebãgat de seamã. ªi
fãrã îndoialã nici n-ar fi mers mai departe dacã, îndemnat de prietenia cea
mai curatã pentru amândoi ºi convins cã le fac cel mai mare bine, nu mi-aº
fi pus eu în cap sã-i unesc prin cãsãtorie.
Într-o searã, pe trezie, cum se pornise iar sã-mi îndruge cât de mult o
iubeºte, i-am spus verde cã mã îndoiam. I se pãrea numai; sã fi fost adevãrat,
era pânã atunci mãcar logodit. Ce aºtepta sã se dea pe faþã ºi sã-i cearã
deschis mâna? Gãseam cã nu ºtia sã-ºi preþuiascã norocul de a fi întâlnit din
nou întrupat peste mai bine de treizeci de ani visul sãu de iubire, ºi de data
asta desãvârºit, într-o fiinþã de aceeaºi teapã cu dânsul. Da, dacã ar fi fost
ceva serios, o clipã nu s-ar fi codit sã-ºi punã avuþiile toate la picioarele
acestei fermecãtoare copile ce rãsãrise în amurgul lui clarã ca luna nouã în
acela al soarelui. ªi s-ar fi gândit, mai înainte de orice, cã Ilinca putea sã fie,
ºi în curând chiar, a altuia; cu frumuseþea, numele ºi starea ei ar fi rãmas
parcã multã vreme nemãritatã? Auzind acestea, Pantazi, care pânã atunci
mã ascultase ca prostit, mãrginindu-se a mã îngâna uneori, papagaliceºte,
tresãri deodatã, se reculese. Fãcusem sã-i zbârnâie în suflet coarda geloziei,
deºteptasem simþimântul adânc omenesc cã e mai puþin dureros sã nu ai
ceva decât sã-l aibã altul, femeia mai ales. Pricina Ilincãi era astfel câºtigatã;
a doua zi avui de susþinut faþã de dânsa pe a lui. Dãdui asupra prietenului pe
larg, cinstit, toate lãmuririle, numãrai toate avantagiile ce ar fi urmat sã
rezulte pentru dânsa ºi ai sãi din mãritiºul pe care veneam sã i-l propun. Mã
asculta cu rãceala ei obiºnuitã dar nu-mi ceru timp de gândit ºi-mi declarã
cã dacã, în ce privea bogãþia lui, spusele mele erau numai pe jumãtate
adevãrate, ea era gata sã primeascã. Consimþãmântul pãrinþilor ºi al mãtuºii
fiind ca ºi cãpãtat, nu mai era primejdie de nici o piedicã; mã înºelam numai
crezând cã lucrurile aveau sã se petreacã în liniºte, fãrã bucluc, socoteam ca
ºi cum n-ar mai fi fost ºi Pirgu.
De când se întorsese la Arnoteni parcã dase în el strechia. Se ducea,
venea, intra ºi ieºea pe toate uºile, s-ar fi zis cã nu era unul singur. Ponþii îi
aducea acum cu ridicata, pe cãprãrii. ªi prinsese mare dragoste de Maioricã
pe care nu-l mai slãbea, îl giugiulea, îl pupa, îi bãga limba în gurã. Pe înserate
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plecau împreunã ºi se întorceau spre miezul nopþii tot asemenea, din ce în
ce mai voioºi. Nouã nu ne mai vorbea decât de Maioricã, îl admira; nici nu
ne închipuiam noi ce crai era: scosese din minþi o fetiºcanã de numai de
cincisprezece ani, o bombonicã – fatã mare – ºi-l îndemna pe Pantazi, care
apleca ochii ºi schimba feþe-feþe sã nu se lase mai pe jos cã doar nu-l iertase
Dumnezeu ca pe Paºadia. Curând Maioricã avu de ispãºit usturãtor acea
lesnicioasã cucerire ºi tot Gore, care i-o rostuise pe de-a-ntregul, îl încredinþã
îngrijirilor doctorului Nicu.
Dar ca ticãloºie ce mai însemna aceasta pe lângã ce se pusese la cale în
tainã, la fel ca mãritiºul Ilincãi ºi în acelaºi timp. Îl aflai chiar de la Pirgu, la
o spumã de drojdioarã, în gura pieþei, într-o dimineaþã dupã chef. Aiura el
ori îºi bãtea joc de mine? – deoarece asemenea lucruri credeam pânã atunci
cã se petreceau numai în foiletoanele-fascicole; uitam cã suntem la porþile
Rãsãritului. Considerând femeia ca o simplã marfã ºi doar atât, vãzuse în
Ilinca una de preþ ºi se pusese pe treabã, împrejurãrile fiind de partea lui. Cu
toate paralele, multe, ce de la venirea noastrã se vânturaserã în casã la
Arnoteni, aceºtia, pãtimaºi de risipã, erau ºi mai strâmtoraþi ca înainte,
strâmtoraþi grozav, pe când Paºadia, pe care norocul nu-l mai pãrãsea la joc
o clipã, nu mai ºtia ce sã facã cu banii. Pirgu socotise cã din îmbinarea
acestor stãri de lucruri putea trage foloase mari ºi, cu dibãcia lui codoºeascã,
izbutise sã convingã pe Elvira sã-ºi vândã fata, ier pe Paºadia s-o cumpere,
pe un preþ monstruos ca fapta însãºi ºi din care avea sã ia el partea leului.
Acum dam eu de rost plimbãrii ce se hotãrâse sã facem, în curând, la
mãnãstirile din împrejurimile oraºului; la una din ele, de maici, unde aveam
sã fim gãzduiþi noaptea, Ilinca, ameþitã, avea sã fie lãsatã fãrã apãrare pradã
lui Paºadia. Ca sã zãdãrnicesc înfãptuirea nemernicului plan era, odatã ce
ºtiam de el, o jucãrie ºi voiam sã fac în aºa fel ca totul sã rãmâie îngropat în
tãcere ºi uitare, cum s-ar fi ºi întâmplat dacã, îndatã dupã ce ne despãrþisem,
Pirgu, întâlnind pe Pantazi, nu i s-ar fi spovedit ºi acestuia ca mie. Am fost
recunoscãtor împrejurãrilor cari au fãcut sã nu fiu de faþã la ceea ce urmã
peste câteva ceasuri. La Arnoteni, înainte de masa de la prânz, la care Paºadia
fusese tocmai poftit de Pantazi, din salon, unde aceºtia rãmaserã singuri la
aperitiv, se auzirã deodatã rãcnete, buºeli, bufneli, zgomot de lucruri
rãsturnate ºi de sticlã ce se sparge ºi cred cã se poate închipui fãrã caznã
mutrele fãcute de aceia ce alergând acolo vãzurã pe Paºadia ºi pe Pantazi
încãibãraþi în chelfãneala cea mai deznãdãjduitã, trãgându-ºi palme, pumni,
picioare, rostogolindu-se pe jos, când unul deasupra, când celãlalt. ªi Pantazi
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fu omul cel mai ciufulit ºi mai hãrtãnit ce vreodatã ceru, cum fãcu el atunci,
mâna unei fete, chiar nu adevãratã Arnoteancã.
Mã încunoºtiinþã de acestea toate, aiurit încã, Pirgu, dupã ce primisem
de la cei doi luptãtori câte un rãvãºel; fiecare mã ruga ca, în vederea unei
rãfuieli cu celãlalt pe calea armelor, sã-i slujesc de martor ºi sã-i gãsesc un
al doilea. Îmi fu mai uºor decât aº fi crezut sã împiedic ieºirea pe teren.
ªtiam frica ce, în ciuda ruperii lui de lume, Paºadia avea de pãrerea acesteia,
aºa cã, înfãþiºându-i greaua atingere ce ar fi adus renumelui sãu de „monsieur” darea în vileag a dedesubtului acelei „afaceri”, care numai de „onoare”
nu se putea numi, nu dãdui greº, cum nu dete nici Ilinca cerând stãruitor,
dupã povaþa mea, ca întâi dar de logodnã renunþarea la duel. Mai mult decât
la plictiseala mea, mã gândisem cã s-ar fi putut ca Paºadia sã aibã mâna
nenorocitã ºi sã-i strice bietei fete tot rostul. Estimp, dânsa scrisese mãtuºii
din Moldova sã vie. În loc de una îi sosirã însã douã.
Marea flamurã albã ºi roºie fusese coborâtã de pe palatul de la Pandina.
Cu tacâmul ei, cum spunea, de „dobitoace curate” – un papagal, doi câini ºi
trei pisici – ºi „necurate” – o slujnicã franþuzoaicã, un fecior italian, un bucãtar
þigan ºi doi muzicanþi, unul ceh, altul neamþ – prinþesa Pulcheria plecase la
Bucureºti. Cu douã zile înainte, Dospinescu, bãtrânul sãu vechil, golise patru
odãi mari de hotel ca sã le umple apoi cu calabalâcul ei de cãlãtorie, luase cu
chirie douã „Bösendorfer”, tocmise un muscal de zi ºi unul de noapte.
Rãsfãþuri de cocoanã mare. Se cuvenea sã i se treacã însã cu vederea
chiar altele mai vinovate pentru cã era ºi o mare artistã. Salonul ei muzical
de la Paris ºi mai ales luminatul sprijin ce gãsiserã la dânsa ca începãtori
mulþi dintre aceia, compozitori sau virtuoºi, a cãror faimã fusese netãgãduit
consacratã în urmã, scãpase numele prinþesei Canta de uitare, îl însemnase
la loc de cinste în istoria muzicei din a doua jumãtate a veacului trecut.
Era – aflam – prietena cea mai veche a lui Pantazi. În 1863, cneazul
Canta, venind la Bucureºti pentru niºte pricini, fusese gãzduit câteva luni
cu fetiþa lui la domniþa Smaranda, unde boierimea se îmbulzise ca sã audã
cântând la clavir pe mica Pulcheriþa. De aceeaºi etate cu ***, trãiserã acolo
ca o sorã cu un frate ºi-i înduioºa pe amândoi amintirea acelei vremi,
revãzându-se aºa cum erau atunci: ea rãsãritã ºi negricioasã, îndrãzneaþã ºi
înfiptã, el bãlan ºi mãrunt, sfios ºi plãpând. Dupã plecarea lui din þarã, dânsa
rãmãsese singura persoanã din lumea mare de la noi cu care pãstrase legãturi,
îºi scriseserã, se întâlniserã la Milano, la Bayreuth, la Paris. Se simþise dar
dator s-o vesteascã numaidecât cã se hotãrâse sã-i ia nepoata de nevastã.
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O întâmpinase la Milcov. Dânsa abia-l recunoscuse sub noua lui
înfãþiºare ºi gãsise minunatã istoria schimbãrii lui de nume. ªi fu nerãbdãtoare
sã cunoascã pe Ilinca. Lunga întrevedere a mãtuºii cu nepoata aduse ceva
cu totul neaºteptat: la despãrþire, cuceritã, prinþesa, a cãrei trecãtoare cãsnicie
tot cu un Canta, dintr-o altã ramurã, fusese stearpã, fãgãdui solemn Ilincãi
cã avea s-o înfieze.
Bucuria cu care primeam aceastã ºtire mi-o strica în parte o alta. Ca
sã-i facã celeilalte mãtuºi pe plac, Ilinca se învoise sã nu fie nunta în mai,
luna Mariei, ceea ce însemna o întârziere de aproape trei sãptãmâni care-l
nemulþumea viu pe Pantazi. De câtva timp acesta era tot pe gânduri, neliniºtit,
tulburat.
Într-o searã þinu sã mâncãm la el acasã numai noi doi. Nu fu ca sã-mi
spuie ceva deosebit. Târziu, plecând împreunã, ne suirãm într-o birjã care
pãrea cã se afla întâmplãtor la colþul strãzii, dar care-l aºtepta; vãzui cã, fãrã
sã fie îndreptat, birjarul ne scoase, pe unde nu ºtiu, afarã de oraº. Eram
obiºnuit cu asemenea plimbãri; în anul ce trecuse se întâmplase adesea,
cãtre toamnã, sã ieºim noaptea la câmp ca, de pe vreo movilã, sã cãutãm pe
Fomalhaut la dunga zãrii. Dar în acea noapte posomorâtã nu erau stele, nici
lunã, cerul era acoperit întreg ºi totuºi se vedea aproape ca ziua, deosebeai
tot, copacii pãreau chiar luminaþi pe dinãuntru. La o cotiturã, Pantazi porunci
sã opreascã ºi mã pofti sã cobor ºi sã-l urmez. Mai departe se înãlþa, cãscatã
toatã ºi fãrã acoperiº, o ruinã.
– Hanul dracului, zise Pantazi. Sunt numai aici în Ilfov mai multe,
toate cu istoriile lor fioroase de tâlhari ºi de stafii; în ãsta am fãcut odatã un
chef noaptea, la luminã de masalale.
Bãgai de seamã cã ne fãcusem acum trei; ca din pãmânt se ivise o
þigancã, o þigancã bãtrânã, în zdrenþe. Dupã câteva cuvinte schimbate cu
Pantazi în þigãneºte, se lãsã pe vine ºi începu sã vrãjeascã, aruncând bobii
pe un taler. Ascultându-i spusele, lui Pantazi faþa i se fãcuse ca de cearã iar
ochii îi sticleau ca douã mãrgele albastre. Când þiganca se ridicã, el îi dete
un ban de aur ºi plecarãm înapoi.
– E ciudat, murmurã cu glas stins, din bobi nu se desluºeºte decât un
semn de moarte.
Îmi ascunsei indignarea cã un om ca dânsul sã aibã asemenea eresuri
prosteºti. ªi numãram câte zile mai erau pânã la sfârºitul lunii. Pornisem sã
bag formele de cununie ºi avocatul prinþesei da zor celor de înfiare. Nepãsarea
crescândã ce Ilinca arãta de acestea toate ajunsese sã mã supere tot aºa ca
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felul sãu jicnitor de a se purta ºi vorbi, ºi cu strãinii ºi cu ai sãi, ºi o bãnuiam
cã nu era sincerã când, cu zâmbetul bunicii din portrete, îmi spunea cã, dacã
nimic nu s-ar îndeplini, pentru ea n-ar însemna decât un an de ºcoalã pierdut
ºi s-ar întoarce fãrã pãrere de rãu de altceva la Piatra. Nu voise sã primeascã
de la Pantazi nici un giuvaer, zicând cã ce putea fi pe lângã cele ale domniþei
Smaranda? Ceruse numai sã-i cumpere un aparat de fotografie. Fu unealta
de care soarta ei se sluji ca sã se împlineascã. Într-o dimineaþã, vãzând în
„faetonul” lãptãresei o fetiþã, pare-se caraghios îmbrãcatã, Ilinca pusese sã
i-o aducã s-o fotografieze. Abia sculatã dupã scarlatinã, fetiþa îi trecu boala.
La început aºa uºoarã cã se crezu cã avea s-o facã pe picioare, izbucni
deodatã cu atâta putere încât cu toþi doctorii din Bucureºti ºi cel adus în
mare grabã de la Viena, cu tot milionul fãgãduit cui va scãpa-o, Ilinca se
stinse.
În dimineaþa morþii ei chiar, prin câteva cuvinte scrise, Pantazi mã rugã
sã vãd eu de înmormântare. Nu ºtia cã-mi cerea ceva mai presus de puterile
mele. Îmi trebuia cineva sã mã ajute ºi nu cunoºteam pe nimeni mai priceput
ca Pirgu. Plecai deci sã-l caut dar nu fu treabã uºoarã. Din Duºumea în
Vitan, din Geagoga în Obor, schimbând birjã dupã birjã, i-am cãlcat de-a
rândul ºi de mai multe ori toate culcuºurile, fãrã a-i da de urmã. Din toþi pe
cari i-am întrebat despre el numai Haralambescu îl vãzuse în ajun, seara, la
Moºi, beat ca un porc, cu o desculþã borþoasã în luna a noua. Pe la douã
dupã prânz renunþai la cãutare ºi mã hotãrâi sã-mi iau inima în dinþi ºi sã-mi
îndeplinesc singur trista misie. Dar înainte, cum nu gustasem nimic de seara
trecutã ºi simþeam cã mã ajungea oboseala, intrai la Capºa sã mã întremez
cu o cafea ºi un kirsch. Când acolo de cine sã dau cu ochii? de Gore, de
Gore Pirgu în fiinþã. Cãtrãnit ºi la faþã ca ficatul, înjura supãrat.
– Credeam, îi zisei, ca dupã succesul de asearã sã te gãsesc mai mulþumit.
Rânji larg:
– A fost „di granda”, era sã fete pe mine, pe onoarea mea! ªi, în vreme
ce-mi sorbeam cafeaua ºi kirsch-ul, îi spusei de ce era vorba. Nu fu nevoie
sã-l rog ca sã ia totul asupra-ºi. Îi dãdui mânã liberã ºi nu avui de ce sã mã
cãiesc. Ilinca fu prohoditã domneºte, ca împãrãtesele de la Bizanþ când a
treia zi, cea mai frumoasã de mai, o duserãm la lãcaºul de veci cu toate
florile de Bucureºti. Ce mã izbi la acea înmormântare nu fu nici deznãdejdea
înveninatã poate de remuºcare a mãtuºii de la Piatra, nici jalea, desigur
îndoitã, a pãrinþilor ce o datã cu copila pierdeau ºi cea din urmã nãdejde de
îmbunãtãþire a soartei, nici aerul neruºinat de mulþumire al surorilor cari o
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pismuiserã pe rãposatã ºi o urau dupã cum ºi dânsa le despreþuise – ceea ce
mã izbi ºi mã îngrijorã totdeodatã fu lipsa lui Pantazi. Înainte ca Pirgu sã-ºi
fi sfârºit cuvântarea, mã întorsei în oraº, stãpânit din ce în ce mai mult de
gândul cã Pantazi îºi fãcuse seama. Dar, trecând pe la ferestrele joase ale
birtului franþuzesc, prin jaluzelele desfãcute, îl vãzui la masa ce i se oprea
de obicei în colþul cel mai adãpostit, mâncând ºi bând liniºtit cu poftã. ªi de
atunci nu mai cãlcã în casã la Arnoteni ºi nu mai pomeni de Ilinca niciodatã
ca ºi cum nici n-ar fi fost...
*
... de trei luni reluasem cu Pantazi traiul de anul trecut, mesele prelungite
dupã miezul nopþii, hoinãrelile pânã dimineaþa prin mahalalele necunoscute,
cu uliþe pustii. Frunziºurile sunau acum a toamnã ºi erau adânci ca niciodatã
parcã, ºi grele, când s-ar fi zis cã într-adevãr mersul vremii lâncezeºte,
amurguri copleºitoare. Întâmplându-mi-se sã adorm în puterea unuia, am
avut un vis care a rãmas cel mai frumos din întreaga mea viaþã.
Se fãcea cã la o curte veche, în paraclisul patimilor rele, cei trei Crai,
mari egumeni ai tagmei prea senine, slujeau pentru cea din urmã oarã
vecernia, vecernie mutã, vecernia de apoi. În lungile mante, cu paloºul la
coapsã ºi cu crucea pe piept ºi afarã de scarlatul tocurilor, înveºmântaþi,
împanglicaþi ºi împãnoºaþi numai în aur ºi verde, verde ºi aur, aºteptam ca
surghiunul nostru pe pãmânt sã ia sfârºit. O linã cântare de clopoþei ne
vestea cã harul dumnezeiesc se pogorâse asuprã-ne: rãscumpãraþi prin trufie
aveam sã ne redobândim înaltele locuri. Deasupra stranelor, scutarii nevãzuþi
coborâserã prapurele înstemate ºi una câte una se stinseserã cele ºapte
candele de la altar. ªi plecam tustrei pe un pod aruncat spre soare-apune,
peste bolþi din ce în ce mai uriaºe în gol. Înaintea noastrã, în port bãlþat de
mãscãrici, scãlãmbãindu-se ºi schimonosindu-se, þopãia de-a-ndãratelea,
fluturând o nãframã neagrã, Pirgu. ªi ne topeam în purpura asfinþitului...
Eram sub impresia acestui vis când, intrând odatã la cafenea, dupã
noutãþi, aflam cã Paºadia murise. Sfârºitul lui avu rãsunet, dar nu prin el
însuºi, ci pentru felul cum se petrecuse. În timpul din urmã, Paºadia, care
nu se mai vedea nicãieri, trãia cu Raºelica Nachmansohn. Era îndeobºte
cunoscutã frenezia crudã cu care aceasta se deda la o anume voluptate ºi
care îndreptãþea porecla de „lipitoare” ce-i dase Goricã. Înverºunându-se
asupra prãzii voluntare, mult nu-i trebuise ca s-o dea gata; cu cel din urmã
strop de vlagã bãrbãteascã þâºnise ºi sângele ºi inima încetase sã mai batã.
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Vrednicã de marea sa strãbunã Iudita, Raºelica nu-ºi pierduse firea, îºi
desprinsese pãrul din mâinile calde încã ale mortului, se îmbrãcase cu
îngrijire ºi netulburatã se dusese la comisarul de poliþie sã cearã sã ia mãsuri
pentru ridicarea leºului, ceea ce, cu încuviinþare de sus, se ºi fãcu, în tãcere
– în împrejurarea aceasta scandalul n-ar fi fost oare de prisos? – aºa cã, în
revãrsatul zorilor, ca de obicei, Paºadia se întorsese, pentru cea din urmã
oarã acasã. Am mers numaidecât acolo. Când m-am apropiat de locuinþã
fãrã bucurie, deasupra copacilor din grãdina fãrã flori se înãlþa, în liniºtea
serii, un stâlp de fum. Mâna credincioasã îºi fãcuse datoria; în hainia lui,
omul izbutise sã sãvârºeascã dupã moarte cea mai rafinatã dintre nelegiuiri.
Am deplâns pieirea acelei opere mãreþe dar nu ºi pe a autorului. Paºadia
s-a stins la zenit; veninul, veghea, viþiul îi mistuiserã trupul fãrã a-i vãtãma
câtuºi de puþin însã duhul care-ºi pãstrase pânã la sfârºit toatã recea-i
limpezime, scânteietor ca un luceafãr în cleºtarul nopþilor de ger. ªi a mai
avut norocul sã moarã înainte de a fi silit sã îndure dupã rãzboi, din nou, la
bãtrâneþe, umilinþa sãrãciei, înainte de a suferi ºi mai dureroasã poate, arsura
dezamãgirii ºi a dezminþirilor de a vedea cã nu el, ci Pirgu avusese dreptate,
de a-l vedea pe Pirgu însuºi de mai multe zeci de ori milionar, însurat cu
zestre ºi despãrþit cu filodormã, pe Pirgu prefect, deputat, senator, ministru
plenipotenþiar, prezidând o subcomisie de cooperare intelectualã la Liga
Naþiunilor ºi oferind colegilor sãi strãini veniþi în România cu pantahuza36
sau în „anchetã” o somptuoasã ºi sibaritã ospitalitate în castelul sãu istoric
din Ardeal. Nu l-am vãzut pe Paºadia mort; când am sosit eu se puneau
peceþi, iar rãmãºiþele, potrivit voinþei sale, îi fuseserã în pripã ridicate ºi
pornite de Iancu Mitan undeva afarã din Bucureºti, poate la „munte”.
Pantazi, care-ºi vânduse în sfârºit ºi prãvãlioara de la Bãrãþie, nu avea
de ce sã-ºi mai întârzie plecarea. În ajunul ei, am cinat împreunã la birtul
din Covaci. Nu departe de masa noastrã, mai frumoasã ºi mai nepãsãtoare
ca oricând, Raºelica îºi înfãþiºa noul logodnic, un soi de brotac cu ochi
boboºaþi, bondoc ºi bont. Lãutarii nu uitarã sã cânte acel vals domol care
era una din slãbiciunile lui Pantazi, valsul voluptuos ºi trist în legãnarea
cãruia pâlpâia, nostalgicã ºi sumbrã fãrã sfârºit, o patimã aºa sfâºietoare cã
însãºi plãcerea de a-l asculta era amestecatã cu suferinþã. De îndatã ce
coardele încãluºate porniserã sã îngâne amara destãinuire, întreaga salã
amuþise. Tot mai învãluitã, mai joasã, mai înceatã, mãrturisind duioºii ºi
36
pantahuza – listã de subscripþie cu care se strâng bani pentru clãdirea sau repararea unei
biserici, pentru o operã de binefacere.
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dezamãgiri, rãtãciri ºi chinuri, remuºcãri ºi cãinþe, cântarea înecatã de dor
se îndepãrta, se stingea, suspinând pânã la capãt pierdutã, o prea târzie ºi
zadarnicã chemare.
Pantazi îºi ºterse ochii umezi.
Am umblat cu dânsul, în sus ºi în jos, toatã noaptea, pentru ca, spre
dimineaþã, sã nemerim tot în piaþa florilor, la Curtea-Veche. Lângã
împrejmuirea bisericii cu turla verde, licãrea sfioasã o luminã slabã care ne
atrase. Cineva o aprinsese la cãpãtâiul unei moarte ce zãcea cuviincioasã pe
o rogojinã. Sã nu mi se fi spus, n-aº fi crezut cã era Pena Corcoduºa; cum aº
fi putut recunoaºte în chipul acela blajin cu trãsuri gingaºe pe
înspãimântãtoarea furie de anul trecut? În zâmbetul buzelor ei învineþite ºi
în privirea ochilor sãi rãmaºi deschiºi era o duioºie extaticã; femeia care
fusese nebunã din iubire pãrea sã fi murit fericitã: poate cã în acea scurtã
clipã a sfârºitului, cuprinzãtoare de veºnicii, i se arãtase aievea mândrul
cavaler-gard, în fiinþa cãruia se rãsfrângeau întrunite strãlucirile a douã
cununi împãrãteºti. Seara însoþeam pânã la graniþã pe un gentleman ras ºi
cu barbeþi scurþi, în þinutã elegantã de cãlãtorie – un strãin. Stam în vagonul
restaurant la o masã, faþã în faþã, ºi nu gãseam sã ne spunem unul altuia
nimic. Noaptea pogorâse repede. ªi mi-am adus aminte de acela care încetase
sã mai fie, de omul ce-mi pãruse un prieten de când lumea ºi adesea chiar
un alt eu-însumi, de Pantazi, când m-a întrebat ce s-ar putea sã bem.
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