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— Se îngroaşă treaba ! exclamă Derville 
când Boucard îi dezvălui întreg cuprin
sul scrisorii. Spunemi, dragul meu, 
urmă el, adresânduse notarului, voi 
avea nevoie de lămuriri care trebuie să 
se găsească la tine, la birou. Nui aşa 
că la tâlharul ăsta bătrân de Roguin…

— Noi îi spunem păgubosul, nefe
ricitul Roguin, reluă maestrul Alexandre 
Crottat, râzând şi întrerupândul pe 
Derville.

— Nui aşa că la nefericitul ăsta, care 
a luat opt sute de mii de franci clienţilor 
săi, aducând la disperare multe familii, 
sa făcut lichidarea succesiunii Chabert ? 
Mi se pare că am văzut asta printre hâr
tiile pe care leavem la dosarul Ferraud.

— Da, adeveri Crottat. Pe atunci eram 
al treilea secretar şi am copiat şi stu
diat în amănunţime actele lichidării cu 
pricina : Rose Chapotel, soţia şi văduva 
lui Hyacinthe, zis Chabert, conte al 
Impe riului, mare ofiţer al Legiunii de 
onoare ; se căsătoriseră fără un contract 
matri monial, deci se aflau în regimul 
comu nităţii de bunuri. Pe cât miaduc 
aminte, activul se ridica la şase sute 
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de mii de franci. Înaintea căsătoriei, con
tele Cha bert făcuse un testament în 
favoarea aşezămintelor din Paris, prin 
care le lăsa un sfert din averea pe care 
ar aveao în clipa morţii ; statul moşte
nea un alt sfert. Sa făcut licitaţie, vân
zare şi par taj, fiindcă avocaţii iau dat 
bătaie. Cu prilejul lichidării, monstrul1 
care guverna pe atunci Franţa a atribuit 
văduvei colo nelului, printrun decret, 
partea fiscului.

— Adică averea personală a contelui 
Chabert nu sar ridica decât la trei sute 
de mii de franci ?

— Precum spui, dragul meu ! încu
viinţă Crottat. Voi, avocaţii, aveţi uneori 
vederea clară, deşi lumea vă acuză că 
pledaţi la fel de bine şi Pentru, şi Contra.

Contele Chabert, a cărui adresă se 
citea în josul primei chitanţe pe care 
notarul io prezentase lui Derville, locuia 
în foburgul SaintMarceau, pe strada 
PetitBanquier, la un fost sergent din 
garda imperială, devenit crescător de 

1. Aluzie la termenul prin care ultraregaliştii 
îl numeau pe Napoleon.
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vite, pe nume Vergniaud. Ajuns acolo, 
Derville se văzu nevoit să o pornească 
pe jos în căutarea clientului său, întru
cât birjarul nu vru să intre pe o stradă 
nepietruită şi cu nişte hârtoape prea 
vrăjmaşe pentru roţile unei trăsuri. Cău
tând cu ochii în toate părţile, avocatul 
descoperi în cele din urmă, pe partea 
străzii învecinată cu bulevardul, între 
două ziduri ridicate din felurite rămăşiţe 
bătucite cu pământ, doi stâlpi de piatră 
ştirbiţi de trecerea căruţelor, în ciuda 
celor doi taraci puşi acolo ca săi ferească 
de asta. Pe aceşti stâlpi, sub o creastă 
de ţiglă, era ţintuită o grindă pe care 
scria cu roşu : VERGNIAUD, CRESCĂ
TOR DE VITE. În dreapta numelui se 
vedeau nişte ouă, iar în stânga o vacă, 
totul zugrăvit în alb. Poarta era larg 
deschisă şi pesemne că stătea aşa toată 
ziua. Chiar în dreptul porţii, în fundul 
curţii destul de spaţioase, se ridica o 
casă, dacă numele se potriveşte uneia 
din acele magherniţe de prin mahala
lele Parisului şi pe care nu le poţi 
asemui cu nimic, nici cu cele mai prăpă
dite adăposturi de la ţară, având doar 
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mize ria, nu şi poezia lor. Întradevăr, 
în mij locul câmpurilor, bordeiele mai au 
o frumuseţe pe care leo dă străvezimea 
văzduhului, verdeaţa, faţa ogoarelor, o 
colină, un drumeag şerpuit, câteva petice 
de vie, un gard viu, muşchiul de pe 
acoperişuri şi uneltele trudei plugăreşti ; 
dar la Paris, mizeria creşte prin sluţenia 
ei. Deşi clădită de puţină vreme, casa 
părea gata să cadă în ruină. Toate mate
rialele proveneau de la demolările care 
se fac zilnic în Paris şi nici unul dintre 
ele nu fusese folosit la rostui adevă
rat. Derville citi pe un oblon făcut din 
scândurile unei firme : Magazin de nou
tăţi. Ferestrele nu semănau între ele şi 
erau aşezate aiurea. Catul de jos, care 
părea partea de locuit, se înfăţişa ridicat 
întro parte, în vreme ce în partea opusă 
odăile stăteau ca îngropate în pămân
tul gheboşat. Între poartă şi casă se 
lăfăia o băltoacă plină de gunoi, unde 
se scurgeau apa de ploaie şi zoaiele. 
Zidul de care se sprijinea magherniţa 
asta şubredă, dar parcă mai trainică 
decât celelalte, adăpostea nişte cuşti cu 
gratii, în care iepurii îşi prăseau familiile 



65

numeroase. În dreapta porţii celei mari 
se afla grajdul de vite, cu podul pentru 
fân ; de aici treceai în casă printro lăptă
rie. În stânga era coteţul de păsări, un 
grajd şi o cocină de porci, cu acoperişul 
încheiat din capete de scândură bătute 
în cuie unele peste altele şi învelit ca 
vai de lume cu stuf, ca şi acoperişul 
casei.

Ca în mai toate locurile unde se pre
gătesc cele de trebuinţă marelui ospăţ 
pe care Parisul îl devorează zilnic, curtea 
în care intră Derville vădea semnele 
grabei impuse de nevoia dea ajunge 
undeva la oră fixă. Bidoanele mari şi 
umflate pentru transportul laptelui şi 
oalele pentru smântână stăteau arun
cate grămadă în faţa lăptăriei, dimpreună 
cu bucăţile de pânză de legat la gură. 
Ştergare zdrenţuite se legănau la soare, 
întinse pe sfori între câţiva ţăruşi. Calul 
paşnic, din neamul celor cum nu au decât 
lăptăresele, se urnise câţiva paşi dintre 
hulubele faetonului şi adăsta dina intea 
uşii închise a grajdului. O capră rupea 
lăstarele viţei chircite şi colbuite ce împo
dobea peretele galben şi coşcovit al casei. 
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O mâţă se ghemuise pe oalele de smân
tână şi le lingea de zor. Găinile, speriate 
de apropierea lui Derville, se zburătăciră 
cârâind, şi câinele de pază se porni să 
latre.

— Aşadar, aici se află omul care a 
hotărât soarta bătăliei de la Eylau ! îşi 
zise Derville, cuprinzând dintro arun
cătură de ochi dezgustătoarea privelişte 
din jur.

Casa rămăsese în grija a trei ţânci. 
Unul, cocoţat în vârful unei căruţe încăr
cate cu fân proaspăt, ochea cu pietre 
hogeacul casei vecine, nădăjduind să 
nimerească drept în oala cu mâncare. 
Altul se căznea să tragă un purcel întro 
căruţă cu dindărătul lăsat la pământ, 
timp în care cel deal treilea, agăţat de 
partea din faţă, aştepta să vadă purcelul 
acolo, ca săl salte în sus, aplecând cum
păna spre el. Când Derville îi întrebă 
dacă domnul Chabert locuia acolo, nici 
unul nu răspunse, tustrei îl priviră cu 
o neroadă isteţime, dacă e îngăduită 
alăturarea acestor două cuvinte. Derville 
repetă întrebarea, dar degeaba. Scos 
din răbdări de aerul poznaş al celor trei 


