Regina şi reforma
Cînd visa că era din nou în Englitera şi că era ducesa
Mary, Regina plîngea în somn, slăbiciune pe care nu şi‑ar
fi îngăduit‑o în timpul zilei. Cînd se trezea, Maria ştia că
o aşteaptă o zi grea. Primea ştirile dimineţii de parcă s‑ar
fi aşteptat la ele. Aici, la Iaşi, visele din copilărie şi din
adolescenţă o făceau să se simtă, dacă nu puternică, cel
puţin în stare să primească veştile proaste cu un aer încre
zător şi cu un optimism pe care soţul ei de obicei nu‑l
împărtăşea de cînd ajunseseră în refugiu.
Ferdinand era îngrijorat că în cele din urmă armatele
care ocupaseră Bucureştiul aveau să ajungă şi la Iaşi.
Trupele române i se păreau Regelui o biată carne de tun
pentru cuceritori. Dezamăgit de politicieni şi speriat de
lipsa de pregătire militară a generalilor, soţul ei se temea
să nu fie luaţi prizonieri de nemţi, fiindcă nu se mai puteau
refugia nici măcar în Rusia, unde era un soi de balamuc
popular, iar rudele lor, ţarul şi ţarina, fuseseră luaţi prizo
nieri de bolşevici, cu tot cu copiii lor. În această privinţă
Ferdinand avea dreptate, admitea Regina. Nu mai aveau
unde să se ducă, decît dacă ar fi plecat, riscant, cu aero
planul la Londra sau la Paris, ceea ce nici Ferdinand nu
voia. Nu fiindcă i‑ar fi fost frică să zboare, dar se gîndea
că un rege trebuie să moară pentru ţară, nu ca fugar,
într‑un avion franţuzesc.
În dimineaţa aceea, Regina s‑a lăsat îmbrăcată ca de
obicei de doamnele ei de companie, chiar dacă această
operaţiune o plictisea. Acum, doamnele au îmbrăcat‑o în
alb, cu o lentoare agitată care o scotea din sărite. Dar
trebuia să le răsplătească cumva că veniseră la Iaşi împre
ună cu ea şi că vreo cîteva începuseră să trăiască pe
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datorie, fiindcă îşi terminaseră banii cu care plecaseră de
la Bucureşti. Apoi, Maria a ieşit la promenadă prin oraş
cu birja. La aceeaşi oră ca de obicei, ceea ce voia să
însemne că şi în ziua aceea se simţea în siguranţă. Localnicii
de pe trotuare n‑o mai aclamau ca înainte, dar mai întor
ceau capul după ea, chiar dacă nu‑i mai înghiţeau pe
refugiaţii de la Bucureşti.
În drumul ei către spital, Maria îşi făcea curaj de una
singură. Trebuia să se descurce cu mirosurile insuportabile
de acolo. Cele de jeg, de puroi şi de excremente care o
făceau să vomeze, încît nu mînca nimic înainte de a pleca
la drumul către primul spital. Regina nu vomează ! îşi spu
nea în timp ce i se întorcea stomacul pe dos, trecînd de
la un pat la altul şi punîndu‑le mîna pe faţă răniţilor şi
bolnavilor. Iar regalul ei soţ asculta rapoartele matinale
ale generalilor sau ale ofiţerilor pe care generalii îi trimi
teau de pe front ca să‑l ţină pe Rege la curent cu ultimele
mişcări de trupe, cînd Ferdinand îi întreba, de fiecare dată,
dacă sînt în stare să le ţină piept inamicilor. În privinţa
asta, nici măcar generalul Berthelot, şeful misiunii franceze,
nu ştia ce să‑i spună Regelui.
Situaţia pe front era în mişcare de cînd ruşii se retră
seseră şi se mai ţineau şi de rele în retragere. Totuşi, brava
armată română n‑o luase pe urmele revoluţiei de la ruşi,
dar, după părerea generalului francez, poate că Majestatea
Sa n‑ar fi trebuit să conteze prea mult pe asta. Domnul
Brătianu (ori că era de conivenţă cu franţuzul, ori că îi
prinsese ideea din zbor) l‑a sfătuit pe Rege să‑i împropri
etărească pe soldaţi, ca să fie sigur de devotamentul lor.
Oricum, fata în casă a domnului Brătianu, Maricica, şi‑a
anunţat rudele şi prietenii din armată că vor primi pămînt,
fiindcă Vodă şi domnul ministru hotărîseră asta, deocamdată
în secret.
Cînd a ajuns la spital, Regina, după ce a trecut de primele
paturi, s‑a trezit întrebată dacă era adevărat că soldaţii vor
primi pămînt. Întrebarea i‑a pus‑o un sublocotenent tînăr,
cu ochi negri, student în viaţa civilă, căruia doctorii nu‑i
mai dădeau mult de trăit. Maria i‑a răspuns că nu trebuia
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să se îndoiască de asta. După ce s‑a îndepărtat de patul
studentului şi s-a uitat din nou spre el, a văzut că ochii
lui negri încremeniseră. Aşa că, atunci cînd s‑a întors din
expediţia ei prin spitale, Regina le‑a spus lui Brătianu şi
soţului ei că trebuiau să‑i împroprietărească pe cei care
apărau ţara. Brătianu i‑a zis că asta ar fi însemnat să le ia
din pămînturi conservatorilor, dintre care unii erau favo
rabili tronului. Nu că i‑ar fi părut rău, dar asta era o miş
care politică serioasă. Regele i‑a răspuns lui Brătianu că,
între a da ţara pe mîna nemţilor şi a le‑o oferi bolşevici
lor, prefera o cinstită reformă agrară. Asta însă era tot ca
un fel revoluţie, l‑a avertizat Brătianu, mai mult ca să ştie
Regele la ce să se aştepte dacă el ar fi fost împotrivă.
Atunci Regina le‑a spus că odată cu această împroprietărire
ar fi trebuit acordat şi votul pentru toată lumea. „Adică şi
pentru femei ?“, a întrebat Regele, uitîndu‑se lung la ea.
„Şi ele ce cusur au ?“, i‑a replicat Regina. „Votul nu e treaba
femeilor !“, i‑au răspuns, aproape într‑un glas, soţul ei şi
premierul Brătianu. După care atît Regele, cît şi premierul
au încercat s‑o convingă, fiecare în parte, că nu se gîndi
seră la ea, căci Regina nu era o femeie obişnuită, chiar
dacă nici ea n‑avea drept de vot.
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Urechile cîrciumilor
Valetul domnului Marghiloman a venit în persoană să‑i
anunţe pe patrioţi, în Cişmigiu, două chestiuni. Domnul
premier, despre care gurile rele susţineau că se vînduse
nemţilor, fusese la Chişinău, unde Sfatul Ţării votase că
Basarabia trebuia să se unească cu Regatul României.
Domnul premier primise, de la Iaşi, acordul lui Vodă pen
tru această misie oficială. De asemenea, domnul Costică
Stere, proprietarul ziarului Lumina, fusese ales în Sfatul
Ţării de la Chişinău, ca patriot şi om învăţat ce era. Cu
toate că, prin Bucureşti, domnul Stere era acuzat că pac
tizase cu ocupanţii de către persoane care nu se pricepeau
la politică şi răspîndeau zvonuri prosteşti.
Cînd avocatul Mailat a dat să‑l întrerupă pe omul lui
Marghiloman, acesta i‑a făcut semn că nu terminase. Nemţii
puseseră ochii pe ei, aşa că, după părerea domnului pre
mier, patrioţii ar fi trebuit să‑şi găsească alt loc de întîlnire,
dacă nu voiau să aibă aceeaşi soartă ca negustorul Palamar,
Dumnezeu să‑l ierte. Şi în nici un caz să nu se mai ducă
toţi să conspire prin berării ! Cîrciumile au urechi nebănu
ite, ceea ce nişte oameni ca ei ar fi trebuit să ştie. Şi dacă
nu ştiau, le spunea el. De la înălţimea staturii sale, Valetul
le‑a mai zis că nemţii nu voiau scandal, dar le ajungea că
la Berlin se întruneau nemulţumiţi de tot soiul, care „nu
înţelegeau mersul războiului“ şi pe care Poliţia îi trata cu
o suspectă blîndeţe. Într‑o ţară ocupată puteau lua alte
măsuri, mai aspre decît la ei acasă, unde civili zăpăciţi de
nebunia din Rusia ar fi vrut să facă şi ei o revoluţie. Apoi
Valetul s‑a uitat întrebător la avocat şi la ceilalţi. Mailat i‑a
spus că patrioţii nu se temeau de samavolniciile nemţeşti.
Dar dacă nu se mai puteau întîlni în Cişmigiu, ca să n‑o
păţească, unde, păcatelor, să se ducă ?
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Poate că la Bellu, i‑a răspuns cît se poate de serios
Valetul, deşi nici acolo nu era sigur, căci prin Poliţie erau
cozi de topor care dădeau raportul la Comendatura ger
mană sau se duceau la Capşa, unde se adunau bulgarii.
Tiberiu a simţit că trebuia să ia cuvîntul: dar la Sfînta
Vineri, cimitir mai fără pretenţii ? ! Valetul s‑a uitat lung
la el, de parcă l‑ar fi cunoscut, dar nu ştia de unde să‑l
ia. Nu era bărbatul doamnei moaşe Vasilica ? ! Tiberiu i
s‑a recomandat, ca şi cum nu l‑ar fi auzit. Omul lui
Marghiloman a insistat: soţul doamnei Vasilica, moaşa ?
„Doamna Vasilica e soţia mea !“, a precizat Tiberiu. Valetul
i‑a spus să nu se bizuie prea mult pe asta, chiar dacă
distinsa lui doamnă avea o frumoasă reputaţie şi printre
ofiţerii Comendaturii, pe care‑i vindeca de una şi de alta.
Tiberiu, să leşine ! Cu siguranţă că omul premierului se
înşela; nemţii aveau doctorii lor, cu care veniseră aici !
Valetul s‑a uitat din nou lung la el, ca şi cum ar fi vrut
să‑i spună ceva, dar se abţinea. Doar l‑a prevenit că,
dacă n‑ar fi fost doamna lui, ar fi avut şi el aceeaşi soartă
nenorocită ca răposatul domn Palamar. După care le‑a
spus din nou tuturor celor de faţă, optsprezece persoane,
că domnul Marghiloman n‑avea cum să‑i scape, la un
caz de Doamne fereşte, dar că îi sfătuia să‑şi reconsidere
poziţiunea despre Consiliul de Miniştri şi despre domnul
Costică Stere către cunoscuţii lor din Bucureşti. Şi, ca să‑i
facă pe plac şi lui Tiberiu, a adăugat că ei ar fi putut să
se întîlnească la Cimitirul Sfînta Vineri, undeva pe lîngă
capelă, unde se strîngea lumea în zilele cu înmormîntări
şi în zilele de pomenire a morţilor.
Cînd a ajuns acasă, Tiberiu s‑a dus direct la dulapul cu
sticle de vin şi cu băuturi spirtoase pe care le aducea
Vasilica de pe urma consultaţiilor ei. Le‑a spus copiilor să
nu‑l bată la cap, fiindcă avea treburi mai serioase de făcut.
Şi‑a ales o sticlă de ţuică galbenă, de la cîmpie, mai tare
decît celelalte, deschise la culoare, şi s‑a dus cu ea în
dormitor. Şi‑a aprins o ţigară, apoi a luat o gură de ţuică.
I se părea apă chioară faţă de horinca alambicurilor clan
destine din Ardeal. Tiberiu ştia însă cît de parşivă era ţuica
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asta, care aici, la Bucureşti, se bea din ţoiuri, nu din
păhăruţele destinate horincii ţepene din Ardeal.
Pînă în ziua aceea, Tiberiu îşi închipuise că‑şi găsise
de unul singur un rost în Bucureşti, cu întîlnirile lui cu
căuzaşii din Cişmigiu, chiar dacă nu aducea nici un ban
în casă. El era, măcar, cel ce ţinea în secret steagul sus în
Bucureştiul ocupat. Cînd Vasilica a ajuns acasă, a întrebat‑o,
cam îngălat la vorbă, dacă ea se ocupa şi de tratarea
nemţilor, ocupanţii, de boli ruşinoase. Obosită, moaşa i‑a
spus că din nou băuse prea mult. Apoi l‑a mîngîiat pe
frunte şi a încuiat uşa dormitorului, ca să nu intre copiii
peste ei. S‑a dezbrăcat şi l‑a ajutat şi pe el să‑şi scoată
hainele, aşa cum n‑o mai făcuseră de multă vreme.
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