
con cu temelia fibroas nbuindu-i gândurile,
speriindu-i neputina. Ar fi vrut s strige în
singurtatea de flacr de lâng fereastra sub
care au tras aternutul de zcere. Un înger îi
veni în ajutor i bolnava îl zri, pe scaun, la
cpltâi, deschizând ochii. Er privirea unei fe
mei strine, în haine de ora, pe care o simi

 în pogorîre, ca pe o atingere material.
— Cine eti, suspin întrebarea, pe când cor

nul fantastic se destrm, i pieri.
— Sunt infirmiera cea nou, sun lin rs

punsul pe care bolnava îl înelese i-l turbur
îndat, cci pe umerii strinei i 'se pru c vede
zpada unor aripi. Tcu i-i strânse pleoapele,
zdrnicind, astfel, deosebirea visurilor de rea
litate, amgire a fiinei în fiin, deertciune
care o ispitise pân atunci.

Mahalaua îi împri copiii ca un sat de pes
cari epavele 'unui naufragiu.

In locuina colii directoarea trebuia s ad
posteasc un profesor de francez, d. Willy, i
o începtoare în învmânt, domnioara Lia.

Prul acestei fete de 20 (douzeci) de ani
avea însuirea turburtoare de a pstr înde
lung miresmele cu cari er îngrijit i a le pre
face, prin simpla dogoare a vieii ei tinere, în-
triun fel de emanaie animal, proprie s o deo-
sibeasc de toate celelalte fpturi ale cerului i
ale pmântului. D-ra Lia avea atitudini modeste
i o sârguin neîntrerupt care pentru fiina ei
sirian lu proporiile unei cochetrii. Zelul pus
 în îndeletniciri atât de nepotrivite cu ateptrile
pe cari le trâmbi trupul, mersul i vârsta, er
pentru cei din preajmâ-i cea mai sfruntat pro
vocare. Singur Darie nu-i tlmciâ apelul in
sistent i mut desfcut din simpla trecere a
domnioarei prin încperi. Se bucur îns de
privilegiile inocenei: acela de a-i srut pro
fesoara i de a-i sta pe genuchi aproape de is-
vorul dens vegetal al prului. Apoi acela mull
mai însemnat de a împri camera de culcare
cu Lia. Iar în dimineile de lene ale Dumine
cilor, licena de a se strecur în aternut lâlng
ea, într’o nemicare plin de nedumeriri i de
fericire nedescifrat.

Misterul cel mai desvârit fa de ai casii,
spori încântarea complicitii lor, peste care
se sfi ca o stea nehotrît, contiina pcatului.

In cas îns, dou suflete percepuser mur
murul surd al fântânii de sânge încuiat în
statua ei vie.

Tatl lui Darie i profesorul de francez, ca
doi bondari catifelai, în jurul corolei din co
drii, începur întrecerea, roitul multicolor, des
cinderile imponderabile pe marginile abisului
sperios i sensibil. Plant, la început, hermetic,
d-ra Lia îi întei mireasma i culorile în a-
ceste împrejurri priincioase deertciunii ei de
 femeie pândit i disputat cu încruciri crân
cene de voini tcute, de ctre doui brbai.

Un cântec de pasiune cu stridene i aiurri
nestpânite strbteâ pustiul lihnit al simurilor
i fiecare atept clipa s-l reverse auzului Liei,
încreztor.
* D-l Willy îi servi crâmpeie la tot pasul. îi
ticluise, spune tatl lui Darie, o voce caver
noas i o figur de spaniol de operet. Ii re
citase sonetul lui D’Arvers de atâtea ori încât
d-ra Lia, cu toat augusta-i indiferen fa de
poezie, îl învase pe dinafar. Ii siluiâ atenia
cu peroraiile lui socialiste i îi citiâ cronicile
provinciale pe cari le trimitea ,,Adevrului”. Nu
uit s-i pun în valoare fizicul, fcând cu uu
rin, echilibrul la paralele. In timpul acestei

 operaii, i se umflau vinele tâmplelor! i se con-
gestion faa i îi cdeau ochelarii pe cari, re
întors la verticalitate, îi bâjbâia pe nisip, cu
ochii inexpresivi i teri ai miopiei. Momentul
acesta isc bucuria rivalului. Tatl lui Darie,
care-i urmriâ evoluiile, cu igara aprins i
un surâs ironic, nu pierde prilejul s atrag a-
tenia Liei asupra figurii jefuite de orice raz
de inteligen, a d-lui Willy fr ochelari.

Deodat îns, prestigiul lui Willy se înl
i pluti ferm în toate contiinele. Venise într’o
zi dela gar cu vreo zece volume împachetate,
pe cari le desfcu i scrise câte o dedicaie.

 Le distribui în primul rând mamei lui Darie i
Liei, apoi câtorva doamne din elita provinciei.
Er 'un roman franuzesc, editat la Paris, scoare
albe, titlul rou: Passion i numele lui Willy,
întreg i vizibil pe frontispiciu. De atunci, în
fiecare cas Willy avu câte o, mic statu în
atitudinea deconstipant crispat a gânditorului
lui Rodin. Fu cetit i comentat. In localuri, în
grdina public femeile i-l artau pe Willy
i fiecare cut s-l ie de vorb. In zadar ta
tl lui Darie decret pe necitite, dar întemeiat
pe cunoaterea aprofundat a rivalului c roma
nul e prost i franuzeasca în care e scris, a-
proximativ. „Escamillo”, cum îl poreclise pe
Willy, triumf: .privirile de fptura adânc im
presionat, ale Liei, îl proclamau. Din acel timp
Axei deveni trist. Tristeea de altfel i tcerea
fceau parte din mijloacele lui de seducie. Prin
ele îi valorific paloarea i barba lui din alt
secol, ochii de portret, mâinile îngrijite. S’ar


