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PARTEA I.

CÂTE-VA PAGINE DIN MEMORIILE UNUI POETÜ

CÀPITOLÜ I.

UNO VISO DE FERICIRE.

Nu m’amd înşelată ! Florica a fostă în căsătorie ceea ce amö 
cunoscul’o înainle de căsătorie : ună angelă de blindeţe, d’amoru 
de devotamenlă. Ea m’a făcută fericită, însă numai ună ană >’ 
căci :

Et rose. elle a vécu ce que vivent les roses :
L’espace d’un malin !

Ună ană numai amă trăită cu Florica în căsătorie, in care timp 
nici ună nuoră, câtă de uşoră, nu s’a ivită pe cerulă conjugală'; 
dorinţele mele eraă dorinţele el: ună suflelă în două corpuri,) 

în fericire, limpulă trece aşa de iute! Ună ană a trecută ca 
o cli. Era să fie mamă, biata femee! Ce visuri de aură făcămă- 
Câte prinsorl că fructulă amorului nostru va fi ună băelă, (Jicemă 
eă ; o fată, cjicea ea. Dumnetjeă a împlinită dorinţa el ; însă, val ! 
nascerea fu aşa de grea, în câtă Flojjca muri în durerile cele 
mal crude. Cum n’am înebunită ? Pentru ce Dumnetjeă ’mî-a 
prelungită viaţa? Veţi vedea din cele ce urmeză. N 

Mórt ea Florichcl îmi sdruncină sănătatea într’alâf, că medicii îmi 
recomandară neapărat clima dulce a Italiei. Plecaiă la Neapole, 
apoi la Nizza; sănătatea mi se restabili puţină; însă imaginea 
Florichel era vie în suflelulă meă. piua şi nópiea ea era presinte 
în ochii mei. Nimică nu mă distra. Nópiea, mal cu semă, mal în 
tote nopţile, o vedămă în somnulă despre diuă. Mă primblamă cu 
densa la lumina Lunel pe ţărmurile măre!; visilamă cu densa iotă
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ce e demnü de vëdulü în nisce urbe ca Neapole, Venezzia, Roma, 
Florenţa, etc.

Më deşteptamO. Trista realitate më făcea nenorociţii. Plángémű 
ca în diua morţii sale. Cäulamü singurătatea; dar imaginea el më 

• însoţea în toiü loculü) Umblamü totă cjiua, ca unfi näucö, spre a 
obosi ş’a putea să më culcű la 8 ore. Adormiamü îndată ; în tim- 
pulö somnului, simţiamă că traescü ; eramö fericitö, căci eramű 
cu Florica.

Medicii îmi recomandară băl rect, şi călătorii neîntrerupte. 
Amü visitatű Italia, Elveţia, Germania, Francia; cu totă distracţia^ 
imaginea Floricheï më însoţea în lotö loculű.

Luptele politice pentru Divanulű ad-hoc më ebiem ară în pa
trie. Prima visită fu la mormîntulù Floricheï. Voï, inimi simţitore, 
cari aţi iubitu cu amorfi adevëralô, voi numai puteţi înţelege ce 
s’a petreculű în suíletulű meü în acelú minutű ! în fie-care sëp- 
tămână visitamu eterna locuinţă a aceleia care më făcu atât feri- 
citű, doi ani înaintea căsătoriei, ş’ună anù în limpulü căsătoriei.

A doua visită fu la soră-mea, unde lăsasemu pe fie-mea, pe 
iubita mea Lia<-Era grassă şi frumosă, în etate de şeple ani : ima
gine vie a tatălui sëô. O särulaiü dulce d’o sută de ori, gîndindu-më 
la mama el. Ea më consolă, më distră de perderea Floricheï ; iu 
unû balsamù pe rana sângerândă. Gând pronunţa dulcele nume 
iată, më simţiamă fericitű ! Më făcu, nu să uïlü, ci să suferu cu 
resemnare perderea mamei sale.

Çiua solemnă de 9 Octombre sosi. Më aflamü şi eű în Aduna
rea ad-hoc, în acea cji. Unü amicű më presinlă la o vară a lui, 
care, cu alte Dame şi Darnicele, se aílaű în tribuna Dómnelorű. 
Ceea ce më impressionă în acea femee era onestitatea şi dulceţa 
feçeï sale; se numea Sofia. îmi oferi unü buchelü micű de Ec
sete şi Trandafiri. Maf tóté femeile din tribuna Dameloră impar- 
(iaü buchete de flori pe la deputaţi şi amici.

Trecură duo! ani aprópe, în care limpű călătoriamii ; d’aslă dală, 
în patria mea. Visitaiü mai toţi munţii, mai tóle locurile pitoresc! 
din România de dincoa de Miicovü.

La 19 Iulie 1859, më aílamű la Rucärü, o comună rurală la 
pólele munţilorO, din plaiulü Dâmboviţă, dislrictulö Muscelü ; më 
întorsesemü de la Dâmboviciôra cu alţi amici, decisă a dormi nóp- 
lea la Rucärü, spre a putea admira a doua cji şi alte peisage ro
mantice din acea localitate.
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Eramü la masă; unü vălăşelfi de la primărie se presinlă c’o
scrisôre.

— Care e Domnulü Coslinü Şoimulescu ? întrebă élű.
— Eil, respunseiil.
— 0 scrisôre pentru Dumnéla.
Coperta purta stampila : «Craiova, Iulie 18. >

Scriptura după adressă era prefăcută, ca la scrisorile anonime 
literile fórle mici, abia lisibile.

Adressa epistolei era :

Domnului Costinii Şoimulescu.
la Càmpulungü.

Desfăcuifi copertă şi mă uilaiCi latinele scrisôreï: nici adressă, 
nieï semnătură. Băgaifi serisórea ín porloíoliű ; şi conlinuaiù mân- 
carea. Inima însă îmi bătea ca la o pasăre prinsă. Boçéla era în 
fata mea, de felii palidă.

Unii amicii mă întrebă, surîijèndü :
— Negreşit o serisőre de amorfi?
— Nu sciö, respunseiil, devenind roşu ca o cirăşă.
— Nu esci curioşii să afli conljuululă ei?
— Nu, răspunsei fi.
— Daca va fi o femee care ’ï a scrisă, si în materie d’amorfi, 

nu'şl ajunge scopulO, observă unulii.
— Nu le prinde, răspunse allulu.
— Draculfi nu face biserici, observă unu alfi treilea. 
Conversaţiunea se opri aci, întreruptă de venirea unorü călător!

sosit,1 dc la Cămpulungil.
Mă strecurau!, şi ine închiselfi in camera mea.
Éta conţinut ulii acele! scrisori mislerióse, care a decis de sorta

mea.
Epistola era scrisă în limba francesă, şi d’o pénü de maestru ; 

ea perde 90 la sulă traducènd’o.

I



CÄPITOLÜ II
0 SRCISÓRE MISTERI0SÄ

17 Iulie, 1859. Craiova.

Frate, Desmoşlcniţil pămcnlalul cc alt suni do 
cat fraţi?

Dacă nu te-aî simţită IresärindÜ la singurulü contactă ală a- 
cestei scrisori ; dacă n’ai descoperiţii pe autorulü eï de la pri
mele rînduri ale aceslel epistole, scrisă cu lacrămî; dacă ’n fine 
inima ta n’a palpitată la singura idee că aceste pagine nu puleaă 
fi scrise de câtă de mine, nu cuteza, poete, a citi ună singură 
rîndă din acăstă scrisóre, dictată de inima cea mai sdrobită. O ! 
nu cuteza a comite asemenea sacrilegiă, tu mal cu sírná.

Căci, vecjï tu? Tu, care aï suferit, şi care atât de multă aï su
ferită, aï profana suferinţa ; tu, poete, aï profana poesia; tu, preolă 
ală adevăratului amoră, aï profana adevăratulă amoră.

Ascultă dar, dacă te simţî demnă.
După prima mea hotărîre, tu n’aï fi cunoscută secretulă ini- 

meî mele, decât atunci când puţină ţărînă ar’ fi acoperită rămă
şiţele celei mal turmentate fiinţe ce a esistată p’aceslă globă ; cu 
tóté acestea, speranţa, dulcea speranţă, singurulă sprijină ală vie- 
ţeî, speranţa nenorociţiloră, lipsindă cu totulă svînturatuluï meă 
suflelă, adesea atât de crud încercată, într’o di vătjuiă aşa d’a- 
própe porţile deschise ale negrului mormèntû, în cât....Oh! sunt 
o biată femee ! şi n’amă avută curagiulă a muri pân’a nu te re
vedea, până a nu’ţî da satisfacerea ce ’ţi sunt datore, pînă a nu 
dobîndi în fine iertarea ta. Aşa! O mare ofensă ţi s’a făcută în 
numele meă, fără să sciă nimică. De trei-ori blestemată fie minu
tul ă fatală când aï priimită acea ofensă, pe care a trebuită s’o 
răscumpără cu cinci anï de cele mai amari suferinţe, şi fără care' 
0! Dumnezeule! aşă fi fostă.... dar... nu ; căci acesta ar fi fostă
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fericirea supremă, fericirea pe care Dumnezeii, în bunălalea sa 
divină, o acordă numai aleşilor săi ; şi eű eramü o biată femee, 
nedemnă pôle d’asemenea fericire supremă.

A’ţT spune lupta ce amü avută pînă să më decidă ca să’ţî 
scriă, imî esle cu neputinţă; totă atătă cu neputinţă ca cum 
m’aşă încerca a descrie tóté suferinţele ce aă adăpală bietulă meă 
suflelă din cea mal fragedă copilărie. Aşa! Pentru a’ţî descrie tote 
durerile, tóle chinurile, lóle torlurele ce aă sdrobită acestă bielă 
suflelă, încă din legănă, ară trebui să fiă ună Shacspeare, ună 
Tasso, ună Jean Jacques, ună Schiller, ună Götte, saă vre unulă 
din acel illuslril şi nenorociţi poeţi cari, prin marele loră geniă şi 
prodigiósá sciinţă, aă reuşită, în admirabilele şi sublimele loiă o- 
pere, nu numai a reproduce fidelă Iote suferinţele ce aă sbuciu- 
mală sufletulă loră, dar a schiţa parte din chinurile sufleteloră 
loră nenorocite. Ce polă încerca eă. o sërmanà furnică fără ge
niă şi cultură, faţă cu acele sforţări eroice şi sublime, ce aă ră
masă fără succesă? D’aceea nici nu më încercă a o face. Nu
mai Dumnedeă, singurulă crcaloră, prin urmare singurulă cunos- 
cătoră ală inimeloră omenesc?, elă numai ară putea face o fidelă 
descriere a aceloră suferinţe de martiră.

Intr’adevără, care limbă ară putea descrie suferinţa mea chiar 
din légdnû ? Sciï-tu ce este ună copilă părăsită pe mâini streine? 
Acea biată flore atât de delicată, pe care cea mal u.şoră suflare 
o pole veşteji? Acea biată mică creatură, atât de fragedă şi pi
pernicită, care, ca să crească, să se desvolte, să se fortifice, are 
trebuinţă de I0lă îngrijirea, de totă amorală, de totă tînëra soli
citudine a unei mame?

Cine ar putea în fine să descrie Iotă amara tristeţe, coprinsă 
în. aceste trei cuvinte : Copila fără mamă? 0! după cum cjice 
miculă rege martiră, prin Lyra lui Hugo : .3

Car vous ne savez point quelle était ma misère : ~
Chaque jour clans ma vie emmenait des malheurs ;
Et lorsque je pleurais, je n’avais pas ma mère
Pour chanter à mes cris, pour sourire à mes pleurs!* (1)

0! lu nu poţi înţelege acesta, fericilulă meă poelă ; tu, care aï 
avută pe blinda şi adorabila la mamă, pînă într’o etate înain-

(1) «Voi nu sciţ! în ce miserie më afiamü :
ln fie-care di încercamô nouë nenorociri;
Şi când plàngémü, eö n’avómű o mamă care së cânte la ţipetele mele 

şi care să surîdă la lacrămele mele.*
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lată ! Şi cât mulţumescă lui Dumnedeü pentru acéstá necompa
rabilă fericire ce ’ţl-a acordatei ; căci, ved! tu? este trist, este sfî- 
şiitor a vedea de timpuriii sbârcilurï p’o frunte abia de cinci ani!

Ce limbă omenéscâ, o repelii, ară putea descrie pacea fiinţă 
jună, în totă frăgedimea şi frumuseţea primei epoce, unică în viaţa 
omului, şi care, vai ! trece aşa de iute ca o flore ? Cine ar pu
tea spune, dică, ce este a fi june, încongiural de fiinţe Iotă aşa 
de june, vesele, fericite, sburdalnice, trecóndű din petreceri în pe
treceri, din plăceri în plăceri, şi bucurându-se, sub ţinerile pri
viri ale unei mame adorate, de tóté dislracţiunile permise etăţii 
sale de flori ? Şi biata orfelină, în amara întristare care consumă 
suflelulă sëü de focă, uu’î remâne de câtă să dică cu divinulă 
Apostolii : «In trude si necazuri, în vegheri adesea, în irigă şi 
goliciune....;» şi s’adauge cu acelaşă Apostolă : «Cine este slabă 
şi eă să nu slăbescă ? Cine e scandalisală, şi să nu fiă şi eă ?» 
Aşa 1 Prima juneţe, aceslă dulce şi frumosă flore, atât de suavă 
şi de parfumată, care are atât de mult trebuinţă de sure, adică 
de amoră, ca să se desvolle în Iotă bogăţia şi splendórea sa, aceslă 
Hore pentru sărmana la amică a fostă înecată înlrună oceanu de 
laerămî, pe care apoi vînt urile Restrişte! l’au prefăcută inlr'o mare 
de ghiaţă....

Să’ţl mal spuiă după acéslatce amă suferită ca fală, ce amă 
suferită ca promisă, ce amă suferită ca mărilală^jo ! nu ! căci 
acésla n*a mal fostă suferinţă, a tfost ă^muile ; mai mult de căi 
mórlea, căci mórlea ară fi fostă pentru mine fericirea supremă 
în comparaţie cu acele suferinţe. A fostă ladulă cu tôle torlurele 
sale. Nici celebrulă Alfieri, nici chiar nemurltorulă Danie, cu totă 
poesia loră lugubră, n’ar putea da o idee despre acelă infernă 
ală suferinţeloră mele.

Nu ţî voiă mal spune încă nici cum amă fostă asvîrlilă de Sortă 
în aceslă infernală Iiaosă de nenorociri. Istoria căsătoriei mele 
este o lungă şi tristă istorie, care nu se pôle scrie, şi a căria 
singura suvenire turmenlă, în modă teribilă, sërmanulă meă su- 
fletă, deja sdrobilă d’asemenea dureri împungëtôre.

Nu voiă să acusă pe nimeni ; lasă totă respunderea nenoroci- 
riloru mele asupra neîmpăcatei Fatalităţi, care de la nascerea mea 
a fostă companionulă meă nedespărţită.

Dar când, după tóté acestea, o amică intimă îmi spuse înlr’o 
di că aşî fi putută fi cea mal fericită femee din lume, că tu al
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fi ^cerută-mâna mea consângenijoră mei, şi că el ’ţi-aă refusat’o, 
Pôle în numele meü, spre a o da unul prelinsă oină bogată... O! 
acésla a fostă culmea nenorocirii mele \f Fatală prejudiţiă ală 
părinţiloră, cari credă că iacă fericirea feleloră lorü vîncjèndu-le, 
ca să dică aslă-ielă, celoră cari possedă aură. Câle june şi iru- 
móse esistenţe n’aă perilă din causa acésla î/Şi eă, victimă a su
punerii voinţeloră părinlescl, eă n’amă sciulă nimică despre a- 
césla.....

Şi Iu, Cosline, respinsă în modulă acesta, tu pôle m’al luată 
dreptă o vanitösä, care a preferată aurulă pentru adevăratulă 
merită ; care a preferată ună bătrână bogată (de şi în realitate 
nu era) în loculă unui june, care, pe lingă avantagele spiritului, 
ale instrucţiunii, ale talentului, ale unei distinse educaţiunl, possedă 
şi tőle acele plăcute calităţi ale inimeî, singurile ce potă face 
fericirea uneî femei ce ’î ară fi semănată. Ideea că amă putută, 
ună singură minulă, chiar pe nedreptă, să nu merită stima la, 
më omoră. Fi-vei Iu aşa de bună, Cosline, să’ml spui că ’n fine 
(de şi n’amă fostă culpabilă) conduita mea, de atunci încoa, a 
putută să’ţl dea o altă opinie de mine? Potă spera iertarea (a? 
Cu lóle astea, dacă o greşală, ori cât de mare, pôle fi rescum- 
părală prin suferinţă, a mea a fostă cu prisosii rescumpgrală.

Ce amă suferită în cei patru ani de căsătorie, numai Dumne- 
deă ştie! Şi amă răbdată cu resemnare lotulă, pentru;respeclulă 
ce’inî datoramă, pentru propria mea demnitate, pentru opinia, lu
mii, pentru orôrea ce lotă-d’a-una amă avută de scandalulă di- 
vorsulul, în fine pentru copilaşulu meă, care îmi sfâşia inima când 
gîndemă că o să remâe fără tată. Aşa! amă suferită patru ani fără 
cea mai mică speranţă d’a vedea tenninându -se crudele mele su
ferinţe ; dar în fine, cupa fiindă plină, o singură picătură a fă
cută să deborde conţinululu el; şi atunci bunulă Dumnezeii, care 
nici o-dală nu m’a părăsită cu lotulă în nenorocirile mele, Dum- 
nedeă disse neîmpăcatei Fatalităţi : Destulă! Atunci, o! bucuriei 
pentru prima órá văcjuiă sublimele frumuseţi ale Naturel. Atunci 
simţiă pentru prima oră că aerulă ce respiramă nu mal era a- 
cea atmosferă grea şi infectă, ce apăsa cu durere sgrmanulă meă 
pieptă. 0 mare minune se făcu : Eramii liberă ! Sciî tu ce este 
libertatea? 0! da! tu mal cu semă, frate iubită, a căruia liber
tate ’ţl-o răpisseră apăsătorii patriei, şi care a costată pe mama la 
atâtea lacrime ferbinţl (inima mea se sfişie la acea suvenire du-

\.t
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rerosă) ; numaï tu poţi înţelege suprema fericire a acestorfl două 
cuvinte : eramü liberă ! După cum aï diss’o într’o frumosă poesie a ta :

«Omulü preţuesce maî bine plăcerea,
«După ce deşartă cupa cu durerea.

Eramü liberă ! Eramü scăpată, nu numaï de grozavulíi coşmară 
care de atâta timpă paralisa în modă teribilă tóle facultăţile mele, 
(şi care, d’ar maî fi ţinut numai o lună. înnebunémü saă mu- 
riamă) ; eramü liberă în fine, ca să më potă gîndi la line fără crimă; 
la tine, Costinü alü meü ! Cu câtă înainlesă în confessiunea ini- 
met mele, care a redeschisă tóté ranele sale, pe care timpuiü pă
rea că le-a vindecată puţin, cu alâtă simţă curajulü lipsindu’mï 
spre a putea continua ; şi emoţiunea mea e atât de mare în a- 
cestă minută, în călă më temă ca umbra morţii să nu arunce 
unü vëlü pe secretulă ce më consumă, înainte d’a ’lï destăinui 
totulă. 0! cănd aï sei tu călă suferă ! Dumnedeule, dă’mî pute
rea d’a termina ! Căci în fine trebue, trebue să cunôscâ ellă acelă 
secretă.

Nu este ore destulă patru ani de tăcere, de suferinţe şi de lupte? 
Ce dică patru ani? Iotă viaţa mea; de şi n’amă de călă 26 ani.

Trebue să sciî, trebue să afli, Costine, că este pre -pămentă 
o fiinţă care te-a iubită înainte de a te nasce chiar ; căci, după 
cum o dicî tot tu in sublima ta poesie : «Celă a totă put in te, 
în divina sa înţelepciune, trimite pe angelî aici josă (adică sufle
tele alese) pentru a îndrepta pe rătăciţi pe callea adevărului.» 
Aşa este ! Sufletulă meă a trebuită să cunóscá şi să iubéscà pe 
ală lëü pe când se afla în alte sfere, adevărata şi eterna patrie 
a spiriteloră. Sufletulă meă şi alü lëü aă trebuită să formeze o- 
dată o singură schîntee în sînulă marelui Totu, care este fiinţa 
supremă,, care este infinitulă, care este Dumnedeă. AÎlă-felă, prin 
ce misteră neînţelesă te aşî fi putută iubi p’aceslă pământ ă în- 
nainte d’a te cunósce ? Şi de cănd te cunoscă, iată strigarea su
fletului meă, când apăruşi ca un sőre înaintea ochiloră mei uimiţi :

«Este óre ună visă ? dicemă în jur n alulit meă, în diua de 
9 Octombre 57. încă unu visă de fericire, ce më va lăsa la de
şteptare d’o mie de ori mal nenorocită ca mai ’nainte. Fi-va 
iarăşî o illusiune destinată a fi ca tóle cele-l’alte nimicită de trista 
veritate ? Vaî ! ară fi prea crudă ! căci visulă a fost prea frumosă 
pentru ca să fie ş’acesta distrusă de recea suflare a Realităţii.
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Dar, nu, nu ; nu este unű visô ; este cea mal frumôsâ realitate pen
tru mine : căcî adï a fostű prima di din viaţa mea în care potü 
c}ice că amü trăită. Cu tóté că fericirea mea a finulö numaï două 
ore célú múltú, în acele două ore însă fericirea mea a fostù aşa 
de mare, în călii polű da acelorű ore numele celeï maï frumóse dile 
din viaţa mea; ce este trislű, că nu sperű a maî vedea o asemenea 
c]i. Acum potű să morű. Ce dică ? Nu, nu; să nu morű, Dum- 
necjeulă meű ; căcî elő n’ar putea cunósce secretulú meű; dar 
şi murindű, élű tolű Hű va cunósce ; şi atuncï numaï va afla élű 
ce amű simţită eű pentru densulă.» Aceste cugetărî le*amű scrisű 
în dina lericiriï mele (acea di care fu o mare şi solemnă serbă- 
tóre pentru féra mea) ; acea di nemuritóre şi unică pentru inima 
mea, cănd tu aï primită din mâna mea celă din urmă buchetă 
alű meű, de şi celű maî frumosă ’ţî era destinată ; însă şi aci 
se amestecă Fatalitatea. Tu îmi mulţumişi pentru acésta; şi acele 
puţine cuvinte fură singure ce ’mï aï adressaiű ; şi cu tóté că 
simple şi neînsemnate, fundă însă adressate de tine, pe care nicî 
odată nu speramă să te vădă, îmï causară o fericire supremă, 
pentru care mulţumiă luï Dumnedeă din fotă sufletulă raeă ; iar 
tu, poete, veî fi resplatită de celă a-totă-putinte pentru binele ce 
aï făcută în acea di sufletului meă, ce să aştepta aşa de puţin 
la acăslă rază de fericire. Fii bine-cuventată, Costine! Mama ta, 
buna ta mamă, care te-a iubită atălă de multă, şi pentru care 
diminéta şi séra eă rogă pe Dumnedeă pentru repausulă sufletu
lui săă, (dacă angelii simtă acéslá trebuinţă), mama ta, (}ică, din 
eterna sa locuinţă, a trebuită să te bine-cuvinteze în acea di me
morabilă.

De ce nu trăesce ea adï ? Pole că atuncï ’mî-ară fi permisă să 
speră...; pe cănd adï... 0 ! Costine ! d’o sută de mii de orî maî 
bine mórtea, de cât o viaţă fără speranţă ; ş’apoî, acésta fu viaţa 
mea! Ce e maî tristă, că astă-felă a fostă totă-d’auna ! Când din 
întâmplare o slabă rază de speranţă a putută pătrunde câte odată 
în bietulă meă sufletă, nisce crude decepţiuni aă stins’o îndată ; 
astă-felă că acum eă singură gonescă din sufletă asemenea raze 
amăgilore de speranţă, după cum aşî goni o cugetare criminală. 
Ce durerosă e viaţa pentru ceî ce sufere necontenit ! Cât sunt 
de fericiţi aceia cart repausă în tăcerea eternă a mormîntuluî !. 
Căci, vedî tu ? Costine, e scumpă, forte scumpă pentru inima mea, 
acea cji frumôsâ şi splendidă, (jiua de 9 Octombrie, pi pentru
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tolă-d’auna scumpă, di penlru tot-dauna sărbătorită de inima mea, 
de ce nu le potű őre uita, fiindă-că 
vr’odală? Ce deşertă înfiorătorii e pentru mine lipsa ta! Pretu
tindeni, o Sahară fără margini....»

Şi în diua de 29 Oclombre 57, diceamă în jurnalulă meü : 
«Douë-cjecï de dile fără sä’lü mai vëdü ! Şi câte altele 20 de cjile 
vorû maï trece în aceeaşi durere mortală!»

Şi înlre altele, adäogamü în diua de 1.7 Fevruarie 1858 :
«Capulă meü este un haosö. Aşa! unü amorfi fără speranţă 

më consumă, ca o flacără arcjëtôre. Tn deşert, repelü în lolü mi- 
nutulü, că nu trebue să më mai gîndescă la densulă ; în zadară 
më silescö a goni din mintea mea suvenirea lui atât G de scumpă, 
atâtu de dulce, şi pentru tolă-d’auna alâlă de fatală penlru mine; 
căci, fără voea mea, tóle gîndurile mele, concentrate asupra unui 
singurö punlö luminosö, asupra unui singurii minulă de fericire, 
pe care Dumne4eă în mânia sa bine-voi a’mi acorda, iaă din ce 
în ce mai multü o ficsilate spăimânlătore, răpindu’mi ori ce re- 
pausă. Am disö că în mânia sa Dumnecjeü ’mï a acordată acestei 
singură minut G de fericire, minululu când lamă vëdulü pôle pen
tru prima şi ultima oră; căci nu sperii a’Iă mai revedea. Aşa! 
în mânia sa Dumnedeû ’mï a acordată suprema fericire de a’lă 
vedea; căci de nu l’aşî fi vëdulü de-loc, amorulă meă pentru 
densulă, de şi adîncă înrădăcinată în inima mea, pote s’arù fi 
stinsă cu încelulă, nefiindă alimentată ; şi înlr’o di, când aşi fi 
audilă că s’a însurată cu o fală demnă de densulă,. aşi fi oftată, 
aşî fi plânsă, aşi fi suferită; şi apoi, toluld s’ar fi sfârşită, eon- 
servândă numai suvenirea unei stime profunde pentru nobilele 
sale simţimînle, şi admiraţiune pentru talentele sale. Ce cjică ? 
Aiuresăl... Chiar atunci, chiar acuma, după ce 1’amâ vădută, 
după ce amil aucjilă vocea sa melodiosă, vocea sa care a mişcată 
inima mea, pute voiă őre să’l uită ?

«Inlr’adevërD, e de mirare cum lotulă e slraniă în viata mea ! 
Amă iubită p’acestă omă înainte d’ală cunósce, cu multă mai 
înainte chiar d’a mi se spune că, în timpulă fatalei mele logodne 
cu primuLă .bărbată, elă..!mi a ceruUVmâna; dar că consângenii meî, 
cre^êndü a më face mai fericilă-cu ună omă forte avută, (în apa
renţă), aü r-efusat’o,-fără^a.mî-spune-nimifiă. Sortă crudă şi ne- 
milosă ! Câtă aşi fi fostă de fericită, fără fatalulă prejudiţiă ce aă 

mai toţi părinţii cari credă că fericirea stă numai în aură.......

sper a te mai revedeanu



IB
«După cum amü spusü, amö iubiiü p’acestü omă înainte d'a’lü 

cunósce ; Vamă iubită pentru talentulü .săă_poetică, pentru sjm- 
ţ.iminlele sale nobile şi înalte, pentru amorulă sëü îniocatü pentru 
patria sa, şi pentru poporulă care e sufíetulü aceste! patrii, şi pen
tru care, ca unü marlirü, elù a îndurată suferinţele cele ma! crude ; 
în fine, Vamă iubită pentru asemănarea ce amă presimţită între 

) caracterulă meă şi ală sëü ; ma! cu seamă cilindă operile sale, 
în care pătrundă, ~cíTlóle silinţele ce ’ş! dă ca să le ascuntfă, 
calităţile cele mai plăcute ale inime! sale, şi aplicările sale fireşc! 
pentru totă ce e mare , nobilă şi generosă; saă pôle Vamă iu
bită şi’lă iubescă prin acea înclinare iresistibilă şi fatală care te 
tirasce fără voe către perdere; căci in deşertă repetă sufletului 
meă : «nu te mai gîndi Ia densul, nenorocitule; nu le ma! gîndi, 
că elă nu te iubesce ; de te-ară fi iubită, ară fi căutată să te 
vatjă, de maî multă de patru luni de când eşti lipsită de vede
rea Iu!, singura fericire ce a! fi putută gusta»; în deşertă, cjică, a- 
dreseză sutletulu! meă mi! de observaţiun! de felulă acesta; elă, 
orbită de amoră, nu vrea nimică s’asculte; şi găsesce mi! de prê
tées! e absurde ca să’lă scuseze. Öre sërmanulü meă sufletă, lipsită 
atâta lung lirnpă de singura adevërata fericire ce omulă pôle gusta 
pe pămenlu, va fi presimţită elă într’adevëru în acestă omă ună 
sullelă frate cu alu sëü ? O crec}ă : căc! altă-felă, cum ’mï aş! pu
tea esplica diua când Vamă vëdulü pentru prima oră? Prin ce 
misleră Vamă recunoscută in mulţimea de ómen! adunaţi în acea 
di la Divanul ad-hoc, când n’avémü nici ună semnă altulă ca 
să’lă deosibescă din ceî-l’alţî, de câtă përulü sëü c’al lu! Apolon, 
afară de culóre, care, in locă să fie blondă-cenuşiă, este castaniă 
frumosù, (intr’adevërü, are celă maî frumosă peră ce amă vë- 
cjulă); cum, dică, Vam putută cunósce fără să’lă fi vecjulă vr’o- 
dală ? Şi elă iarăşî, cum a putută să më cunoscă, ba încă să vie 
să’m! vorbiască din chiar senină? Este adevëralü că nu ’mi-a a- 
dressată de câtă puţine cuvinte neînsemnate; dar acele cuvinte aă 
remasă săpate adine cu litere de focă în inima mea.

«Dar unde va fi elă acum? Fi-va în Bucurescî? S’au s’a re- 
întorsă în frumoşi! sëï munţi, departe d’aicï, în vre-una din acele 
vă! pitoresc! ale Carpaţiloră? Pole că, ca o căprioră speriată de 
vînătorî, ne ma! putôndü respira aerulă infectă ală capitalei, unde 
nu ved! de câtă nedreptatea tronândă'ca suverană (de şi se cjice 
că ne aflămă sub regimă constituţională) şi alte fapte car! re-

\.
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voltă unü sufletù nobilù ca alö sëô, ’şî a luatü sborulu către cui- 
bulö sëô de şoimii, unde respiră aerulü curatű şi sànëtosü alü 
frumoşilorű Carpaţî. Şi eü, eü nu’Iü potö urma de câtü cu gîn- 
dulù ! Ce clicüîlmï este őre permisű a’iü urma chiar cu gîndulü? 
Sunlü óre liberă a’lö putea iubi fără a fi criminală? Nu sunt 
ore legată d’unü altulü cu legături fórte tari? Din nenorocire, da ! 
Sunt datore credinţă acelui omu, cu tóle greşalele lui, fiind încă 
legată de dênsulü cu legăturele sacre ale căsătoriei; ş’o voiii păstra 
acea fidelitate, chiar de m’arű costa viéla. Dar, afară d’acésla, 
sunt óre demnă eö de acelü omO, poelü prin lalenlu, prin inimă 
şi sentimente, spre a culesa sà’lü iubescü? Nu, negreşit; şi re- 
cunoscö acésla în toli; minutulö; însă, o culmea durerii! Ilu iu
bescü, îlü iubescu, cu alâlfi mal mulţii, cu càlü sunt mal puţind 
demnă de dênsulü (pôle că altă dală aşi fi foslű demnă; dar a- 
cum, văduvă şi cu copii) o ! îlü iubescü, precum dorea câmpii- 
lorü iubesce sórele, de şi comparalja este slabă; îlü iubescü, pre
cum firulü de iarbă uscată iubesce rouă bine-făcătore ce'î redă 
frăgedimei şi viaţa; îl iubescü, după cum bietulQ prisonierü iubesce 
libertatea; după cum omulü visăloru, melancolică şi simţibilO iu
besce natura; îl iubescü în fine, după cum poetulü iubesce Na
tura, după cum Natura iubesce pe Creator.

«Ilü iubescu! il iubescü! Şi nici o putere umană nu më va pu
tea opri să nu’l iubescü....

«Val! simţu c’acestă passiune fatală, c’acest amorü fără spe
ranţă, fără cea mai mică radă de speranţă, më va costa viaţa (şi 
aşi voi, aşi voi să vieţuescii celü puţină pentru miculü meü A- 
urelü, ce nu pôle trăi fără mamă). Dumnedeule! al compătimire 
de dênsulü ! Dă’I viaţă, măcar pînă atunci cănd elü nu va mal 
avea nevoe de sprijinulü meü, saü până când să se polă forma, 
ca să aibă inima Lui, devenindü demnü de Tine şi de (éra sa. 
Apoi facă-se voealaîNu voiü mal avea nimicü de regretatei p’a- 
ceslü globü, unde n’amü fàcutü de cătü să suferü; s’aluneï, su- 
fletulú meü, Iiberü în fine, va fi prea fericii ü sburàndü către tine, 
locuinţă a păcii ş’a fericirii supreme.»

Acum, Cosline, când cunosc! óre-cum, nu tóté, ci parte din du
rerile sufletului meü (căci d’ar fi să le deseriü pe tôle, ’mî ar 
trebui mii de volumurî, ş’o elocinţă de maestru, mijlóce ce’ml lip- 
sescD cu totulD) acum, când më cunosc! óre-curn, judecă më



15

şi më condamnă, Costine; de Ia decisiunea ta aşteptă sentinţa de 
viaţă saü de morte.

Ohî acéstâ lungă şi neterminabilă epistolă ’mï a sleită Iote pu
terile; şi n’amă spusă nici jumătate din câte voiamă a spune; dar 
în fine cată să sfârşescă odată; şi pôle că le ambelesă. Cosi ine, 
O ! iarlă-me ! iartâ-më ! Ş'apoî, simţă nevoe a’ţî spune încă multe 
lucruri. Nebună ce sunt! Dar n’amă clisă destulă? Iţi scriă o e- 
pistolă pe care numai acela, care n’a aucjilă nici odată de nu
mele meü, n’o pôle devina. Ce culesanţă ! Şi’ţî o trimită, prin 
cine ? Prin poştie; printr’ună curieră, care, ce e dreptù, nu scie 
că e Irimesă de mine; căci ’i-amă spusă că este o scrisóre adres- 
sală ţie do rudă clin Craiova, ce are ună procesă acolo ; şi ca 
să juslifică volumulă scrisorii, amă adăogată că într’ênsa sunt 
hârtii relative la procesulă în cesliune. Câtă pentru espedierea 
epistolei, crecjă că amă reuşită; nu sciă însă dacă scrisórea te 
va găsi acolo unde’ţî este adressală, şi unde m’amă informată că 
le alli acum; de şi nu sunlă pe deplin sigură. Acestă nesigu
ranţă despre loculă unde te afli acum ine lurmenlă. Câte odată 
îmi închipuescă că te afli în Craiova; şi atunci ce tortură! Crecjă 
că le cunoscă în iie-ce june ce trece pe la ferestrele mele; a- 
ceslă nesiguranţă ine omora. D’aceca şi eă o lasă sub paza Dom
nului, care ’mî-a inspirat’o, şi care pôle avcnd compătimire de 
eslrema mea durere, va face ca să nu cacjă în alte mâini de câtă 
în ale tale; căci all-lelâ, sunlă perdută! Mal ânlâiă, buna mea re
putaţie pierdută pentru lotă-d’auna, şi pentru care amă suferită 
pînă aslă-cjl mii de marlirurî; apoi, uniculă şi sântulă meă a- 
moră, pe care nici intima mea amică nu’lă cunósce încă, violată, 
profanată, şi cine ştie de cine; in fine, ca culme a nenorocirii, 
scrisórea mea perdută pentru line, care singură meriţi a o cili.' 
Aşa 1 numai tu, Costine, tu, poelulă cu caste illusiuni, cu cuge
tări înalte, cu nobile simţiminle, tu, adevăratulă poelă în fine (şi 

sunt mulţi ca line) tu numai më poţi înţelege.
Dacă n’al fi fostă tu căruia să scriă, tu, ale căruia sentimente 

de önére şi de demnitate personală ’mî eraă- Iotă aşa de bine 
cunoscute c'ale mele, crecjî tu că aşi fi putută scrie altuia? O! 
nul nu! Sunlă de 26 de ani, Costine; şi nici ună altă bărbată 
(ţi-o spui pe onóre) n’a aucjilă încă din gura mea unu singură 
cuvîntă care să’lă facă să crecjă că ară fi fostă preferată; şi cu 

. tóté acestea ocasiunile n’aă lipsită. Toţi cel ce më cunoscă cjică

nu
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că n’amű inimă; ’ï lasü să crézâ ce o vrea. Póte disputa cineva 
cu surfil, şi raţiona cu idioţii? Singură în mijloculü alàtorü ó- 
menï, cari se mişcă ímprejurulű meö, şi cari pentru mine nu 
suntű de câtü unù deşertă immensû, îmï petrecù viaţa gîndindu-më 
la tine. înconjurată de operile tale, singura mea avere, singura 
mea fericire, singura mea distracţiune, sorba paginele lorö, cari 
cu Iote astea më facü să suferö atât de múltú.

Sub cuvintele din fronlispiciulù uneia din colecţiunile tale de 
poesiî, figurézà semnătura la, care pentru mine este unù lesaurù 
ce nu l’aşi schimba pentru totù aurula din lume.

Nu’ţi poţi face idee de deliciósa sensaţiune ce coprinde sufle- 
tulú meö la vederea acelorü doué cuvinte (Gostinù Şoimulescu), 
scrise de mâna la, şi asupra cărora ochii tei s’au opritö unù mi- 
nulö. Ce arü fi őre când aşi priimi o scrisóre scrisă iotă de mâna 
ta? S’o sperö ? Nu cre^ù! Arù fi prea mare (ericire pentru mine. 
Aşi înnebuni de bucurie. Insă nu’ţi-aşi permite să’mî scrii de cátö 
la adressa unchiului meö (ceea ce pôle n’ai face); căci, vecji tu ? 
voesc mai bine să fiö uccisă de unchiö meu, care e prea severu, 
decât ca unű àltulû, afară de line şi de elő, să bănuiască secre- 
lulö meö.

Aşa, Costine, fratele meö iubită, ţiO ca la viaţa mea, mai multă, 
ca la sufletulű meö, ca aceea ce le va iubi pînă la ultima ei ră
suflare, să fie ca şi pînă acum femeea cea mai onorată din léra 
sa. înţelegi dar că, nu numai nu m’aşi consola nicî-odală lucrándö 
altö-telű, dar âncă, ia séma, Costine, ai ommorî unö amorö cum 
n’a esistalö altulu pe lume ; şi nu numai atâtô, aï ommorî unù 
suíletö despre care aï avea să dai înlr’o cji séma lui Dumnedeu.

Cum veiji, n’amű cea mai mică speranţă d’a avea unö răs
punsă de la line; şapoi, câlu aşi dori acésla ! mai alesö ca să 
aflu de starea sănătăţii tale. Tolfl-d’odală, priimiudă o epistolă de 
la tine, aşi afla în fine unde le afli, prin urmare gîndurile mele 
n’ar mal rătăci din munte la baltă, şi vice-versa, ca unű adevă- 
ratö evreö rälacilorö. Câlu despre mine, vei sei, Costine, că’li 
scriö dupe patulö de mérte; şi orï-ce speranţă de tămăduire m’a 
părăsită cu lolulö. Când ai sei tu cátö suferă ! Numai vederea ta 
singură m’arö putea consola; dar acésla e impoşsibil !

Când nu voiu mai fi, vino, Costine, şi reclamă de la unchiö 
meö leslamenlulű meö, în care ’ţi lasu Memoriile melc, şi câte-va 
poesiî ; singura moştenire ce unö suflelö nenorocită pole lăsa fra-
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leluï sëü. In ele vei cunôsce mai bine, şi eu deamënuniulë, totă 
înlinderea amorului meù penlru line, sora la înfortunală ! Adio, 
Cosii ne !

In nóptea acésla durerile m’au chinuilü alâlu de mullú, în câlù 
nu credemD că o s’apucü cjiua.

O ! régule penlru mine, Ui, care eşlT aşa de bună ; rogă-le pen
lru mine, ca să Iráescű, celű pulinű penlru miculu meü Aurelö, 
ca să nu rëmâie şi ellő orfanü ca mama lui; căci nenorocită esle 
unu copilă fără mamă !

Tolü aslă népié, când më aflamü aşa de rëô, ideea că nu ter
ni in ase mű ancă scrisórea, şi că pôle voiă muri înainle d’a o tri- 
mile, a pusü vérfű desperării mele. O ! Cât amű suferită ! Şi cátű 
suferă âncă ! »

Post-Scriptum.

Acum când scrisórea mea va inlra peste putină în mâinele 
laie, scrisóre scrisă cu lucrăm! de sânge, acum potă muri.

Pole că înlr’o di tu vei veni să verşi o lacrimă de compăti
mire pe mormenlulă meă. Adio, Cosline ! Adio, frate iubită !

Şi daca o altă femee, mai fericită, a putută, înaintea mea, să 
ţi adreseze aceleaşi cuvinte, şi să misce inima ta, fii fericită ! 
Arde alunei aceslă scrisóre, ce nu’l.I mai pole folosi ; ba chiar 
îţi va fi vătămălăre ; însă nu’mî refusa stima la, stima ta, sin
gurul ă lucru ce ambiţioneză pe pămîntă, şi care o merită.

Tolă-d’odală vel sei, Cosline, că, iubită saă nu de tine, de voiă 
scăpa d'acestă maladie mortală, d’acéstà teribilă agonie, se va afla 
Intr’o vale depărtată o inimă care, pînă la ultima eï rësuflare, se 
va ruga necontenit penlru fericirea la.

Adio, Cosline ! Adio, fraie mult iubită ! 0 mal repet : fiii fe
ricită ! Căci meriţi să fii fericită ! La revedere în ceră ; căci pe 
pămenlă nu mai speră nimic !

Daca voiă muri (căci më simţ.ă la eslremitale), varsă o lacrimă 
pe mormentulă aceleia care le-a iubită ca şi mama ta, pe care më 
duc s’o îmbrăţ.işeză în locuinţa celor drepţi.

2
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CAPITOLŰ III.

INIMA POETULUI'

Citiiă scrisórea de mal multe ori, forte mişcata de suferinţele 
acelei femei nenorocite ; nu putea fi alla de câtă femeea ce cu
noscusem la 9 Octombrie 1857, la Divanulu ad-hoc, recomandată 
de vèrulû sëu.....

Acéslá epistolă produse in suflet ulă meu o mare revolutiune. 
Imaginea Florichei fu înlocuită unu momentü cu a fiinţei miste- 
rióse. Amorulü meu propriö era flatată vëdèndu-më iubită in asa 
gradă; cultura spiritului el, suferinţele sale, unu amoră ă la Ju- 
lielta pentru Romeo, lolulu subjugă inima mea.

Reciliiă din noă epistola cu lacrăml în ochi.
Stilulă, ideile, compunerea, cunoscinţa perfectă a limbe! fran- 

cese, mai presusă de fote sinceritatea inimeî sale, alâiă de ne
norocită, më făcură a më gândi la densa Iotă nóplea de 19 spre 
20 Iulie.

«Inimă de aură ! îmï dicémfi. Câtă trebue să më iubescă ea, 
ca, la mândria sa de femee cultivată şi ambitiosă, să’mî facă ea- 
însăşî în ultimele momente o declaraliune d’amor. Nu ! nu póte 
fi cochetă, prefăcută, femeea care scote din inima sa castă şi 
sângerândă asemenea dureróse accente, asemenea suspine sfâsii- 
lóre. Ou ce familiaritate më Ira teză, parcă aşi fi fratele seă. Ce 
inimă nobilă şi francă.

«Avé-va ea őre tinereţea (la tendresse) şi blândeţea Florichei, 
care în cursă de trei ani, nu ’ml-a dală o singură dată motivă de 
nemulţumire? Era unu Seraphimii, scumpa mea îlorică ! Putea- 
voiă őre s’o uită vr’o dală ?

«Ş’apoî scrisórea el, pe lângă amorfi, mal are o scusă: vëdèn- 
du-se pe marginea mormëntuluî, ea a învinsă orl-ce scrupulă de 
mândrie, sigură că, după mórlea sa, n’avea să se mal temă de
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critica lumii. Ce inimă poetică! Dar încrederea eî în mine? Dar 
laudele sincere ce face talentului meu ? Më cunoscea dar din in- 
slinctù, din presimţire, înainte d’a më cunósce în persóná : më cu
noscea din operile mele.

«Ş’apol, cu ce culori vii, cu ce simţire sacră, descrie ea copi
lăria sa ca oriană! Biata femee! ea n’a cunoscuţii dulcele sërutù 
de mamă! Dar'sacrificiul D sëù sublimă pe allarulă conjugală, 
pentru a se supune voinţei unoră rude egoiste şi vanilóse?/ /

«Ceea ce më surprinde insă este destăinuirea amicei sale in
time, care ’î-a spusă că eă aşi fi cerută mâna sa consangeniloră 
sëî, cari ’mî-aă reiusat’o.

« Nu’mi aducă aminte d’acestă episodă din juneţea mea. Să fie 
ore o manoperă spre a më atlrage maî multă? Nu credă. 0 a- 
semenea femee, pe palulă morţii, nu este capabilă d’asemenea stra
tagemă, demnă d’o cochetă.

«Dar cine să fie amica sa intimă?»
îmi rechemaiă su venirile din trecută, suvenir! de copilărie, de 

şcălă, de juneţe ; o lumină slabă se făcu în inlunereculă trecu
tului meă.

Ca şcolară, cunoscusemă familia D..., prinlr’o mătuşa a mea; 
negreşită, una din fetele el Irebue să fie amica sa intimă; dar 
memoria nu’ml spunea ca eă să fi avută vr’o dată vr’o convor
bire cu ea despre amica sa intimă, pe care o cunoscusemă pen
tru prima oră în diua de 9 Octombrie 1857.

Totă memoria îmi mai spunea că înlr’o (Ji, la ună ană după 
perderea Florichel, căutăndă ună amică în strada luterană, laN.., 
o servitóre îmi respunse că nu sédé acolo acelă Domnă.

— Dar cine şede aici? întrebaiă.
— D-nu X....
Atunci o féréstră se deschise ; şi vëduië o fetiţă gentilă, care, 

cum më zări, se retrase iute de la feréstrâ.
«Să nu fi ore acea fetiţă femeea care ’ml-a adresat scrisórea de 

la 17 Iulie 1859?
Eramă nerăbdătoră a afla adevërulô. Făcuiă ună răspunsă la 

scrisórea misteriosă ; şi, pentru prima oră, adormiiă cu gândulă 
Ia altă femee, nu la Florica, pe care îndeşert o rugaiă în visulă 
meă a më lumina cu consiliile salle. Curiosă lucru ! Sufletulă Fio- ^ 
richeî nu mi se arătă în somnă ca mai înainte. Era ea supărată 
că inima mea palpita acum pentru altă iemee?
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A duoa di părăsiiă RucărulO, ca sà ajungü c’o oră mai ’nainte 

la Craiova, spre a apuca cu viaţă p’acea femee misleriósá.
Din Càmpulü-Iungù ’ï scriseiû a doua epistolă plină de simţire, 

după romantica colină Flămânda. După ce o terminait!, rnë în- 
trebaiű : dar adressa ? O puseiu şi p’aceea în portofoliu, ca să le 
ducă p’amêndouë eű însumi.

Amű uitată a spune că aceste douë scrisori erau scrise in limba 
francesă. De ce nu in limba română? Nu potü să’mî daö séma 
pentru ce ; pole fără voea mea ; pole şi din vanitate, ca să vadă 
Musa misleriósá că cunoscémű şi eü puţinu limba francesă.

Sosiiü la Craiova. Unde şedea ea ? Unde s’o gàsescü ?
A căuta înlr’o urbe ca Craiova domiciliulű unei jpersóne, pe 

care n’o cunosc!, este a căuta unű acű íntr’unü carrö cu finö. Lec- 
torulü îş! póte închipui nerăbdarea mea ; ş’apo!, trebuia s’o gă- 
sescü negreşit ű, ca s’o apucü cu viaţă, chiar dacă nu’! aş! fi dat 
nici o speranţă; allü-felö, dacă ar muri pân’a n’o vedea, cugelulu 
m’ar fi mustrată tolă viaţa.

Dar cum s’o găsescă ? Aci era cesliunea. Nu më putémû de
stăinui Ia nimeni, nicî chiar la sora mea, spre a nu compromite 
pe femeea virtuosă, care më ameninţa cu perderea stime! sale 
în casă d’a divulga secrelulü.

în diua de 23 Iulie priimescü o scrisóre de la Càmpu-lungù, 
cu stampila din Craiova. Plecândû din Càmpu-lungü, rugasemû 
p’unű amicű ca orî-ce epistolă către mine s’o puie înlr’o copertă, şi 
să ’mï-o adreseze la Craiova, strada,... Nr..., la sora mea Eleonóra 
Avramescu. Epistola era de la Ea, de şi nu era subscrisă. D’aslă 
dală scriptura era a e! proprie, nu prefăcută, şi tolü în limba 
francesă; dar ce schimbare! Era o duşă d’apă rece după o bae 
caldă de 35 grade Réaumur.

0 copiesű întocmai :



CAPITOLŰ IY.

ÍNIMA FEMEII.

D-ltiX Costinü Şoimulescu,
La Câmpu-lung.

22 Iulie 1859. Craiova.
Domnule,

Dacă înlr’unü minulö de supremă desperare amü culesalù a’ţî 
face o mărturisire, care, in orï-care allă împrejurare, ar fi foslű 
fórle blamabilă pentru orî-ce femee în genere, n’amű făcul’o de 
câlô convinsă că, ca respunsü la nenorocita mea epistolă, vei veni 
să verşi o lacrimă de compătimire pe mormínlulü meö. Daca n’aşî 
avea und unchiü ş’unfi copilö, pentru cari sunlű datore să trăescd 
cu orî-ce preţd, aşi fi regretatű că póte amü íostü înşelată în con
vingerea mea; căci, în fine, ce mai putémü aştepta p’aceslü globü ? 
N’amü aşteptata őre deslulü?

Pentru mine toluld n’a íostü de câtü dureri, chinuri, suferinţe.
Ş’apoî, n’amü culesatü (chiar în acelü supremü momentü) a 

da cursü liberü sinţiminlelorfi dureróse, ce më dominaü, fără voea 
mea, de càlü sciindü că më adrcscsü către Domnia ta, ale cărui 
sentimente düonôre şi lealitate ’ml eraü totu aşa de bine cunoscute 
ca însăşi ale mele( 1); eramü dar sigură de discreţiunea cea mai 
sântă din partea Domniei tale.

Cu tóté acestea, mulţumită lui Dumnedeü şi celebrului doctorü 
Drasch, care a iäcutü cu mine una din minunile sale sciinţifice,

(1) Aceste linii suntu subliniate în originală.

\ -i
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acu ni ü sunlű afară de orï ce pericol ă ; deşi încă fórle suferindă; 
dar va Irece ş’acesla cu limpulù.

D’aceea, le rogă, domnule, te rogö ca pe Dumnedeă, uilă c’a 
foslù o bială femee desperală... uilă... oh !... Şi ca să më asigură 
că nuni! refusî slima Dumilale, care este, v’o repetă, tolă ce am- 

_ bitionesă pe pămînlă. înapoiasă’mî, te rog, nenorocita epistolă, pe 
care amă avută marea culesare a v’o trimite.

Suntă cu cea mai profundă consideraţiune pentru onorabila 
Domniei Vostre personă (1).

Élâ reflexiunile ce făcuiă asupra acestei epistole :
«Bine c’a scăpată, biata femee! Acésla este principalulă. Acum 

suntă liniştită. Amă timpă s’o caută, ş’o voiă găsi, fără a o compro
mite. Prima mea datorie întâlnind’o, va fi să’î înapoesă epistola.

(1) O reproducemü şi în originală, spre a putea lectorulă să apreciese mal 
bine cultura spiritului acelei femei.

Ce 22 Juillet 1S59, Craiova,
Monsieur,

Si dans un moment de suprême désespoir j’ai osé vous faire un aveu 
qui, dans toute autre circonstance, aurait été des plus blamables pour toute 
femme en général, je ne l’ai fait que dans la conviction que pour toute ré
ponse à ma malheureuse lettre, vous n’aurez qu’à venir verser une larme de 
pitié sur ma tombe infortunée.... Et si je n’avais pas mon oncle et mon 
enfant, pour les quels je dois vivre à tout prix, j’aurais regrette que cela n’est 
pas arrivé selon ma conviction : car enfin que pouvais-je encore attendre 
sur cette terre? N’avais-je point assez attendu? Et pour moi tout n’avait 
été que douleur, tourments et souffrance ?

Et encore, je n’ai osé (même dans ce moment suprême) donner un libre 
cours aux tendres et douleureux sentiments qui possédaient mon âme, malgré 
moi, que seulement parce que c’était à vous que je devais écrire, à vous dont 
les sentiments d’honneur et de loyauté m’étaient tout aussi bien connus que les 
miens x>roprcs ; donc j’étais sûre de la plus sainte discrétion de votre part.

Cependant, grâce à Dieu et au célebre docteur Drasch, qui a fait avec moi 
un de ses plus grands miracles scientifiques, maintenant je suis tout à fait 
hors de danger, quoiqu’encore bien souffrante ; mais cela passera avec le 
temps.

C’est pourquoi je vous prie, Mr. S..., je vous prie comme Dieu, oubliez qu’il 
fût une pauvre femme au desespoir... oubliez... oh! Et pour m’assurer que 
vous ne me refusez pas votre estime, qui est, je vous le répète encore, tout 
ce que j’ambitionne sur cette terre, renvoyez moi la malheureuse lettre que 
j’eus la trop grande audace de vous adresser ce 17 Juillet courent.

Avec la plus grande considération pour votre honorable personne, je suis

À
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De ce se teme ea însă? Epistola de la 17 Iulie are o scriptură 
schimbată. Nu, n’o voici înapoia. Ea este pentru mine unö tesaurtí 
nepreţuit ö.

Dar de ce nu’mï elice să’i înapoesQ ş’a doua epistolă, unde fi
gurása propria eî scriptură? Aeéslâ epistolă este tot. atât de com- 
promilabilă pentru dênsa. Ce1! folosesce a avea pe cea d’ântâiă, 
ş’a lăsa p’a doua în posesiunea mea?

Nu va avea pe nici una, misleriósa Musă.
Elle îmî apparţină de dreplü : amorulă meu a inspirată pe 

cea de la 1.7 Iulie; mândria ’ï a dictat pe cea de la 22 Iulie, care 
probésa unü scrupulö esageratű de onóre, şi totu-d’odată ună 
felă de neîncredere în poelulă inimei sale cu o sută de califica
tive superlative.

Holărîsemă dar să amu o esplicare cu Musa misleriósa la prima 
întâlnire.

întrebarea era: unde locuia? Cum chema pe unchiulu ei ?
întâmplarea făcu s’o aflu acolo unde nu mÔ aşleplamă.
’Nainle d’a vÔ spune cum amă atlat’o, voiă spune că în <Jiua 

de 24- Iuliü, primiiă prin poştie Iotă de la Câmpulungă următorea 
serisóre de la o domnişoră, care spera şi ea sa posede inima mea. 
0 reproducă aci pentru originalitatea el, cu ortografia, punctuaţia 
şi stilulu său rococo; leclorulu, prin comparaţiune(l), va vedea 
marea difierenţă intre Damicella Ilenriela şi Dómna Sofia.

Câmplung cc 21 Iuillc 185t).
Cher ami !

Voulez vous et pouvez vous pardonnez à votre amie éloingnée ? 
parsce que n’a pas elle écrit?

Pardonnez moi !
Bientôt c’est un moi que nous avors le plaisir faire votre con- 

naisance, et nous rejouissons sur la revoir tout en famille. Vous 
eliez malade; c’est une malgré nouvelle, nous avions vous plaindre; 
mais votre dernière visite nous avons fait grande plaisir; de so- 
voir que vous vouz portant bien; et votre promesse nous à visi
ter. Mon cher père va à Hermanslad, dans la moite de Août.. .. 
et celle fois seulle....

(1) Vetjï epistola de la capitolulă IV.

i
I
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Je vais avec une amie de ma chère mère à Élőpatak, un 
très bien bain. Venez vous ?

J'étais quelque jours à Cronslad chez un oncle quel est la
Je viens d’être de 

reteur avant hier. Regret, beaucoup vous ne pas trouvé à Cam- 
plung.

Je suis très occuper avec ma toilette car je partirai en peu 
de jours à cause cela je vous dois dire adieu.

Bien compliments a votre soeur de nous et milles salues à 
vous de

pasteur. Nouz nous amuserons très bien

Votre amie
Henriette P. (1)

Làsàndü aceslă epistolă cum a eşitCi din pénna autorului, pen
tru ceï ce cunoscü limba francesă, o traducemü pentru cei ce n’o 
cunoscű.

Câmpulungă, 21 Iulie 1859.
Scumpe amice,

Bine-voesce a erta p’o amică care, din causa lipsei din Câm
pulung, n’a putută a vë scrie. Iată o lună de când am avut plă
cerea a face cunoştinţa D-v, bucurându-më despre acesta cu Iotă 
familia mea. M’amù informată c’aî fostă bolnavă (câtă aî stată 
în Câmpulungă); tristă noutate pentru noi, care amă compătimită 
cu D-ta. Visita D-le din urmă ne-a făcută mare plăcere, şi do- 
rimă a afla daca acum sunteţi bine; şi dacă vë ţineţi promisiu
nea de a ne mal visita (când veţi mai veni prin Câmpulung). 
Scumpulă meă părinte plecă la Sibiă pe la jumëlalea lui August; 
şi eă rëmâiû singură....

Eă plecă cu o amică a scumpei mele mame la Élőpatak, renu
mită pentru apa sa bună de stomahă. Vii şi d-laacolo? Câte-va 
cjile amă fostă şi eă (cu mama) Ia Braşovă, la unu unchiă ală 
meă, care este preolă, unde ne amă amusală destulă de bine; abia 
alaltă ieri m’amă inlorsă.

’Mï a părută fórle răă cà (la înlorcere) nu le-amă mal găsită 
în Câmpulungă.

(1) Leclorulu curioşii şi incredulă pole vedea originalulă la aulorulu a- 
cesleï opere, cum şi originalulü epistolei Sofiei de la 22 Iulie 1859.
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Suntu prea ocupată cu pregătirea plecării, căci plecämö peste 
trei dile; aşa dar, adio ! (saă la revedere la Élőpatak). Mulle com
plimente soréi D'tale, şi din parlemî, multe salutări D-le.»

A mű rîsii cu lacrămî ci lin dü acesta scrisóre, pe care, compa- 
rând’o cu scrisórea din Capilolulu IV, amö disă : dacă şi per
sona misteriosă ară fi scrisă ca Hunrielta (era germană), aşă fi 
fostă tămăduită de frigurile amorului ş’ale căsătoriei. Acésta më 
făcu să iubescă mal multă pe Sofia.

Dar să revenimă la subieclulă nostru.

t*
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CÄPITOLÜ Y.

UNÜ VISÜ PROFETIC0.

In nóptea de 24 spre 25 Iuliö 59, avuiü următorulă visü :
Se făcea"că më primblam cu Florica pe marginea unul lacö, 

într’o grădină frumosă. Vorbiamă d’amorulă noslru ca tolă-d’a- 
una, în viaţă şi după morte.

— Ei bine, Cosiine, îmi clise ea, tu aï\nevoe d’o femee care 
să te fngrijescă la malaliî şi la bătrâneţe, şi să te console la ne- 
cazurîy însă, bagă de sémâ; sludiasă bine femeea pe care voescî 
a o face consort a vieţeî tale, cum m’aï studiată pe mine duoî anî. 
Çr-ima condjţiune este ca acea femee să fiie blândă. Cu carac- 
terulû lëü nervosă îţi Irebue o femee nenervbsă ; duoë tempe
ramente sângerose saă bilióse nu potă constitui pe deplină lericirea 
conjugală; unu lemperamenlă sângerosă irebue unită c’ună tem- 
perameniă flegmatică ; allă-felă, duoë pietre lovindu-se, una din 
elle (saă amènduoë) se sparge'; gândeseete apoi la fijea noslră, la 
iubita Lia, care are nevoe d:ó femee care să’î ţie locă de mamă ; 
o femee care, iubiudu-te cu sinceritate, să iubescă şi pe Lia ca pe 
copil sëï ; în fine, ia’ţl o soţie de polnya_ta, cum a clisă Solomon ; 
allă-felă, le vei căi.

«Fiindă-că m’aï rugată cu ardóre ca să te luminesă in privinţa 
căsătoriei ce cugeti a face, acesta amă avută de spusă. Eşti de
stulă de inteliginte şi esperimenlală ca să nu laşi a te orbi amo- 
ruIă.(Cumpăne.sce bine calităţile şi defectele femeii pe care voescî 
a o face consortă ; ună singură defectă conlrabalansesă dece ca
lităţi ; păzesce-le să nu te alliesî c’o femee arţăgosă saă capri- 
ciosă, care să te contrazică în Iotă minululă ; cu asemenea fe- 
mee vei fi nenorocită. )
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— Aşa dar eşti de párere a lua de soci’e pe...?
— Mai bine pe ea de câlü pe alia.
— Dar daca are defecte ascunse ?
— Qmulü nu pole evita deslinulű şeii. Căsăloria e o lotărie.*i 
Florica dispăru.
Mă primblaiö mullü pe gânduri prin frumósa grădină, ascul- 

lândü cânleculü paserilorö ; când unù şerpe mare eşî din Iacă, şi 
se repedi la mine. Scoseiű unö ţipălă şi mă deşieplaiu.



CÄPITOLU VI.

PRIMA ÎNTÂLNIRE.

Lângă soră-mea unde §edémű, sta cu chirie D. C...., unö Pan- 
durö fanfaron ă de la 1821, care însoţisse pe Tudorü de la Co- 
troceni la Pilesoi. Şedându într’o seră cu ellu de vorbă, şi intre- 
bându’lă despre mişcarea de la 1821, îmi dise că D-ulü X... cunósce 
multe lucruri interesante de la 1821 şi 184-8.

In séra de 25 Iulie, m’amü dusű să’Iă înlâlnescfi. Era nouë ore 
Şi jumëlale. Dedeiù unei servilőre, pe care o înlâlniiă în coridorCi, 
o cartă de visită, pe care era scrisù cu creionulu :

«Vë rogù u’mî permile să ve vëclô».
Servanla ’mí aduse rëspunsu că polii intra.
In locü de D-lü X..., găsiiă o íemee in piciére, resimală de sobă, 

şi fórle palidă.
— Vë salută, Dómna mea! Caută pe Domnulă.... Ce vëdû? Nu 

më înşelă ? I)-na
Më apropiaiă săi sărută mâna; ea më opri cu aceste vorbe:
— Cunoscă, Domnule, secretulă Dumilale ; şi më miră cum aï 

culesală, fundă astă-felă, să te presinţi înaintea mea ?
cŞi’mi arătă uşa.

!

«Te rogă să pleci....
Rëmàseiü ca o statuă.
— Sunlü fórle surprinsă, Domnă, de cele ce aucjă ; bine voiţi a

vë esplica».
Ea atunci îmi spuse că ună amică ală famillieî, care era bine 

informată, o încredinţase, cu patru dille înainte, că inima mea era 
dată unei femei, cu care avémâ ş’ună copillâ, şi căria promise- 
semă a o lua de soţie.

— Sunteţi rëü informată, Dómná.
«Adevërulü este că amtt o fată din prima căsătorie.

/
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_ Aï maţ foslü însuraiü? întrebă ea cu mirare.
— Da, Domnii, c’o iată care era unö angelă de bunătate, de 

blândeţe şi de indulgenţă: ş’amă trăită cu ea numaî unu ană».
Simţiiă lacrămi în ochi la aducerea aminte a Florichil. Ea fu 

mişcată d’acésla descoperire.
«A murită din facere, conlinuaiă, lăsândă o fală, singura mea 

consolaţiune în lume. Suntă şepte ani d’atuncT. Ca omă, amă . 
fostă dup’aceea în relaţiunl intime c’o iemee, căria de la începută 
’î amă declarată că nu pôle să’ml fie solie, pentru nepotrivire de 
etate, de cultură ele. Amă şi cu densa o iată, pe care cugetă a 
o adopta. Suntă împăcată cu cugelulă meă. Acesta este adevë- 
rulă, Dómna mea ; şi’ţi jură pe umbra mamei melle, că n’amă 
luată nici und angagiamentă allulă cu (emeea în cestiune. Tim- 
pulă îţi va dovedi acésla. In fine, d’ună ană aprópe, amă între
ruptă orî-ce relaţiune cu acea femee.»

Tocmai atunci intră unchiulă Sofiei, căruia ea më recomandă 
astă-felă :

— Iţî recomandă, unchiule, pe D. Coslină Şoimulescu, care a 
sosită a(JI de la B...; şi’mî a adusă o serisőre de la ţaţa.

— îmi pare bine, Domnule, dise bălrânulă, îniinijêndu’mï mâna. 
Doreamă să le cunoscă ; amă citită câte-va din scrierile D-le.

— Şi eă amă aurită că posedaţi notiţe interesante despre miş
carea de la 1821 şi 184-8.

— Aşa este.
— Fiindă-că dorescă a scrie ceva despre acelle duoë epoce 

de regenerare ale României, v’aşl ruga să bine voiţi a’ml procura 
acelle notiţe importante, pe care vi le voiă înapoia îndată.

— Cu plăcere. Suntă la disposilia Dumilale în tóté (Jilele, de 
la 2 până la 4 ore după amiadă.

— Vë suntă forte recunoscătoră, Domnulă meă.
— Eşti însurată, Domnule Şoimulescu ?
— Amă fostă, ş’amă fostă fericită ; însă numai ună ană ! Amă 

perdulă soţia cu ocasiunea nasceriî unul copilă.
— Tristă lucru a remânea vëduvd la aşa vârstă! Şi eşti ho

tărî! ă a te mal însura?
— Dacă voiă găsi o femee ca răposata, aşi încerca ş’a duoa 

oră : căci căsătoria este unü rùü trebuinciosü, cum a (Jisă ună fi- 
losofă din vechime.

— Al avere ?

■
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— Avere intelectuală.
— Cea mai sigură şi nobilă, dar care la noi astă-cjî nu se prea 

preţuesce. In iotă caflul, soldaţii penei ară trebui să fie liberi şi 
independenţi; mai alesü ună bărbată ca D-ta, care nu ’şl plecă 
capulü la ceî puţinţî.

Nu pôle servi cineva duoe ţ)eilăţî; grijile şi greutăţile familiei 
te dislragă de Ia ocupaţiile literare, mai alesă când eşti fără mij- 
lóce bănescî, îndestulătore.

— Suntă cu totulu de părerea Dumitale ; însă inima jocă unu 
mare rolă în cestiunea de faţă.

— Aşa este. Totulă atârnă de la alegerea femeii.»
Era 12 ore. îmi luaiă (Jiua bună de la oneslulă bălrînă, ad- 

mirândă bunulă săă simţă şi nobleţă simliminleloră salle ; cuvintele 
salle din urmă më puseră pe gânduri.

Eată-mă introdusă, în modă legală , in casa Sofiei, care des- 
aprob’ă, se înţelege, teoria unchiului seă despre căsătoria bărbaţi- 
loră cu talenlă.



CAPITOLÜ YII.

PRELUDULÜ LDNEÏ DE MIERE.

Cu lóle că căpălasemă voe a frecuenla locuinţa Sofiei, timi
ditatea mea naturală më oprea a më duce la ea regulat în Iote 
dilele; Irecutû a doua di pe la feréslra sa, spre a o putea vedea. 
A Jreea di asemenea; şi vëclènd’o la terestră, o salutaiă. Aşi fi 
putută să intru, dar amă voită s’o pedepsescă pentru că a pusă 
ună minulă la îndoială onorabilitatea mea, de care dicea în prima 
sa epistolă că o cunősce aşa de bine. In dilele de 28 şi 29 Iulie 
nici n’amă trecută pe la feréslra eï. Cât a suferită ea in ac elle 
dilié, se vede din jurnalulü sőü.

Cu tőle astea, la 6 ore sera, în diua de 29, m’am dusă s’o 
văcjă ; ’mî era milă de suferinţa ei. Câtă a iostă de fericită vë- 
dêndu-më ! Amă întrebal’o daca sufere, fiind-că era palidă şi slabă. 
Imî rëspunse că înlr’adevără nu se simte bine ; şi ’mi aruncă o 
privire care dicea : «amorulă lëü më face să suferă aşa de multă.» 
Amă promisă a aduce aduoadi jurnale unchiului săă, ca s’o 
polă visita fără jenă.

Remânendă singur! câle-va minute, îmi dise :
— Frumosă preteslă d’a ne putea vedea mai desă. Iţi mulţumescă.
— V’amă adusă scrisórea de ia 17 Iulie, pe care ’mï-alT cerut’o 

în epistola de la 22.
Sofia surise.«şi ’mï întinse mâna, pe care depuseiă ună săru

tată înfocată.
— Le puteţi păstra acumă p’amêndouë.
— Vë mulţumescă ; dar permite a vë observa că trebuia să 

aveţi mai multă încredere în acela....
— Când veţi cili Jurnalulü meă, veţi vedea în ce stare era 

sufletulă meă în cjilele de la 21—25 Iulie; ş’atuncl speră că’inî 
veţi da dreptate.
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A doua <}i, 30 Iulie, nu m’amû dusù pe la Sofia, fiind fórte o- 

cupatö ; cu tóle acestea trecuiö spre sérà pe la ferestrele salle, şi 
chiar a douadi de douë ori, ca s’o liniştescă şi s’o consolö.

La l Augustă, la 7 orc sóra, m’amú dusö s’o vădă, aducendă 
unchiu-seű jurnalele promise ; sub pretexlulü acesla, amu pululö 
şedea la densa până la 12 ore, vorbindü politică, literatură, is
torie, în présenta unchiului sëü. Amü foştii fericită ; Sofia nu mal 
puţin, cum o spune singură în Jiirnalulü sëü din cjiua aceea.

La 2 Augustă, m’amă dusă la biserica unde mergea ea, ş’amă 
găsit’o acolo cu unchiulă söä. Când m’a vădulă, s’a făcută roşie 
ca o cir0şă.

După terminarea serviciului, amu însoţil’o acasă la dînsa, unde 
amă luată cafea şi dulcăţă, (după vechiulă obiceiă ală pămîntu- 
luî). Sosindă mai mulţi cunoscuţi d’al casei, plecaiu, promiţendă 
bătrânului a’î aduce o carte ce’lă interesa.

Amă adus’o chiar după prândă, către cinci ore; astă felă amă 
mal putută schimba câle-va vorbe cu Sofia.

In diua de 3 Augustă, n’amă vëdut’o. La 4 Augustă m’amă 
dusă s’o vădă. Era trei ore şi jumătate, ’l-amă făcută o surprisă : 
1-amă adusă să citescă pe Florica, după dorinţa sa.

Eală epistola prin care ’ml cerea Florica.

Scumpula mea poeţii,
N’amă avută fericirea a cunósce in personă pe D. C. Ari- 

cescu ; îlă cunoscă însă din câle-va opere literare: stilulă e o- 
mulă ; dorescă multă a citi Florica ; te rogă a ’mî o împrumuta 
pentru câle-va dile. Iţi remâiă forte îndatorată.»

După citirea Florichel, ea ’mî rëspunse :

Scumpulü meü poeţii,
Ce voiă spune despre opera Florica ? Orl-ce aşi putea elice 

e mal pre josă de meritele sale. Florica este ună monumenlă ri
dicată d’o inimă jună şi castă în onórea femeii. Mulţumesc au
torului din partea sexului meă. Numai voî, poeţii, sciţi să citiţi 
în cartea misteriosă ce se numesce sufletula femeii (1) şi pe care 
poelulă Aricescu o compară c’o Liră cu şepte córde. Iţi mulţu-

(1) Suntű multe ieroglife acolo, ce remână necunoscute, sau se cunoscă 
după căsătorie.

. ,4& ■
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mescö, poele ; HI multumescO d’o mie de őri penlru acésta dulce 
suprisă.

Neputêndu-vë resplăti alul ielù surprisa ce ’mî-aţl făcută, Vë 
trimilü si eu alăluralulă Jurnálü, ce începe cu 1 Ianuarie, 56 şi 
termină cu 4 August 1859 ; elă nu respiră de cá!ü amorulö sinceră 
şi profundă ală unei inime nenorocite penlru o patrie infortunată, 
şi penlru o fiinţă mislcriosă, pe care amu cunoscut’o în (lina sacră 
de 9 Octombrie 1857. Mat lârdiă vei priimi şi urmarea Jurnalului. 
Contesă pe discretiunea D-V ; allă felă, aşi perde frumősa opiniune 
ce amă de D-V, ultima dulce ilusiune, singura ce a mat rămasă 
în suiletulă meă, ca Speranţa în cutia Pandorei.

Amica D-vostră sinceră
Sofia.

1\ S. As! dori să sciă duoă lucruri :
1 Autorulă Florichcl era-el ü însurată când a scrisă acésta operă?
2. Viorica este ea idealulă unei im me de 2U ani, saă copia 

vre unei Muse ? Ca amică intimă ală autorului, Irebue să scil a- 
césla. Eartă curiositatea mea : suntă femee !

«Respundeţî îndată, Vë rogă, la acestă Post-Scriptum ; şi lăsat! 
rëspunsulü la servanta D-V, de la care îlă va priimi femeea ce 
’ml servă de Mercură (fără aripe).

«A propos. După duoë septămânî, reclamă Jurnalulu, pe care 
veţi bine-voi a’lu aduce singură ; credă că doue septămânî sunlă 
destulă. Voiă vedea daca şi D-ta semeni cu autorulă Florichcl, 
saă eşLT din classa celloră ca Dumas, Emile de Girardin şi Com
pania, bărbaţi talentaţi, dar fără caracleră.»

l-amă rëspunssù îndată :

Scumpă amică,

Complimentele făcute operei D. Aricescu credă că suni sin
cere; Vë mulţumescă din partea autorului.

Pe cât sciă, D. Aricescu s’a inspirată în Mórica d’o vestală, 
care era înlr’adevêrO ună angelă dc frumuseţe, de graţie, de spi
rit ă, de modestie, de cultură, de bunătate şi de blândeţe ; fără 
nici ună defectă şi c*o sulă de calităţi. Natura o dotasse încă cu 
talentulă poesieî ş’ală musicei. Mórtea a răpil’o in flórea juneţe!.

3
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Mama eï, cum şi autorulù FlonclieX, (care spera a ii soiul ei) aö 
remasű neconsolaţi de perderea sa. Vedï Seraphimulü.

ţ)ici că stilulü e omulü (Bufon); Taleyrand a disCi şi elő : cuvîn- 
tida (şi péna) s'aü data omului ca sa şl ascundă cugetările salle.

Voiű vedea şi eti, la răndulii meö, citindu Jurnalulu D-le, pînă 
ía\e gradu sunt adevărate celle doue aforisme.

. A micul îl D-V sincerii.

Cost in.

*
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! CAPITOLÛ VIII.

onórea înainte de tóté

A ireea di după Irimilerea jurnalului, priimiiű de la Sofia ur- 
mëlôrea scrisóre :

3 August, 1859.

Scumpulü meii poeţii,

Unü singurü minulü nu’mi amíí ínchipuilö că, intrândă în casa 
năşiră, aï fi putută avea cea mai uşoră gîndire de desonóre, De
parte de mine asemenea idee ! Dacă eşti prin urmare bărbatulű 
pe care inima mea Ta allesö (fiindü-cà l’a devinatű), n’ai de cât 
să (Jicî două cuvinte unchiă-meă, cerêndu’mï mâna ; şi fiindă-că, 
pre cum ’mï-aï spus’o ieri, eşti prea timidă, spune’ï-o în scrisă ; 
atuneî vei fi pentru lotă-d’auna bine priimiiű în casa nostră ; daca 
din contră m’amă înşelată, te rogă ca de adi chiar să nu mai 
vii pe la noi.

Acesta me va costa viaţa, de sigură ; dar, Onórea înainte de 
tőle. în acestă casă, vei avea bunătatea a’mi înapoia scrisorile 
melle, şi peste câte-va (jille, şi Jurnalidil meă ; nu më îndoescă 
că, ca omă de onóre, vei face acésta, fără nici o difficultate.

Vei sei, Domnulă meă, că totă averea mea consistă înfr’o mo
şie cu venită de 300 galbeni ; scii încă că sunt văduvă şi c’un 
copilă.

Daca dar aï vr’ună altă partidă mai avantagiosă, lucrésâ după 
cum îţi diclésâ interesele ; de şi, cum ’ţî amă (jfisă, acesta m’ară 
costa viaţa ; dar ce e viaţa mea pe lingă fericirea D-le ? Şi eă 
dorescă ca să fii celă mai fericită din lume.

Cât pentru legătura cu . . . , ce singură ai mărturisită, jurândă 
pe umbra mamei D-le (de şi n’aveai nevoe d’aşa mare juràmêntâ 
spre a te crede) că n’a fostă de cât o legătură efemeră, ca a
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fie-căruT june, şi că din acea legătură intimă ai o fată pe care 
aï adoptat’o, (ceea ce ’ţi face onóre), eű o voiu adopta aseme
nea, ş’o voiü iubi ca pe Aurelö ; cu atât mai multă, că şi D-ta, 
sunt sigură, iubescï copilulü meu ca p’alu D-le propriu ; şi o voiü 
iubi cu atât mai múltú , fetele fiindu nisce fiinţe năpăstuite de 
sortă şi de societate, fiinţe slabe şi sufferinde.

Numai spre a motiva conduita D-le iaiă cu unchiulü meü, care 
te stimă fórle mullü, trebue a vë decide neínlárdialű pentru unù 
casü saü altulû.

De la hotărîrea D-le, aceea, ce le va iubi in lolű casulű pina 
la ultima suflare, asléplá sentinţa D-le de viată saű de mórle.

Amica D le devotată.
Sofia

Trimiseiû Sofiei prin mesagerulű ce aştepta rëspunsulû p’o cartă 
de visită, pe care era scrisù : Sentinţa de viaţă.



CÄPITOLÜ IX.
FOILE DIN PLĂCINTĂ

Sorä-mea lipsea cândă amù priimitû scrisôrea Sofiei ; când se 
înlôrse, i dedeiü să cilescă scrisôrea.

Ea më înlrebă :
— Ce eşti holărîlă să faci?
— A mû pronunţată sentinţa de viaţă.
— Aşa dar te vei duce să cert unchul-sëû mâna Sofiei?
— Negreşit ă.
— Pentru ce acéstâ grabă ?
— Onórea înainte de lóle.

1— Căsătoria e mai ânlâiă de Iote o tovărăşie, unde fie-care 
depune capilalulă sëü. Capitalulă vostru morală şi intellectuală, 
unită cu educaţiunea .şi cu conformitatea de etate, de cultură, de 
condiţiune, ele., nu lasă nimică de dorită ; dar capitalulă mate
rială nu e sufiicientă pentru a asigura fericirea la conjugală;

Cu tóle că operile tale sunt citite, avêndü ună scopă lolositoră, 
elle nu’ţî potă produce mat nimică, fiindă mulţumită a scote chel- 
luelile tiparului. Venilulă leă propriu nu’ţî produce de cât vr’o 
mie de lei (vechi). Remână funcţiunile publice; cu caraclerulă tëü 
independinte, cu mândria ta de poetă, cu principiile talie de de
mocrată sinceră, cu împrejurările politice în care ne aflăină, a- 
nevoe le vei menţine înlr’o funcţiune; ceea ce te-a silită a re
fusa posturi avantagióse, ce ţi s’aă oferită; vîndèndâ imobilulă 
de moştenire, nu vel putea lua pe densulă de câtă o mie de gal
beni; o picătură îu oceană pentru ună menagiă cu optă persóne 
d’o cam dată (l); mal târzio, se pôle urca personalulă la dece şi 
douë-spre-dece individe.

(1) In cave figura, patru pe lângă cunoscuţi, fata din flori şi cea legitimă a 
lui Costin, şi douë servitóre, celă puţină.

a
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Să presupunemü că venitulâ tëü anualü va fi de 400 galbent, 
din care 300 galbent venitulü dotalü, şi 100 galbent venitulú 
pîtalulul d’o mie galbent, vîndèndû proprietatea.

Să vedemű acum chelluelele (pentru presenlö) :

ca-

Chiria caset (pe puţin) . . 
Mâncare (a 7 sfanţ! pe 40 
Vestmintele tuturoru. . . . 
Doctori, moşe, doici etc. . 
Cheltuelï neprevë4ute . . .

Totalü . . .

100 galbeni
200
100
80
20

500

Calcululö e forte modestă, cum vedî.
De unde vet acoperi deficilulă?
— Din venitulü unei funcţiuni, compatibilă cu aplicările melle.
— Până acum aï refusatu trei funcţiuni avanlagióse.
— Ca iläcäü ; iar ca omü însuratü, voiü fi mal puţinu suscep

tibila
— Ca soră, te cunoscü forte bine ; caractere e’alle talie nu se 

schimbă uşoră.
— E ! dragă^soră ! ' Dacă ar sta să numere cine-va foile din plă

cintă, n’arü mal mânca plăcintă. Cu tőle acestea, toţi se însoră, 
fără a mal face calculele talie:

— Aceia sunt nisce ómen! fără prevedere, fără calculă'; curîndü 
se cäescü ; şi căinţa lorü este fără remediü. Celü puţină tu, ca 
poetü, ca omü de littere, dacă perd! prin căsătorie libertatea, li
niştea, independinţa, urmedă să aï, ca compensare, averea, pe lângă 
calităţile morale şi inlellectuale ale femeii ce voescï a o face con- 
sórtá.

— Cu Iote nu se póte, dragă Eleonoro ! Chiar proverbulă re- 
cunósce acésfa : «şi cărnosă, şi lăptosă, şi de vreme acasă, nu se 
pole.» Căsătoria este o lolărie ; dacă nu poţi câştiga Nr. celă mare, 
să te mulfumescî cu celă mică.

— Chiar unchiulă Sofiei, ca omă onestă, ’ţi-a spusă că poe- 
tulă, artistulă, omulă de talenfă, trebue să fie liberă de lanţurile 
căsătoriei...

— Credă câ’şî va lua vorba înapoi, respunseiü râjêndü, când va 
fi vorba de nepotă-sa.

— Eă nu ridă, iubite Cosline, eă care te cunoscü, eü care amü 
fäcutü trista esperiinfăjn chestiunea de faţă.
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— Dar Sofia va muri, dacă aşi refusa mâna eï ; ş’apol, amű 
înaintată cam multă.

— Ce e dreptü, trebuia să fiï mal în reservă.
— A nu admira o asemenea femee superioră ! A nu compă

timi cu trista el sortă! Ce titlu mai frumosü de câtă consolato- 
rtilü cellorö nefericiţi, Trovcdinţa cellorü persecutaţi de sortă? 
Iubescű p’acéstá femee, o slimesă pentru virtutea el, o admiră 
pentru talentele salle, compätimescü în fine cu sórta eî ; ş’apoî, 
câtă de multă më iubesce şi ea !

O ! ea m’a iubită, biata femee, cu multă înainte d’a më cunósce, 
ba chiar înainte d’a më nasce, cum (Jice ea în Jurnalul stă, în 
care inima singură vorbesce. Nu vei dice că e o prefăcută?

— Şi ce ară fi făcută ea dacă inima şi mâna ta ară fi fostă 
angajate ?

— Ară fi murită !
— Copillulă n’o lasă să moră.
— în fine, Rubiconulă este trecută, ’i-amă promisă a’f cere 

mâna unchiului s0ă. Ţiă Ia stima sa mai multă de câtă la liber
tatea şi viaţa mea.

— Atunci nu mai e de disă nimică, ’Mî-amă făcută datoria.

■■



CÄPITOLÜ X.

G AUGUSTO, 1859

Copiem il càte-va pagine din Jurnálulií Sofiei, relativii la logodna 
nostră morală, sau les fiançailles de 7ios coeurs, cum se esprimă ea.

4 Angliştii 1859, 3 ore ll2. — Contra speranţei mele, ială'lă în 
fine! Calö suntö de fericită! Dumnezeule! Ce bine amö făcută în 
lumea asta ca să merită acesta fericire? Când îlu vădă par’că vădă 
Sórele răsărindD.

Sa présence c’esl ma vie,
Sou absence l’agonie.

Altă dală, când ilă vedcmă în visă, o dală saâ de doue ori pe 
ană, mă credéirű in ccră ; a’Iă vedea acum in persona, mai in 
lóle ijilele, acesta e o fericire pe care sărmanulă med sufletă abia 
o pôle suporta.

Tămă’mî este să nu înncbunescă. Ba credă că chiar amu în
nebunită... Când stă elu în faţa mea, mă simtă transportată în 
ală şăplelea ceră ; când plecă insă, .şi mă vădu singură, nesciindă 
când o să’Iă mai re văd ă, mă simţă afundată în ală séple-spre- 
decelea infernO... Ab! nu sciă cum se va si ir şi acesta; dar mă 
temă multă de biata mea minte. Sărmanulă meu capă, fi-veî tu 
őre ameninţată d’o catastrofă?

Presinţa lut îmi addusse aminte pe Florica, acea operă atâtă 
de suavă, care respiră amorală celă mai sântă , cellâ mai cu
rată, cellă mai divină ; inspiraţia unei inime candide de 20 de ani 
care visesă pe Florica, pe femeea cu tóté perfecţiunile, pe femeea 
cu care ară voi să unescă sorta sa. într'adevără, în acăslă mică 
poemă, unică în felulă săă, tipărită la 1847, cu ce frăgedime, cu 
ce tandreţe esprimă poelulă acelle caste şi divine suspine alle ini- 
mel ! Şi ellă mă numesce Florica luï... O ! Dumnezeule, câtă sunt

\
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de fericită ! Straniii lucru ! (iăsescă în acăstă carte, nu numai 
portrelulă celă mai essaclă alö bărbatului ce inima mea Ta iu- 
bilă înainte d’a se naşce(l), dar pînă şi coslumulă ce fidanţa- 
tulă meă şi eă o să purlătnă în diua marilagiulul, după cum 
ne-amă înlelesă (2). Cum să esplică acesta? într’adevërü, e ceva 
de mirare presimţiminlele, acelle divine şi sublime aspiraţiunl ale 
suiletuluï !

o Angliştii. — Acjï Coslină m’a visilală. A ! cine pole descrie 
fericirea mea? Dumnedeule, cât eşti de bună! Cât de multă ai 
făcută Iu pentru o biată inimă svînlurală !

Astă-dî visulă meă de la 17 Martie 1859 s’a realisală.
Coslină şedea în Ir’ un ă fotoliă, şi eă stamă în picióre înaintea 

lui, cu mâinile aşeclate pe umerii sëï, privindu’lă într’ună eslasă 
deliciosă— Ună minută realitatea fu mai frumósá de cât ună visă, 
ună minută buz.ele mele înfocate imprimară pe fruntea lui bote
zul ù sacru ală amorului. 0! Costine! poelulă meă! prea iubitulă 
meu ! chiar angelil aă trebuită să fie geloşi de fericirea nostră. 
Apoi şi ellă depusse pe faça mea nisce sărutări arcjëlôre, înso
ţite de suspine. Era preludulă cununiei sufleleloră nóstre ; era si- 
giliulă sacru depusă pe titlurile nóslre de frate şi soră. Cum 
n’aină murită în acelu minută ? Nu móré cine-va de bucurie, 
precum nu móré nici de durere. Sunlă nebună de fericire , ş’a- 
ccsla n’a fostă de cât preludulă cununiei sufleleloră nóslre (3). 
Ce va fi őre cununia adevărată ? Mă’nspăimântă fericirea con
jugală....

G Angliştii.— Ce di frumósá! Adî e schimbarea la faţă a Sal
vatorului. Ce sărbălore mare ! Cu ocasia acestei memorabile sër- 
bâlorï, unulă din Apostoli a disă Salvatorului : «Ce bine este aici, 
«Domne! Vrei Iu să facemă aici trei colibe: unu pentru line, alta 
«pentru Moise, si alta pentru Ilié?* Tolă Ia o assemenea oca- 
siune şi eă amă disă cu Sf. Apostolii : «Ce bine sunlemă aici 
amènduoï.»

Coslină a fostă şi cilii adî Ia biserică; ce fericire a fi cu dèn- 
sulă pretutindeni! După terminarea serviciului divină, a venită să

(1) Negreşită, când sufletele nóslre locuiau în altă globă. (Coslină).
(2) Amanţii propună şi Socrii dispună (Coslină).
(3) La G Augustă, amă făcută logodna p’altarulă amorului, schimbândă i-> 

nèlele (Coslină).

3
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ia caféua la noï, însoţită de sora lui Eleonóra, pe care amü să
rut al’o ca pe Cost inii ; ea însă mi s’a părută rece şi afectat ă. Care 
să fie causa?

A(Jï Costinö a cerută formală mâna mea unchiu-meă, în pré
senta Eleonoril, care părea contrariată ; unchiulă meü a întrebată 
pe Coslină :

— Te-aî gîndită matoră Ia pasulă ce Vrei-a face, Domnule Şoi- 
mulescu (t)?

— Da, onorabile Domnă.
— Gândesce-te seriosă la respunderea ce vei avea ca soţă şi tată 

de familie; ai să faci fericirea unei femei care a fostă atâtă de 
nenorocită cu primulă bărbată ; acum totă respunderea este a 
Sofieî, căci inima eî le-a allesă. Silesce, fătulă meă, să n’o faci să 
piardă illusia ; nimică mai tristă de cât perderea unei illusiuni! 
Să fitî bine-cuvînlaţi, copii mei!»

Costină şi eă sărut aramă mâna unchiu-meă ş'a mătuşe-mi, cari 
adăogară :

«Să fitî fericiţi !
In fine, Coslină ’şî-a linută parola. Câtă sunlă de fericită ! Cum 

n’amă murită de bucurie? Costină a plecată îndată: căci de adl 
înainte trebue să fimă prudenţi .şi discreţi, pentru ca fericirea 
nóslrá să nu fie compromisă ; trebue ca nimeni să nu bănuescă 
legătura nostră ; mai allesă că înainte d’ună ană şi trei luni, după 
legile barbare alle bisericii nóstre, nu va fi cu putinţă să divor- 
sesă de bărbatulă meu ; şi, în acestă intervală, dacă 'amorulă 
nostru nu va fi secretă, se potă găsi omeni rëï (si póte amă şi eă 
inamici, de şi n’amă făcută nimănui nici ună răă) cari să de
ştepte gelosia bărbatului meă ; şi de më va reclama, în basa sf. 
legi bisericesc!, suntă perdută ! Ellă póte totulă ; e în dreptulă söä, 
după acele legi, să më reclame din nuoă ca femeea sa, chiar după 
patru ani de completă părăsire. Astă-felă ordonă Sântulă Con- 
sistoriă.

E timpulă a dice câte-va cuvinte despre Lia, iubita mea co- 
pillă legitimă.

In c}iua de 6 Augustă, când amă făcută logodna cu Sofia, Lia 
că(ju bolnavă la aşternută ; ea nu putea sufferi ca talălă eî să

(1) Dialogulă acesta nu figuresă în jurnală (Costină).
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uîte pe mama sa. Logodna mea cu Sofia săgetă inima eï, simţi- 
bilă ca a Florichei ; în deşertă încercaiă s’o assigură că însăşî 

eï më îndemnase în visă de mai multe ori să më însorü amama
doua oră, pentru ca să aibă ea o a doua mamă ; ea îmï rëspunse 
c’ună surïsù ironicii, care însemna : «0 mamă vitregă nu póte 
fi ca mama adevărată!» în zadară më încercaiü a o duce o sin
gură dată la Sofia, care ardea de dorinţa d’a o îmbrăţişa ; ea re* 
fusă a merge ; nici rugăciunile, nici ameninţările, n’avurft influ- 
inţă asupra eï. Când Sofia, însoţită de unchiulű eï, veni să vadă 
pe sora mea, după 6 Augustă, Lia se ascunse ; astű-felú că 
fuiű silită a spune o minciună ca să scapă din încurcătură : di- 
seiă că o mătuşă a mea din Tergovişte ară fi luat’o cu densa spre 
a petrece acolo câtă-va timpă. Eleonóra, care se oppunea la că
sătoria mea, îmï dise că acésla e o presimţire tristă ; că Lia va 
muri înainte de cununia mea. Biata copillă ! Muri curînd d’o oftică 
galopantă, sărulândă în totă minululă porlretulă mameï salle. Sofia 
fu neconsolată de perderea Lieï ; ’ï spuseiă că a murită la Ter
govişte, fără veste ; că voiă pleca la Tergovişte îndată, şi că Lia 
cerusse a fi îngropată la monastirea Viforita, lângă mama eï.

• ..
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PARTEA II

M EMORULE S O F IE l

CAPITOLÜ X

ANUUl 1857

Acesle memorii sunlü coprinse înlr’unü jurnalü care incepe cu 
anulü 1856 Ianuarie, şi in care Sofia înscria pe folii diua suspi
nele şi aspiraţiile inimeï salle ; şi în care, ca distracţiune, repro
ducea passage privilóre Ia România din diareic si reine, citaţiunî 
din operile ce cilea, poesiï d’ale lui Hugo si Lamarline, poesil d’ale 
poeiilorO români cei mat însemnaţi, si d’ale lui Coslinü.

In anulü 1856, nici o menţiune nu se face în Jurnalü despre 
Coslinü, idealulii Sofiei ; de si aurlise de numele sëü, nu cilise 
se vede nimicii din operile lui. Singura’! distracţiune era Juma- 
hilft, muşi ca, desemnulü, IraducerT ş’o piessă de lealru ; politica o 
preocupa mull Ci ; în line, copilul ü era singura eî consolaţiune.

JurnalulCi esle scrisü în limba francesä ; şi coprinde 29 voïumiirï, 
mai gróse saü ma! subţiri, de la Ianuarie 1856 până la 1869 Au
gustei ; alunei greulăţile familiei, se vede, aü silil’o a suspenda Me
moriile inimă sale, classificândil lotci d’odală corespondinţa sa de 
la 1870 încoa, corespondinlă cu copii, cu bărbalulu, cu amicele in
time, pole cu speranţa că Ia bătrâneţe, liberă şi liniscită, să con
tinue acele interesante Memorii, pentru folosukl copiilorü sôï.

Incepemü dar cu anulü 1857, când şi Sofia începe a menţiona 
de Coslinü în Jurnalul ü sëü. Vomü reproduce din anii 1857 — 
1860 numai passage relative la dînsulü.
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13 Februarie. — Ge curiosö visö araü avutö astă nóple ! Cu 
câtă a foslö frumoşii la începută, ou atâtă a fostü slraniü şi lu- 
grubu la sfirşită.

Më preâmblamă cu Narcisa, amica mea intimă de pensionată, în- 
tr’o grădină irumăsă, plină de flori şi de fuluri, şi unde înlâl- 
niiă mai pe tóté amicele mele de pensionă ; când elă că mÔ po- 
menescă cu Narcisa înlr’o cameră spaţiosă fără mobile, unde se 
alia numai unu bătrână, care predicea viitorulă la lumina tre- 
murândă a unei lampe în agonie. Era ună bătrână înaltă şi us
cată, c’o barbă albă, şi c’o înfăţişare spăimântălore.

Batrânulă më invită ca să’lă consultă ; mai ântâiă n’am voită; 
dar îndemnată de curiosilate şi de Narcisa, înlinseiă mâna, pe 
care elă o cercetă cu băgare de semă ; apoi cjise Narcisei să ca
ute esplicarea, după nisce- numere, înlr’o carte ce servea la ase
menea scopă.

Narcisa cili: *Ca martirii, n’al s’aşlepţT altă pe pămîntă de cât 
«suferinţe şi mórt ea.»

— Ce felu de suferinţe ? intrebaiă pe bătrână. Bătrânulă tăcu. 
Atunci m’amu deşteptată.

li Februarie. — Cum e cu putinţă ? Visulă meă s’a realisată ; 
însă în sensulă tălmăcirii viseloră ; nu tocmai după cum s'a în
tâmplată în somnă : căci amu vëcjutâ suferindă şi bolnavă pe i- 
dolulü gîndirilorü mele. (1).

Ah ! grozavă e să suferi după cum suferă eă ! Cum e cu putinţă 
să încercă lóle sufferinţele închipuite şi neînchipuite? Me temă 
că preijicerea bătrânului să nu se realisese înainte de timpă.

25 Februarie. — Din când în când sorta ’ml suride, ca o rac}ă 
ce pătrunde printre nuorî. Acjl Narcisa mi-a trimisă trăsura ; ş'amă 
petrecută iotă diua la dènsa, amusându-më pe de plină. Când 
sunlă lengă ea, nimicu nu lipsesce fericirii mele (2).

15 Aprilie. — Ce frumosă visă amu avută astă nóple ! A mă 
fostă fericită câtă a ţinută visulă, aşa de fericită cum nu speră 
să fiă vr'odală.

11. Iunie. — O mică raijă de fericire a apărută adî pe orizon 
tală vieţei mele, de ordinară atâlă de înlunecosă ; însă, ca Iotă

(1) Straniu lucru! La acea epocă amil foştii Tntr’adevcrö greii amalalü dc 
peripneomonie. (Costin).

(2) Cu creionulu se vede scrisă în josulă pagine! dc Coslinu : «Amiciţia 
nu e destulă pentru inima unei femei ca tine.*
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d’auna, n’a ţinuiö de cat o clipire. Vaï ! óre fericirea să fie aşâ 
de scurtă ?

1 Iulie. — O veste bună ! Mi s’a spusă ac}î că espalriaţiî de 
la 1848 s’aă reíntosö în ţeră, afară de Eliadă. Era şi Limpulü ; 
ţera simte mare nevoe de concursulă pentru viitórele alegeri (Di- 
vanulű ad-hoc) ală cetăţeniloră celorü maï luminaţi, mai sinceri, 
mal devotaţi. (1).

4 Agustii. — Ce frumosă di ! Ce timpü frumosü ! Ce veselie în 
Natură ! Toţi aspiră cu lăcomie aceslii aeră curată, dulce, băl- 
sămitoră Respiră cine-va amorulü prin toţi porii. Nai ura în- 
trégâ e în sërbatôre. Singură sufletulă meu pare a fi gonită de la 
aceslă ospeţă încăntătoră ! Ca illuslrulul şi nefericitului Schaks- 
peare, nopţile întunecose, prin visele loră de aură, îmi procură mal
mullă fericire de câtă írumósele dile de vară. pline de sőre, şi 
cari adesea sunlü pentru mine nisce negre nopţi....

0 ! ce frumosă visă amă avulă şi în nóplea acësta ! (2)
11 Áugustu. — Ce frumosă timpü ! Timpă de plóe ! Nuoriï se 

grămădescă, miori negrii. Simţă ca ună felă de farmecă a privi 
atmosfera turburată ; ea pare o oglindă fidelă a inimel mele. 0 ! 
pentru ce limpulă de furtună place alâlă de multă sufletului meă? 
Fi-va pentru că vede in elă o mare asemănare cu densulă ?

Nu sciă; îmi place însă acestă timpă; îmi place multă. D’aşî 
avea aripe, aşî sbura ca să më amestecă cu acel nuorî, formândă 
ună singură corpă cu denşil.

14/Augustu.—Ac}I m’amăîmpărtăşită, căci mâine e Sânta Maria, 
aniversarea nasceriî melle. Ce durerosă suvenire îmi descéplâ a- 
céslá (Ji I

Mama mea se numia Maria.

Cât aşi fi de fericită!

31 Augustă.—Ce amară e viaţa ! Dumnedeule ! Al milă de mine.

9 Septembre.— Cât de bolnavă amă fostă aejï. S’a sfîrşilă ! Nu 
mal amă putere să luptă contra fatalei melle ursite ; simţă în tolă 
minutulă că viaţa mi se stinge, ca o lampă bătută de vînlă. Dum
nezeule ! Ce va deveni copillulă meă ? Inima mi se sfişie gîndin- 
du-më la acesta. Destulă cu sufi'erinţa ! Destulă a sufferi din le
gănă, a nu cunósce din copillărie chiar de cât griji şi dureri. Dé

fi) In josulű pagineT cu creionű Costinü a scrisă : pas tous.
(2) Costin întrébâ ín josulű paginel : «fi-va orc o presimţire pentru 

6 Augustű 1859?*

s
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slulü ! Destulă, Dumnezeule ! Deslulö pentru o inimă de femee ! 
De si caraclerulü meü e blîndu, sufferinţa îlü năspresce din di în 
di : cea mai mică contrazicere me înlărrîlă. Ce e mai trislQ, du- 

resírínge lolö asupra inimei melle, care pînă în fine va 
face splosiune. Mă luptă eroic cu sufierinţa; dar ea e mai tare, 
m’a învinsă.

10 Septembre...
11 Septembre
12 Septembre....
13, şi 14 Septembre...— A trebuit să fiú greă bolnavă ca să 

întrerupă Jurnaluliiîn aceste din urmă patru Zille. înlr’adevërü, amu 
fostu forte bolnavă; amă avută un junghiă în stingă. ună junghiă 
lerribilă, care m’a l.inulă în pată căle-va cjille, eă care nu mă 
puiă în ascernulă pentru fie-ce uşoră indisposiţiune. 0 ! cât am 
sufierilă !

rerea se

t • • •

«Şi nu avému o mamă să’mT şUirg’a mea plínsóre,
<Şi nu avémü po nimenî.... şi amu trecută plingôndd.

(Gogra, morlă la Paris).

AZI însă, mulţumită lui Dumne<]eă şi luî Drasch, în care amă 
Iotă încrederea, şi care a fostă chemată la Craiova de unchiu-meă, 
me simţă mai bine ; însă Iotă slabă ; Iotă me supără durerea din 
stânga.

AZI n’amă putută résista d’a nu scrie ceva în Jurnalulă meă, 
fiindă Z»ua de 14 Septembre (tolă d’odală serbare mare pentru 
religia creştină, Z'ua Cntccî, semnulă de mîntuire ală ómenilorü) 
Ziua deschiderii altarului patriei, Z*ua filată pentru alegerea pro- 
prietariloră mari (la Divanulă ad-hoc). Vomă vedea ce ne aduce 
acestă faimosă Z> de 14 Septembre : unirea saă desunirea, auto
nomia saă jugulă, libertatea saă sclavia ? Staă pe cărbuni aprinşi. 
Sunt într’o nerăbdare eslremă, spre a afla în fine resultalulă a- 
cestor allegeri, de care atîrnă viaţa, saă mórtea bietei melle patrii; 
căci destulă a sufierilă şi ea! întrebă pe toţi cari ’I vădă : «Ce s’a 
făcută?*.... Pină mâine sóra este ună seculă ; staă pe ghimpi.

15 Septembre. — Vivală România ! Vivală unirea ! Liberalii aă 
triumfală !

21 Septembre. — Pentru ce ore viata este pentru mine atât de 
durerosă? Pentru ce cţillele, orele, minutele, trecă elle aşa de 
încetă pentru mine? Pentru ce nu polă fi veselă pe deplină, în-.

't,

$
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aceslă limpű de bucurie generala ? Şi când gîndescă că dorinţele 
melle nu se vorö réalisa nici o dată! De ce să nu fiü şi eö fe- 
ricilă ? De ce sorta neimpăcală să’ml refuse pina cea mai mică 
dorinţă? Pentru ce, Dumnedeule? Pentru ce’mî a! dală unu suf- 
flelü simţitorii ? De ce nu polű privi viaţa cu ochi de filosofii, 
spre a putea trăi multă, pentru copillulă med, singurulă seu spri
jină ? De ce ? o! mamă! mamă! De ce ore, scumpă şi dulce 
mamă, ’mï aï împrumutată su fiiéiul ü teă ? Süfflet ulö teă alîlă de 
înfocată, care va sdrobi de sigură corpulă meă debilă ? Căci simtă
că amara tristeţe ce’mî sfîşie inima më va omorî.... Ş’a avea a-
poi şi copii (1), spre a’I lăsa orfani, fără mamă.... O! Dumnede
ule! Destulă! Destulă! Nu mai polă.

28 Septembre.— Plecă adî cu unchiulă meă la Bucureştii, spre 
a assista la deschiderea Divanului ad-hoc şi la votarea cellor patru 
punturï din programa naţională.

Adî m’amă simţită inspirată pentru dina de mâine : se vede, după 
ceea ce simţă in mine, că poesia e o malalie a suffletuluï, şi o deli- 
ciosă malalie (2) ; prin urmare, amă făcută cu aceslă ocasiune o 
poesie.

Emoţiunea ce-amă simţită scriindă aceste versuri, si gîndindu-me
că voră fi publicate înlr’unu jurnală, de şi anonimă, e cu nepu
tinţă a o descrie ; eramă ca strivită de temere, de speranţă, de 
bucurie ; n’amă simţită nici o dată ceea ce amă simţită adî. Nu !

SuntăMarele emoţiunl nu suntă pentru mine ; elle m’ară omorî, 
strivită péna îmi cade din mâini....

29 Seplcmbrc. — Étà-më în divanulă ad-hoc.
(Descrie impresiunile salle)
5 Octombre. Ce frumosă visă amă avută astă nopte ! Dum-

necleule ! Fă să fiă aşa de fericită o singură rji, s’apol să moră. 
Atunci aşi putea elice şi eă că amă trăită în lumea asta; pînă
atunci voiă suferi ; si suferinţa nu se pôle numi viaţă.....

In sfîrşită amă vedută adî publicată înlr'ună jurnală biata 
mea poesie.

9 Octombre. — Este ore unu visă? Da! Unu visă de fericire, 
care la deşteptare me va face d’o sulă de mii de ori mal neno
rocită de cât mal ’nainle.

(1) în josulă pagineï, îCostinu a scrisă :
«Dar fără copil aï fi fostă mortă, sîrmână femee t»
(2) Coslină : ca amorulă.

I
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Fi-va őre şi acesta o illusiune, care, ca tőle cele-Ialte, să fie 
nimicită de recea şi neîmpăcata realitate? Arö fi prea crudă! 
Căci visulö a fostű prea frumosű ca să’Iă vedd, fără a muri, ni
micită cu lolulă, şi pentru totă-d’auna, de suiflarea îngheţată a 
realităţii. Nu! Nu! nu e unu visă; este cea mai irumosă • reali
tate : căci adï a fostă prima di a vieţeî mele în care polă dice 
c’amă trăită. De şi fericirea mea n’a ţinută' de cât doue ore cel 
multă, cu tóté acestea aceste doue ore au fostă aşa de dulci, fe
ricirea mea a fostă alălă de mare in acestü scurtă timpă, în cât 
polă să dau acestora doue ore numele cellei mai frumose cjille 
din viaţa mea; numele unei cjille pe care nu speră s’o mai vëdù. 
0! nu; nu speră s’o mai vecjă. Acumu polă să moră..,.Ge dică? 
Nu, nu! Nu voiă să moră ; căci ară lipsi ceva fericirii melle,... 
ş’apoî, sunt atât de puţin deprinsă cu fericirea !...Nu voiă încerca 
a descrie acea di memorabilă, căci pena mea n’ară fi în stare să 
încerce o aşa de grea lucrare ; voiă elice numai că la 9 ore şi 
jumătate amă plecată la cameră cu unchiu meă, trecendă prin 
piaţă ca să cumpără flori spre a le împărţi depulaţiloră, după vo
tarea celloră patru punturî din programa naţională : căci acji 
tjiua când Românii aă să esprime dorinţele loră, arătândă Euro
pei că voră să esiste. Sosimă. Unchiulă-meă trece în salla unde 
se aflaă adunaţi deputaţii ; eă intru în tribuna dameloră , unde 
se aflaă prea puţine, ca vr’o cjece, mal fiindă încă locuri gole. 
Femeile sunt puţin curióse la noi ; cu iote astea, multă aă per-
dutu celle ce n’aă v&jută ce amă vedută noi ac}I....Ce tablou im-
posanlă şi sublimă, pe care péna nu’lű póte descrie. După redac
tarea actului, toţi Deputaţii îlâ subscrisseră, ca să remâe ca ună 
documentă naţională, păstrată în archivele statului....

După aceea toţi strigară : Trăiască Unirea Principateloră ! Tră
iască Puterile garante ! Trăiască Deputaţii !

Atunci sala fu inundată de buchete de flori, aruncate din tri
buna dameloră j şi pe care bărbaţii şi Ie disputaă ca o favóre. 
Entusiasmulă era la culme, bucuria resfrântă pe tőle feţele, fe
ricirea şi speranţa în tote inimele. Domnulă Costin Şoimnlescu, 
pe care n’avémű încă fericirea a’lű cunósce în personă, s’a în
dreptată către loja dameloră spre a mulţumi, în parte mie, pen
tru buchetulă ce’I aruncassemă, şi pe care îlă prinssesse în sboră.. 
Părea aşa de mîndru şi fericită de conquista acesta, în cât m’a 
mişcată pân’ la lacrămî ; nu ’lă voiă uita nici-odală ! La pleca-

e
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rea deputafilorü, muzica înlonă hora Uniriï, cu atâta sentimentü, 
încât scotea lacrămi.

In curtea Mitropoliei, deputaţii eraö ridicaţi pe braţele poporului, 
care striga: Trăiască Golesciî ! Trăiască Rosseli. şi Brălieniî !

Nici o altă di nu mi s’a părută mal frumosă !
Nici odată n’amfi. fostă mai fericită. Şi cu lóle aslen, eramă 

tristă, gîndindă că n’o să mal potă vedea o asemenea di în viaţa 
mea. Fusessemă prea fericită, ca inima mea, neobişnuită cu fe
ricirea, să mai potă gusta o assemenea fericire !

29 Octomhre. — Douë-decï de dile deja fără să’Iă veclu. O ! . 
Dumnedeule ! cât suferă !

3 Noombre. — De o sulă de ori mai bine mórtea, de cât. o viaţă 
fără speranţă! Şi cu tóté acestea, vai! astă-felâ a fostă lolu-d’a- 
una viaţa mea! Şi când din întâmplare o slabă rază de speranţă 
a putută pătrunde în sermanulă meă sufletă, nisce decepţiunl 
crude aă venită d’odată s’o nimicescă, în cât acum o gonescă 
eă singură din inima mea, ca o găndire criminală.

6 Noembre. — Ce grozavă decepţiune ! Dumnedeule ! tristă este 
a fi balotata din Scyla în Caribda !

Ceea ce amă vecjulu în (Jiua de 0 Octombrc fosla-óre ună visă?
Saă realitatea? Ceea ce sciă positivă, din nenorocire, este că 
biata mea inimă a priimită în acea di o iubire electrică aşa de 
tare, în cât me miră cum n’amu rëmasü mortă pe locă ; .dar dacă 
n’amă murită, nu e mai puţin adevëralâ, că amu rëmasü d’a- 
tuncl cufundată într’o eternă letargie. Nimicu mai tristă şi mal ^ 
sfâşiitoră de cât perderea unei scumpe illusiunî, întreţinută atâta 
timpă prin flacăra unei iubiri înfocate.

Starea unul assemenea sufflelu este unu haosă de dureri şi de 
lacrămi.

S Nocmbrie. — Ce tortură, Dumnedeule! Trebue să fie amo- 
rulă copilluluî ca să’mi aducă aminte că sunlă datore să trăescă.
Dar ce viaţă! O lungă şi grozavă agonie!

9 Nocmbrie. — Cum e cu putinţă? Më silescă din tóle pu
terile sä 'lü uită, să gonescă on-ce speranţă din suffletulă meă ; 
din contra, speranţa, care d’alâlea ori m’a amăgită, persistă cu 
mai multă tenacitate, ca cum ară voi să’şi rîclă de mine. 0 ! ce 
luptă grozavă cu aceslă măicinosă speranţă(1); më simţă învinsă; 
dar n’o mai cre^ă, n’o mal credă ; să më lase în pace.

(1) Dar fără speranţă, ce al fi devenită, sărmană femee? (Costină).
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13 Noembric. — Astă nópte amă credulă cá'morö: stoma- 
chulű şi gîtulü. ... Ce suflferinţă! Pe lingă durerea fisică, dure-

rnorală, multă mai sfăşii(0re. Inima mea se assémáná c’ună 
burele muiată în fiere. Ce amară viaţă ! O idee terribilă a stră
bătui ö adl prin creeriï mei : a pune capătă acestei vieţe atâtă 
de lurmentale; dar copilulă meu? Bielulă meu copilă! Trebue 
să sufferu lolulă penlru densulă. Ah! De ce nu polă face ca alţii? 
Dumnezeule ! Ce rău amu făcută p’acestă pămenlă pentru ca să 
sufTeră asemenea osândă ?(l).

14 Nocmbric. — Cu lóle acestea, dacă aşi fi voită, dacă aşi 
vrea încă, aşi avea lolulă ce’mî lipsesce, lolulă ce-aşl dori; dar 
nu! nu, crudă sortă! în deşertă mă ispitesc!. Onórca înainte de 
tote. Sörlä gelosă şi nemiloşii vă, din legănă luptă cu line, şi mă 
voiă lupta pînă la mormentă ; voiă lupla pînă voiă învinge, (dacă . 
voiă putea) ; şi în pisma ta, nicl-odală, nicî-odată nu te vei lăuda 
că m’a! învinsă, chiar când a! invenla nouă torture, înlr’adinsă 
numai penlru mine ; căcî Dumnedeă, care a sufierită atâta, e 
lingă mine ca să mă susţie; şi pînă în fine, îmi va da o mână 
de ajutoră. Cu tóle acestea, câtă sufteră! Câtă sufteră!

26 Nocmbric. — O! di de 9 Octombrie! pi pentru lolă-d’auna 
scumpă! pi pentru totu-d’auna sărbătorită în inima mea! pi alâtă 
de frumosă, alâtă de splendidă! Trebuia őre, după ce m’a! lăsată 
să ’ntrevădă cerulă, să mă aiTundî apoi în celle mai adânci ob
scurităţi ale infernului? Crudă a! fostă pentru mine. O! câtă 
sufferă !

29 Nocmbric. — O ! Câtă de fatală a fostă pentru mine luna 
acesta! Unu lungă şiră de sufferinţele celle raa! grozave. Fie-care 
resufiare de aeră este pentru mine o tortură, ună infernă. Pînă 
când, sortă crudă şi neîmpăcată ? Până la ce punctă a! hotărîtă 
să te hrănesc! cu lacrămile nenorocite! talie victime? Viaţa mea 
e ma! amară de câtă ullimulă suspină. Ullimulă suspină a spăl- 
mântată chiar pe Salvatorulă.

14 Decembrie. — ■ Ce frumosă visă amă avută aslă nópte (2).
15 Decembrie. — A sufferi, şi iară a sufferi : iată marele se

cretă ală vieţi!!
16 Decembrie. — O îjitrégâ eternitate din (Jiua fericiri! melle!

(I) Aurulü se curăţă prin focă şi suffletulű prin suflferinţă. (Costină).
ţ2) Frumósele visuri începu a fi cam dese, cu cât ne apropiemü de 1859 

Iulie 25. (Costinu).

rea
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şi fără nici o speranţă d’a se reînoi! Ce clicii o eternitate? Mai 
multă de câtă alăta : căci o eternilaie de suilerinţe este o în
doită eternitate. O! Dumnezeule, până când?

17 Decembrie. — Durerea este lovarăşulu meu; şi sufferinţa, 
partea mea.



CÄP1T0LÜ XL

ANULÜ 1858.

1 Ianuarie. — Orele se succedü orelorü, clillele clillelorü, sëp- 
làmânele sëplamânelorü, lunele lunelorü, anii anilorö ; ce mî a- 
dueü elle ? Acelleasï sufferinţe !

5 Ianuarie. —.......................
Mon âme avec mon coeurs.
Sont tristes jusqu’à la mort !
7 Ianuarie. — S’a sfîrsilü ! în desertü më silescü să luplù 

contra durerii ; ea m’a învinsă ; suntü sclavulü eï. Nu’mï rëmâne 
de câtü a pleca fruntea, obosită d’atàlea dureri, ş’a suiïeri ca 
o damnată.

13 Ianuarie. — Câtă suntü de fericiţi cei ce repaosă în tăce
rea eternă a mormîntului ! Totulfi se înfuriază contra mea, când 
din întâmplare gustă şi eü câle-va minute de plăcere; saü când 
më lasü a fi legănată (fără voea mea) de vr’o rază de speranţă, 
trebue s’o platescü prin lacrămi de sânge, prin lungi şi grozave 
sufferinţe.

l-t Ianuarie. — Fericiţi cei ce repausă în liniştea mormîntului!
15 Ianuarie. — Trecutulü meü a íoslü aşa de tristă, în câtü 

presenlulü în comparaţie, orï câtü este de durerosü, mi se pare 
fericirea supremă.

Câtü pentru viilorulü meü, îlü vëdü numai în negru. Viaţa mea 
ínlrégá amü pelrecut’o din decepţiunî în decepţiunl.

16 Fevruarie. — Aceste trei dille din urmă amü statü în aş
ternută, atâtü amü fostü de bolnavă : unü guturaiü de pieptü din 
celle mai terribile, şi o durere de capü nesufTerită, m’aü silitü a 
sta în patü. Alaltă-ieri aceste dureri eraü atâtü de tari, în câtü 
o jumătate de oră amü rëmasü fără cunoscinţă. Nu sciü unde o 
s’ajungü cu acestă durere de capü, care nu më slăbesce unü mi-
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nulö ; asfă-dî eramă ca năucă dïn causa acésla ; apoi şi durerea 
de ochi pune vírfö la tóté ; abia polü scrie acesle puţine rîndurï.

Pînă când. crudă sörlä, më veï persecuta ? Pină acum ea n’a- 
vussesse cruzimea ca să’mî smulgă şi singura facultate de care 
më bucuramö cu óre-care folosii, adică vederea ; putémü celö pu
ţină să scriă, sä cilescö, să lucresă (singura mea distracţiune şi 
consolaţiune), „şi câle o dală să vëcjü acea lume elegantă şi 
fericită care trece pe la ferestrele melle, ca o viuë fantasmagorie ; 
adï sorta më lipsesce şi d’acestă singură bună, singură fericire ; 
adî îmt smulge şi pe acesta. Of ! de adî-dimineţă sufferă nisce du
reri de ochi atroce, în câtă sunlă silită să’î ţină închişi ; însă tre- 
bue să scriă, căci fără acésla, înebunescă ; amă profilată d’ună 
momentü când sufterinţele ochiloră eraă mai uşore, spre a putea 
scrie acesle câte-va rîndurï.

17 Fcvruaric. — Aceleaşi sufierinţe ! Nemişcare complectă, la 
care më condamnă acéslë malatie, cea mai crudă pe care bie- 
tulă corpă omenescă o pôle sufieri ; ea pune vîrfă chinuriloră 
melle ; căci, când polă citi şi lucra, cugetarea mea este ore cum 
distrasă; dar acum, of! acum, când lipsită de lumină, (1), lipsită 
de dulcea contemplare a jocuriloră nevinovate alle copilului, care 
’mî producă ună effectă magică, acum, clică, când më aflu în astă 
tristă stare, fatalulă secretă, ce de multă îlă ţină ascunsă în fun- 
dulă inimeî melle, acelu secretă më sfîşie, më omórft ; trebuie 
trebuie neapărată să’lă încredinţesă hârtiei. Ce aşi câştiga încre- 
dinţându’lă unei inimi omeneseï ? Pôle nu m’ară înţelege (căci cei 
fericiţi nu potă înţelege pe ceî nenorociţi ; şi atunci, ce decepliune 1 
Sau pôle că m’ară trăda, şi atunci, ce durere ! Celă puţină hâr
tia reproduce fidelă impressiunile inimeî melle; şi câtă pentru 
trădare, ea nu e capabilă a më trăda, de câtă prin negligenţă saă 
indiscreţiune ; speră s’o puiă bine la adăpostă contra acesloră 
douë ispite........

(Aci urmésá paleliculu passagiă cu dala 17 Februarie 185S, din 
serisórea de Ia 17 Iulie, 1859).

21 Martie. — Nu pôle fi ceva mai despolă ca inima omului : 
In deşertă o rogă cine-va, în deşertă se silesce s’o facă să înţe- 
légâ ; ea nu voesce să asculte, nu vrea să înţel6gă ; este nesim-

(1) Cum să nu suiTcrî de ochi, când scrii atâta, şi o scriptură microsco
pică, şi chiar atunci când sufferï atâlü dc grozavă dc ochi ? (Costină).
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ţilore penlru ori care allô simţimenlă de câtă acela ce o domină 
ca o suverană.....

Oniulií e născută numai23 Martie. — Adî e diua învierii ! 
penlru Mire; şi lóle nobilele sentimente nu intră în suíletulű sÖű 
de câtă printr’ênsa şi pentru dênsa; câtă penlru relele aplecări,
elle nu polü löcui în sufletö, de câlă ca nisce parasite.

3 Aprilie. — Zambilele ! Ce profumă suavă ! Elle simtă florile 
melle de predilecţiune. E cu neputinţă, aspirăndă mirosulă zam
bilei, să nu simţi trebuinţa d’ală aspira necontenit, ş’a nu te 
simţi pătrunsă de amoră, fără voe, până în fundulü suifletuluï.

11 Aprilie. — A ! Dumnedeule ! ce zăpadă ! Ca cum amă fi în 
mijloculă ierneî. N’amă vedutâ nici odată zăpadă în mijloculă lut 
Aprilie . Florile arboriloră aă degerată. Aceşlî arbori, ieri împo
dobiţi cu flori, adî acoperiţi cu zăpadă, aă multă assemănare cu 
ună omă june şi frumosă pe care o mare nenorocire Ta isbită 
d’odală, albindirî perulă înlr’ună minulă. (1) Aceslă spectaeolu îmi 
slringe inima de durere.

12 Aprilie. — Adî amă cumpărată câte ceva pentru copilă şi 
penlru mine; că săptămâna viilóre plecămă la mătuşica (ţaţa) 
la 1J—, unde voiă şedea mai multe luni. Fi-voiă mal fericită a- 
colo? Nu speră. Căci de câte ort speră celă mai mică lucru, nu 
se realisésà ; cu tóle astea, plăcerea d’a löcui câtă-va timpă cu 
buna mea ţaţă, va fi o uşurare pentru biata mea inimă descu
rajată.

17 Aprilie. — Iată-mS pe drumă. Ce ceră frumosă! Ce aeră 
curată şi profumată ! Ce bine îmi face aceslă atmosferă liberă . 
şi pură a câmpiei ; îmi simtă inima deschidêndu-se ca o flóré la 
dulcea suflare a söreiül de primă-vară. Câtă e de bună Dumne- 
deă, care a făcută aşa de frumóse lucruri pentru fericirea omului! 
şi omulă este atâlă de ingrată, ne ţiindă semă de sublimele fru
museţi ale Natúréi, şi înfundându-se între zidurile năbuşilore şi. 
aerulă infectă ală oraşeloră celoră mari....

Iată më în fine la 13....
21 Maï. — Adî e Sf. Constandină. O ! câtă iubescă acéslâ sër- 

bălore ! Gostinii !... Costinu !... Nume dulce ce adoră ! Dumnezeule ! 
Avénui şi eă ună frate care purta aceslă dulce nume ; şi de multă 
şî-a. luată sborulă în ceruri, colo susă. unde să află şi 
mea. Of ! inima mea e sdrobită.

mama
Şi ce timpă ! Ce plóie !

(1) Ca eü, în ciiua fatală de 21 Mal 1883. (Costin) 1884 Nizza,



56
Timpü în armonie cu inima mea. Parc’ară fi unü amicü fidelă 
care compălimesce cu sufletulă meö.

Lorsque je suis triste, bien triste,
Le temps aussi pleure comme moi.

12 Iunie. — De ce n’amô aripe, Dumnedeule ? De şi nu sciă 
unde se află éllü, asï străbate pămentulă de la unü polü la al- 
tulù ; şi neapărată l’as! afla. De ce n’amîi aripe ? (1)

9 Septembrie. — In fine, după cinci luni de aşleplare, Nar- 
cissa, intima mea amică, a bine voită a’mï scrie o singura dală. 
Ce minune! (2)

2S Octombrie. — O ! ce durere de capă ! Grozavă e să suffere 
cine-va cum sufleră eă; şi să suflere fără speranţă d’a vedea ter- 
minându-se o dală assemenea suflerinţe!

17 Noembrie. — Singurulă minulă de fericire ce amu avută 
în viaça mea (avut-’amă óre assemenea momenlă de iericire ? O ! 
da; dar a fostă prea scurtă) a trecută prea repede, în câtă îmi 
vine să credă că n’a fostă de câtă ună visă, dar ună visă prea 
dulce; n’a fostă de câtă ună fulgeră ce me face a simţi mai multă 
întunereculă profundă în care me vëdü alTundală. O ! dulce minulă! 
te voiă mai întălni eă őre?

30 Decembrie. — Suntă totă în minutele melle celle negre, 
înţellegă prin momente negre acelea în care speranţa, părăsindă 
cu lolulă bietulă meă sufletă, strivită de suflerinţe, caijă într’ună 
felă de ammorţire morală, cu multă mai rea de câtă mórlea. O ; 
câtă sufferă că nu îllü polă vedea. Simţă că înnebunescă. Dmu- 
nedeule, aibi milă de mine!

31 Decembrie. — îmi iaă cjiua bună de la tine, o ană 1858! 
Şi’ţi uresă călătorie bună! De şi în totă cursulă domnim telle, 
n’ai bine-voilü a’mî acorda cea mai mică favóre , n’aï imitată 
întru nimică pe demnulă şi generosulă tăă predecessoră, care 
singură în viaţa mea a bine voită a arunca o rază de fericire,

. şi de amoră pe bietulă meă sufletă, veştejită de sufferinţe.
Fii bine-cuvínl4alű, de o mie de ori bine-cuventată, o ană 1857 ! 

Fie ca pelerinagiulă tăă în spaţiulă infinitului să fie aşa de dulce 
ca singurulă momenlă de fericire supremă ce amă gustată în tim- 
pulă domniriî talie, de illustra, memorie ! (3)

(1) Sunlű gelosü d’aceslă idee ullra-poeticà. (Costinű).
(2) Cel fericiţi nu credă la cel nenorociţi. (Costinű)
(3) Căt e de siişiitoră aceslű suspină alű unuT suffletű desperată ! (Costinű)



CÄPITOLÜ XII.

ANULO 1859

. De la i Ianuarie pînă la 25 Iulie.
I Ianuarie. — Etă’lă In fine sositu ş’aceslă nuoă anű, cu atíta 

nerăbdare aşteptată de ceî ce speră a obi ine favórele salle, şi cu 
alâla indiflerinlă priimită de ceï ce nu speră nimică. Câtă des
pre mine, sunt ş’acum In mihulele melle celle negre ; şi póte că 
adï mai mullü de călii allă dală. Gu tóté astea, më consolă gîn- 
dindu-më că totă ce începe rëü se termină adesea bine. Tristă 
consolaţie, într’adeveră. Mângîere de murindă la ultima oră! Dar 
ce să facă ? Natura omului simte nevoia a se consola chiar cu 
o himeră.

20 Ianuarie. — La 22 se deschide Camera. Cătă aşî dori să 
fiă şi eă în Bucuresci spre a assista la allegerea Domnului Óre 
fiva şi eUü acolo?

Când aşi fi sigură, îndată aşi pleca.
21 Ianuarie. — Ce plăcută surprisă! Astă seră amu aucjită mai 

multe glassurl slrigăndă pe stradă : «Trăiască Cuza! Urra!» Trans
portată de bucurie, amu eşită în balconă ca s’audu mal bine; 
ş’amă audilă într’adevërh repetăndu-se : «Ura! Trăiască Cuza!» 
Muzica cânta hora Unirii. Ce impressiune nedescrisă ’mî-a făcută 
acésta. M’araă simţită pentr’ună momenlă transportată ca prin far
mecă în regiunile de fericire de la 1857 (9 Octombre). Dumne- 
netjeule! tu aî audită în fine rugăciunea poporului Dar JEllü fi-va 
în Bucuresci? Şi eă nu sunt acolo, ca să’lă vëdfi. Cum se póte 
să fiă aşa de fatalistă? Daca tolă-d’auna voiă fi astă-felă, mai bine 
să moră !

19 Martie. — Iarăşi ună visă plăcută. Era colo ... într’o mare 
şi frumosă cameră, plină de omeni. Ellă şedea într’ună fotoliă 
lîngă pată, şi eă în picióre lângă densulă cu mâinele rezemate
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pe umerit sëï, şi ochit inet priviaă în eslasă şi adoratiune ochit 
sőt, cari nu se săturaă privindu-më cu acelaşă eslasă. Ce fericită 
amíi fostă unü minulă, de şi în visă. Ce ară fi őre realilalea? 
Dumnezeule! Câtă eset de bunü! Câtă de mare e soliciludinea 
la pentru bietulă proscrisă. Nevoindă a’i acorda în realilale feri
cirea supremă, pe care ir o merită, mişcată însă de sufferinţele 
salle, tu i acordï celű putină în visă acea favóre. 
visulü meă. După ce 1’amă privită aslă-felă câle-va minute, vë- 
Zêndu-më încongiurală de alàla lume, unü ielă de ruşine m’a co- 
prin'să ; şi amă disă : «ce voră gândi őre aceşlî óment vëclêndu- 
më privindă aslă-felă pe acestü june?-» îmi luaiă mâinele după 
umerii lut; şi cu inima sfâşiată de durere, îngenuchiniă lângă dîn- 
sulă cu faça inlorsă spre pală ; şi lacrămî amare inundară faça 
mea

Dar să vitt la

Apoi de odată fuiă transportată înlr’o casă mare, unde 
më pomeniă singură înlr’o frnmosă cameră, şedendă lângă o te
restră deschisă, şi privindă în stradă (se părea că esie serbălore 
mare) ; tolt omenit cari trecéu în süsü şi în josă, în haine de sër- 
bătore, bărbaţi, femet, copii şi bătrâni, şi mat alesă flăcăii, avéü 
toţi feçele celle mat vessele, ca cum s’ară fi înlorsă de la o pe
trecere; apoî trecea ună grupă de fele fragede şi frumóse, şi cu 
cununî de trandafiri pe capă, care sărcă cu sburdălnicie, ca nisce 
frumoşi fluturi într’o di de Mai ; apoi trecea ună grupă de mai 
mulţi flăcăi, c’unii aeră veselă, şi alergândă ca cum ară fi avută 
aripe, spre a ajunge negreşit grupulă de fete ce trecusse înainte; 
apoi trecură mai multe perechi de tineri însurăţei, strëlucindü de 
fericire, rîZendă şi vorbindă cu tandreţe amorosă, şi avendă ae- 
rulă d’a dice că sunt cei mai fericiţi. Nu sciă, dar acestă spec- 
tacolă a unoră fiinţe alâlă de fericite, comparată cu viaţa mea 
cea tristă şi atâtD de chinuită, më făcu să plângă cu amară ; la
crămî de flăcări cădiiră ca plumbulă topită pe inima mea sfîşiată.

0! câtă suferémü ! Dar pe când sufietulă meă era aslă-felă do
minată d’aceste dureróse impressiuni, şi în prada desperării, o 
voce dulce şi suavă, ca aceloră prea fericiţi, isbi d’odată audulă 
meă ca o musică deliciósá ; şi aucjiiă aceste cuvinte, pline de 
speranţă şi consolare, cuvinte sublime de iubire şi misericordie : 
«bucurăte ; căci tőle lacrămile tale suntă numérale, picătură cu 
picătură, de Acela care a şlersă ori-ce lacrămă de întristare.» A- 
tuneï m’amă deşteptată. Multă limpă după aceea, vocea divină

t'.y
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resunà încă la audulö meö ; de aluncï o dulce rază de speranţă 
se strecură în suliéiul Ci meö.

Sunlö o visálóre. Amö obseryalö adesea că visele melle se îm- 
plinescö întocmai, une ori însă în modü alegorică ; cu lóle astea 
se ímplinescö. Nici odală n’amö íoslö amăgită d’unö visö ürítő, 
şi aluncï mai lolö-d’auna mi s’a întâmplată o nenorocire.

Óre aşa să fie şî cu visele celle írumóse ? OmCi vedea. Cu lóle
aslea, visulü de aslă nópte, chiar dacă nu’rnï arü aduce yr’unü 
bine (ceea ce nu eredő, căci tolö-d’auna speranţa m'a înşelată) 
su veni rea lut va ii îndeslulü ca să mă iacă să gustü cele mai de- 
licióse inimile ce amö pululö avea în viaţă.

17 Aprilie. — Adi esle unö anű de càndu më aflu la B.... ; şi
eredő c’o sâ’lô părăsescă curând spre a mö ínlórce la Craiova,

Alâla numai că, părăsinduneregrelându nici Craiova nici B.
Craiova ca să viű la B...... inima mi s’a slrínsö de durere, fi-
indö că më despărţiamă de uncbiulű meö ; ş’acum, päräsindö 
B..... , inima mi se strânge iar de durere că më despartă de mă
tuşa mea, pe care o afleclionesă ca p’o mamă. Pusă între duoë 
aflectiunï, cari amûndouë, din causa depărtării, îmi causesă durere, 
o a treea aflecliune, nu mai putină dulce, şi tolü din causa depăr
tării, pune vîrfu suferinţeloră mele. Sărmană inimă! Ce chinuri 
grele trebue să înduri!

21 Maiit — Adï e Sántulö Coslandinö, diua lui onomastică. 
Ah ! inima mea ! de ce aceslö nume le face a palpita aşa de tare? 
Oi ! Pină când ?. Dumnedeule, aï pietate de mine !

25 Angliştii. — O propunere de căsătorie. Slraniö lucru! Nu
sunlö încă divorsată de primulÛ bàrbatü, şi imaginea primei că
sătorii, alâlu de nenorocită, este încă vie în memoria mea, şi. . . 
dar ideea numai a uneï a duca căsătorii më înfiôrà... Ah !.. Daca.., 
ellő... Allű-felö partidulű ce mi se propune n’arö fi de lepădată ; 
e unö june cum se cade, c’o avere de 30 mii ducaţi, abia de 
la 25 până la 30 de anï, cu talente şi instruită (aşa se (}ice) I 
de şi ’lö cunoscö prea pul.inö ; dar ce e posilivö, este că e unö 
mare carloforö... Abia amö scăpată de unulö... Étâ pretextulù ce 
voiö invoca ca să scapö şi d’alu duoilea.

SI më mărită eö ? Şi tolű pentru bani? Eu care amü sufferilü 
tóté torturile jadului, fiind că consângenii mei avură fatala idee 
a më mărita pentru prima oră numai pentru bani? Ş’apoi a lua 
de bärbalö a duoa órft tolö unö jueätorö de cărţi, 0 ! Dumne-
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île! Arù trebui să fiú o nebună, Ş’apol. ele më voiú mal mă- 
t, va fi numai cu Ellü... ; de şi cea mal mică speranţă d’alú mal 
lea nu surîde suifieluluî meú desolalú ; de şi n’amú cea mal 
;ă siguranţă că Ellü m’arű iubi. Aceslă idee më lorlurcsă greű.
■ nici Ellü nu va afla nici odală amorulű meú pentru dinsulű, 
orű ce më consumă : căci aşi muri mal bine de călii să Hű 
mnicù eú cea d’ânlâiă, de şi më aflu ca unű morlű între vil; 
şi suíerű ca unű damnatű ; nici văduvă nici nevăduvă, cum 
iaî rëü. Dumnedeű singurű scie positia mea ! Dar... nici o 
ă, nici o dată nu voiú consimţi a uni sorta mea cu alt ulii, 
càtù cu ellü: cu atûlü mal putină c’unü omű alù căruia lolű 
ritulű e avuţia. Suntű cu t.otulű decisă să suferă până în ca- 
ü acéstâ tristă sortă, ce ’ml aű creatű bunii mei consângeni... 
daca Dumnedeű va avea până în fine compătimire de mine, 
e ; de nu, sănătate. Omulű nu trăesce unű seculű. Voiú bine 
/înta ultima oră.
26 Maiit. — Éla-më iar în Craiova. Cálű amü sulTeritű despăr- 
Ju-më de mătuşa mea, de buna mea ţaţă, care ’mî a servilű 
mamă. Buna mea ţaţă, când o să te mal vëdù ?

1 Iunie. — Ce frumosú visű amü avută şi în noptea trecută! 
nnedeule ! câtă esc! de bună ! Tu al milă de mine! Tu mi 'lil 
ţi câte o dată în visă... După visulă acesta trebue să’lă vëdù; 
2âtă de curândă... Dar când? O! Dumnedeule ! Când? Trăi
ţi până atunci? Saă, sdrobilă de suiTerinţe, voiă muri înainte 

ajunge ţinta dorită ? Simţă curagiulă că më părăsesce d’odată 
speranţa ; şi fie-ce di, care vine şi trece, nu’mî aduce cea mal 

2ă schintee de speranţă că’lă voiă putea vedea vr’odată ; me 
iţă împinsă către mormcntă c’o repediciune vertiginosă. Dum- 
leule ! al compătimire de mine ! Dă’mî celă puţină puterea d’a
eri.
Iunie. — Câtă suiTeră ! Nesciindă unde se află cilii, më uită 

1 vëdù în fotă minutulă ; îlă recunoscă în cutare saă cutare 
vidă, ce trece pe stradă: ş’acesfa, în tőle diliele, în tolă mi- 
îlă ; şi fără nici ună resullală !
Iunie. — Ce să facă ca să nu moră ?
! cu ce repediciune spăimântătore më simţă împinsă către 
a fatală a mormântului! Şi copilulă meu ! Scumpulă meă Au- 
! Ce va face ellă fără mine ? Pe ce mâini câdé-va ellü ? Mi
lă meă! Dumnedeule, al milă de mine! Of!..- Ce sufferinţă!

4■i
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IO Iunie. — S’a sfirşitö ! suiîeră prea muUö pentru ca acesta 

să nu fie o presimţire. Fi-va cilii bolnavii? Fi-va persecutată? 
Bielulă meu amicü ! Daca aï suiTeri-tu jumëlale eût Ci su (Te ru eu, 
aï ii celü maï nenorocilü omü ! Sau pôle suni trădată? Fi-va 
élu însurata? Ce clică? A fi trădată? Dar mai ânlàiu, m’a iubită 
élu vr’odată? IVIë iubesce elei in fine? Scie elă că este o iemee 
care ’lă iubesce ca sufflelulă seă? O iemee cum n'a iubită alta 
ca dinsa p’aeestă pămînlă, unde lotulă e minciună, calculă, per
fidie ? 01! Ce chină! ce chină ! Dumnecjeulel

i i Iunie. — Ce limpă ! Ploă necontenită.
Ploă în lóle dilele! Cu tóle astea, iată limpulă ce place ini- 

meï melle în.Tislale.
Plûngï, plàngï, frumosă Natură! Numaï tu compătimesci cu 

durerea mea !
17 Iunie. — Amă clisă că marea mea sufferinţă pote fi o pres

sant ire.....
Nu m amă înşelată : pressimţire de răă pentru mine. Amă fostă 

alai ă de bolnavă aceste duoë cjille, încâtă n’a mă putută să më 
ridică din pată. Ce friguri! Ce grozave sufierinle !

Peplulă îmï este alâlu de apăsată, încâtă remâiă înecată fără 
resuiilare, maï multă de cincî minute, până să potă respira mai 
liberă. Ce o mai fi şi asta? Dumnedeule ! Până in fine, n’o să 
aï tu milă de mine ? Tu escï bună, Dumnedeule. Escï milostivă ; 
îndură-le. Destulă m’aï încercată.

20 Iunie. — Câtă e de bună Dumnedeă !
Plouă necontenită. Celă puţină pióca contrariasă în plăcerile 

loră pe fericiţii lumii, cari nu’şî aducă dc-locă aminte de cel ne
norociţi, de ceî clesmoşleniţî (1).

22 Iunie. — Suiîeră ! Suiîeră ! Celă ce m’ară omorî în aceste 
minute, ’mî ară face celă maï mare bine ce unu omă pole face 
semenului söä.

21 Iunie. — Acjï amă fostă să më distresă puţină la D-na B... 
unde amă vëcjuta polrelulă luî... 
mănă! L’amă recunoscută îndată 
Calendară. Ce fericire!

30 Iunie. — Ce frumosă visă amă avută astă nSpte. Dar, 
câtă suiîeră !

:

într’ună calendară. Cum sé-
Voiă cumpăra îndată acellă

(1) Sufferinţă face egoist! chiar peangelîl (Costină).
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11 Iulie. — Ce frumosü visü a mû avutü ! Iţi multumescü, pă
rinte cerescö, de fericirea ce’mï procuri, célú puţinii în somnii.

14 Iulie. — Ce visü frumosü amü avutü şi astă nópte! Tolű pe 
âînsulü, pe scumpulű meű Coslinü, l’arnü vëcjulu.

16 Iulie. — Ce frumosü visü amü avutü şi în nóptea trecută! 
Straniü lucru ! Altă dată îmi damű atâtea silinţe ca să slă polü 
visa, şi impossibilü; pe când acum, îlü visesü mai în tóté nop
ţile. Câlü suntù de fericită! Şi totü-d‘odată şi nenorocită! Fericită 
câte-va ore, nóptea; nenorocită, Iotă diua.., Dumnezeule! Pînă 
când voiü suiïeri astü-felü ? AT in fine milă de mine ! AT milă, 
Dumnedeulü meü ! 0! ce sufferinţe! Voiü înebuni, de sigurü. Nu
mai e de suiïeritü asemenea viată. 0! Mórle! Mórle ! Vino ! Vino ! 
Nu mai potű . . S’a siîrşitO ! A muri fără a’lü vedea ! Şi nimeni 
n’are compătimire de mine !

17 Iulie. — In fine aclï. . . ’I amü trimisă scrisórea. . . . Dum
nezeule, îţi multumescü că ’mï aî dalii aceslă inspiraţiune.........
Reuşi-voiă? Cine scie? Cu tóté astea speră. . . . Trebue să reu- 
şescfi ; căci proverbulű elice : Ceea ce femeea voesce, voesce şi 
Dumneijeü. Să dea Domnulü 
prea múltú! prea multű !... prea multă!

Căci prea multü amü suiïeritü!...»

21 Iulie.—Cum n’amú murită îndată? Cum n’amű fostü lo
vită d’ună alacii d'apoplesie? Oi! Cum n’amü înebunitü ? Dum- 
nedeule ! Ce crimă mare amü fäculü ca să *mt aplici asemenea 
grozavă pedepsă? După ce din légânü su fler ü, apoi.... acum.... 
vai ! sulîerinţa a ajunsü in culme !
De ce nu vii? Te imploră cu lacrămî. Tu numai escï singurulű 
remediű Ia durerea mea. 0 ! Durere ! Eală refrenulă armoniei ce 
va présida pe viitorii în viaţa mea !

Mórte! Mórte! unde eset?

Alallă-ierî sera (19 Iulie) terminasemă jurnalulă sub cea mal 
plăcută impressiune, şi sub cea mai dulce influinţă a speranţei, 
că, după atâtea crude sufferinţe, pôle elle vorn înceta ; când 
D. Anton C...„ unű amicű alü familiei, voindű să ne vadă, între 
altele (şi fără a bănui ce rëù mare îmi face) lovi cu stilelulű in 
inima mea. . . Ne spusse că Ella.... őre amü aucjilü bine? Nu m’a 
amăgită aucjulü ? Să fie cu putinţă? Ne spuse că elin era.... Ellü» 
pe care ’lü numiamù poetulü cu illusiunï caste, cu idei sublime, 
cu nobile sentimente, cilii, pe care ’lű slimamü ca p’unü adevë«

m
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rată poetü, ca pre însuşi Dumnecjeű, éra. ... O! ce durere! Ce ' 
decepţiune !.... Tótá viaţa mea n’a fostű decâlă unü şiră neîntre
ruptă de decepţiuni. . . . Dar asia a întrecută pe lóié. . . . Vai! 
începusemü a spera cà d’aslä dată Filialitafea obossise a më 
mai persecuta ; că, după alâtea chinuri, Provcdinţa se milosti
vise în fine asupra mea, c’a avută în fine compătimire de mine ; 
că. ... ol !.. . Cátű de înşelaiü amű fostü ! 
semü slràlucilulü edificiu alü lericiriï. ... pe ce tăremii ? Pe 
nisipü.

Aşa! nenorocita! Adormissemö pe braţele Speranţei, pe sînulă 
fericirii ; şi dormiamă somnii dulce. . . . Când, deşleplându-mă, 
veduiu frumosulö edificiu zidită pe nisipulă SaliareX, în câtă cea 
mai uşoră suflare a siroculiă, l’a făcută să piară ca o umbră... 
Nici urmă dintr’ensulă.... grozavă dccepţiune !

Ce c]i fu diua de ieri! si ce nóple nóplea Irecută! şi ce di 
diua de adi! Şi Iote voră fi astă-felă pe viiloră pentru svîn- 
turalulă meă sufletă !

Suntă ca omulă ce se înécâ, şi care, după ce a luptată mult 
cu valurile înfuriate ale Oceanului, ce ameninţai! să’lă îngliiţă în 
tolă minululă, zăresce în fine o scândură plutindu d’asupra apei; 
Iotă speranţa lui acum esle scândura salvalorie; înotă dar, în- 
nolă cu pulere, se luplă desperată contra valurilorű spumóse, ce 
ameninţă să’lă înghiţă la tolă minululă cu massa Ioră enormă ; 
iată’lă în fine la câţl-va paşi de scândura ce’Iă va scăpa, obiec- 
tulă înlocateloră salle dorinţe, salvarea lui.,.. Când vede că ceea 
ce luase dreplă scândură, era o curată nălucire a spiritului săă, 
amăgită de durere, de disperare; era umbra unui vallă răs
frântă de altă vallă ....

Nenorocilulu ! Atunci vîrlegiulă îlă coprinde, forçele sureccitate 
îlă părăsescă, ainjulă îi ţiuie, agonia începe, mórtea e singura 
lui speranţă; căci numai ea îlă pole scăpa acum de grozavele 
torture . . . Aşa! Mórtea! Mórtea! ..

0 ! sîrmană copilă ! 0 ! scumpe Aurelii ! Şi ellă va avea aceeaşi 
sortă ca nenorocita lui mamă; va rămânea şi ellă orfană.... Şi 
câtă amu doriiă să nu fie astă-felă!....

Amil făcută toiulă ce amă pululă ; însă aşa a hotărâtă De- 
stinulă.... Orî-ce încercare de opunere e de prisosă... Sîrmană 
copilă ! Val ! inima mi se sfîşie !

22. Iulie. — A vedea nimicindu-se înlr’ună minulă tolă spe«

Nebuna! Basas-
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fan(a vieieï tale, tóle proiectele viitorului tëâ, ş’a basa ferici
rea p’ună singurii obiectă.... ş’acella.... of ! acesta nu mal este a 
sufleri, e a agonisa.... D’aceea më simtu ca cum aşi fi înlinsă 
în cuşciugă... Nu mai vedă, nu mai audö, nu mai simtă... Lungă 
agonie ! 0 Dumnezeule ! Dumnezeule ! In ce grozavă stare s’află 
svînturalulă meü suílelü ! Cum pôle cine-va sufleri a tiltó de multă, 
ş’a mai trăi ? Ce lucru neînlellesă e omulö ! Ce dedată de mistere 
este existenfa sa !

23 Iulie. — Ş’apo!, în fie-ce diminélâ, să te scoli, să te ’mbracT, 
să ved! de menagiu, să îngrijesc! de copilă, să beî, să mănânc!, 
ba chiar să rîd! şi să vorbesc!, când mórtea e în sufflelulü leii, 
când te-a! crede celu mai fericită să te afli în mormînlă. Ce mi- 
serabilă lucru e natura umană.

24 Iulie. — Unchiulă me întreba adi dacă amű începută tradu
cerea opere! La femme... Şi pentru ce să ma! me dau de oslenélâ? 
Voiamö să më facă şi eă cunoscută lumi! prin traduceri de opere 
allese, ca şi cilii să se polă mândri cu mine. . Dar acum mu mai 
pole face nie! o impresiune, de óre-ce o altă fonce, ma! fericită de 
câtă mine, a putută să’i atingă inima, of! Destulă m’amă silită să 
facă lolulă ca săltă mullumescu, literatură, musică, poesie, pictură, 
reputatiune... îndeşerlă Iote! La ce aă folosită tóté acestea, ma! 
allesă reputaţia ? La nimică !

Ceea ce më consolă însă putină e că femeea aceea căria /c- 
ricitulil poeţii ’! a dat inima, nu e nie! la degetulă meă celă 
mică. Şi eă, care crecjusemă că ellü nu este însurată, rieputOndă 
găsi o femee care să’i semene în tóté. 0 ! acesta a fostă o amă
gire nurna! pentru mine, sîrmană nenorocită ! Bărbaţi! ! Caută e! 
idealulă ? E! caută o sôçà nurna! pentru satisfacerea plăceriloră 
bestiale, nu şi pentru satisfacerea inime! loră. Materia este idea
lulă Ioră.

Daca şi acestă omă, pe care’lă înălţamă la ceră, comparân- 
du-lă cu angeli!, m’a pedepsită atâtă de crudă; dacă şi acestă oină,...

Im! formasemă cea ma! frumosă idee despre superioritatea sen- 
timenteloră salle! Daca ş’acestă omă, pe care, ’lă privénui ma! 
presusă de to(.î omenii, nu e în realitate de câtă... nu voiă s’o 
spuiă, pentru respectă către penna mea, alune! nu mai voiă s’audă 
vorbindu-se de nie! ună^ bărbat.ă, to|! fiind nisce stupii}!, nisce 
materialist!. (1).

(1) Nici o regulă fără esceptiune. (Coslind),
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25 Iulie. — O ! ce amară viată! Ce chinuri grozave şi nesu
ferite ! Eală pe viilor singurulü resunelü ală vieţel mele in- 
forlunate.

Nu! Cristü pe cruce, Madelena la piciórele cruce!, pe care a- 
mantulă şi Dumnedeulă el îş! dedese ultima răsuflare, Maria ţiindă 
în braçe corpulă rece şi sângerândă alü fiiuluï săă prea iubită, 
n’aă putută sufTeri mai multă ca mine din momentulă fatală...(1)

(1) Pentru întellegerea desperare! Sofiei din dilele de la 21—25 Iulie 1859, 
veci! capitolulü VI.
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CAPITOLÜ XIII.

CONTINUAREA MEMORIILORÖ SOFIEI.

7 Augstü 1S59. — Costină m'a visilală adï diminéla, aducên- 
du’mï diare, cărţi, tablouri şi Jurnalulíí meii pînă la 7 Angliştii, 
cum şi douë epistole la adressa mea, ca respunsă la cea de la 
17 Iulie 1857. "

6 orc şi jumătate. Me miramü eă ca Costinü alâ meu să se 
multuméscà numai cu scurta întrevedere de astă dimineţă. O ! 
Câtă este elă de bună, şi câtă me iubesce ! Cine a putută fi mal 
fericită de câtă mine? Aseră a fostă cununia suifieteloru nóslre, 
cari s’aă contopită înlr’ună lungă şi dulce sărutată, si cari de acjl 
înainte formeasă ună singură sullelă. «Acum, dicemă luî Costină, 
potă să moră ; căci, după atâtea sufferinţe, acjl potă ijice c’amă 
trăită şi eă ;» însă scumpulă meă poelă a fostă aşa de întristată 
de esclamaţia mea, dictată d’o inimă plină de emotiunl, în câtă 
n’amă sciulă cum să*lă linişlescă mal curîndă ; a trebuită ună 
ală doilea sărutată ca să’î redea veselia sa obişnuită... Scumpulă 
meă poelă ! Elă ’ml a adusă adî şi purlretulă s0ă. O ! cum scie 
elă a împlini tóle dorinţele inele!...

în jurnalulă meă voiă copia mâine celle doue scrisori, ca res- 
punsă la epistola mea de Ia 17 Iulie 1857, fiind prea scumpe 
inimel melle...

8 Augustă. — 11 ore diminéla.
în fine Costină m’a visitai ă şi adî, de şi nu spera mă să’lă v<5cjă. 

De ce esc! aşa de palidă şi sulferindă ? îlă înlrebaiă ; şi elă îmi 
respunse... sciţi cum ? printr’o privire, o melancolică privire, care 
electrisésà suflletulă şi’lă face alîtă de fericită ; ş’apol, prinlr’o 
dulce, dulce sărutare. 0 ! Dumnezeule ! dar acesta este suprema 
fericire, pe care Dumnefjeă o accordă numai alleşiloră sëï.

^ în re altele, înlrebamă acjl pe Costină ală meă : Cum amă pu-
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lutű merila eö acea sublimă poesîe de ieri ? Şi ştii ce mi-a res- 
punsă ? «Prea mullă modestie!» Şi sărulându’mî mâna cu înfocare, 
adăogă : «tu meriţi o coronă; şi fiind-că n’amă coronă, îţi daü 
Lyra mea, inima mea, care te iubesce ca lumina soréiul. Esc! mul
ţumită?» ’l-am slrînsă mâna cu recunoştinţă, ş’amă cjisü cu la- 
crăml : «ce pôle dori o iemee mal multă în lumea acésla? Altă 
femee fosl’a ea mal fericită de câtă mine? Vr’o regină fosl’a ea 
mai mindră de Corona sa, ca eü de Lyra şi inima dulcelui meă 
poetă ? 0! Nu, nu!» 0 assemenea fericire nu crecjă c’a putută 
gusta altă femee p’aceslă globă de miseril. Şi eă, care crcdémü 
că suflerinţele melle voră fi eterne ! Cu tóté acestea, cjiccmă câte 
o dată, dinlr’ună presimţi mintă secretă ală inimeî : «Nu , impos- 
sibilă ca Dumnecjeă, alîlă de mare, alilă de bună, atită de mi- 
sericordiosă, să mă lasse pentru totă-d’a-una să sufferă, pe mine 
care din legănă amă sufTerilă necontenit; va ressări şi pentru 
mine o di senină după atîlea cjille furtunóse; şi aşteplamă. Une
ori insă suHeremă prea multă ; si atunci speranţa mă părăsea cu 
totulă ; şi doreamă mórlea. Dar unde mă târască suvenirile ne
norocirii mele ? Să aruncămă unu văllu peste dinsele. Când sunt 
aşa de fericită, trebue să uită totulă, gîndindu-mă numai la pré
senté. De şi e mlecjulă nopţii, nu mă polă opri a nu copia în 
Jurnalulă meă celle două d’ântâiă scrisori ale lui Costină.

2 '/o orc după mcţlulii noplil — Trebue să mă culcă , căci sunt 
prea obosită. Putea-voiă însă dormi ? Când citescă scrisorile lui, 
perdă somnulă, inebunescu de bucurie. Să mal sărută odată a- 
dorabilulă săă portretă, care va dormi pe sînulă meă ; póte a- 
césta îmi va reda liniştea şi somnulă. Mâine trebue să mă scolă 
de dimineaţă, ca să mă ducă la bisserică unde va veni şi Costină, 
spre a ne ruga împreună lui Dumnecjeă pentru realisarea visului 
nostru de aură.

0 Angliştii. — Elù a fostă acjî la bisserică, şi a şecjută lingă 
mine. 0 ! cu ce ardóre amă rugată pe bunulă Dumnecjeă, care 
a făcută în fine să încete sufferinţele melle.. Ellă ’mi-a dală mal 
multă de câtă amă cerută. După serviciulă divină, Costină a ve
nită la mine unde a şecjută puţină, căci se grăbea ; dar in sehimbă- 
’mï-a dată portretele familliel : tata, mama, elă şi soru-sa. Ce fi- 
sionomie dulce şi blinda are mamă-sa ; în ea se resfrînge frumo- 
sulă el suflelă. De ce nu trăesce? Ea m’ară fi iubită ca pe fata
el, şi eă aşi fi iubil’o ca pe mama mea, care negreşită trebue
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se bucure în ceruri de fericirea fiieï salle- Costinü are figura la- 
là-sëü şi sufletulű mamei salle ; aslü-felü că ela unesce frumuse
ţea chipului cu a sufflefulul. Gàlü îlü iubescö !

S ore sera. Coslinü a venilü şi aslà-sérâ la mine ; dar a stalü 
aşa de puçinü ! Era forte obositü de cursele de eu diua. Dar sci- 
rea care ’mï-a adus’o ? Eramö sä ullű principalulö ; când e lingă 
mine ultu totulü, ca să nu më gîndescù de cûlü la dênsulü.

Şcilî că era să’mî fure pe Costinö ? Şi cine ? 0 amică intimă. 
Proverbulú nu minte :

, «Cine ’fi-a scosu ochii? Fratele tëü».
I s’a făcută propunere de căssătorie din partea Domnişorel R..., 

care l’a vëdulü într’o sérâ la mine, şi ’l-a plăculu. Biata femee ! 
Ea nu scia că Coslinü e alti meii ; căci altü-felü, nu s’aru fi gîn- 
dilü la acésta, fiind o amică intimă de copilărie. Câlù m’a amu- 
satü acéslá noutate ! Coslinü a respunsü amicului care i făcusse 
propunerea :

— Scumpulü meü, suntü flalalü de propunerea la ; dar n'o polü 
priimi ; fiindu-că marna ’mî-a c}isü la ora morţii : «dacă te ve 
însura, sä iei de soçie o femee care să’mî semene».

Amü găsită acea femee, caria ’ï-amü dat parola d’a o face 
consórta mea.

— Şi cine este ?
— Nu o cunosc!.
— De unde este ?
— De la Bucurescl.
— Dómná saü domnişoră?
— Dómná,
— Şi cum o eh iarnă ?
— Sofia.
— Şi numele familiei ?
— L’amü uitat.
— E frumosă? Are zestre? E cultivată?
— In fine, ’mî place ; şi iată lotu.
— Päcatü ! Dacă inima la era liberă, şi ’ţl-aru fi placulö 

D-ra A... R...., aşi fi pulutü lua şi eü de soţie pe sora el.
— Regretü, amice.
«Aci amü întreruptă conversaţia.»
Bietulü omü ! Se vede că 'I place, sora cea mică; şi părinţii 

nu voră s’o mările până nu vor mărita pe cea mare. Voiü (jice

i
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lut Coslină să învile pe D. X. să ia de soţie pe sora cea mare; 
care esle o fală escelenlă.

Eü amù devinaiö că poetulü meă ín sóra aceea o să facă o 
concuistă : căcî amica mea ílű privea fntr’una cu ochî galeşi ; şi 
poelulă meö, ocupaiű cu amorulü meü, nici n’a bàgalü de sémá.

Amö (jisü lui Coslinü în glumă :
— «Vedï tu ce câştigă unü bärbalö când merge pe la. grădini?» 

Căci la grădina publică i s'a făcută propunerea de căsătorie.
Unchiu-meö, care era façà, îmi aruncă o privire de acelea es- 

presive, cari m’aă făcută să roşescă.
Miedul îi nopţii. — Să mat sărută odaia portret ulă luX, pe 

care ’lă portă la sînă; şi să ne culcămă, că este lârdiă.
11 Augustii. — A(jî amă fostă să vădă pe Narcissa, care este 

încă lăhusă; dar e aşa de slabă, biata femee, cum n’amă vë- 
dul’o nict-odată. Ea suffere ; dară de ce óre ? Nimică nu’l lip- 
sesce. Ce enigmă este inima omului ! Câtă o plângă ! Amă şe- 
dulă la ea aprópe 8 ore; dară avemă o presimţire că Coslină 
trebue să fie la mine ; îmi luaiă pălăria şi me pregătiă de ple
care. Narcissa nu më lăssa ; din norocire sosiră nisce cunoştinţe, 
şi eă më slrecuraiă iute. în capulă scăreî aflaiă pe mesagerulă, 
cu scumpa scire că Coslină më aşteptă. în câte-va minute fusseiu 
acasă. Coslină făcea politică cu unchiulă meă. Perdussemă spe
ranţa a’lă vedea adT ; dar Dumnedeă e aşa de bună pentru 
mine! Spusseiă lui Coslină că Narcissa m’a amusată mult cu 
piano ; şi elă esprimă dorinţa d’a avea şi eö piano ; i-amă pro
misă că’î voiă satisface legitima dorinţă.

Când ’î-amă spusă că n’amă cântată de patru ani, s’a îndoită că 
aşi mai putea cânta bine după atâta timpă. Coslină nu më cu- 
nósce : de şi amă perdută multă într’adevërâ, după puţină esser- 
siţiă însă speră că va fi mulţumită. Ce multă mi se pare pînă să 
amă ună piano, spre a putea mulţumi pe Coslină ală meă. De 
şi nu este încă sfîrşilulă luneî, ’mî-a cerută cu stăruinţă Jurna- 
lulă meă; şi a fugită cu densulă ca ună hotă cu ună obiectă 
preciosă ; dară n’a plecată pînă n’a atinsă buzele luî d’ale melle : 
e hrana luî pentru 24 de ore. Câtă suntă de fericită, când este 
lângă mine ! şi când plécá, nimică nu egalésâ durerea mea !

12 Angliştii. Ce frumosă visă amă visată în nóplea acésta ! 
Ellü şedea aci p’ună fotoliă; şi eă p’ună scaună lingă dinsulă; 
capetele nóstre lipite unulă de altulă ; mâïnele nóstre strêngêndu-
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se pe furişi; buzele nőst re lipite una de alta, şi sorbindü cu de
licii neclarulă amorului; ochii noşlriî, topindu-se înlr’o singură 
privire, răiaceaă în spaţiă, beli de fericire ; si în aceslű deliciosö 
.eslasă se părea că sunlemö în alle sfere. Cu lóle aceslea, se pă
rea că suntem înconjuraţi de mai mullî omenî, şi mai alesă de 
consângeni d’al bărbalu-meă. Eă më ’ncercamă să scapă din bra
ţele lut, cari më slrîngeaù cu passiune; dar cilii nu më lăssa ; 
ce era însă mai curiosă, toţî cei de faţă păreaă că’Iă încuragiésâ, 
ca cum ară fi avută dreplulă a se purta aslă-felă. Më deşteptă 
dândă din măini, ca cum aşi fi vrută să scapă de strînsorile lut.

Cu totă visulă acesta frumosă, astă-dî më aflu în momentele 
melle celle negre. De sigură, Costină aslă-cjl nu va veni: inima 
mi-o spune; căci prea mullă sufleră ; şi acésta nu póte fi de călă 
o presimţire. A! Este terribilă ! Când e lăngă mine, sufferinţele 
trecute şi presente peră ; când lipsesce cilii, sufi’erinţele se schimbă 
jn agonie. E prea multă pentru o inimă slabă a sufferi aslă-felă. 
De aceea, cum o veni Costină, îlă voiă ruga să nu më mai vadă, 
să më părăs0scă cu totulă, ca să se sfîrşâscă odată aceslă ago- - 
nie ; să moră mai iute, să nu mai simtă nimică ; căci a sufferi 
aslă-felă ună ană înlregă, pole şi mai mullă, este a muri de sigură.

Mai bine mai eurîndă de câtă mai târdiă ; mai alesă că şi 
cilii suffere ca şi mine, fiindă-că më iubesce cum îlă iubescă că...
Şi apoi, viindă mai desă să më vadă, më compromite ; căci amă 
audilă déjà pe unii bănuindă ce-va despre legătura nostră; si 
dacă ară înştiinţa pe bărbatulă meă, ce deviă atunci ? 0 ! dacă 
aşi fi liberă, aşî putea răspunde : «aceslă june este fidanţalulă 
meă, şi mâine va fi bărbatulă meă.» Adï însă, când cine-va 
m’ară acusa, ce aşi putea răspunde ?

Scumpulu meă Costină ! a făcută ce a făcută, ş’a găsită ună pre- 
leesfă ca să më vadă ; căci îï e ruşine de unchiu-meă să vie 
aşa fără nicî-ună motivă ; a adusă unchiu-meă manuscrisulă 
unei opere a sa ; dar vëdôndu mulţi bărbaţi la unchiu-meă, n’a 
voilă să inlre, ca să nu dea bănuell ; şi înlâlnindă pe message- 
rulă nostru în coridoră, i-a dată manuscrisulă.

Ce cu minte e Costină ală meă, şi câlă më iubesce! N’a a- 
vulu răbdare să trécà o di fără să më vacjă. Şi eă dică să moră? 
Nebună ce suntu ! Ô ! poelulă meă iubită ! îmi Terţi tu asseme- 
uea slravaganf.e ?

0 ! da ! căci lu esci bună !

.,'T
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Cànd aï sei lu câtü suflerü!
13 Augustă. — Vedea voiö astu-dï pe Coslinö alö meö? Nu scifi. 

A! Ealá’lö. Câlô sunlü de fericii ă ! Visulö meü de alallă-erî s’a 
réalisaiö îniocmaï. Prea mare fericire pentru o bială inimă ca a 
mea ; şi cu lóle aslea Coslinö suffere, şi suiïere din causa mea. 
’l-amö disö să nu mai suffere. c’apoï morö. Trebue să morö ; nu 
se pôle allű-felú.

Ce sufTerinlă ! Aslö-felű e fericirea? O! nu! fericirea esle în 
privirile salle atâlü de duleï şi espressive ; fericirea esle când cllu 
se află aci, lingă mine, şi’lft prives.cö, şi më imbäiö de dulcea 
lui presinţă; fericirea esle când cilii îmi vorbesce ; când vocea 
sa, dulce şi armonidsă, ca o adevöralä Lyră, îmi dice : «le iu- 
besert, şi le voiö iubi pînă la ullimulu meö suspinö»; fericirea 
esle când suíílelulö lui şi alö meu, unindu-se înlr’o lungă şi caslă 
surul are, formeasă unö singurö suífletö, o singură schinlee di
vină.... Acésla este fericirea ; când însă clliî nu esle lîngă mine, 
alunei preíerö móri ea.

O! de ce nu polö muri îndală ce clliX pleacă, şi să în\iesă 
când vine ? Căci prea multü suíTerö în inlervalulu de la pleca
rea pînă la venirea sa. Şi cu lóle aslea, Irebue sä’lö vëdô mal 
rar ; căci lumea a íncepulö a bănui amorulö noslru ; de aceea 
m’amö înţelesO cu Coslinö ca să facemö o convenţiune, să vie 
Ia mine numai de douë-orî pe sëplëmânâ. încă nnö.^sacrificiö pe 
allarulă opiniuniî publice ; şi cellö mai crudă! Cu iote acestea, 
în dilele când nu ne vomfi pui ea vedea în persóná, ne vomö ve
dea prin scrisori. Acésla va fi o dulce consolalie pentru noi. Ce 
să faeö, dacă cruda şi gelósa Sortă a voitü asl-felö ?

15 Augustă. — Di de bucurie şi de întristare : de bucurie, căci 
aeji esle aniversarea nasceril melle; de întristare, căci (Jiua acesta 
era şi diua onomastică a iubitei melle mame, care nu maï este ! 
Amö fostă la biserică, unde amă vëcjulô pe Coslinö ; ellő a ve
ndu câte-va minute ca să më vadă; şi sera ’mî a presintatö o 
poesie frumosă pentru diua nasceril melle. Facă Doranulü să se 
ímplinéscá frumósele orărf din acea poesie, dictată de inima luî.

Dar ceea ce m’a mişcată pînă la lacrămi, este slima ce ’mî a 
arätatö Coslinö, dându’mî să citescă o mică serisóre, însoţită de 
unö micü buchetö, ce mica sa Roşă, (Hiea sa naturală), îï trimite 
de la Tirgovişte pentru diua nasceriï eï. Miculö angelô ! Ce fru- 
mosô nume !
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Fiea lui Coslinü este frumosă ca lalâ-sëü : ’ï amü vëcjulü io- 
lografiia. Câlü e de gentilă! Şi câlü e de fericită că are o mamă ! 

Eală scrisórea micuţei, naivă ca inima ei.

«Taţi-meii !

«Eü suntű sănătosă ; dar Iu? Când o să mai vii pe la noi?
Mama e sănătosă, şi le doresce. Când vii să ine iei? îţi trimiţtt
unű buchetü de flori din grădină de la noï. Sä’Iü păslredî, audï? 
că me míniö. Te särulö dulce d’o mie de ori. Dar lu ce ’mï tri
miţi de la Craiova ? Sâ’mï trimiţi cofeturi ; şi vino să me iei, că 
’mï e dorü de line».

Biala copillă ! Më pôle iubi ea cum o iubiescö eü ? Nu eredő. 
E mai pre süsü de natură ! Cum pôle iubi ea p’aceea care ră- 
pesce mamei salle pe talälü sëü ? De .şi Coslinü a spusü mamei 
sale de la începutü că nu o pôle lua de sotie, eu tôle acestea,
biata íemee ! ea pôle lotü spera ; eü însă simlü că voiü iubi pe
Rosa ca pë copii mei însuşi. Lucru curiosü ! Simlü simbalie chiar 
pentru mama Rosei, de şi ea pôte më urăsce. Coslinü më assi- 
gură că e resemnată, şi că se înclină înaintea decretelorü Desti
nului.

Şi bielulü Coslinü care e bolnavü, fiindü sililü a sta în Cra
iova p’asemenea căldură, cilii, şoimulu CarpaţilorO, pästrävulü 
isvórelorü, cerbulü bradilorü, cllü să fie sililü a sla în Craiova 
p’assemenea timpü ! Şi acesta, pentru mine. O ! Ideea acésla më 
omóra....

Să fie bolnavü, şi să nu potű fi lingă dînsulü ca sä’lü îngri- 
jescü ca mama lui....

Dar să copiemü frumósa lui poesie, care va consola puţin su- 
fletulü meü.

15 AUGUSTO 1859
sait

ANIVERSAREA NASCERII SOFIEÏ

Sublimă di aceea în care mama la 
îţi delte ţie viaţă, o porumbiţa mea !
Pe aripa credinţei alü eï sufletü curatű 
Sbură cu line ’n braçe Ia tronulü celü înaltü.
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«Depuiă, disse-a la mamă, sub scutulü lëü divinü 
Aceslă flore castă, aslű albü şi suavü Crinù;
Ellü esle o schintee din foculü immortalù;
E rază sacră, pură, din Sórele centrală.
Protege’lă cu egida’ţî p’acestă angelă de pace ; 
în vallea cea de lacrămî multă bine eiă va face».

Şi flórea cea divină, 
Lipsită de tulpină,
Multă timpă iu balotată 
Pe marea ’nfuriată 
Oceanului umană :
Ca barca fiul urie 
Ce este jucărie 
A unui Uragană ;
Şi desu ameninţată 
Să fie înecată 
De valulă celă litană.

Dar sórele appare cu mult mai radiosă ;
Şi zefirulă aduce la (érmü crinulă frumosă ; 
Şi astă-dî cu profumu’t celă dulce şi divină 
îmbată ellă ună suffletă d’amărăciune plină.

Prin flacără melalulă se curăţă de scrumă,
Prin lacrime amorală e şi mai dulce acum.
O ! tu, di solemnelă, în care s’a născută 
Divina mea Columbă, alu meă angelă plăcută,
Salută a la ivire cu lacrămî de plăceri !

/ închee tu trecutulă celă plină d’amară, dureri 
Şi fiî porta de aură a templului d’amoră !
Şi anulă care vine, încununată cu- Hori!»

Dea Domnulă să se împlinească câtă de curîndă orările din 
celle doué din urmă versuri ! O ! dulcele meă poetă, îţi mulţu- 
mescă ! îţi mulţumescă !

Eată şi scrisôrea ce’ï amă adressată adî subt impressiunea ma
ladiei salle.

.
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" Süfflet il alü suf/lctuhiX mcü,

Asérâ amü foslü prea neliniştită, tocmai când credémö sä pe- 
Irecű cu tine singură câte-va ore. Mal ântâiă, nerăbdarea d’a 
citi scrisorile talie, ce le pusseseşî după perină ; apoî, cuvintele 
teile amü friguri. Amü credul ü că ’nebunescü, neputêndü a te 
consola în faça alîtorü martori. N’amü închisù ochii tolă nóplea. 
Când më fura somniilü puţină, te vedémü culcatü pe palulü suf- 
ferinţeloră. La 7 őre më dusseiü la bisserică ca să värsü în sî- 
nulü lui Dumnedeă lacrămile şi durerile melle.

Dumnedeă a aucjitü rugăciunea mea; căci te-amü vëduiü la bi
serică. Dar càtü erai de palidă! 0! Coslină ală meă, nu te ’m- 
bolnăvi; căci moră, şi s’a sfârşită. Când aï sei tu cât amu suf- 
ferilü nóptea treculă ! Şi sufferă încă! Aibî milă de mine. Şi tu 
sufTeri pentru mine ! Du-te, ínlórce-te în munţii tëï, ca să respiri 
aerulă cellă curată şi balsămitoră, şi să bel apă rece şi limpede 
din isvoră, şi să aspiri mirosulu floriloră ; şi vederea ta să se în
cânte de frumósele tablouri ale Naturel...Sărmană plantă exotică 
şi delicată, numai aerulă munţiloră îţi pôle reda sănătatea, vese
lia şi inspiraţia. Acolo este elementulü tëü. Aci, în sînulă corrup- 
ţiunil şi ală nedreptăţii, unde fie-ce lucru te înlrislésà şi le re
voltă, aci suilelulă tëü sufîeră ; ac i nu poţi fi fericită. întorce-le 
iute în sînulă munţiloră ; şi lasâ-më, lasü-më pe mine aci în prada 
durerii, ca să sfîrşescă odată cu chinurile melle. Nicl-o pagubă 
de voiă muri ; o simplă părere de rëü ce o vel simţi tu ; pe când 
tu, poetulă meă, tu trebue să trăescl ; tu eşti folosiloră patriei ; 
şi mica ta Roşă reclamă îngrijirea ta de părinte....

A! dar amă uitată să’ţl mulţumescă pentru frumósa ta poesie 
Ia aniversarea naşterii melle. împlinéscâ Domnulă frumósele tele 
orari! Dar dacă esc! totă bolnavă, cum vomă putea noi gusta fe
ricirea ce o anunţi?... Dragă Costine, al compătimire de mine ; şi 
nu mal sufleri, dacă vrei ca să trăescă.

11 ore din noptc. — Coslină a petrecută astă sâră cu mine sin
gură trei ore delioióse. în aceslă timpă suffletele nóstre, ca douë 
porumbiţe albe, ’şl aă luată sborulă în regiunile splendide alle 
Empireulul, unde sosindă, se scăldară într’ună Océnü de deli
cii, sub farmeculă armoniei divine, de care nimeni nu’şî póte
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face idee, de câiû suííletele carï iubeseù ca noi; aslú-felü că celle 
trei ore memorabile n’aű fostű de càiü unű lungö şi sublimö să- 
ruialü, o fericire pe care nu mal angeliï o polù gusta, saù cellü 
puţin au gustat’o primii noşlrii părinţi în paradisü, înainte d’a se 
arăla nesupuşi către Creatorű.»

—

• ■

p. •
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PARTEA III

ADEVËRATA LUNĂ DE MIERE

«11 serait le paradis sur la terre si Ton 
pouvait prolonger l’amour dans le ma- 

. riage.» J. J. Rousseau.

CAPITOLÜ XIY

G O N S I S T O U I U L 0.

Ciiindû Memoriile Sofiei pênâ la 7 Auguslü 1859, am rëmasü 
fórle mişca tű de suiïerintele eï ; fa prea múltú încercată de Sorlă • 
înapoindu’ï Jurnalulü, ’í amű adressatű aceslă serisóre :

Scumpă Sofie,

Jurnalulü tëû e oglindă fidelă a inimeï telle : in ellu se vede 
unű spiritű cultivată ş’o inimă de poelű, în care residă unű amorù 
profundu penlru ţerra la şi peni ru Gostinü alû tëu, Sperü că më 
veï face fericilü în căsătorie ; altù-felù, aru fi a se îndoi cine-va 
chiar de Creatorù, care a pusu în inima ta asemenea sentimente 

✓nobile.
Permite acum a'ţ! face o observal.iune, ca amicű. 
jpicî în diua de 25 Iulie :

%
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«Prima mea cugetare când amű priimit carta de visită a D-luï 
S..., a íoslű a’f o înapoia, atât eramü de indignată de îndrăsnela 
Iul; însă, gîndindu-më unű minulű că, procedàndü astú-felö, aşi 
putea da bănuială servitôreï, şi voind a’î spune verde în ochi că 
nu eramű jucăria lui, şi că cunosc.émü lotú secrelulű luï, amö or
donată servitôreï să introducă p’acelú Domnö.»

Dar imputările ce’mï fac! ín diliele de la 21 pînă la 25, me- 
ritatu-le-amű eű őre?

Nu trebuia, crecjű, fără o matoră cercetare, să bănuesci pe al- 
lesulű inimei telle. Nu se condamnă nimenï nejudecalfr. Dar se 
putea întâmpla ca inima mea să fie angajată, în necunoşcinţă com
pletă de simţirea ta pentru mine. De unde pulémü eű devina a- 
morulù lëü ? Angajatu-m’amù eű cu ceva către tine pentru ca să 
’mï adresses! acele grave imputări, gratificându-më cu epitetele 
celle maî....? Acésla probésá că te laşi a fi dominată de mânie; 
şi în căsătorie iutéla (l'emportement) nu póte produce de cât ră- 
celă între soçï ; şi repetându-se, chiar desbinarea Scusă că’ţî
facù aceste observaţiunî, de care sperii că vei profita în intere
sük! tëû. Apoi eű, ca poelű, în sufletulű căruia sentimenlulú fru
mosului e tare desvoltalű, când s’arű întâmpla să descriű frumo- 
sulű, fără nicï unù cugetù rëîî, m’aşî espune póte din parte'ţî la 
scene neplăcute, cari desguslă p’unü bärbalü. Ori o femee are
încredere în bărbatulu sëû, ori n’are ; încrederea presupune stimă. 
Se pôle lace o imputare Albinei care, fiindű chemată a forma fa- 
gurulű de miere, se vede silită a cullege suculű din fiori? Prin 
acésla nu înţellegă şi nu scusü infidelitatea bărbatului ; ci voiû 
numai s’arătă că nu trebue contrariată talentulű d’a se desvolta. 
S’arù putea (ace o crimă unui artistù ce pune a posa p’o femee 
irumosă, ca să potă dessina portrelulű Afroditeï? Cunoscű o fe-ţ 
mee care avea de bärbalü unű mamosù, şi pe care nu’lű tolera 
a’şt esercita professiunea sa, fiindű că era gelosă fără raţiune ; 
astű-felű că bietulű medicü a fostű sililű a divorsa d’ó femee că- 
ria i lipsea chiar bunulű simţu.

Sperú că conduita ta, iaçà cu mine ca bärbalü * va respunde 
numelui ce porţi (Sofia), şi care în limba grécà însémnà înţcl- 
Icpciune.»

Venimù acumű la Jurnalulű Sofiei. In cjiua de 29 Iulie 1859, ci- 
timű urmëtôrele pagine elocinle privilôre la Consistons.

«Nu este o oră de când m’amü ïnlorsù de la Gonsistoriû, unde
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m’amü dusü cu unchiulü meu să daü o petilie pentru divorçulô 
cu bărbat u-meü ; (căci aucjisemü că o iemee părăsită de bârbatulü 
ei, care nu mal îngrijasce de dènsa nici înlr’unü felü, se pôle 
despărţi de dínsulö după trei ani'ş în privinţa mea, în luna lut 
Octombre sunt patru ani de când sunt cu loliilü abandonată de 
bärbatulü meü.pba Consisloriú însă mi se spusse că Irebuescö 
cinci ani deplini, nici-o di maï puçin, de părăsire completă a băr
batului, pentru ca o femee să polă reclama.şi obţine divorsuî de 
la sfántulü- tríbunalü biscricesciï ; iar dacă c’o singură lună îna
inte de împlinirea cellorü cinci ani, bärbatulü ară reclama pe Te
mea sa, aceslă nenorocită fiinţă trebue neapărat să’lu urmese, 
supuindu-se din nuou jugului acelui omü care a părăsit’o atâţia 
ani, fără a’I înlesni celle mai mici trebuinţe. Frumosă.dreptate din 

. partea bărbaţilor, aceşti priveligiaţî prin escelenţă, atâtü de forţl, 
atâtü de bravi, atâtü de generoşi, atâtü de indulgenţi, şi mal cu 
semă atâta de înţelepţi (cum se numescü eï); şi biata femee, 
acéstá creatură atâtü de slabă, nu este sacrificiu cât de mare 
care să nu’lü facă, în lolü chipulű, şi în lóle împrejurările 
vieçeï; iar bärbatulü, fiinţă formală numai din egoismu şi nere
cunoştinţa, ellü intrebuinţâsă tóté mijlócele forţei selle pentru a 

. persecuta ş’a împila pe biata femee, cu tóle nenorocirile ce aü 
pulutü inventa infamele şi barbarele selle legi. Şi când o biată fe
mee cade sub jugulü unei ursite deplorabile şi injuste, lolü ea e 
despreţuilă, huiduită, insultată, gonită din societate ; pe când băr
baţii, ori-ce arû face, fie cel mal miserabill şi infami, eî sunt lolü 
bărbaţi, totü înţelepţi, tófű cel mal buni prin escelinţă ; şi cununa 
le este aşsigurată. \

«O! mamă ! dGlcea mea mamă ! cum al pututü să me părăsesc! 
aslü felü între cel reî? Öre nu sciai tu că nu voiü putea trăi în 
astă lume ? Ore pentru ca sä lasü şi eü în lume copil orfani ? 
0 ! sărmană mamă ! tu sciaî bine acesta, dar puteai face altü- 
felü ? A trebuilù să pleci.... şi nenorocita ta fiică a trebuitü să 
ducă, val ! o esislenţă de dureri, de nenorociri şi de sufierinţl grelle, 
de care şi tu, sântă femee, le-ai încercata chiar din léganü. O ! 
sîrmană mama 1 Ol sirmanü copillü fără mamă!... Iată perdulă 
din nuoü ori-ce speranţă de viitorü! Trebue să morü ca să se sfîr- 
ş0scă odată nisce chinuri mal presusü de puterile omului....

«6 orc după prântfü. E de mirare cum durerile celle mari vina 
după bucuriile celle mari, şi cum o mare bucurie succedă unei

i
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mari întristări. De la o oră pînă la 6 ore şi jumătate după prînzu, 
ochii mei n’aă svînlatü de lacrămî. Eramâ strivită de durere, când 
unchiulü îmi anunţă venirea htï ; îmi este impossibilö a descrie 
acéslâ deliciosă ştire. Bielulö meu Coslinü ! Câtă a fostă de miş
cată de suflerinţa mea ! Acésla 'mí-a causalö atâta bucurie, atâta 
fericire. încâlă amă uitată lolulă».

/



CAPITOLÜ XY.

CONTINUAREA MEMORIILOR SOFIEÏ

Së mai spicuimü câte-va flori poetice din írumósa grădină nu
mită Memoriile Sofiei.

Toţii 15 Áugustü.— Ce misterú este acesta? Sunt momente 
în care creijü c’o să morö ; insomnie, durere de capű, friguri, du
rere de ochi, disperarea în culme, totulü dispare ca prin farmecă 
când vëdu pe Costinű, când îmi adresseasă o vorbă dulce, când 
îmî scrie douë rîndurï patetice, când îmi presinlă unu buchelü 
de flori din grădină saü din Parnas ; sau când prinlr’o sărutare 
më transportă în alü 17’,ca cerü ; când nu’lü vëdu însă o singură 
cji, sirnţă că ínebunescű. Scumpa sa presinţă îmi este mal neces- 
sară, mai indispensabilă de câtă aerulD, apa şi foculü, aceste trei 
elemente fără care esistenţa ori-căreî fiinţe e impossibilă. EIlü e 
viaţa inimel melle, suprema fericire a suffletului meö, în fine su
rele vieçei melle.

16 Augnstü. — Çe plăcere neaşteptată! Costinű alű meü a 
printjitű a(Ji cu not; dar ce e mai sublimű, a dormitű după princfü 
càte-va minute chiar pe perna mea. Ce fericire ! Ce visuri plă
cute o să amü în astă nópte !

26 Octombre. — Acji e (Jiua onomastică a unchiului meü. ţ)i 
supremă, te salulù cu Iacrămi de bucurie! Acjî amü fostü la bis- 
serică cu toţii, şi cu ellii; apoi Costinü, însoçitü de soră-sa (care 
pentru a doua oră ne-a visilatü, îndemnată negreşit, de fratele 
eï), ne a făcut sincere orări de fericire. Costinü a rëmasü 
apoi să prîncjescă cu noi (soru-sa a refusatü : më aşleptamă 
la acesta). Elü a repausatü puçin după masă în camera uii- - 
chiuluï meü, care a adormită pe canapea în salonü ; pe când a- 
mînduoï dormeaü, eü nu m’amű pututü stăpâni (comis-amü vr’o 
crimă? nu este elü fidanţatulu meü?) şi m’amü dusü încelü să

'
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privescű somnulú sëü celă dulce şi liniştitei, ca ală unui copillö ; 
atrasă de o forţă magnetică, amű depusă uşor buzele melle pe 
fruntea lui.... D’odată elü se deşteptă, (ce somnü uşorii). Buzele 
nóslre se lipescü, ca guriţa pruncului de sînulü dulce ală mamei, 
sorbindă neclarulă fericirii. Ce momente delicióse! Cinci minute 
sufíletele nóslre sburară în Empireă...; dar Costinü care më stimésâ 
a respectată virtutea... Eü amö eşită iute din camera unde dor- 
mia ellü, temêndu-më să nu se deştepte unchiulö-meű, şi să ne 
surprindă în flagrantű deliclă de amorú platonică... O ! inima mea 
e plină, debordă de fericire. Bietulă Coslină ! cât a trebuită să 
sulTere! Şi eă nu mai puçinü. încă o lună, (l) şi vomă fi despăgu
biţi de lóle aceste torture.»

Vor fi lectori cari voră (Jice : Si non verő, ben trovato.
Şi voră avea dreptate. Chiar eă care citescă acestea în Me

moriile Sofiei, dică în sine’mî : este cu putinţă ca douë fiinţe, una 
de 36 de ani, cealaltă de 26, bărbată şi femee, amînduoï veduvî 
şi cu copil, amînduoï trecuţi prin purgaloriulă căsătoriei, amînduoï 
guslândă deja din cupa cu neclară (celă puşină Coslină; căci pen
tru Sofia, cupa el a fostă plină cu venină), avîndă adică amînduoï 

•* o buna dosă de esperiinţă_despre ale căsătoriei, este possibilă. cjică 
să se iubescă cu alita candóre, cu alita pudóre, ca duo! juni de 
18 ani, ne-iniţiaţî încă in misterele Venerel? Şi cu iote acestea, 
aşa este : o spune Jurnalulü Sofiei, care nu e o operă de circum
stanţă , ci ună confidentă intimă ală unei inime sufferinde ; o 
alfirmă Gostină p’onóre, elu care pentru mine n’a avută secrete.

în intervalulă de la Oclombre pînă 25 Decembre, anul 1859, 
Sofia distra sera pe fidanţalulă el cu musica; închiriasse ună 
piano, şi ’i cânta tóté ariile cari ’î plăcea, mal cu séma arii na
ţionale; şi fiind-că mijlócele pecuniare nu le permitea a cumpăra 
diferite arii, ea le împrumuta de la amicele selle, mal allesă de 
la -JNarcissa, artistă în inusieă, cum şi de la alte amice ; astă-felă> 
în cjiua de 28 Oclombre, ea scrie în Jurnalulă el :

«Amă petrecută astă seră la amicele melle R...., cari ’ral aă 
împrumutată o mulţime de arii naţionale pentru piano. Ce sur- 
prisă o să facă lui Coslină ală meă, de va veni astă serăl»

10 orc sera — Elă a venită.... ’î amă cântată multe arii din
Coslină a rămasă încântată. Ce 

(l) Cistinu reuşisso c\ Consistorialii să pronunţe în fine sentinţa de divorţd.
celle date de amicele melle R,

6
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este musical Prin ea amö espriniatö lu! Coslinö, fără ca ôspeliï 
d’astă seră să fi înţeleşii, tóté ţinerile simţiminle de cari inima 
mea era plină.... într’adevërû, numai musica esprimă fidelii dul
cele sentimente ale inimeî : ea este limbagiulű inimeî, limba- 
giu divină. Cu Iote astea, n’amu pututu fi singuri nici unü mi- 
nutü».

De şi fericită, ea se gîndesce la nenorociţi, căci a fost şi ea 
nenorocită.

în (jiua de 30 Oclombre elice :
«Ce timpu urítű ! Plóie şi frigu. O! cum mi se slrînge inima 

gíndindű la alîţî nenorociţi cari sunt pôle fără focu, fără pâine, 
şi stándö ghemuiţi înlr’o miserabilă ruină, in care víntulö rece 
suflă prin tóle părţile. O ! bieţii omeni ! De ce n’amö avere mai 
mare casă polö ajuta cât mal mulţi nenorociţi?»

2 Nocnibre, o oră p. m. — Viö de la Consisloriu, unde amö 
datü din nuou o petiţie reclamândù libertatea mea de sub jugulű 
primei căsătorii. Dumnezeule, vino’ml în ajutoru ! De voiü reuşi, 
cum speră, lui Dumnedeù şi lui Gostinü suntû datore. Ce va să Zică 
a avea cine-va o bună conduită : toţi saru în focö pentru cilii, 
Potropopulu ’1 a promisű că, prin influenţa sa, Consisloriulö va 
pronunţa în Decembre sentinţa de divorçât Coslinö alö meö ! Amö 
sciutù eü pe cine amö allesö.»

în Ziua de 6 Noembre, Soţia, rëspunZèndu la o scrisóre a Iul 
Coslinö, în care !i spunea câlu s’a simţită de fericilu c'a pututö veni 
în ajutorulö celebrului peisagislö T..., ce se afla înlr’o completă 
genă financiară, ea Zice :

«Cât suntű de fericită şi de mindră d’a posséda o astö-íelö de 
inimă de aurö! YeZî tu, Costine? N’aşl fi pututu trăi cu nimeni 
allulu de care să nu polii fi mîndră, ca de line ; ş’apol să nu 
fiű tristă, când vedă unu bărbalO ca tine, angelű coiisolatorü, Pro- 
vedinţa nenorociţilor şi întristaţilor, aşa de puçinô appreţuilil, 
şi chiar d’al mei? Şi de ce? FiindO că nu esci avută. Par’că ta- 
lentulu, cultura, inima, reputaţia bună, serviciile aduse ţărrel, sa
crificiile pentru patrie, libertate şi umanitate, acestea nu preţuescQ 
nimicö. Omeni egoişti şi stupă}!! Acesta inë revoltă,... Şi pe cât 
uräscö asemenea indivkjl fără inimă, p’atît te iubescö pe line, 
care a! putea să më faci să induril torturele Iadului, să më om- 
morî chiar, în fine să nu me ma! iubesc! (mal greö de cât mórtea) 
fi eu totű-d’auna te voi Ci iubi .şi stima, şi din colo de eternitate;
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căci lu meriţi să fii iubită şi stimată, angelă adorată ală inimei 
melle.

13 Noém bre. — Costină ală meu aplecată la BucurescT pentru 
a assista la procesulă celoră incriminaţi la 28 Septembre c’ar fi 
încercată să restorne pe 'Cuza. Elă ’mï-a promisă că va fi pru
dentă ; dar se va putea elă slăpîni la vederea nedreptăţii şi a ar- 
bitrariuluï ? Acestea ilu revoltă într’atîtă, în cât uită totă, viaţă, 
mamă, soţie, viitoră ; căci elă e apărătorulă cellui slabă contra 
celluijare, ală celui apăsată contra apăsătorului. O ! câtă sufferă 
sciindu’lă departe de mine, şi în mijloculă aceloră lupte politice 
atîtă de înverşunate! Dar trebue să’şi facă datoria de cetăţenă. Pa
tria înainte de tóté, cum dice ellă. Aşa i dictesă naturelulă şi 
principiile sele. Ş’apoi, fiindă allă-felă, Paşi iubi eű óre ?»

în c}iua de 25 Noembre, se vede în Jurnaiulă Sofiei urmátórea 
scrisôre a lui Costină.

«ilia Sophie,
Ma chère vie!

Amorulü tëfi singur më susţine.
Pentru 25 Noembre (allusiune la 25 Iuliu) îţi oresă totă ce do- 

resce inima ta. Te sărută dulce d’alâtea ori câte rime şuntă în
Gu corpulü şi cu sufíletulü, 

Pe viaţă şi pe morte !
Costiiiü altt teu.

P. S. Sărută mâinele respectabilei talie mătuşe, viitórea mama, 
socră şi naşă. Gât o iubescă ! Ca pe mama mea»,

Suntă atitea frumuseţi în Jurnaiulă Sofiei, mai allesă scrisorile 
loră, in cât nu sciă pe care să preferă ; le-aşi copia pe lóle, dacă 
s’ar putea. Voiă menţiona în trecere o epistolă a lui Costină de 
la 1 Decembre, şi respunsulă Sofiei de la 2 Decembre, privilóre 
la malalia lui Costină din causa rëcelleï. Ea ’i recomandă medi- 
camenlulă lui Haspail ; şi cu ce termeni plini de tandreţe! Elă a- 
semenea, înlr’ună limbagiă poetică, ’î mullumesce în termeni
Iotă aşa de tineri.... (Jicêndô : «cu tóté acestea, remediulă eficace
pentru malalia mea ar fi.... irai ghicită ? o dulce sărutare a So
fiei, mîngierile ei de soră, îngrijirile eî de mamă. Şi când gîn- 
descă c’o oră de fericire aici josă o răscumpărăriiă cu ani de 
sulîerinţe !

«Amă o tristă presimţire că pină in fine o să fiă nenorocită....

operile poeţiloră francesi.
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Cum? Ce felű? Nu sciü! Dar par’că zărescă unö punlö negru la 
orizonlulü căsniciei, ce se va preface în nuorï plini de ellectri- 
cilate, care va trăsni templulă conjugalii, cu Lolü paraLonerulü 
amorului....

«Nu, nu sperü să träescü multă!»
Şi Sofia, în parentesă, dice: «O! nu!.. Şi eu ce voiü deveni?» 

Aceste cuvinte rechiamă cuvinlele sore! lut Réné, de Chateau
briand :

«Ingrat! tu veux mourir, et ta soeur existe!»
Sublimü, nu este aşa? Numai amorulü adevëralü se pôle es- 

prima astă-felă.
10 Decembre. O scrisôre a lui Cost in Ci, din care estragemii 

urm ët orele versuri :
Attendre et souffrir,
Voici notre sort;
Ainsi jusqu’à, la mort 
Nous ne faisons que gémir.

C’est improvisé, parole d’honneur,
Şi în parantesù, Sofia dice :

Je le crois bien, sans que tu me le dise.

Şi Costin continue :
«Bucură-le, Musă iubită, focarü de tinere sentimente, stea po

lară a suffleluluî meii, bucură-te : căci la 15 corentö e gata sen
tinţa pentru divorçu ; éta şi proba.

A^um căsătoria nostră e cestiune de timpii.
Când al sei ce frumosü visă amö avută şi eă astă nóple!
Scrisôrea acésta nu e aşa că are profumulă fericirii? Ună su- 

fletă tristă are altă stilă, alte idei, altă culóre; şi tu, scumpă Sofie, 
tu îmi procuri asemenea fericire. Vei fi despăgubită cu prisos.

A la mort, à la vie,
Le Costino de Sophie.

«

.y

■



CAPITOLŰ XYI.

IAR FOILE DIN PLĂCINTĂ

La 15 Decembre, Consisloriulă pronunţă în fine sentinţa de di- 
vorsü a Sofiei cu primulü bărbatö; liberă de jugulu acelleî triste 
căsătorii, Sofia dete a înţelege lui Costinù că ar trebui acum să 
grăbăscă cununia; Costinö începu tocmai atunci să numere tóté 
foile din plăcintă; şi' se încredinţă că multe fol suntă într’o plăcintă, 
mal alles când sunlú subţiri, şi că multe trebue Ia o plăcintă ca 
să fie o bună plăcintă.’ Mătuşa Sofiei însă, femee esperimentată, 
grăbia desnodămînlulă amorului platonică.

Se vede că Costină, în convorbirea lui cu Sofia, arătă din nuoü 
greutăţile ce încércà în privinţa cununiei, lipsindu’I de tóté; ase
menea ceremonie reclama mal ântêiü bani, de care elő se vede 
că nu dispunea d’o cam dată; ast-felă că Sofia, într’o epistolă de 
la 15 Decembre, i respunde :

«Ţiă multă la tine, ca să le împovăresă c’o numerosă famillie, 
faţă cu mijlóce atâUYde restrînse din partea amîndurora; cTaceea, 
te rogă , Cost ine, (de şi më costă viaţa propunerea ce ’ţ.I facă) 
lasâ-më, părăsesce-mă în voea tristei melle sorte, ca să sp ’r- 
şâscă odată ; căci a mal trăi multă departe de line, este pentru 
mine ună chină nesuiTerită.... Celă puţin, perdöndä cu tolulă spe
ranţa fericirii, nu ’mî voră trebui de câtă puţine minute ca să 
se sfîrş0scă odată asemenea durerósá esistenţă... Cum vet}!, suntă 
în momentele melle celle negre... Dar când aï sciă ’câtă sufferă!»

în scrisórea sa de la 17 Decembre, Costină s’esprimă ast-fel :

Tcsaurulü mcü !
Esc! liberă! liberă! Şi prin Costină ală tëù. Şi când? 

de 17 ! Ce fericire ! Suntă nebună de bucurie. îţi alătură sentinţa 
de divorsă; care më costă trei ducaţi, din carï duoï protopopului,
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şi unulă proeslosului, Merii au mai mull Ti. les pauvres gens (1).
«Te sărută ca în prima nóple a nuntii. De acjl esci solia mea, 

şi în numele Bisericeï.»
Apoî, în scrisórea de Ia 22 Decembre, Coslină vorbesce pe 

fală despre greutăţile d’a se face nunta în Ianuarie :
1°. Imposibilii a locui cu toţii (mal allesö în luna de miere) în 

trei camere, din cari una, ună adevărată cuibă, ocupată de lala- 
unchiulă ; alta, d’aceeaşă mărime, servindă de cameră de mân
care ; în fine, salonulă, de , metrii lungulă şi patru largulă, 
ocupată d’ună piano (cu codă), d’ună pală, d’o canapea şi patru 
demi-fololiuri.

2°. Imposibilii a locui sub acellaşă învăllişă cu lala-unchiulă^ 
omă escenlrică, care făcuse câte-va scene neplăcute lut Coslină ce 
indignaseră cbiar pe Sofia, cu Iotă respect ui ü eï pentru dânsul ă.

3°. Imposibilii a se cununa pînă Ia Aprilie viitorii, Coslină do
rind ă a face nunta la ţerră, pe iarbă verde, în costumă naţională; 
deosebită că cu greă se găsesce casă disponibilă pe la Ianuarie ; 
şi Irebue să se ’nlindă câtă Ie e pătura.

4°. Imposibilii a face cununia fără assislarea bătrînului părinte 
ală lut Coslină, ce se afla la Tîrgovi.şle ; prin urmare, fără benc- 
dicţiunea lut.
/ 5°. Imposibilii în fine a face cununia fără bani, nervulă resbe- 
lelor ş’ală câsniciiloră.»

Coslină, după esemplulă surorei salte, începe apoi a număra 
foile din plăcintă; adică, face comptulă chel tu elei oră, ordinare, 
straordinare .şi suplimentare ale cununiei, alle inslallăril, alle vesl- 
minteloră, alle chiriei, etc., etc., etc..

La care s’adaogă datoriile ce are contractate; şi termină cu frasa 
Sofiei din epistola de Ia 9 Augustă : Vhonneur avant tout !

Tóté aceste adevăruri (obslaeule) înfăşurate în vestminte de flori 
şi cu termeni parlamentari şi amoroşi.

Ï trimite în fine ună frumosă buchetă pentru diua de 19 De
cembre, ş’o îmbrăfi.şesă ca Pavel pe Virginia lui.

Scrisórea mai are ş’ună Post-Scriptum, în care rogă pe Sofia 
a stărui de mătuşica să înduplece pe lala-unchiă a se duce a-

1

:
■

(1) în josulă pagine! e scrisă cu creionulă :
«Săraci? Ba forte bogaţi; de csemplu , Protopopii Tu... şi alţii, cari s’aă 

îmbogăţită... prin jafuri; şi după mórle facă şcolc şi biserici.*
:
ï

:



87

mînduoT la preâmblare, ca să pôla rcmânea singuri, o oră. celü 
puçinù, spre a’.şî face unulü alinia confcssiunca inimelorü lorô, în- 
nainte d’a o lace, ex officio, la bălrînulă coníessorü alü Biseri- 
ceï; ş’a se înţelege mai bine asupra posiţiunil lorô actuale.»

Sofia i respunde în epistola de la 25 Decembre :
Că, consullàndu-se cu mălusă-s i, e de părere a nu se amâna 

cununia pînă la primă-vară, dorindu mullö a fi ea naşă ; că e 
de idee a se face la di ânlêiù de Ianuarie; c’ar trebui să dea să 
facă inelele de cununie, de mărimea şi forma cellorü schimbate 
la logodna de la 6 Augustă; că la cununie se vor invita numai 
consângenii şi intimii; şi’î trimite unö porlofolliă cusutü de dînsa, 
avîndCi o ghirlandă de flori p’o parte, şi p’alta dala de 25 Iulie 
şi 6 August ; iar pe prima pagină, acestă "strofă :

Frumosă este ceruţii semănatű cu stelle,
Frumoşii şi pamîntulă de flori presăraţii;
Dar mult mai frumóse talentele telle,
Iubilulă meă dulce cu ochiö înfocaţii.»

Iar în epistola de la 27 Decembre, ea combate tóté argumen
tele lui Coslină despre amânarea cununiei la primă-vară.

* Despre bani, dice Sofia, amu eü, trimişi de arendaşii pentru a- 
c6stă împrejurare; cu 150 galbeni de cari dispună, putemă în
tâmpina tőle cheli uelele indispensabile.

«Despre invitări, se vorii invita numai câtl-va consângeni şi in
timi; si numai la biserică.

«Despre locuinţă, vomă sta cum vomă putea în cuibidu nostru 
de acjî pînă la Sf. Gheorghe, ş’atuncî vomă închiria o casă po
trivită cu mijlócele nőstre. Óre pentru amorulă Sofiei telle, nu vel 
sufferi tu puçinà genă, de care vel fi despăgubită?...

«Despre unchiulă meă, te polă assigura că nu te va mai contra
ria; vel fi prea mulţumită de dînsulă, polii garanta; numai îţi 
recomandă, în interesulă nostru, să fii adesea de părerea lui ; a- 
césla nu te costă nimică, daca într’adevëru më iubesc!.

«Cât pentru adevërata piedică, presinţa la cununie a venerabi
lului tëii părinte, de nu va putea veni, din causa vîrsteî ş’a tim
pului, îlă vel ruga să ne dea în scrisă binecuvîntarea sa.

«Ei bine! angelulă meii, Ce cjicl tu? Aşa că tu më iubesc!, şi 
vei face orî-ce sacrificiă ca să scurlămă sulTerinţa despărţirii 
nőstre?
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«filă ’ţi trimitÙ şi câte-va mostre de rochii, ca sà allegï tu : gus
tul ă tëü este ş’ală meă.

A jamais ta Sophie,
A la mort, â la vie.

P. S. «Cu tine în exilă, în închisore], în miserie, pe barricade, 
la morte; cu line într’ună bordeiö, cu pâine şi apă... Eu n’amă 
avutü mamă, şi Dumnecleă nu m’a lăsaţii ; s’aü găsită inirae ca
ritabile cari aă“făculă totulu pentru o biată orfelină. Dumnecjeă 
va îngriji şi de copii noştriî, în cadă de nu va voi să ne acorde 
viaça spre a’ï putea îngriji ş’a le assigura viilorulă.

«îmï recomancjï să recilescă primele lele epistole în care ’mî des
crii caracterulü tëü, obiceiurile telle, susceptibilitatea ta ; căcî nu 
vei sufferi nici odată să fii offensală. Eă a le offensa pe tine? 
Eă, Sofia ta ? care aşi da cu bucurie pînă la ultima picătură de 
sânge pentru onóreata? Vel fi, nu numai iubită, stimată, serbălo- 
rită, dar chiar deipcatu în inima mea. Eu a offensa pe Costină 
ală meă, suffletulă meö, viaça vieçeï melle, visulă fericirii melle? 
Eü a le offensa pe Une ? Eă care nu offensesă nici pe aceia cari 
më offensă, şi cărora rëspundu prin indifîerinlă, căci nu merită 
nici chiar dispreţulă meă.

«De sigură, din distracţie aï scrisă tu acelle cuvinte.
«Mieţlulii nopţii. Impossibilă să termină scrisórea : căci, pe lingă 

altele, ’mî aă venită şi musafiri...
«Unchiu-meă e greă bolnavă. Mâine, înainte de a te duce la ser-

viciă, treci ună minulă pe la mine, te rogă, Cosline. (1)
A la mort, à la vie,
Ta Sophie très chérie.

0 oră după mieŞulă nopţii.— Costină a venită a seră; şi fără 
maladia unchiă-meă, care më lurmenlă acum în modă lerribilă, aşi
fi fostă aşa de^ fericită !

Costină sa dusă să’i facă la spiţărie medicamentele prescrise 
I le-amă dată, eă şi Costină.., dar e aşa dede doctorulu Gr. 

rëü ! A răcită'tare. 0! Dumnezeule! aï milă de noi!...

(1) Ult'mulü paragrafü e scrisă cu creionulü în Jurnală.

i



CAPITOLŰ XVII.

0 NENOROCIRE NEPREVËDUTÂ.

Jurnalulă Sofiei e fntreruptü de la 27 Decembr el859 până la 
10 Ianuarie 1860. — Să copiemü càle-va pagine.

10 Ianuarie 1S60. — Ce visô grozavă ! Dumnezeule ! Eö să 
vëdâ murindă... pe cine? Pe unchiulö meű, pe bunulö meű unchiö, 
care ’mï-a servilù de lată de la efalea de cinci anï, precum ’mï-a 
servită de mamă buna mea ţaţă! Şi numai în trei dilié (1). Trei 
dille aă fostă îndestulă ca Mórtea să distrugă o viaţă robustă! A 
vedea coborîlă în mormîntă numai în trei cjille ună omă plină 
de viaţă şi de sânlëtate ! în trei aille! Şi ce sufierinţe ! Oh! Şi 
cum se lupta cu Mórtea! Şi cum plîngea, simţ.indu-se aşa de greă 
bolnavii! Dumnedeule ! Dumnecjeule! Cum prevedea ellu mórtea 1 
îmi dicea mereă : «gonesce acea Scorpie... Vedï tu Scorpia aceea? 
«Colo... Colo... colo susă d’asupra uşel... Vrea să më musce».

Şi vocea sa se stingea... Oh! Şi eă, care nu credémö c’o să 
moră ! Care speramă mereă ! Cred0mă că e delirulă crise! mala
de! ; credömä că ’i va trece...

Scumpele lui mâini rec! în deşertă căutamă a le încălzi, a le 
încăldi cu ori ce preţă în mâinele melle, şi cu buzele melle ar- 
Zëtôre ; sudórea morţii curgea şiroe după fruntea sa pallidă, şi 
după corpulă sëil sângerată de lipitori şi de luarea sângelui...*' 
Nici prin gîndă nu’mî trecea c’o să moră. Căci Iotă speramă.... 
Căci nu vëcjussenrô încă pe cine-va murindă... Oh! A trebuit să 
gustă şi din aceslă pahară ! Dumnedeule, n’a fostă óre cu pu

ţi) în preziua anului nuoü 1860.

—
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linlăsă Irécâ de la mine paharulä acesla? Fie voea la! Nu pôtü 
face aliü de câtă sa’mï plecă frunlea ’nainlea decreleloră Provi
denţei! Trebue sä mulţumimă luï Dumnedeă si penlru binele si 
penlru rëula ce ne Irimite.

Tu l’aï învrednicită, Dumnedeulă meă, pe sîrmanulă meă iinchiü, 
să aibă unü sfîrşilă creştinescă : elă s’a spovedită şi s’a împăr
tăşită ; a avută mórlea celluï justă : cûcï elă n’a cugetată nicï o 
dată a face răă apprôpeluï sëü, nicï chiar inamiciloră sëï. Şi cu 
tóle astea, elă a murită! A murită tocmai când trebuia să tră- 
éscâ, ca să se bucure de fericirea sîrmaneï selle nepóle, aiâtă de 
nenorocită pînă adî. O! tristă, Irislă e acésta ! Trislă ca ultima 
privire! O! cum më privi elă câte-va minute înainle d’a închide 
ochiî pentru eternitate ! Of! Acea privire n’o voiă uita nici odată ; 
va fi săpată eternă în memoria mea. Când me gîndescă... Dum
nezeule! Cum n’amă înebunilă ? Câiă pole sufieri bielulă omă! 
Nenorocită muriloră ! aşa de lare, şi aşa de slabă ! într’adevără, 
răbdarea n’a putută sta nici în feră, nici în piatră, nicï în cellă 
maî lare metală ; ’T-a trebuiiă inima omului ca s’o polă conţine. 
Cu tóté astea, fără Coslină ală meă (bielulă meă amică ! Câtă a 
siifferilă şi ellă din preună cu mine! si câtă snffere încă: căcî du
rerea mea e aşa de vie... să’lă vădă murindă ! Să vedï murindă 
p’acella ce ’mï-a servită de părinle.. O! inima mea se sfâşie....) 
Fără Coslină, dică. fără ţaţa, fără Aurelă, ce-aşl fi devenită ?

Coslină, vëdèndu-më aşa de descuragială, ’mï-a luată mâna, şi 
’mi-a (jisă :

«Et moi je ne compte pour rien ? Consoles toi, chère Sophie... 
Que peut-on contre la volonté de Dieu ?>

Cu tóté aslea, frigidă morţii a pătrunsă alâlă de adîncă în i- 
nima mea, în câlă nu vëdâ împrejurulă meă de câtă nimicnicia, 
distrugerea, durerea supremă, ca cum asï simţi mórtea în suffie- 
tulă meă.... Bielulă meă suffietă ! în ce stare se află elă acum ! 
Fără Coslină, fără Aurelă... bielulă copillă ! ce tată a perdută elă 
în unchiulă meă ! Dar Coslină i va line Iocă de tată ; şi va fi pen
tru ellă ună adevărată părinte, sunlă sigură. ÎIÏ mulţumescă, Dum- 
nedeule, că ’mï-aï trimisă celă puçinâ acestă mîngîere, dup’o a- 
semenea perdere simtilóre. Tu nicï odată nu m’aï părăsită cu 
desăvîrşire. Vaï! dar biata mea ţaţă? Of! Dar amă uitată să mul- 
ţumescă luï Coslină, nu numaî penlru allenţiunea sa în acelle du- 
reróse momente, dar maî allesă penlru oraţia ftincbră ce a pronun-

--
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ţaţă la marginea mormîntulaï mullft regretatului meft uuchiü. Câtă 
era de mişcatft! Ce bine simţitft era acellft discursft funebru, dic- 
tatft de inima lui nobilă şi compălimilore ! Câte lacrămî n’a fă- 
cutft să curgă ! Toţi cei presinţî plîngéft ! îţi mulţumescft, fidan- 
ţalulft meft ! Tu aî dobîndilft nouë titluri la stima, iubirea şi re
cunoştinţa inimei melle ! Dumnecjeă să dea ţie după inima ta de 
aurii !...»

De la 10 pînă la 18 Ianuarie, iar nu se vede nimicii trecută în 
Jurnalft, Costinft, la aceslă nouë isbire a Sorte! în persona Sofie!, 
nu se mai gîndi la greutăţile iamilliel ; se decisse a fi câtă mal 
curîndă soçulft nenorocite! teme!. D’astă dată, ellă avea o întreită 
datorie de împlinită : a fi părintele copilluluï, a fi prolectorulă ma
rnei Iu! Aurelii, în [fine părintele care să înlocuiască pe un- 
chiulu Sofiei.

Dar să mai consullämü Jurnalulă :
18 Ianuarie. — Eatâ-më de opiu dilié strămutată în altă casă : 

Costinft a voilu ast-felft, néma! pulêndft suiïeri să më vacjă stàndft 
în casa unde mûrisse bietulft meft unchift : camera unde Târnă 
vëcjulù murindă, allăturî d’a mea, îmi făcea un rëft nespusă. Per- 
dusemă somnulft cu totulft; puţinulft repaosă ce gustamă câte o 
dală era turburatft de vise sinistre. Casa ce locuescă a(Şî, mul
ţumită lui Costin, este destul de bună, spaţiosă, aerată, comodă, 
în comparaţie cu aceea în care amă trăită patru ani; cu töte astea, 
durerea mea, suvenirea bunului meă unchiă, më însoţescă ş'aci.... 
îllft visesft mai în töte nopţile ; ellă îmi dice că se află bine acolo 
unde este, că nu sufiere, c’a scăpaţii de löte durerile. Bietulă omă ! 
Elft dorea să mai träöscä încă ! Dar n’a stalft în mâna lui. Decretele 
Provedinţei suntă nerevocabile. Sîrmane unchiule! Scumpa şi trista 
la suvenire nu më va părăsi nici odată... Câtă a suferită şi elă în 
viaţă! Şi câtă a trebuită să suíTere ma! allesö la mórtea sa, când, 
strîngendă mâna Iu! Costinft, i cjise, c’o voce stinsă : «să’ţl fie milă 
«de Sofia şi de Aurelă !»

Câtă amă fostă de bolnavă ier! şi alaltăieri! Cu töte astea pre- 
sinţa Iu! Costină, care vine de douë or! pe <Ji să më vacjă, m’a le
cuită fără altă medicamentft. Aurelă a fostă şi ellă indispusă pil
léié acestea; mulţumită Domnului, acum suntemâ ceva ma! bine.

De şi nu më simţft de totft bine, presinţa lui Costină, care a mal
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venită adï în douë rîndurï, m’a lecuitô pe deplin. Eală de adï 
înainte singurulö meű angelü custode!

Coslinü a venilü ş’aslă sérâ, pe la dece ore; a şedulă duoë ore, în 
care limpü n’a fäcutü de câtă a më disira s’a më consola. Dumnedeü 
să’lă bine cuvinte ! Më voiü putea eö óre plăti d’alîta solliciludine 
şi iubire ? Më voiü sili să’lă facă fericită....

19 Ianuarie. — Pesle fret septămânl, după stăruinţa falei, va fi 
cununia mea cu Costină; elă se opune, cjicendă că trebue. acordată 
mai multă timpă dolliuluî, celă puţin de ochiî lumii; dar buna mea 
ţaţă, (alt-felă religiosă) este de altă opinie. Apoi Costină e preocupat 
şi de lipsa de banii trebuincioşl pentru o asemenea serbare solemnă. 
O! ce copillă e Costin! (1) Dar n’amă eă bani? Punga mea nu e 
ş’a lui? A fi mîhnită pentru asemenea nimicuri ? A învenina sin
gurele dulci minute ^ Numai mdllatia şi mortea ne polă face trist! 
în viaţă, şi nimică altă. Amă scrisă arendaşului să’ml avansese din 
câşlulă viiloră ; şi tóté greutăţile se voră înlătura. Numai bunulă 
Dumnecjeă să ne acorde sănctalca şi buna înţellegerc ; cu acestea 
luptă cineva cu succesă contra nenorociriloră.

20 Ianuarie. — ţ)ece dille adï de când amă perdulă pe unchiulă 
meă. Dumnedeule ! Ce isbire ! Şi ce timpă urîtă ! Ploă mereă ! Ploă 
pesle mormînlulă bietului meă unchiă, care trebuia să trăescă, celă 
puţin până după însoţirea mea cu Costină. Şi Costină care nu e acum 
lîngă mine să më console. Dumnedeule! Iar m’al părăsită cu lolulă 
durerii melle... Gând gîndescă că nu e o lună, ellă sta între mine 
şi Costină, în cămăruţa lui, încungiurată de cărţi şi de hîrliî, fără a 
se gîndi că în câte-va c}ille se va duce să locuéscâ pentru eter
nitate în cimitirulă... Of! Câtă suferă!

Costină a venită astă diminâţă... Dulcea lui presinţă a fostă 
d’o mare consolaţiune pentru cruda mea durere. îţi mulţumescă» 
Dumnezeule! Ce-a.şl fi devenită fără ellă? Dar a stată puţină, fiindă 
forte ocupată. Ellă s’a stabilită în Craiova pentru mine; are o func
ţiune potrivită cu aplicările salle : collaboratoră la ună jurnală li
berală; dar collegulă sëü face mare contrastă cu densulă în pri
vinţa caracterului. Nu credă că va sta multă la acellă jurnală ; 
ellă e lealitatea personificată, pe când collegulă sëü e perfidii...

(1) Cu creionulă se vede scrisă în josulu paginel de mâna Iu! Costin :
«Aşa este ! Amă fostă,' suntă şi voiă fi încă copillă: căci credă pe toţi după 

inima mea.»
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înlr’o cji acesla dise lui Coslinü : «totü poetü ?» (sinonimû eu 
copillu). Coslinü i respunse : «mal bine poelü, de càtü diplomatü» 
(adică, talerü cu două feţe). NemerilD respunsü !

21 Ianuariu.— Coslinü n’a venilù ad! la mine; de sigurü că e 
bolnavü saü prea ocupalü ; sä fie elü bolnavü ? Eü amü racitü ; 
su (Terű de durere in gilü.

22 Iinuariii. — Coslinü a venilü în fine a seră, làrdiù. Se pulea 
să nu vie ? ’Şi a cerutù scuse ; şi eü l’amü ierlatü din tóla inima. 
A foslű fór le ocupalü.

A venilü şi adï; ş’ară fi doriiü să stea tóla sera; dar, datoria 
hiainte de tâte. Câlü me iubesce ! Ce viaţă dulce va fi viaţa noslră 
conjugală !

21 Iamnriu.— Coslinü a venilü adî să prîndescă cu noi. Amü 
serbalü împreună diua de 24* Ianuarie 1859 ; dar Cuza n’a res- 
punsü pe deplină la aşteptarea generală ; are aplicări despolice ; 
şi cu lóle aclele mari ce se dice că are de gïndü să facă, va fi, 
resturnalü, de va urma a nemulţumi pe toţi.

25 Ianuariu.— pi dulce de 25! pi sacră, te salutü!
Cu tóté aslea Coslinü n’a venilü încă. Care să fie causa? Cälü 

su (Terű !
26 Ianuariu. — Eală serisórea ce ’í amü. scrisü aejï :

Scumpă angolă edil videi melle!

Esc! bine? în ce neodihnă se află biala la Sofie! Fiindü sigură 
Teri c’o să viï, n’amü înl rebal ü de tine pe împărţilorulă de diarü; 
şi nici sera n’ai venilü... Nu esc! bine? Ce visü urîlü amü avutù!

0 ! al compătimire de biala la Sofie ! Când nu poli veni, însciin- 
ţesă*me celü puţin. Pentru totö-d’auna,

Sofia ta.

De la 26 pînă la 3 Februarie nu- se vede iar nimicù scrisü în 
Jurnalul ü Sofiei. In josul ü pagine!, Coslinü a scrisü cu creionulü : 
«pregătiri de căsătorie.»

3 Februarie.—Amü fostü aşa deocupalà aceste din urmă 
că ’mï a fostă imposibilii a scrie două rîndurî în Jurnalulü meù.

In fine... mâine!... mâine!.. Mise pare unü visü. Eü soţia lui? 
Soţia lu! Coslinü, idealulü vieţe! melle? A vedea realisându-se
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visulö cellö mai frumosö, illusianea cea mai dulce ce ’şi a putut 
face cine-va ? E prea mare fericirea ! Eü, consórta poetului Gostinü 
Şoimulescu! A acelluï poelù eu caste illusiunï, cu cugetări sublime, 
cu nobile simţiminte! Şi la care abia cutesamù a më gîndi în 
fundulù sufletului meù! 0! este ôre cu putinţă? Eü, soţia lui? 
Mi se pare unü seculü până mâine. Mâine! Mâine!
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PARTEA IV

CĂSĂTORIA

CÄPITOLÜ XVIII

LUNA DE MIERE

Conlinuämö a coppia după Memoriile Sofiei : căci ce pénâ pôle 
esprima mai bine decâtă a Sofiei sentimentele inimei salle după 
căsălorie ?

4 Februarie 1SGG. — Di sacră ! pi fortunată ! pi bine cuvîn- 
tată ! Salutare ! Salutare l

Fi-voiCi őre ş’acum sub infiuinla unui visü ? O ! nu ! nu ! Este 
într’adever cea mai dulce realitate care a pututù fi pentru mine.

La amiacjî Coslinű, (Costină celă adorată, fratele multă iubită 
alu suffletului meă) va veni să më ia ca să mergemă la biserică. 
Cu Iote că acésla e aşa de sigură ca esistenţa mea proprie, o fe
ricire însă alâiă de mare, atâtă de neaşteptată, îmi causézá o e- 
motiune atătă de vie, în câtă totă îmi vine a më îndoi chiar 
de realitate ; aslă-felă că më vëdü silită a regreta în fie ce mi- 
nulă, fără voea mea, daca nu este ună visă, saă că în adevërü 
peste douë ore amă să fiă cea mal fericită femee din lume !

0 ore sera. — Toţi dormă, Costinü ca cel lalţî.
Mai mulţi din consângenii şi intimii noştriî aă prânzită a(}ï cu 

noi ; şi s’aă culcată toii după masă, iiindă obosiţi. Goslină ase
menea ; dar când s’a dusă să se culce singură în patulă nupţială, 
lóle paturile şi canapelele iiindă ocupate, ’ml a fostă alâiă de
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ruşine de aï met, încâtă n’amă cutezatü a’lă privi. De ce ? Suf- 
fletulü n’are şi ellő pudórea sa, şi cea mai sacră ? Eù, care nu 
potü dormi...., profită d’acestă minutfi de linisce spre a încerca, 
nu a descri (asemenea momente se simtă numai ; şi pena celluî 
mai mare maestru nu le pôle descrie cu succesă), ci a schiţa nu
mai cea mal frumosă ţii din viaţa mea.

La amiadî Costină sosi cu trăsurele. Eă me aşecjaiă cu ţaţa în- 
tr’una, Costină cu fratele ţaţei înlr’alta, (naşii noştri!)’; cel-l-alţl 
consângeni, in alte trăsuri; şi pornirămă cu toţii la biserica X..., 
unde Costină a dorită a ne cununa, fundă biserica sa de predi- 
lecţiune.

Intrândă în biserică, unde ne aşteptaă invitaţii şi curioşii, sim- 
ţiă lacrëmï în ochi, gïndindu-më la bietulă meu unchiă ce mûrisse 
de curînd, şi care n’avusesse fericirea a assista şi ellă la cununia 
nostră Costină më întrebă încetă : «de ce plîngi?» De fericire,
îl respunseiă, ca să nu'lă mihnescă. Umbră scumpă, pacea şi fe
ricirea fie cu tine ! Tu al assislată de acolo unde esc! la cununie,
ş'ai bine-cuvînlată căsătoria nostră.

Fost-a vr’odată visă (saă realitate, căci visulă meă de aură s’a 
realisată pe de plin, şi încă cu prisosă) fost-a visă mal frumosă, 
mal dulce, mal sublimă, ca visulă meă ? Ş’ală vedea realisându-se, 
în modă aşa de splendidă ! Oh ! nu ! Imaginaţiunea cea mal în
focată, cea mal avută, cea mal brillianlă, cea mai poetică, nu 
póte da cea mal slabă idee nici de bucuria supremă ce amă 
simţită în momentulă sublimă, când preotulă bine-cuvîntându-ne 
ne uni prin religie pentru eternitate, nici de fericirea supremă 
in care înnotă de atunci incoa, ca într’o atmosferă cerescă.

După ceremonie, .şi după felicitările în usă ce prii mirăm ă în 
biserică din partea tuturoră, merserămă să priimimă benedicţiu- 
nea unei bunice a mea, femee de 80 ani apprópe, şi care, din 
causa vîrsteî ş’a neputinţei, nu putusse assista la ceremonia reli- 
giosă. Cu mintea, eă şi Costină ne transportarăm apoi la Tirgo- 
visce, unde se afla bălrinulâ seă părinte, şi priimirămă şi de la 
dînsulă benedicţiunea sa paternă, pe lingă cea trimisă în scrisă.

Ce fericire I Dumneijeule bune şi milostive, câtă îţi suntă da
tore l Ce mare bine amă putută face eă în lume pentru a më 
resplăti astă-felă ? Iţi mulţumescă în genuchl, părinte cerescă !

Dar ospeţil se scolă, şi Costină asemenea.

:
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•L De la 4 pînă la 16 Februarie nu se vede nimieü scrisü în 
Jurnalû : lectorulù înţelege causa...

16 Februare. — Bielulü raeü Jurnalû, uilatü eu tolulü! Dar më 
mai putémü gândi la dînsulü ? Mai potü scrie ceva sub impressiu- 
nea deliciilorü amorului conjugală ? Impossibilíl ! Impossibilö !... 

Nu polù de câtă să dică cu Lamartine :
«O ! temps, suspends ton vol ; et vous, heures propices,

Suspendez votre cours;
Laissez nous savourer les rapides délices 

Des plus beaux de nos jours!*

O Lyră, sfarâmă’ţl córdele : elle n’ară pulea scôte adï de câtă 
sunnete slabe şi pallide în faça sublimei realităţi.

17. Februarie. — ţ)i sacră, di fericită şi binecuvîntată ! Numërû 
fortunatfi de 17! Vedé-veï tu născendă pe miculü meö Costinü? 
Să fie putinţă?...

O oră funii cârtii. — De ce să nu fie cu putinţă ? Suntű aşa de 
curiósá!... Se póle omulă să gusle pe pámíntö asemenea fericire? 
Şi ingraţii muritori se plîngü adesea, când tolă viaça lorü n’ară 
trebui să fie de câtă o continue rugă de recunoscinţă către Crea
torii. Trebue aşa de puţină omului ca să fie fericită !

20 Februarie. Câtă e de dulce să fie cineva iubită !
Adi amü priimitù visita mai mulloră amici şi consângeni, ce aü 

venită să ne felicite pentru căsătoria nostră.
Pe la douë ore amă eşită cu Costină ca să ne preâmblămă la 

grădina publică. Era unu timpă aşa de frumosă, timpă în armo
nie cu suffletele nóstre.

A më preumbla cu Coslină la braçü în faţa lumii póte fi pentru 
mine fericire mai mare? Dar, când vomă merge la ţ0rră, în sî- 
nulă frumôseï naturi? Mai ântâiă vomă visita loculă natală ală 
luï Coslină, ca să priimimă, din chiar gura lui, binecuvîntarea 
venerabilului söä părinte ; apoi vomă merge la Viforîla, să văr- 
sămă o lacrimă pe mormîntulă mamei ş’a fiiéi lui Costină ; apoi 
vomă visita Monăstirea Déluluï, ca să ne prosternămă la căpă- 
ţîna Vilézuluï Mihaï, care a concepută marea idee a emancipării 
(ërreï salle de sub jugulă Turciloră ; apoi vomă trece peste Mus-

7
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celle la Câmpu-lungă, loculă de predilecf.iune alu dilectuluï meă ; 
ş’acolo, pe cresta Flămândei, vem ti admira írumósa panoramă a 
munţiloră, şi poetica urbe Câmpu-lungulă, prima reşedinţă a Ro
mâniei ; apoi vomă visila băile de la Bughea, schitulă Ciocană de 
călugări, schitulă de maici Nămăesci, alâlă de pitlorescu şi cu ve
deri încăntăiere ; apoi vomă trece la Rucării, unde Coslină a prii- 
mitü prima mea epistolă, în diua sacră de 19 Iulie 1859; apoi 
vomă visila Dâmboviciora Dar Coslină îmi spune că numai căl- 
lare o pulemă vedea; şi eu care n’amii încăllicală nici o dală! 
Cum să facă? Nu sciă ! Voiă încerca, de şi fórle cu greă ; da, 
voiă face ş’acestă sacrificiu pentru Coslină alu meă ; apoi ., vai! 
eă voiă remânea singură cu Aurelă la Rucără, nepulôndu-më es- 
pune pe locurile periculőse d’intre Rucără pănă la ironiieră, 
cu copillulă şi însărcinată; şi Coslină se va repedi singură la 
Zărnescî, să vadă fabrica de hîrtie de sub direcţiunea D. Baril/., bă- 
trînulă luptăloră penlru drepturile Romăniloră din Dacia superi - 
oră; d’acolo Coslină (iotă singură!) se va repedi la Bra.şovă pen
tru o di, ca să tîrgucscă câle-ceva penlru mine.... Şi eu voiă re- 
mănea singură cu dorulă seu ! Dar *mï a promisă că vomă merge 
împreună la cetatea luî Negru-Vodă de la Sloenescî, unde vomă 
dormi o nóple ; apoi d’acolo, pe albia Dâmboviţei, ne vomă în- 
turna la Tîrgovişte, şi d’aci la Ploescî pe la Mărgineni ; si de la 
Ploescî la Sinaia, unde vomă sta două dille, Coslină dorindu a 
dormi o nópte pe Caraimană ; apoî Ia Braşovă, şi d’aci.... înapoi 
la Craiova, oprindu-ne în Bucuresci căte-va clille.

Eată ilineralulă ce amă proectată a face cu Coslină în Iulie şi 
Augustă viitoră.»

într’adevërü, din Jurnalulă Sofiei se vede c’acestă ilinerară s’a 
şi efectuată în vara anului 1860.

25 Februarie.—Fost’a vr’o dată femee mai fericită de cât mine ? 
0 ! Nu ! nu ! Adî suntă şeple luni deplin din diua fericită de 
25 Iulie... Fii binecuvîntată, di sacră şi memorabilă! Şi când gîn- 
descă c’am perdulă alîta timpă din fericirea noslră ! A rătăci a- 
tîta timpă departe unulă de altulă, a sufferi, şi iar a sufieri pînă 
la estremitate. Dacă aşi fi cunoscută pe Coslină înaintea căssă- 
toriel melle, câte lacrime, câte dureri, câte chinuri ară fi lip- 

Atuncî miculă meă Aurelă şi mica luî scumpă Roşă arsil.
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fi íoslű copii uoşlril proprii; dar şi.acum suntă tot aï noşlriî; 
atunci însă nici o cugetare amară n’ar mai fi tulburată sublima 
fericire da’i vedea mărindu-se împrejurulă nostru, şi dobândindü 
pe fie-care di calităţi mai brilliante. Şi pe când eü amö pe Au- 
relü lângă mine, ellő n’are acéslâ fericire pentru scumpa lui mică 
Roşă. Dar aslă-felă a voită Dumnecleâ ! Fie voea sa! Şi precum 
dice proverbul, mal bine tărţUii de căt nici odată. Nu suntă demnă 
să mullumescă Creatorului.

27. Februarie. — Eri Costină a fostă puţină cam indispusă, 
de râcélâ ; dar acum nu mai suntă neliniştită ca mai ’nainte : l’amă 
îngrijită singură eu ca o mamă ; şi în câte-va ore s’a făcută să- 
nătosă. Cu ocasiunea acésla a şeclută o di întregă cu mine; căci, 
când e sănătosă, jumătate timpulă ilă consacră ocupaţiilor sélle. 
Datoria înainte de tóté. Ce fericire a se iubi cine-va cum ne iu- 
bimă noi. Oh ! Dumnedeule ! cât îţi mulţumescă că ’mï aï dată. 
mai multă de cât ’ţi amu cerută, de cât amă dorit!

28 Februarie. — Ce frumosă visă! Astă nóple, către treî ore 
şi jumătate despre diuă, după ce amă plutită cu Costină pe o- 
cănulă plăcerilor, în barca Amorului, obosiţi în fine de acăstă căl- 
lătorie, amă debarcată într’o insulă încânlălore, unde, într’ună 
deliciosă eslasă, amu adormită pe sînulă ardătoră allă dilectuluî 
meă ; şi atunci amă visată că, transportată pe aripele aurite alle 
Fantasiei, mă aflamă cu Costină înlr’o frumosă căsuţă, şi lângă o 
ferăstră deschisă care da spre o grădină feerică : era ună mică 
paradisă, pe care nu mă încercă a’lu descrie. închipuiţi-vă o gră
dină de acelea pe care nu le vedî de cât în visă. Grădina era plan
tată cu florile celle mai rari, avèndu parfumulă celă mal suavă, 
şi aranjate cu o artă minunată. în mijloculă acestoră flori d’o 
frumuseţe rară se înălţa ună frumosă salcîmă albă cu patru rămurl, 
din care alirnaă in tóté părţile florile celle.mal parfumate. împinsă d’o 
dorinţă neresistibilă d’a aspira profumulă deliciosă ală acelor flori 
de salcîmă (simbolulă amorului platonică), amă (Jisă lui Costină : 
Cum aşi dori să amă o fiore de acellea albe!»

Costină, dinlr’o singură săritură pe feréstrâ, fu în grădină ; în 
deşertă mă siliă să’lă oprescă, dicendă : «dar nu e grădina nostră; 
şi o să te prindă în flagrantă deliclă». Ellă îmi răspunse fără sfi
ală : «chiar când aşi sei că plălescă acea flore cu viaţa mea, totă 
’ţi-o aduc». Şi fără a mal asculta de povaţa mea, rupse cea mal 
f'rumăsă flore şi ’mî o dete cu o sărutare a la Costină. Ce feri-
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cire nespusă coprinse suílelulü meü aspirând profumulă acelei flori! 
Eramü transportată în alü trei-decilea cerii.

Dar amü uïtatü ceva. Costinü îmi dete încă unu frumoşii bu- 
chetü format din florile celle mai delicate din acea grădină, cu unii 
profumil deliciosă. O ! Ce visü ! Ce visă !

4. Martie. — O lună de când portă numele dilecluluî meü. 
ţ)i fericită, fii binecuvînlată ! Te salulă cu lacrămT de bucurie- 
Ce iute trece timpulă în fericire : ca ună fulgeră ! De o lună suf- 
fletele nóslre, transportate în atmosfera dulce si profumală din alil 
treî-decilea ceră, guslă fericirea supremă, ca înlr’ună frumosă visă. 
De si de astă dală e realitatea, pura realitate, mi se pare însă 
că sunlă Iotă sub influenta unui visă ca celle din trecută.

Cât e de bună Duninedeă pentru ceî ce’lă iubescă din inimă, 
pentru ceî ce credă într’însulă , şi cari se silescă să’şî atragă be- 
nedicţiunea lui prin iubirea apropeluî.

Acumvădă că binecuvînlările părinţilorăş’ale bătrîniloră producă 
fericire. Eă tofă-d’auna amă fostă binecuvînlată în viaça mea de 
lofî aceia cu cari amă foslă în contactă; si chiar de aceia cari 
nu’mî eraă simbalicî ; şi mă miramă, mă miramă multă, când 
suffereamă atîta, dicendă : «cum e cu putinţă, cu atâtea binecuvîn- 
tărî din partea unoră sufitele caritabile, ca"eă să fiă atîtă de neno
rocită?» Darin fine Dumnecleă s’a milostivită, şi m’a despăgubită 
cu prisosă.

Dumnedeu zăbovesce, 
însă bine plătesce,

dice proverbulă ; atât în bine, cât şi în răă.
10 Martie. — Costină îmi dicea adî diminăţă :
— Scumpă Sofio, pentru ce te iubescă eă atât de mult ? Toc

mai ca pe Florica.
— Fiindă că sufietulă meu e frate cu ală tăă.
— Aşa Irebue să fie : căci alt-felă, cumtt aş putea eă, Şoimulă 

Carpaţiloră, care trăiamă cu aerulă răcorosă ală munţiloră, 
cu apa cristalină a isvórelor, cu sgomotulă furtuneloră, cu urle- 
tulă tunetelorâ ş’ală trăsneteloră, să staă eă astă-cjî închis înlr’o 
colivie? Negreşit, astă colivie este de aură (inima ta de an- 
gelă) şi nutrimentul Şoimului este dulcele tăă amoră, căruia i’amă 
sacrificat cu plăcere liniştea singurătăţii, scumpa libertate, şi in- 
dependinţa nepreţuită. Este o sclavie, o recunoscă ; dar este

I
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sclavia amorului ş’a deliciilorCi ceresc!, cari më despăgubescă de 
dulcea şi sacra libertate. Aşa e că n’o să më Taci să regretă nici 
o dală perderea acestei libertăţi? Prin urmare, nici dulcele illu- 
siunt, atâtă de scumpe unui p'oelu ?»

’l-am răspunsă prinlr’o dulce sërulare, jnaî elocuentă de câtă Iote 
poesiele luï Lamartine.

17 Martie.— pi scumpă şi fericită, fu bine cuvîntată! 0! Câtă 
am fost de fericită a cit ! A avut dreptate Coslină* së^dicà în prima 
sa epistolă (ca răspunsă la a mea de la 17 Iulie 1859.) că possedă 
cheia paradisului pămenlescă ş’a Empirculuî cerescă, unde m’a 
transportată aslăcjt pe arripile amorului.

18 Martie.— Aslă-dt este aniversarea nasceriï dilectulut meă, 
sărbătăre mare pentru inima mea; căci'fără Coslină'aşi fi rătă
cită ca o Columbă lipsită de soţ.ulă el în acestă vale de lacrămî, 
pe care amorulă lut a prefăcut’o într’unu paradisă. O! Dumne
zeule ! câtă îţî mulţumescă pentru acéstá fericire !

21 Martie.— Aslă-dt de diminélâ Coslină ’mï a adusă ună fru- 
mosă buchetă de zambile şi alte flórt simbolice,'} în schimbă pen
tru miculă buchetă de viorele ce’î am dată la_18, cu ocasia ani
versării nasceriï selle.

Acestă buchetă are urmălorea însemnare : «le iubescă cu atnoră 
înfocată ; calităţile sufletului t.ăă eclipsă frumuseţea chipului ; pri- 
imesce, ca semnă de recunoştinţă, ílórea ta favorită (Zambila).»

22 Martie.— Ce oră plăcută amă gustată adî cu Coslină la gră
dina publică, la lumina dulce a luneî, care, cu 
el, era mat puţină frumosă de cât poetulă adorată ală sufletului 
meă ; elă însă era tristă şi melancolică, privindă luna : căci se 
gîndea la scumpa lut fiică Rosa, care ît seamănă ca douë. pică
turi de apă, şi pe care n’a vëdut’o de multă. O! de ce n’amă a- 
ripe ca să sboră la loculă sëü natală, spre a’i aduce într’ună 
minută pe mica lut Roşă ? Ce dulce surprisă ! De ce n’amă pu
tută fi eă mama eî ? Costină n’ar fi suflferit alâtă de multă de lip
sa el.

totă frumuseţea

25 Martie.— Scumpă şi frumósá di a inimet mele ! Dulce aniver
sară a aurorei fericireî mele ! Tu’mt rechemi diua când pentru 
prima órá s’a decisă de fericirea vieţii mele !

4 Aprilie.— O ! cum sufieră de vr’o câle-va Zile ! Nici o îndo
ială, trebue să fiă mamă. O ! DumneZeule ! Ce fericire mai mare
de cât aceea d’a da nascere unui micii Costin, care săi semene
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îü tóle? Căci de sigura trebue să fie unü bäiatö, după simlome. 
Asta e şi dorinţa lui Coslinü ; şi eü o dorescù asemenea ; nu că 
aşi prefera pe băeţî; din contra, felele suntű mai iubitóre, se li
pesc mai multă de părinţi, apoi elle aă să lupte cu mal multe - 
greutăţi şi miserii de câtă bărbaţii. Aşi fi dorită să fiă liberă celă 
puţină ună ană; dar facă-se voea lui Dumnedeă!»

Ne oprim aci ; căci ar trebui să copiem tot Jurnalulă Sofiei, 
atâlă e de interesantă în ceea ce privesce simţirea el pentru Costin.
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ÎNCHEIERE

La 23 Maï 1883, Coslin veni să me visileze la Bucurescï; era 
pallidû ca mórtea, slabă ca unü scheletù, şi albii ca zăpada.

— Dac~4u, ce al pălită d’aî albită ast-felă ? Ce supărare mare 
aï avută? llă întrebaiă cu mirare.

— Amă perdută ultima illusiune ! respunse elă. O isbire mor
tală am priimită,... /

— De la cine ?
— De la Sofia ; saă mal justă, de la fiulă ei Aurelă.
— Esplică-te, te rogă.
— Abia răsuflândă şi tuşindă, Costiuă începu astfel :
— «Aï citită Memoriile Sofiei, căci pentru tine n’amii secrete; 

aï vëcjut cât m’a iubită acéstá femee, câria ’î am sacrificată cu 
plăcere liniştea, libertatea şi independinţa, atât de scumpe pentru 
mine; eî bine! defecte ascunse s’aă dată pe fa fă în timpulă 
căsătoriei : nitcla (l'emportement) şi geloşiii. Devinassem acesta 
din Memoriile sale. ’Ţi aduci aminte imputările nedrepte şi es- 
presiile nedemne din Jurnalulă eî, din cjilele delà 21 până Ia 25 
Iulie 1859 :* ceea ce m’aă silită a’i trimite epistola ce însotia prima 
parte a Memoriilor sale, înapoiate la 7 August 1859. Acesta ar fi 
fostă destulă să më decidă a întrerupe orî ce legătură cu Sofia; însă 
compătimirea mea pentru sufierinţele sale, mórtea unchiului sëO, 
şi parola d’onore angajată, m’aă silit a’i da mâna şi inima îna
intea altaruluî, in (Jiua de 4 Febr. 1860.

Mărturisesc c’am loslă fericită, cu Iote supărările şi grijele cas
nice ; disputele, care une-orî degeneraâ în certe, fiind între patru 
ochi, se uîlaă îndată; căcî amorulă şi stima le ştergeă iute din 
memorie; dar alallăerî, la 21 Maiă, (Jiua mea onomastică, priimescă 
ună Jurnală ală tribunaluluï G... cu data de 11 Mal, în care se cjicea 
că, după cerereji Sofiei, avendă lipsă de cjeslre, tribunalulă i da 
aulorisatie a lua inscripţie hypothecară asupra proprietăţii, mele

»
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dirudi&Ulçlulu^U..., cumpëralà. cu hanï din averea pârintôscA. A- 
césla lu unü trăsnetă pentru mine.

Trebue sà'lï esplicü ce înţelege Sofia prin lipsă de desire.
La 1864, cu ocasiunea împroprietăririi sälenilorü după moşia do- 

tală, comissiunea respectivă din erróre a făcută actulû pe numele 
meü ; îndată ce l’amü priimitö, amö reclamată comissiuniî ca să 
îndrepleze errórea; ea însă a refusală, sub cuventă că nu se 
mai póte modifica.

Comunicaiă acesta Sofiei, care’mi răspunse: «nu face nimică ; 
amă totă încrederea în tine.»

Ca^ s’o liniştescă, îî încredinţaiă obligaţiile rurale, în valóre 
de 2000 galbeni.

Din acei bani, 500 galbeni s’aă cheltuită la 1867, cu mergerea 
nostră la curra de zeră din Bavaria, şi cu călătoria nostră în Austria, 
Germania, Belgia, Italia, şi la esposiţiunea din Paris, unde amă şedută 
vr’o trei săptămâni; cu restulii amă acoperită deficitulă casei de 
maî mulţi ani; iar 12000 1. v. ’i amă dată cu împrumutare, (cu 
consimţimenlulă Sofiei) amicului nostru C... R... (ună falşă amică) 
cum te poţi încredinţa din acestă înscrisă, pe termen de şese 
lunî, şi cu ună interesă de ună leă vechiă Ia sută pe lună; în- 
scrisulă portă data 1870 Aprilie 26.

Din nenorocire, amicală nostru, fără să sciă, fiindă jucătoră 
de cărţi, (din care causă ’şi a cheltuită în cărţi şi averea părin- 
tăscă) şi fiind totă-d’odată şi rissipitoră, (de şi a ocupată totâ- 
d’auna funcţiuni înalte şi bine retribuite), amiculă nostru a răs
punsă numai dobênda pînă la Oct. 1870; când atunci, neputendă 
respunde şi capetele,' cum se angajasse, şi eă neputendă a’î sec- 
festra salariulă, ca să nu’l ofansesă, m’atnă învoită cu densulă 
(tot cu consimţimăntulă Sofiei) ca capelele să le respundă la 1 A- 
prilie 1871, urmândă regulată cu respunderea dobîndeî după în
scrisă, cum se vede din coprinderea din josulă înscrisului, cu dala 
27 Oct. .1870.

Nepuiênd nici la 1 Aprilie 1871 să respundă capelele, m’am 
învoită cu ellă/ de nevoe (şi totă cu consimţimentulâ Sofiei) ca 
să răspundă pe fie-care lună câte o mie lei, pînă la desfacerea 
totală a datoriei, cum se vede din declaraţia debitorului din do-^ 
sulă actului de împrumutare. Aceste rëspunderl de câte o mie lei 
s’aă făcută regulată în cursă de cinci luni, cum se vede în do- 
sulă actului de împrumutare; din nenorocire, amiculă nostru s’a

1
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'bolnăvit de oflică, ş’a fost dusö în Italia de fraţii lui, unde a şi 
murită. Aslă-felă că din 12,000 lei vechi, rëspun4ênd0 5000 1., 
au mal remasù neachitaţl şepte mii lei vechi. Presenlându-më la 
frai ele celü mal mare al răposatului, D-nu Vasile G...., omă cu 
mare avere, ’mï a răspunsă că, nu numai n'a rëmasil nimicü de 
la rëposatulfi, dar boia şi ducerea lui în Italia, cumü şi îmmor- 
mîntarea, s’aă läculö cu cheltuiala sa proprie. în /.udar ’î-amfi 
atlrasă attenţiunea că acei bani sunt bani dotall, şi trebne să ’I 
resliluiă soçieî melle ; ellíí a stăruită in ref'usulü sëu.

Comunicându acésla Sofiei, a îriţelesă şi dînsa buna mea cre
dinţă ; ş?a atribuită Fatalităţii acesta perdere involuntară

Tocmai la Aprilie 1883. (iindă silită a vinde proprietatea mea, 
(cumpărată la 1871 cu 400 galbeni) ca să plătesoă datoriile, căci 
îngreuindu-mi-se famillia, chelluelele covírséű venitulă, (mai al- 
lesă, cum scil, c’am stată mult limpă fără oeupaţiune, din ca
usa lupteloră politice), fiindă silită, clică, să vîndă proprietatea 
mea, Sofia s’a oppusă ; pînă atunci ea avea orróre de creditulă 
funciară, spre a contracta ună împrumută de vr’o 10 mii lei 
nuoî, ca să scăpămă de cangrena datoriei ; şi de şi mi se ofe- 
risse o mie gaben! pe moşie, vedén du oppunerea Sofiei, amă sus- 
pensă vîndarea, cum le poţi încredinţa din scrisorea corespon
dentului meă din districtulă unde se află immobilulă.

Amă arătată scrisorea Sofiei, ca s’o liniştescă ; ea însă, fiind 
înlărrîtată (adică în momentele salle cele negre; nu m’a credulă, 
■respuricjèndu’mî c acestea sânt tertipuri; şi că ea va face ce1! 
diclésà interesulă copiiloră.

Indignată d’asemenea vorbe, ’i amu răspunsă cu tăcerea, cre- 
dêndû că sunlă simple ameninţări, dictate de lemperamentulă săă 
violentă.

La 21 Maiă trecui, dina aniversării numelui meă, Sofia îmi 
•făcu acéslà surprisă, adică jurnalulă tribunalului, fără să sciă ni
micii despre acésta.

.în înţelegere cu Aurel şi c’unü vërû ală el, Gogu Rose, a gă
sită la Ministerulă de finance actulă de î mproprietărire al săteniloră 
după moşia dotală, făcută pe numele meă, cum şi chitanţa mea 
.pentru primirea baniloră, în suma de 2,000 galbeni aprópe ; cu 
aceste elemente, D-na Sofia Soimulescu, născută Vulpescu, cere 
delà tribunală a hypoteca moşia mea pentru assigurarea valóreí 
»ohligaţiiloră rurale; şi tribunalulă, în basa aceloră acte si a actului

«
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seü dotalú, cum şi în basa art. 1756. C. C., autorisă pe D-na Sofia 
Şoimulescu a lua inscripţiune hypotecară asupra averii soçuluï 
eï, compusă din moşia M.... din districtulü R..., scriindù şi tribu
nalului R., unde s’ailä immobilulö, a efectua acolo menţionata 
inscripţiune.

Ei bine ! cum califici tu acesta faptă a Sofiei ?
— Grav ! ’ï respunseiD ; darù culpabilulü este numai Aurel, 

care trebuia s’o împedice delà asemenea faptă.
— înţellegi c’acéstà oflensă publică a fosta unu trăsneta pen

tru inima mea ; căci nu me asteptamü la asemenea perfidie din 
partea Sofiei, ea care dicea în jurnalulü sëü, în preziua morţii 
unchiu-sëü (27 Decembre 1857) :

«Eü să te offensü pe line? Eù, Sofia ta? Eü, care aşi da cu 
«bucurie pînă la ultima picătură de sânge pentru onôrea ta? 
«Vel fi, nu numai iubita, stimata, serbătorita, darü chiar deificatii, 
«ca să dicü ast-fela ele.»

Apoi pole fi oflensă mal mare pentru una bărbat ce trece de 
omü onorabila, de câta a fi stigmatisai a de chiar soçia lui, îna
intea tribunalelora, ca rissipitorü alü averii copiilorü? Cine? Eü! 
De cine? De Sofia ! Şi când ara fi avulu dreptate celu pucina.

Apoi, daca arü fi fostü adevëratü, Sofia trebuia s’o facă acesta 
la 1865. când amü ridicatu obligaţiunile rurale de la Comitelulă 
respectivii: saQ la 1871, când s’a produsa paguba involuntară de 
7000 1. v; iar nu tocmai la 1883.

’Ml arü fi fostü usorü a revendica moşia, invocândü înaintea 
tribunalelora avticolulü 1825 din disposiţiunî transiloriî, C. C., 
care cjice •

«Că femeea măritată sub condica lui Caragea are facultatea, 
«în termenii (Punit anii de la promulgarea legii nuol, să ceră 
«inscriptiunea hypotecară pentru dota sa pe vr’unü imobila alü 

; «bărbatului.»
N’amü făcul’o, din causa scandalului
Amü reclamata însă (pro fonna) la tribunalulü unde e imobilulü, 

spre a më reintregra în opinia copiilorü ş’a celor ce më cunoscü ; 
dar n’amü dato cursü procesului,

Eată unde duce unu momentü de orbire saü de iuţelă.
— A făcuta ca figanulü, disseiü, care s’a înecata la mallü.
Regreta acesta fapta necalificabila din partea Sofiei; dar cui-
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pabilulă principalü este Aurel, care nu trebuia s’o împingă la a- 
semenea faptă.

— Aurel! Copillulû meü adoptivă, pe care l’amü îngrijită şi 
l’ainü iubită ca pe copii mei proprii!

— Asta e gravă, înlr’adevără.
— Despre Gogu Rose, nu me miră : ca mal tolj avocaţii, ne- 

gustorl de vorbe, cum ’i numia generală Teii, oameni fără consci- 
infti, cari ’şT au falsificată bunulă simtă, iâcendă negru albă ş’al- 
bulă negru, Gogu Rose nu merită nici chiar disprer.ulă meă; dar 
Aurel era datoră a avea o esplicare cu mine înainte d’a face a- 
cestă pasă ; eramă decisă a face dară moşia mea copiiloră, tocmai 
pentru liniştea Sofiei : dar a lucra în întunerecă ca sobolii, spre 
a găsi acte ce în aparentă pară a ii contra mea, ş’a îndemna pe 
mama lui la asemenea (aptă nedemnă, acésta n’o pot. ierta.

— in fine, iTaî avută vr’o esplicare cu Sofia şi cu Aurel în 
chestiunea acesta ?

— Cu Sofia, da; cu Aurel, nu.
Lui Aurel ’i am trimisă, ca semnă de recunoscinţă, poesia ur

mei őre :

ING R ATULÜ
LA AUREL VULPESCU

Erai de cinci ani numai când eă te-amă cunoscută;
Şi nu avei ca sculă 

De cât slaba egidă a unei mame care 
Era în desperare,
Căci mult ea sufferea!

•O singură sperançà în lume-o susţinea :
Ală meă dulce amoră.

C'o vorbă, c’o privire, puteamă ca s’o ommoră, 
P’acea infortunată;
Saă s’o ’nvie4ă îndată;

•O mână de prolectoră la mamă întin4ă eă ;
•O mână de părinte întindü la fiulă săă ;
'Şi o iubescă pe densa ca pe o Provedinţă,
:Şi te iubescă ,pe tine ca .Oă-meă, în credinţă;
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Şi te ’ngrijescă la bălă.
Şi te trimit la scolă;

Te duel apoi in França spre a le lumina;
Şi te întorci în fine nobilii in terra ta ;

Devii tu magistratù,
Şi’n urmă avocată ;

Dar tu, o íiö ingrate, tu cum îmi resplătescî ?
Ca şerpele, ce ’n caile de frigû moriü îlă găsescL 

La sînă îlă încălcjesci,
Şi ellő veninu ’ş! Iasă când osie desmorţită :

Aşa ’ml al răsplătită !
Căci daca a ta mamă vr’o scusă ar avea 

Pentru purtarea sa,
Tu, fiă fără simţire, ce scus’ al invoca ?
Mânia mame! talie în locă d’a allina.
Greşita ei idee în locă de a combate ; 
în locă d’a te ’ntellege cu mine, ca ună frate.
De nu ca ună părinte; în locă d’a ’mpedeca 
Să nu cârjă ’n abisuri pe nàscétôrea ta,
Tu o ’mbrăncescl, Viperă, eredendő a’tï rësbuna... 
Pe cine? P’ală tăă tată! De ce? Spune tu chiar .

Tu taci, nu cjici nimica ; tu taci ca ună ..
Ce nume meriţi, spune, o fiă desnaturat ?
Tu care adî pumnalulă în peptă l’al împlântată, 

în însuşi peptulă meă ?
Mal adoptat! copil,
Voi cari n’avel.î fii,

Să fiţi la bătrîneţe ca noi recompensată !
Ună fiă din fiori, de sigură, elă m’ar ii respectată;

Convinsă' simtă şi o credă.

Ingrată e ală tăă nume cu care le ’nferedă ; 
Şi în eternitate tu inferată vel sta

De însăşi péna mea.
O iertă pe mama ta,

Lăsând’o ’n remuscarea a conseiinfet salle,. 
Mal grea de câtă acelle torture infernale:
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Ce Danie Ie descrie în Comedia sa;
Pe line, o ingrate, în veci nu te-oiù ierla ;

Şi când voiö înceta 
De a maî respira,

La ultima suíflare, voiù (Jice indignaiü : 
Ingralü ! ingralű ! ingralü !

I88H, Mal 21.

— A meritata ! disseiă: căci ellő e adeveratulă aulorö allö acestei 
nenorociri. Santú curioşii să aflu insă esplicarea la cu Sofia.

— In nópiea de 21 Mal, pînă a nu se culca, o invitaiă a trece 
puçin in camera mea de lucru.

— Cilesee, i disseiă, acéstà hârtie»
Ea îşi aruncă ochii pe densa : era jurnalul tribunalului.
— O cunoscü, disse ea.
— Cine le-a consiliata să faci acesta?
— inleresul copiilorD.
— Bine voesce a le esplica.
— Vindêndù moşia, copii nu puléö priimi educaţiunea dorită.
— Te al deşteptată cam târcjiu, Domnă !
— De ce aï vrutü s’o vinijï?
— Ca să scâpămă de cangrena datoriei, fiind-că le oppunéi • 

a contracta unü ímprumuiö Ia creditulă íunciarö.
— O voiţi face acum.
— Prea bine; dar, după ce'i.ï amù arătatei scrisorea corespon

dentului med, că amu depărtaţii pe amatorii ce vrea să cumpere 
moşia, pentru ce ?... *

— Acelle eraü tertipuri.
— Ili mnltumescă de complimentă; respunde, le rogă, la în

trebarea mea : de ce ai cerută la tribunal, cu' modulă cum ai 
făcută, hypothecă pe moşia mea pentru suma de 2000 galbeni al 
improprietărirei sătenilor? când în realitate numai de 7000 1. v.

1 erai în pagubă; şi când renunţaseşi la acésta de la 187J, cum 
scii bine.

— în interesulû copiiloră.
'— După Dumnéla dar amă loslă ună rissipitoră ală averii co

pii loră ?. ' '
Apoi, daca m’ai credulă aslă-felă, de ce n’ai reclamat la 1877,
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când a murită R...? Saă, după ari. 1825 din lege, de ce n’aï re- 
clamatù încă de la 1865, după ridicarea banilor de la credilulö 
obligaţiuniloră rurale? De ce n’aï prelinsă despăgubire nimiaï pen
tru şepte mii le! vechT, ci aî avulü cutezanţa a dice la tribunalü 
că paguba e de 2000 galbeni? în fine, in conştiinţă, aceï banï 
cheltuilu-i-amO eu în cărţi saü în petreceri? N’amă călăto
rită la 1867? N'am fost la băi pentru căutarea sănătăţii? N’amă 
acoperită dificitulù casei inereù crescând? Nu trebuia in fine, îna
inte d’a reclama la tribunalü, să te înţelegi cu mine?

— Aï fi refusât ù.
— Aï încercată? Eramă decisă a lace acea moşie dară copi- 

lortt, ca să’ţî complacă.
— Vorbă să fie.
— Te assigură pe onôre.
— Nu le credă.
— Te assigură pe umbra mamei melle. Nicî acum nu më eredi? 

Răspunde, te rogü.»
Ea tăcu, şi plecă ochiï în josă.
«Eî Sofio! ’ţi amă cunoscută defectele din citirea primei părţi 

a .furnalului teă, din imputările nedrepte ce’mï adressai în dilleîe 
de la 21 - 25 Iulie 1859; d’aceea le-amă şi prevenită in epistola 
cu care ’ţî înapoiamă prima parte a jurnalului, că iuli-la şi gclo- 
sia sunt defecte fatale în căsătorie.

— Când më calcă cine-va pe codă, nu potă sufferi.
— De ’mî ai fi vorbită astă-ielă înainte de 4 Februarie 1860, 

’ţî aşi fi răspunsă : «fiind-că dumneata al codă, ca Nevßstuica, 
prin urmare veninulă eî, caulă-ţî altă bărbată.» Dar, nu; aï sciuiă 
.şă’ţî ascund! defectele, ea să’ţî.poţljşjunge' scopulă. ' Aï abusată 
de delicateţa, de răbdarea şi de bunătatea mea. A! biata Floricft! 
Căci nu’mï a dată ea ună singură motivă de nemulţumire in cursă 
de trei ani!

— Pentru ce m’aï luată de soçie, daca...?
— Fiind-că amu credulă celle scrise în Jurnalulâ D-le, şi fiind

că ’mï a fostă milă; pe când D-ta al sacrificată onórea mea, fără 
să aï nicî ună motivă seriosă. Crecjï c’acésla se pôle ierta şi uita? 
Rana ce aî făcută în suffletulă meă e nevindecată : ea më va băga 
în mormînlă peste puçinâ.

«Fără compătimirea mea pentru Dumneta...
— Aşa dar de compătimire, nu de amoră, m’aî luată de soçie?
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-(•"'Compătimirea şi slima s’aă prefăcuţii în simpatie; simpatia 

şi admiraţi unea s’aă prefăcută apoi íntr’uriü amorű sincer şi în
focaţii, care a duratu 23 de ani;'mai trebuia douî anî, Sofio, ca 
să serbämü nunta de argintă. Ce derisiune a sórteí !

«Acum să’ţî spuiă eu, Sofio, care a fostă adevărata causă ce te 
a îndemnată a me oiïensa în publică, fără să merită asemenea 
pedepsă. Nu e interesulăi copiiloră; acesta este unu pretestă ridi- 
culă; este (jelosia : aï bănuită ca într’o rji, desgustală din causa 
arţagului ş’a gclosicî nefundate, o să plecă în streinălale. tră- 
indă cu banii după proprietatea mea; şi aï vrută să'mî eî din mână 
averea proprie a mea; şi ce mijlóce aï întrebuinţată ? Mijlóce ne
demne d’o femee care se respectă. Câtă timpă offcnscle aă fostă 
private, între patru ochi, amă răbdată; acumă când offensa e pu
blică, n’o suferă. Onórea înainte de tóté, cumă c]icî singură în 
jurnalulă tăă.

Sofia se sculă să plece.
— Cine le-a consiliată să facî acest act... necalificabilă ?
— In teresül ă copiiloră.
— Îţî voiă spune eă, Sofio : este Aurelă, fiulă dumitale ; şi 

Cogu Rose, vărulă dumitale; ei te-aă îndemnată la aeestă faptă 
nedemnă.

— Te înşeli.
— Re onóre?
— In fine, lucrulă s’a făcută, in interesulă copiiloră.
— Dar cu onórea mea cum remâne?
— Fă ce scii.
— Scurtă memorie ai, Sofio, dacă aï uitată ce aï scrisă în 

Jurnalulă lăă şi în scrisorile tale către mine, înainte şi după 
4 Februarie 1860!

— Amu avută ună şcopă__
— Admiră franchela Dumitale, dar nu’ţi face onóre. Aşa e : 

scopulă ’ţî a fostă să daî ună protecloră lui Aurelă, şi D-ta să aî 
ună sprijină în societate', şi să porţi numele unui bărbat onestă şi 

•cu ore care renume. In urma Faptului comisă, nu mai potă crede 
că m’aî iubită ; tóté acele suspine din Jurnalulă Domniel-tale aă 
fosă falcităţX.

— Crede ce poftesci.
— Aî credulă că Costină, care a fostă aşa de bună pentru 

Sofia, o să înghiţă şi hapulă acesta, ca altele ; hapulă acesta e

r

f

i
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de aqua tofana /offensa acésta este publica, şi nu se pôle eria; 
mal allesô cànd e basală pe minciună şi perfidii'.

«Sofio, fără fapla acestă nedemnă, ce cunună friimosă iţi prepa
ram ö ! 0 cunună de Rose, care alăiurea cu cea de Violette, arû 
fi făcuta din line Regina secsuluT tëü ; acum nu meriţi de căi cu- 

, nuna de' spini.
«Vel sei că de acjî înainte suffletele nőslre au divorsalö. Basa 

templului--conjugala a fosiü stima reciprocă; a cădulu basa, tem- 
plulü s’a dărîmata. Lasă să më rësbune .iConsciinta ia. ín ochii 
lumii, voma fi ca pînă aci.»

lmpachetaiü puţine ruíe. luaiü manuscrisele melle şi dumálnia- 
Sofiei, cum şi duoë mii lei din economiile ce pulusemU face. şi ple- 
caia chiar în nóptea aceea, arnncăndu înlr’o culie poştală urmë- 
tórea poesie, pusă înlr’o coperià la adresa Sofiei :

PERDEREA ILLUSIUNILORÜ.

Pentru omű în lume o illusiune 
E sőréié dulce din luna Iul MaiO : 
Peniru poeiu insă, mai allesù ca june, 

Esle chiar unu Raia.

Admiramü una genia, lucélërù, minune: 
Dar vëduiü că este una omü immoralu , 
Perduia eù aluncia prima-illusiune.

Ce momentü fatala!

Päslramü lui TiT.^slimă ş’admiraţiune ; 
Era bruialu însă şi passionatO ;
Mai perduia ea încă o illusiune.

Cât ra'amú întristata!

AvémO peniru Mc.vámáré slăbiciune; 
Dar, ajunsü la cîrmă, fii unű iesuilü; 
Maï perduia ş’alreea dulce illusiune. 

Căi amil sufferilö!

jmltt
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O rudă d’aprópe avém eil în lume; 
Dar ce contrastă mare cu mine făcea ! 
Mai perduiù eù încă o ilusiune,

Care mă costa.

Unü amică avut-amu, ca copilă şi june; 
Dar îmi dele probe de unu falşă amică; 
Maî perduiă eă încă o illusiune.
Ce îmi mai rémasse9 Amorulă unică.

o

lubiamă o femee cât nu poiă a spune ;. 
’I sacrificasemă libertatea chiar;
Ea îmi smulse restul de illusiune;

Şi amă plensă amar!

Maî e trebuinţă acum a vë spune 
De ce amă albită ?

Căci nu maî amă astă-dî nicî-o illusiune. 
Sunt nenorocită!

1883. Maiö 21.

— In tine, ce escî hotărâtă să fad ?'întrebaiă pe Coslină.
— Plecă la Nizza, însoţită de Rosa, (ata mea din Ilorî, ca să 

mi îndulcescă acolo amarulă restului vieţeî, şi să’mî închidă ochi! 
căci acolo voiă să repause lén ina mea. Îţî voiă trimite înaintea 
morţii melle, care este aprópe, manuscrisele mele, de care poţi face 
usulfi ce vei crede de cuviinţă, cum şi din cele ce aflaşî acumă.. 
De voiă avea nevoie de bani, vinde unuia saă doué din manus
crisele mele la vr’ună editoră librară, cu ori ce preţă; şi trimile’mî 
costulă la Nizza.

«Adio, Costică ! Şi fiind că nu speră a ne maî vedea p’aceslă. 
globă, la revedere acolo nnde se ducă spiritele după mórtea cor
pului. Ţine şi aceste doué pcesiî pe care le yeî publica în partea 
a III din « Misterele Căsătoriei.»

Insoliă p’amiculă meă la gară ; şi ne despărţirămă cu lacrăml, 
in ochi.

După o lună veni Sofia să cné, visítese ; ea scia legătura mea-.
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-d’amiciţie cu Costinö. Mé ispiti să afle locuinţa bărbatului sëù ; 
i respunseiü că nu sciö. Më rugă a trimite lui Costinù urmetórea 
scrisóre sigilată, în casü când aşi afla locuinţa sa.

Curiositatea më sili să fiú indiscretă, ş’o desigilaiO. Eată co- 
prinsulű ei :

Domnului Costinii Şoimul eseu

la. . .
25 Iulie 1SS3

Costine, amű greşită ; iartâ-më ! Consciinta më pedepseşte greu. 
Daca nu’ţî e milă de mine, fielt milă de copii tei proprii.

Madelena pocăita.

Trimiseiü serisórea lui Cosiinù, care, in locü de rëspunsù. îmï 
trimisse urmëtôrea poesie, rugàndu-më a o adressa Sofiei la Craiova.

ŞERPELE DE CAS A

Unù moşii care avea 
Unu mare ghemö în spate, 
Aşa elù povestea 
Unu basmu la nepnle :
«In vremile trecute 
Fie ce cas’ avea 
Câte unù ş0rpe, care 
Ca oaspe se credea.
întocmai ca pisica,
Elù sôreciï prindea ; 
întocmai ca unù câine 
Càminulù ellő pädia.
Mânca dintr’unù blidù lapte 
Cu-aï casei mici copil;
Jn patù dormea cu dînşiî, 
Făcea şi nebunii
P’unù çérpe dar de casă, 
Mâncândù cam lăcomesce, 
Copilulö dreptü în ţeslă 
Cu lingura ’lü loyesce.
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Durerea a fost mare :
Căci sérpele muşcă 
Copilulű fără minte,
Ce ’ndafă se umflă.
Intrândă atunci in casă 
Ţăranulă supărată,
Vëdu pe copilaşu’I 
Lungită şi nemişcată ;
Din cuiă luă el barda,
Şi coda reteză 
A sérpeluï, ce ’ndată 
In gaură scăpă.
D’atuncea acellă sérpe,
De mórié îngrozită,
Din gaură afară 
Să iasă n’a ’ndrâsnită ;

Dar înlr’o di ţărranulă, 
Fâcêndui-se doră 
De fiulă săă, i disse,
Cu glasă tremură!oră :
«EşT, Şerpe, din culcuşuri ; 
Rî ertă crima la eă ;
De astă-di înainte 
Fii tu copilulă meă.»

Iar Şerpele cu minte, 
Scotendă elă numai capuiù 
Din gaură afară,
Respunse aste cuvin te :

*

«Uşorii c a ierta, 
Dar greă e a uita !

«E! între noi, vecine, 
Nu póte să mal fie 
De astăcjî înainte 
De cât grea duşmănie.

■

1 .
11
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«De câte orï, bădiţă, 
Eü coda voiü privi,
Şi lu la loniţă 
Orï când le veï gîndi,

«Uitämü noï cârdăşia ; 
Şi amânduoï câlàmû, 
Prin orï şi ce mijlóce, 
Ca sä ne resbunämü ;

«D’aceea e maï bine 
D’aci ’nainte noï 

. Ca să träimö departe, 
Feriţi d’orï ce nevoï.»

MORALA
Acésla ne învaţă 
Să nu facï l’allulü rëü : 
Căcî rëulü ce se face 
Se uită íórte greö.

6 August, 1883 (1).
/.

Eată tristele urmàrï ale unul inonienlö de orbire! Doue deci 
şi patru de anî aprópe d’unö amorfi a la Pavel 'şi Virginia ail 
peri in ca unű fumö, din causa unui momentü de iuléla.

Fie acésta o lecţiune pentru femeile cari iubescö cu sinceritate 
ca Sofia, spre a nu. pierde întrunii mintitö de orbire fruct ulii a 
cjecimï de anî d’o viată dulce şi amorösä !

Ast-felù s’a împlinită profeţia bătrânului din visulii Sofieï delà 
13 Februarie 1857:

«Ca martirii, n’aî s’ascepţî altă pe pàmèntü de câtă sufierinţe 
şi morte»

(1) Credemă eă lectorulü va fi observată datele de 25 Iulie din scrisórea 
Sofiei, şi de 6 Auyustü de la poesia de mal sus ; date ce rechiamă două e- 
poce însemnate din viaţa amorosă a Eroiloră operei nóstre.

i
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Chiar după 4 Februarie 1.860, Sofia n’a încetaiö d'a suferi, (ma
ladii, nascerî ^rele, mort! ele.); dar acele suflerinţe eraù îndulcite 
d’amorulü lui Costinu ş’alo copiilorO.»

La 1 Augusto 1884, Dómna Roza Zambilescu, după cum îmi 
promisesse în epistola sa de la 20 lulie(l) (în care îmi anunţa 
inóriea lui Costin) veni să mă visitese, spre a’ml comunica verbal 
ultimele dorinţe ale reposatuluî.

— A ! dragă Roşă, cu ce nerăbdare te aşteptamO ! Amu pusO 
subü tiparft partea III din Misterele Căsătoriei; şi nu sciamö daca 
reposatulo a revenitù asupra hotărârii d’a se trece în Conclusiune 
cele întâmplate la 21 Mai 1883.

— N’a revenită ! response Rosa plângêndù. N’amù íoslü feri
cită a reuşi. Câlù amü slaruitù ! A fostü neinduplecatü pînă la 
ultima luî răsuflare.

Domnule Aricescu, mullö amu suíTeritö unu anû şi două luni, 
pusă între două aifecţiuni d’opoirivă scumpe: intre ailecţiunea 
părintelui meù ş’a Dómneí Şoimulescu. Mama care m'a născutO 
mi-a dato viaţa corporală, pe când Dómna Şoimulescu ’mï a dato 
viaţa intelectuală, care face pe omű superiorO animalului. La duoi 
ani după căsătoria sa cu tată-meO, ea m’a adoptatO ca p’o fie a sa, 
priimindu-mă în casa sa, şi considerându-mă ca unu membru 
alti familiei, călcândO astíelO în picióre prejudiţiulO fatalü că co
piii naturali saù din flori, nu numai nu trebue a avea dreplü la 
moştenire, dar nici a se pomeni numele lorO în famiiia copiilorO 
legitimi Buna mea ţaţă! Ea m’a învăţaţii limba francesă, piano, 
cusătura şi menajulO, tratându-mă tocmai ca pe Lucreţia, fiica 
sa legitimă. La mărilişulO meö m’aO înzestrată amândoi, şi tata şi 
ţaţa, cu ce aö pututö. Din nenorocire, so{ulù meù, cu care vie- 
tuiamu în completă armonie, de şi fórte gelosös (fiindo că mă iu
bea) a murită in essersiţiulu funcţiunii sale. Buna mea ţaţă m’a 
înbrăţişato din nuoö, de şi d astă dală n’amü mai vrutO să şet}0 
în casa tată-meO, pentru cuvinte ce le înţelegi; dar ca o Prove- 
dinţă , buna mea ţaţă mă îngrija, mă consola, mă ajuta, iubindu pe 
mama ca p’o soră; ast-felo că mama dicea adesea: «suntù feri
cită că Gostinù a găsito o femee superioră mie, sub tóté privin-

(1) Ve^î introducerea acestei opere. ^

$ *
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tele, şi care ’lü face fericitö. 0 iubescü ca p’o soră, ş’o binecu- 
vintesü !»

^ ïntetegï, Domnule Aricescu, cátü amű stäruitü de lala, în curs A 
d unü anù şi douë lunï, ca să se împace cu solia sa. Impossibilü !' 
Profitamü, orï de câte orï era bine dispusô, ca să-I dicü :

— Tali-meô, më iubescl lu pe mine ?
— Te mai îndoescï ?
— Më îndoesc !
— Ce te face a le îndoi?
— Unű singurü lucru.
— Ce lucru ?
— Im! promit! ce’ţl oiü cere ?
— Să vedem.
— Promile ântâiü.
— Pote să fie ceva care să nu potü împlini.
— Çine vrea pôle.
— Nu lot d’au na.
— Cerű graţia falei. O! căi frebue să sufere ea! Iart’o, laţii !
Fieţî milă de Sofia ta! Daca nu pentru ea, cela puţinu pentru 

copil. Nu e aşa că o să’mi eicordi graţia Sofiei? spune....»
Şi *! särutamü măinile, şi’lCl sàrutamü pe obrazü, şi plángém a 

plângem Ü....
Iar ellü, biefuia meű tată, plângea şi el ca unü copila ; şi, abia 

rësuflândü, (căci, din dina fatală de 21 Ma! 1883, căpâlasse uuO. 
felù de stenosü saü astmă, ş’o tuse secă, şi nisce junghiuri în pepid 
terribile) ellü îmi disse* oftândü :

«Dacă a! putea cili tu, Rosa, în inima mea ca înlr’o carte; dacă 
ai putea vedea Iu ca înlr’o oglindă ce e în peptulü meü, n’a! mal 
sfărui.... Die! sà’mî fie milă de Sofia; şi cred! Iu că nu’ml e milă? 
Dar... onorea înainte de tóté. Acésta a fosta devisa mea ş’a So
fiei. Trebue să më reabilitesü în ochi! copiilorü ş’a! socielăiiî; 
trebue să vadă foţi că n’amü fosta culpabila, că n’amü meritaiü 
stigmatulü de rissipitorií alti averii copiilorü mei. Cine ? Eü!
Şi cine’mi aruncă în publica acésiű insultă? Sofia! Alciliiűjur- 
nalulü eï.... Credé'I tu, Rosa, că acea femee, care m’a iubita îna
inte d’a më nasce, cum dice ea, că tocmai ea, care a siifferitü 
trei an! aprópe ca o martiră din causa amorului meü, un amora 
fără‘speranţă^ credé’i tu că tocmai Sofia să înfigă, pumnalulü în» 
sufflelulü lui Costinü, care ’i a sacrificata lolulü, totulü ? Dar sciï tu,.

d
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Rosa mea, că suffleíulö, fiindű nemuritorű, cum o atleslă şi re
ligia, şi filosofia, şi ştiinţa, prin urmare conştiinţa universală a 
lulurorű popórelorű, că suffleiul în eternitate, sub diferitele forme 
ce va priimi în mullele salle prefaceri, până s’ajungà Spiritü cu
raţii, că su filet ulű va conserva su venirea faptelorü salle din dif- 
feritele lut transformaţiunî, prin urmare în eternitate élű îşi _vjil 
adduce aminte de sligmatulű ce Sofia, fie chiar înlr’unü momentű 
de orbire, Ta pusű pe memoria numelui meù? Eï bine! trebue, 
frebue să vadă lumea că n’araű fostű culpabilű; trebue prin ur
mare să publicű aceslă împrejurare, în totă sinceritatea, ca o 
confessiune a conştiinţei mdlc către copii meï mai înlàiô, către 
publicű în urmă, că're Posteritate în fine,... Tu <}ici : iertă pe 
Sofia. Dar chiar ierlànd’o, potù uita eű fapta sa nedemnă? Şi în 
totű cadulű, trebue, trebue să publicű íaptulű acella, fie sub ori 
ce formă, .indirectă saü directă; căci nu se póle altű-felű ; tre
bue....

— Dar ea va muri, biata femee !
— Dar eű nu morű din causa eï?
— Fie’ţî milă, bunulű meű tată!
— Mila mea pentru sufferinţele salle, etă ce m’a decisù a’î da 

numele meù şi inima mea; dar eî ’í a fostű őre milă de mine? 
Ori ce ofiensă privată, amű iertat’o, amù uilat’o; dar o offensă 

. publică, şi cu modulű cum s*a facutű, nici o dală n’o polû ierta.
— Unű momentű de rătăcire, bunulű meű tată.
— Când o crimă se comite în prima furie, póte fi iertată; dar 

faptulu acesta s’a săvîrşită cu sânge rece; s’a concepută în li
nişte, s’a discutată în linişte, s’a eseculatű în linişte, în cursù de 
mai multe (jile, între Sofia Au relù şi Gogu.

— Aureln e principalnlű culpabilă.
— 0 sciù ; şi’şî va lua pedépsa meritată ; dar Sofia era őre unü 

copilű? Dar după trei cjile nu s’a răcită sângele ei? Dar în mi- 
nululű d’a pleca la tribunalű ca să më denunţe, o rază de lu
mină n’a străbătută în conştiinţa sa, ca o radă de Sőre p’între 
nuori? Cum! Conştiinţa acelui Jude imparţială şi necorruptibilű, 
pusű de Creatorű ín suí'íletulű omului spre a’lű împiedica de la 
fapte immorale şi criminale, conştiinţa nu'ï a strigată în ulti- 
niulű momentű : «Ce faci, Sofio? Nu vecjî abisulă în- care caijî? 
«Nu vecji că vei omorî pe Costinű alű leű, pe care, silindu’l a se 
«justifica, te va omorî ellű în opinia publică, morte d’o mie de
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«orï mai crudă ca ruina corpului? Nu le gàndescï celö puţină la 
«copiï, pe cari ’ï iubescï aiât de mulíö ? Ştergi într’o secuniă cu 
«buretele ţolă ce-aï scrisă ş'aî făcută 23 ani pentru Sal val ovul ù tëu.»

Spune, Rosa, Conştiinţa eï nu’! a.spusă niinică d’aceslea *na- 
inte d’a më declara formală înaintea Justifie! ca rissipi torit a lit 
avcriî copii lor il?

— Ună minută de orbire fatală!
— Dacă passiunea a întunecată Raţiunea Sofie! în asemenea 

gradă, apoi nu înţeleg! tu, copilulă meă, că femeea acesta a în
cetată a ma! fi Sofia din ’nainte şi după 4 Februarie 1860 ? Şi 
tu cer! a ierta p’acésla femee? Impossibilă ! Cere mórtea mea, 
’lî o sacrifică îndată; nu stărui însă mai multă pentru iertarea el.

«Ved! dar că este impossibil ceea ce cer! tu de la mine; m ar 
despreţui chiar Sofia, cum mô despreţuescă ad! cei ce iaă tăcerea 
mea ca o mărturisire tacită a fapte! nedemne ce mi se attribue.

«Destulă, Rosa ! Credu că m’am esplicată îndestulă. A mai reveni 
asupra aceste! cest iun!, este a*m! face ună mare rëu : este a’mî 
da să beă etető in locă de céiű de nalbă ; este a smulge după 
rană blaslorulă binefacötorä; este în fine a më insulta, credëndu-më 
aşa de simplu, aşa. de slabă, ca să sancţionesă singură o crimă ce 
n’amă romis’o.

«Destulă amă fostă copillă ; treb.ue să fiă ad! bărbată, celă pu
ţină o dală in viaţa mea. Trebue ca Raţiunea să învingă in tine 
Amorulă. Nu fără cuvînlă a pusă Creatorulă Capii Iu d’asupra. 
inirneî. »

Şi cu lóle acestea, nu më Iăsamă a fi învinsă.
Or! de câte or! credemă momentulă opporlună, revenémD asupra 

aceste! cesliunî, tocmai ca Calon in senalulă romană cu celebrulă 
seu i*efren : Dclenda Carlago !

Nervosă de felă, ş’acum irrilabilă in celă ma! înaltă gradă, a- 
desea tata se supăra, se înfuria chiar, când intervenemă in fa- 
vórea ţaţei. într’o di îmT clise răstită :

— Vrei să më omrnor! înainte de limpă ? D’aceea le-amă luată 
cu mine aici? încă ună cuvînlă, şi te trimită in ţeră.»

De atunci n’amă ma! atlinsă córda simţibilă.
Agonia tatălui meă a ţinută ună ană şi douë lunï.
La 19 Iulie trecută, îm! dictă o epistolă către D-ta, cu urmă- 

lórea coprindere ;
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Iubite Costică,
«Olliulă clin candelă s’a sfirşită! înainte d’a părăsi acâstă lume, 

unde fericirea este unű visö, te rogú a împlini ultima mea do
rinţă, d’a publica negreşită celle comunicate ţie verbal în diua 
de 23 Maiű 1883, când amă plecată la Nizza. La revedere în alte 
sfere, unde póte vomă fi mal fericiţi.

Amicultt téü intimă,
Costintt Şoimulescu.

— Ce aï tu mai scumpă în lume? më întrebă tatăl meă, după 
ce termină scrisórea.

— Pe tine, tati-meă ! îî răspunseiă cu lacrămi.
— Ei bine! Jură pe sufietulă părintelui tëü că vei da acéstâ 

scrisóre la adresa eï.»
Esitaiă ună minută, gîndindu-më la Sofia.
— Eramă sigură ! disse elă, surîclendă cu ironie.
Şi rupse scrisórea în mici de bucăţi.
— Jur, tată! jură! jur!
— Nu e nevoe. Amă parola amicului meă că va publica ple

doaria mea, îndată ce va alia de mórtea mea.
Peste o oră, elă îsî da sufietulă pe braţele melle!

\
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