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PREFAŢA

Acumă ş£sse anî, călătorindă prin Italia şi aflân- 
du-rae într’una din celle maî antice a le eî oraşe 
Bolonia, ашй visitatti renumitulă eî Cimitiră, a- 
colo într’una din salonele acestui locti tacitu ce 
servă pentru repausarea cadavreloră, amu veţlută 
busturile familii Baronului Lionelă.

ВипиШ preoţii avu bunătate de a ’raî narra pe 
scurtă, cea-ce cunoscea despre acestă nenorocită 
familie.

Deciţlendu-me acumu de a dă publicităţii' peripe
ţiile familii Baronului, amu alesă limba Ro
mână, ca cu modulă acesta să respuudă totă-d’o-dată 
tributulă recunoscinţeî melle către acestă ospitali
eră şi frumosa ţerră, pe care atâtă eă cât şi ceî-l-alţi 
homogenî aî meî cu dreptă cuvântă aă considerat’o 
totă-d’a-una ca uă adoua a loră patrie, şi se bu
cură din inimă veţlendă că din ambele părţi s’a 
recunoscută sfinţenia legămănteloră şi dorinţele со-
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типе ce unescă pe aceste doue state de aceiaşi 
sortă.

Exprimândă în fine viile melle mulţumirii unui 
amică ală meu şi collegă de cancellarie, care a avută 
amabilitatea de a’mî acorda concursulă seă la acesta 
mica operă, pe câtă se atinge de idiotismulă lim- 
beî Române, ’mi permită a ruga pe stimabilii lec
tori şi nobilile lectore, de a fi indulgenţi către ună 
Hellenă, care d’abia de vr’uă cinci ani deja a în
cepută a face studiu lă limbeî Române.

G. Dimitropolo.

1875, Noembrie 25.



PRIMAVARА
Trecuseră deja 1833 ani de când D-^leu devenise omă, 

primăvara, acostă dulce oră a anului începuse a surîde 
muritoriloră, natura învestită de parfumosa el uniformă 
nimfală voia ca cu modulă acesta să’I console şi să’l for
ţeze să uite amărăciunele ierneî trecute.

Arborii şi plantele încununate de flori, revărsau la cea 
mal mică suflare a aerului nisce parfumurî sublime. Pa
seri de differite specii şi culori, întonaă romanticile lorii 
imnuri, iar milliardele turme din livezile înflorite 
uneau vocele loru spre a lăuda pe marele Creatorii. 
Luminosulă carii ală lui Febus reintra obosită în orbita 
sa, aurindu prin splendidele selle rase surfaţa lui Padus; 
şi, pe când în orî-ce altă stată acellă momeută al anu
lui posseda frumuseţele selle, în Italia însă graţiile pri- 
măvereî coverşescă cu desăvârşire ilusiunea voiagiorulul, 
căci numai dânsa pote a se numi florăria Europei; iar 
Plinius descriind’o în opurile selle avea dreptate a flice 
că aci primăvara este sublimă, că aerulu respiră mai 
multă de câtă expiră şi că omenii suntă mal puţină în 
reiaţi uni cu Haron.
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Ilorologiulu oraşului suna şepte ore din seră, când uă 
galeră cu pândele întinse ce purta pavilionulu Sf. Antoniu, 
traversândiî de la matca sa în interioruia rîuluî, despica 
cu mândrie undele lui Padus, pe a căruia borduri atâtea 
şi atâtea resbele s’au petrecuta , adesea ori riscându 
sorta Italiei, fără a arunca ancora, de două ori urcându 
şi scoborîudu pavilionulu său; când s’a observata de la 
uâ ferestră a unui paiaţa că a correspunsu unu alta sig- 
nala prin ridicarea de trei ori a unei batiste albe şi în 
urmă, ferăstra s’a reînchisu; iară galera sburând ca ипй 
fluture alba a dispărutu din vederea curioşilora cari at- 
tribuiau differite opiniuni în acesta incidenţa.

Veselii şi evlavioşil locuitori ai Padovei rare ori se 
inquietau în timpurile acelea de nisce asemenea feno
mene ; şi, creţlendd că totuia urmeză destinului, după 
puţina ай schimbata subiectuia conversaţiunei; numai 
căpitanuia portului părea că se interesa ore-cum, şi cu- 
getâuda а urmări acela misterd pe саге агй fi reuşita 
pote а’1й desfăşura deca în acela momentu acesta inva
lida austriaca nu urma a săvîrşi cultuia săd către Bac- 
hus deşertânda în onorea sa câte-va butelii de vind 
de Prosseco la uă cavernă din apropiere, unde ori şi cine 
’1й putea afla pe la acea oră.

Domethius, abatele oraşului, urcându-se de dimineţă 
pe predicatoriula Capelei, lăuda minunele marelui mar
tira Georgie, şi chema pe fidela sa turmă de a celebra 
cu mai multă solemnitate acea ţii; prin urmare, nu este 
nici cum de admirata deca fiii spirituali ai lui Pap pa 
uitânda jugula lord şi, neîngrijindu-se câtuşi de puţina
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de stindardul usurpatorului care fâlfâindu pe d’asupra 
capeteloră lord reamintea cruda sortă a patriei Ioni; e! 
se predaă cu evlavie în braţele deboşeuluî de 6re-ce după 
încredinţările abatelui prin intermediulă Sfântului ce se 
celebra, sperau că li se voră deschide cu facilitate por
ţile Paradisului

Timpulă nopţeî de locă nu oprea veselia poporului de 
a’şl desfăşura mantia sa cea năgră. Mii de lumini luceă 
prin sticlele ferestreloră ca stelele cerului; iară sexulă 
irumosă desvolta luxulu pe piaţa Unire! şi bulevarde, 
când nimfa cerului apăru spre a revărsa lumina eî ar
gintie şi a represinta pe pămentă lipsa fratelui eî, So- 
rele călătorindă în cel-l-altă emisferă. Orele se succe
dai! una dupe alta; iară lurainele împuţinendu-se, dis
păreţi în profuudulă întunerică. Veseliile au încetată şi 
toţi plecaţi spre a se preda in braţele lui Morpheă. Miş
carea a succedat’o liniştea iară sgomotulă tăcerea şi nu
mai pe la mieţlulă nopţii tropăitulă paşiloră şi murmura 
rîuluî turbura tăcerea ce domina, pe care numai câinii 
prin lătrăturele lorii părea mai puţiuti respectând’o.

In mijloculu dar acestui atracţiosă momentu pentru 
amoresaţî, permitenise a ne apropia de palatulu de unde 
s’a observată mişcarea batistei albe şi prin njutorulă 
luminel ce revărsa luna, să’I facemă discripţiunea.

Ună edificiu antică, în formă pătrată, compus de trei 
etage şi ornată de uă frumosă teraţă servea de locuinţă 
de iarnă a Baronului Lionel, pe care lectorulă în altă 
parte ’lă va cunosce mal bine; ferestrele precum şi 
porţile selle erau închise afară de uă mică ferestrue ce
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se deosibea a fi întredeschisă, din care străbătea uă 
lumină întreruptă în casa de vis-a-vi întocmai ca uă 
slabă strălucire a fulgerului.

Puţine momente trecuseră şi unu oină, acoperiţii de 
uă manta ndgră, s’a apropiat sub Terestra întredeschisă, 
şi după ce mai ânteiu a aruncată înpregiuru’i uă pri
vire suspectă şi s’a încredinţată că nu este urmărită, a 
lăsată să’i scape uă tuse silită, şi la acestă signală a 
apărută de la acea Terestră un capă; şi, în urmă s’a 
aurită explicită în dialectulu Toscană rostinduse urină- 
torele frase.

— Porumbiţa cea albă a adusă în siguranţă la po
rumbarii nutrimeutulu ei? a întrebată capulă eşită după 
erdstră.

— Da, a răspunsă omulă cu manta ndgră, şi acumă 
este în siguranţă.

— Deră vulturii ?
— Ei aă fostă orbi.
Dialogulă s’a întreruptă şi ună petică de hârtie s’a 

vărlutu aruncată dupe ferestră care s’a reînchisă ime
diată, iară omulă cu manta negră luândă hârtia arun
cată a dispărută cu grabă printr’ua stradă dosnică a 
capitalei.

Acumă este timpă a conduce pe lectoră la Cas- 
telulă Baronului Lionelă, rămasă în posesiunea sa dintr’- 
uă moscenire, spre a putea avea inforinaţiunea exactă 
despre densulă, după cuină acăstaamă promis spre a nu 
pierde mitulă (gemulă) Ariadnei, scuflendu ne dăca acăstă
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naraţiune a fapteloră ne forţdţlă de a ne înapoia cu 12 
ani in urmă de epoclia ce acumă amu descrisă.

SECOLUL XIX-LEA
Secolulti 19-lea număra 21 de anni iară ultima lună 

a acelui ană d’abia succeda pe cellii ală un-spre-^ecelea 
frate аШ el; Ploi şi (lăpeţlî асорегёй globulă păraentu- 
lui ; uă iarnă grea se prevestea; de dimindţă tunetele şi 
fulgerile au silită pe cultivatorii comunei Bella să pă- 
răsestă plugurile şi să îngrijdsca de încăltfitulă vetrei 
loră, in juruiţi căria urma a se aşeţla familia spre a 
asculta pe moşulă povestindă isprăvile sdlle, iară pe bu
nica despre relaţiunile sdlle cu pricolicii, şi cu tote a- 
cestea cine nu putea simţi plăcuta mulţumire în facia 
unei asemenea vieţi patriarhale.

Acestă cumună locuită de 120 familii, proprietate după 
cuină s’a (lisă a Baronului Lionelă, se considera una 
din celle mal agreabile provincii, clima sănătosă, aspec- 
tulu romantică şi unu orisontu bogată aă fostă celle 
mai esenţiale graţii naturale, uă pădure ddsă şi umbrosă 
ce oferea ospitalitatea biareloră sălbatice servea locă 
de vânătore Baronului. D’asupra unul ddlă se tfărea de 
departe vecbiulă castelă ală proprietarului, construcţie 
antică şi după care de şi secoliî au ştersă albeţa după 
muri cu tote acestea însă nici uă piatră chiară era miş
cată de la loculu ei; şi după cuină se vede acestă edi-
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ficiă n’avea fragilitatea halei capitalei nostre, ce la primea» 
mângâiere a ernei s’a contusiată.

Arbori înalţi de platani şi chiparoşi se întreceu de a 
atinge vârfulă castelului despre celle trei coste alle selle, 
pe câodă cea d’a patra, adică a antreuluî erea liberă şi 
numai în vestibulă se destingău scheletele unoră tran
dafiri şi alte plante aromatice, şi pe câtă porţile edi
ficiului erau de uă mărime proporţionată, ferestrele erau 
de uă formă aşa de mică în câtu cu dreptu cuventă va 
indigna pe arhitectulă epocii nostre. La porta curţii era 
aşezată ca uă statue, udu fiu negru аШ Arabiei devenită 
şi acesta în posesiunea Baronului dintr’uă moscenirer 
şi cu tote că acestă castelă servea de locuinţă de vară, 
nimicii n’a poprită pe Baronulă să mergă ca din preună 
cu supuşii săi clăcaşi să celebrele $iua nasceril selle 
chiaru în loculă acela unde acumă vr’uă jumătate se- 
colă a văzută lumina. Să profitămu de occasiune a tra
versa în interiorului castelului unde vomă cunosce pe 
nobilulă nostru Italiană.

Intr’una din camerile unde se află uă mică biblio- 
thecă pe lângă unu birou vedemă pe Baronulă repau- 
sânduse pe ună fotoliă şi cu lăcomie citindă rândurile 
unui jurnală, şi pe cândă densulă nu împlinea de cât 50 
ani ai etăţii sălle, uă umbră măcară de dovadă exista 
că părulă mustăţile şi barbişonulă săă ară fi fostă vr’uă 
dată de culore negră; cu tote acestea însă la ânteia 
vedere se observa într’ânsulă caracterulă militară. — 
Nasulă săă cellă curbă şi fruntea cea lată dovedăă spi- 
ritulă, iară surâsulă şi ochii săi cei mari desemnaă sin-
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ceritatea şi bunătatea sa, părea a fi cu desevărşire pre 
ocupata cu lectura jurnalului ce ţinea în mâinele sălle.-

In camera de alăltăerl pe uă sofa de uă tapiţerie 
bogată sta socia Baronului fiica unei familii aristocrate, 
lucrându la uă brod&rie pe care fără îndoială voia a o 
presenta Baronului cu occasiunea aniversării ţlillel nas- 
ceril selle. Lucia (astu-fella se numea) de şi cu vr’uă 
ţlece ani mai mică de câta Baronuia părea însă mal 

jună, pe facia el se juca graţiile şi în fladarft timpula 
voia să arunce la piciorele ei odorurile naturel. Pe două 
scăunele staa făcenda lectură cel duoî fii aî săi singu
rul fructa а pânticilora el în interviiluia vieţel selle 
conjugale de două-ţlecl de ani.

Ludovica in etate de duoI-sure-(lece ani, corpolenta 
şi gânditora dovedea una caractera decisiva şi îndrăs- 
neţa, pe cândâ frumoşii săi ochi devinaa sinceritate şi 
aplicaţiunea sa la ашогй, iară sora sa Roşa în etate cu 
patru ani mai jună de câta densula ale căria bucle 
castanii se lăsau cu abondenţă pe umerii săi de ala
bastru fisiognomia ei totO-d’a-una surâfleudă dovedea 
uă inimă fragetă iară frumuseţea figurii sălle angelice 
nu lăsa cea mal mică îndoială că în intervaia de câţi
va ani se va prenumăra între junele cari să distingăfi 
prin rara lortt frumuseţe.

— Tăcerea ce domnea fu întreruptă de graciosa Roşa 
adresânduse către muma sa:

— Pote că va muri micula şi frumosuia шей сапагй 
care încă de erl n’a voita а lua hrană?

— Nu te nelinişti fiica mea ’i a răspunsa cu bună
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tate muma sa, pote că şi densulă are momente de in 
trista re.

— Şi cu tote acestea totă-d’a-una a fostu veselii.
— Atunci derOi, veţi! dăcă are hrană, şi pe dată mi- 

culu îngeraşi a sburatii către frumosa sa păsărică, iară 
muma adresânduse către Ludovicii Га întrebaţii cu pa
siune.

’ŢI al preparată, copiluld шей, gratularea pe care eşti 
datorii a adressa cu occasiunea de mâine bunului tăă 
părinte ?

— Da scumpa mea mamă a răspunsă Ludovică, şi nu 
este aşa că buuulă nostru părinte are să ’ml facă ună 
frumosă cadou? dorescă însă din inimă ca şi acela ală 
Rosei să nu fie inferioră de ală meă.

Fii liniştită Ludovică că părintele vostru totă-d’a-una 
a îngrijită de a recompensa frumosa ta conduită.

Acestă dialogă dintre mama şi fii s’a întreruptă din 
causa sgomotoseloru şi sălbaticiloră lătrături ale câine
lui, ce erea de o mărime grosnică, care în vestibulă din 
preunâ cu arabulă făcea santinelă, cândă, ună servitorii 
a anunciată cu respectă Baronului, venirea unul străină 
cerândă asilă în castelă.

Făceţi’lă să intre ţlise Baronulă servitorului şi se’I 
procure cameră încălzită şi nutrimentă bună, iară dd- 
ca va voi să mă vaflă puteţi să ’lă Introduceţi după 
amiază.

Numeroşi servitori şi servitore se aflaă în mişcare 
occupânduse fie-care cu arangiarea prânzului, şi d’abia 
pe la 4 ore postă-meridiane aă reuşită de a Mă pre-
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găti. De departe încă odorea alimenteloră irita stoma- 
chulă flămândului şi astă-fellă Baronulă părea a avea 
îndestulă apetitu gustândă mai cu sămă din carnea vâ- 
naturiloră ucise chiară cu mâna sa. Diferite vinuri scumpe 
staă arangiate pe masă la care niminea altulu luase 
parte cu familia Baronului de câtă numai ипй june străinii 
care pierţlându’şi averea în cărţi, suntă аситй vr’uâ 
câte va ţjille de cândă se află în ospitali ate pe lângă 
acostă nobilă familie care se împărtăşa de întristarea 
sa şi din preuuă cu densulă distribuia bucuriile ei.

Fiindă-că însă acestu străină va juca ипй rolă seriosă 
în evenimentele de care va fi isbită familia Baronului, 
să ne fie permisă a da lectorului ore-care informaţiuni 
despre caracterulă acestui omă.

D’abia număra deja etatea de treizeci ani, fisiogno- 
mia sa de şi ’lă arăta a nu posseda răutate cu tote a- 
cestea fisiognomistulu aru fi putută fără multă osteuelă 
descoperi că sub prefăcuta sa bunătate se ascundea rău
tatea din preună cu viclenie, pasiuni ce cu timpulă ur
mau a influenţa cu gravitate asupra familii Baronului 
de câtre care densulă a fostă ajutată. Fiă ală unei ta- 
milii ce mulţi an! se occupa cu comerciulă în Odesa 
unde ’şi petrecuse cea mai mare parte din viaţă, înce- 
tândă din viaţă părinţii săi, se aşezase în Veneţia ca în 
misteriurile acestui oraşiă să cheltuiască uă avere con
siderabilă. Vorbia puţină şi ruina în care Га târâtă pa
siunile din causa educaţiunei selle negligiate, pe d’o 
parte îi umiliră ori-се fellă de sentimentă nobilă iară 
pe d’alta îl întărâtase viciurile în asemenea gradă în
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câtu urma а ’lă refusa сЫагй braţele părinţiloră săi 
с!ёса din nenorocire nu se ascundea sub manta viclenii.

— Permiteţi’ml, Domnule Baronii, а lăuda vinurile, 
nenorociţii Ruşi nici au visată chiară acolo ună aseme
nea nectară, a (lisă adresândă uă ochiadă vicleană asu
pra Baronel.

— ’Ţl mulţumescă, iubite, răspunse Baronulă, acăsta 
se datoreţlă naturei ce a dotatfl nenorocita nostră pa
trie cu cea mal frumosă climă, acolo însă se deşertă 
mal multe pahare de ceaiă seă vină.

Este adevărată răspunse ospitaliatutu, blestematul ceaiă 
într’uă nopte a ridicată viaţa nenorocitei inelle mume, 
şi a ltsată de a eşi din pieptu’I ună suspină.

Nu înţelegă Domnule, a (lisă Barona intrândă şi densa 
in conversaţiune, cumă erea posibilă ca acăstă inocentă 
băutură să căuşele mortea mumei D-tale?

Da, nobila Baionă, s’a grăbită de a adăoga, şăsse 
luni numai trecuseră de la mortea răposatului meă pă • 
rinte (repetând suspinulu săă) iară muma mea în timpulă 
lungiloră nopţi de iarnă în Russia, ceaiulă a fostă sin- 
gurulă iubită companionă ală ei. singura consolaţiune a 
întristării el, şi cu tote acestea într’uă nopte fatală de 
Ianuariu d’abia deşerta ală treilea pahară cândă, ună 
ţipătă sfâşietoră m’a atrasă din meditaţiunea imul u- 
vragiă cu care mă occupamă în acellă momentu ; amă 
alergată în ajutorulă el din preună cu mediculă che
mată atunci îndată, deră val! atâtă amorulă meă filială 
precumă şi arta medicului fuseră Zadarnice, căci după
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trecerea de două ore, ипй cadavru în 1осй de mamă {la- 
cea pe braţele melle.

Ah! tristă. Domnule, a ţlisă Barona care a emoţio
nată la estremitate naraţiunea străinului, ddru atunci 
fără îndoială a fostă otrăvită ?

Numai D-ţleă scie, respectabila mea Domnă cumă să 
n întâmplată căci Poliţia care de diminăţă occupându-se 
cu instrucţiunile, nimică n’a putută descoperi iară omo- 
râtorulă el, deca să va presupune că ceaiulă a fostă o- 
trăvită de cine-va, numai înaintea ProvidenţiI, acestui 
înaltă jupecătoră este datoră a da cuvântă de crima 
sa — (şi negreşită înaintea acelluia numai de ore-ce. 
inumanulă fiă ală el o otrăvise (cu intenţiunea numai 
de a intra în posesiunea sa acea colosală avere părintescă).

Baronulă voiudă a schimba subiectulă conversaţ.unel 
spre a distra oreşi сити impresiunea tristă causată din 
acestă naraţiune, s’a ridicată densulă ânteiă de la masă 
pe care Гай imitată şi ceî-l-alţl comeseni orientânduse 
către mica sala de priimire de vis-a-vi; — iată timpii 
Domniloră, a tfisă Baronulă să facem fi cunoscinţă cu 
strâinulu nostru sosită aici de câte-va ore, şi sunândă 
a ordonată cellul d’ânteiă dintre pagii înfăţişată, să 
conducă acolo pe strâinulă necunoscută.

Bărbată corpolentă avendă etatea patruzeci ani cu 
îmbrăcăminte curiosă, a apărută în antreă şi salutându 
cu modestie sta ca uă statue ca când ară fi aşteptată 
să esecute vr’ună ordină.

— Intraţi, Domnule, a ţlisu Baronulă făcându’I semn 
să şe^ă.
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Vă mulfumescă a răspunsă acesta şi îndreptăndu-se 
spre се11й d’ânteiă scaună pe care cn timiditate з’а a- 
şe(lată.

La ce împregiurare datorămă, Domnule, onorea visiteî 
Dv. a repetata Baronulй priivind pe streinii.

Oh! Domnule, într’una prea nenorocită a răspunsă a- 
cestă tremurând, sunt victima unei bande de tâlhari care 
prin(lându-mă şi jefuindu-шё de averea mea d’abia a- 
stă-^I în fine, după ua arestare de două-ţlecl gliile, m’a 
lăsaţii liberii în pădurea vecină, sufferinţele melle ară 
fi fostă mal mari daca, graţie Providenţei, unu călătorii 
pe care din norocită întâmplare amu întâlnită, nu mi se 
făcea conductoră penă la acăstă villă, şi dăca Excellen- 
ţia vostră nu’ml da ospitalitate în castelulă vostru.

Şi patria D-tale este Neapolulă a ţlisă Baronulă, re- 
cunoscendu’lă din dialectulă de care usa.

Da, nobile Domnă, acum vr’uă lună plecasemu d’a- 
colo mergendă la Trieste prin Bolonia aventfă cu mine 
suma de 20,000 franci când, pe drumă iată acea no
bilă bandă simţindă mica mea avere m’a atacată prin 
arme şi după ce m’a prinsă şi m’a condusă în pădurea 
de alături ’ml-a răpită banii obligându-тб apoi a o ur
ma penă astă-^I, când d’abia, după cumă amă ţjisă, s’a 
îndurată a mă lăsa liberă în pădurea de alături, şi uă 
pâine uscată pe care amă plătit’o una mie ludovici.

— Aşea dâră Domnii D-tale de erl nu este de locă 
de mirare că chiar astă-seră să caute în villa ndstră 
provisil, a ţlisă Baronulă.

— Oh! nu crede tată a (lisă frumosa Roşa care cu
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attenţiune asculta pe streinii, acel omeni răi nu se potu 
apropia de Castelulă nostru, căci arapulu nostru şi Hec- 
tor ar pedepsi amaru îndrăsnăla loră.

— Da mica mea, a adăogată streinulă, apoi chiar in 
icellii momentă au luaţii uă altă direcţiune şi acum pote 
(ă se află prea departe de noi, se temu de poliţia au
striacă şi nu le convine a se espune aşa de lesne.

In totii intervalulu acestei conversaţiunî Barona şi 
Ludovic tăceă ascultândii cu întristare sufferinţele ace
şti! omu şi singurulă indifferentă părea cellă-l-altă os- 
pitiliată care întrerupândă tăcerea pentru unu momentii 
a întrebată pe personngiulă de sub numele de Yalerino 
celR-ce se recomandase de comerciante Napolitană.

— Si ereau mulţi la numără Domnii briganţl ?
— ţ)ece, Domnule, a răspunsă acesta, a doua tfi în

să după robirea mea patru dintr’ănşii aă luată direc
ţiune cu totulă necunoscută mie.

La acestă întrebare aceste incorporate răutăţi ascunse 
sub voalulă vicleniei s’aă fixată cu chipă misteriosă şi 
pe când aă jurată ca fie-care în parte să lucreze în 
contra acestui generosă Baronă cellă ce le-a offerită o- 
spitalitate, care departe de a bănui că aceste două vi
pere pe care le-a încălzită în senulă săă, urmaă a’I 
străpunge inima, nu înceta de a menagia pe ospeţil săi 
adresându le differite cuvinte amicale şi pline de bună
tate spre a consola întristările ce le-aă causată neno
rocirile lorii.

Pendula suna orele succesivă unele după altele, pe 
când differite subiecte se discutaă între familia Baronu-
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lui şi streinii, iară principal ulii întrevorbirel a tratatu 
despre poliţiă şi mal cu seină decpre regretabila posi- 
ţiune a Italiei, şi ast-felfi sosindu miefluld nopţii ВагопиШ 
şi familia sa, urându bună nopte streinilorfi s’aa retrasa, 
în camerile loru, după ce mal ânteia s’a data ordine 
de a se offeri paturi odihnătore ospitaliaţiloru.

Uă femee de cassă a condusa pe Ludovic şi pe Roşi 
în camera lord după ce mai ânteia ambele aceste fiinţi 
inocente au îmbrăţişată mâna părinţiloru loru şi a stre- 
niloru şi puţine momente în urmă a dominatu în Oi- 
stela uă tăcere mortuală.

R A P I R E A
Nisce nuorl deşi şi turburaţi асорегеай ancă de di- 

minăţă frumosula orizonta ala Italiei, uă căţă îndesată 
domina pe întreguia arrondimenta ala Castelului nobi
lului nostru italianu. şi pe colibele locuitorilora raionu
lui săa , şi într’una cuventa data de 6 Decembre, ţii 
nenorocită pentru familia sa, ornamenta de doliu eşise 
din camerile el nopturne; servitori şi servitore înspăi
mânta ii se adunau în curtea Castelului, iară figurile loru 
descriaa groza şi spaime şi semnurile cruce! succedad 
surprisa şi exclamaţiuuile la vederea înaintea lord a vic- 
timelora sângerânde Abei (ast-felu se numea arabuld) 
şi Hectord ambii ţlăcenda la pămentd fără ca vre-unuia 
din cel presinţl acolo să potă înţelege causa morţii lord, 
cu tote acestea tragedia causel mărea pe nesimţite a-



— 15 —

dunarea mulţime! aşea, în câtă în puţine momente în- 
trega curte a Castelului s’a umplutu de locuitorii spăî- 
mântaţl carii se типсёй de a explica în differite moduri 
icestu abominabilii fenomenu, pe când cea mai mare 
jarte dintr’enşiî s’au convinsii pe descoperirea abatelui 
are ’l-nu încredinţată că acestu отогй a fostă provo- 
ată chiar de sf. Ierarh Nicolae prin spada sfântului 
■ipostolă Petru, neîngăduindă păgânului arabă (de şi 
«Testa a îmbrăţişată deja christiaoismulă) de a’I offeri 
necontenită tămâe în templulă săă din vecinătate.

Ţipetele şi sgomotulă ай silită în fine pe Baronulu 
dea cere informaţi uni despre causa ce aşea de dimi- 
ndţb invită grupele locuitoriloru în curtea Castelului, 
când uă servitore ’l-a comunicată cu jale odiosa scire 
despn mortea celloră duol fideli paşnici al s6I.

—' iji cine a avută cutezanţa în Castelulă raeă de а 
comite uă asemenea crimă a strigată turburată Baro- 
nulă dinVacăruia voce deşteptându-se Barona şi aflându 
incidenttfu ca când ună durerosă presimţimântu ’I pre
zicea că aiortea acestoră fiinţe venea să se undscă cu 
uă desastrosă fatalitate de familie, a tresărită îndată şi 
precipitându-se pe cellă d’ânteiă scaună а ordonată ser- 
vitorel ce âncă se afla înaintea eî, de a face să fie gu- 
bernanta fiiloru săi; care însă fu groza şi alarma ce a 
coprinsă Castelulă, cândă după cercetări vane s’a des
coperită că joviala Roşa, îngerulă familiei Baronului, 
bucuria şi speranţa Baronesel a dispărută râpindu-se de 
miserabilulă acella care cu uă (U înainte ceruse a^lilu 
în Castelă, fie care ’şî pote imagina.
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Nenorocita Baronă nici chiar n’avuse timpii de a se 
învesti, când acestă durerosă scire a străpunsă ca unu 
pumnală inima sa maternă, Roşa! a strigată şi coprin- 
flendu-se de nisce spasmuri violente a căzută leşinată; 
părulu el cellă lungă buclată se vărsa cn negligenţă pe 
umerii săi şi acoperea îq parte figura ei cea palidă. 
cu tote acestea intr’ună nimici nu diferea de unu ca
davru, şi mulţimea femeilorii ce se strînseră pe Ungă 
densa dându’I ajutoră în zadară se inunceă de a o re 
întorce la viaţă.

Baronulă la acăstă aurire fără a pierde ună momeau 
chiar, se învestesce cu grabă ’şi ia armele şi ese (in 
Castelă, invitândă totu-d’o-datâ pe fidelii săi ţărratfca 
înarmaţi să’iă accompanieze spre urmărirea tâlharibră, 
ceea-ce toţi într’o unire aă şi făcută ; şi cu tote că penă 
într’ună timpă spera descoperirea, uă ploe însă *e că
dea în torente urmată .de nisce tuuete şi fulgire aă 
poprită uă perquisiţiune generală, şi ast-felă, nenoroci - 
tulă invalidă, coprinsu de cea mai grozavă întristare s’a 
întorsă la castelulu săă ca din preună cu so^ia sa să 
plângă fatalitatea familiei, ca din lacrămile ce va vărsa 
să afle consolaţiunea pe care o simţea indispensabilă 
căci greutatea durerii mortale îl apăsa pieptulă.

Ună doliă complestă împărăţea în Castelă şi uă tă
cere mortuală domina în totu raionulă şi numai gemă- 
tele nenorocitei Baronese răsunaă in camerile acelea 
unde cu puţină mal ’nainte bucuria şi fericirea desfâtaă 
patriarhala şi simpla viaţă a familiei Baronului ce acum 
este isbitâ de grave nenorociri.
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Epistola urmâtore găsită a doua ţii, a provocata nuoă 
cercetări vane, ţlâdărnicite pote din causa seriosităţii cu 
care o mărturisimfi, guvernulu Suverana stăruia a are
sta pe răpitorii nenorocitei Iiosa.

Iată coprinderea epistolei :
«Generosuîe Domnule Baronii !

•Providenţa ’ţi-a dăruitu avere considerabilă şi uă 
«mulţime de bunătăţi, pe cânda opta creaţiunî de ase- 
«menarea D-tale sunta lipsite pote de pâinea diu tote 
«filele şi de aceia de locii nu vă veţi întrista dcca îin- 
«părţirea greşită a Providenţa, muritorii îndrăsnescd de 
«a 6 corigeaprin scădere. Amorula paternela te va forţa 
«de a rescumpăra pe scumpa D-tale Roşa prin bagatela 
«sumă de trei mii luidorî. Decă acestă rotundă sumă nu 
«se va număra în termenu de cinci ţlille, prin mi^locula 
«cella maî secreta către tovarăşula nostru care va adă- 
«sta în pădure chiar la locuia unde acuma vr’uă 20 flille 
«a’ţi ucisa căpriora, care spre încredinţare vă va confia 
«signalula «Fulgeruia» atunci fără îndoială că nenoro- 
«cita Roşa va împodobi haremulu vre-unul africana negru.

«Cu tote acestea vă ureţla ca Providenţa să vă dă- 
«ruiască atâta voă şi scumpei D-tale soţii ţlille fericite* 

«Fosombroni şi compania».

Acăstă epistolă a causata uă vie emoţiuue atâta Ba
ronului şi soţiei sălle, şi cu tote că termenulfi accordata 
«rea forte scurta, iară suma cerută nu aşa bagatelă» 
amorula paternela însă a nimicită dificultăţile iară fi- 
delulu intendenta ala Baronului la ţlioa fixată s’a aflaţii
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la loculu destinaţii gata din preună cu banii; din ne
norocire însă persona care urma a da signalulu n’a a- 
părută, jandarmii şi agenţii justiţiei cari urraăreă pe 
tâlharii Ч-aă forţată de a se depărta din preună cu prada 
loră, şi ast-felin şi acăstă ultimă speranţă, care surîdea 
nenorociţiloră părinţi, s’a stinsă cu desăvârşire.

Uă lungă serie de ani trecuse fără ca denşiî să aibă 
vr’o cunoscinţă de sorta fiicei loră de şi nici unu mo- 
mentă nu încetaă căutând’o.

DOI-SPRE-DIECE ANI
Duoi-spre-ţlece ani de tăcere şi întristare trecură de 

când familia Baronului trăia în doliă şi melancolie, su- 
rîsulă rare-ori saluta busele nenorociţiloră părinţi pe 
faţa cărora se desemna durerea inimei loră.

Sclavia patriei loră şi pierderea Rosei aă slăbită a- 
tâtă de multă pe Baronulă şi d’abia caracterulă săă mi
litară şi simţimentulă religiosă îlă ajutaă de a se lupta 
în contra acestoră mâhniri ce apăsaă fruraosa sa inimă. 
Barona, ca femee a resistată mai puţină la durerile lip
sei, uă ţii chiar nu trecea ca torente de lacrămi să nu 
verse vestejiţii săi ochi; mari şi zadarnice stăruinţe s’aă 
depusă spre a face să dispară ori-ce’î causa suvenirea 
Rosei răpite, căci privirile rătăcite ale nenorocitei mume 
la fie-care secundă căuta pe fata ei; întreba cu pas- 
siune pe primele rose unde ascundă acestea pe suriora 
loră, şi ori-ce sgomotă 4 causa uă durerosă emoţiune
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sistemului ei nervoşii; iară când morfeii uă atrăgea îu 
braţele selle, nisce visuri întrerupte turburau fantasia 
el; cât,e uă dată se descepta spre a’şl face rugăciunea, 
iară alte ori ca să invoce lacrămile spre a linisci inima 
sa, ce suferea oribila, Dumneţleulă meu! strigă adesea 
în mijloculii nopţel, redăm! pe Roşa pentru ипй momentă 
şi’ţ'i voiă sacrifica restulă ţlileloru vieţii melle. Frumo- 
sulu el păru se albise iară foculă ce în genere consuma 
inima ei maternă atâta de multu uă slăbise în cătu miş- 
cându-se machinalmente ard fi luat’o nestine mal multu 
de unu scheletu de câtu de uă fiinţă umană. Nici uă 

, bucurie, nici uă consolaţiune nu arii fi fostă capabilă 
de a diminua întristarea el şi a vărsa untu de lemnii în 
acăstă lampă ce începuse a se stinge, şi numai bine
facerile cari n’aă îu cetată de a consola pe sufferinflî, 
’I offereaă uă uşurare momentală.

Ludovicii, de şi în etate când pasiunile şi nenorocirile 
nu se potii înrădăcina a simţită şi dănsulă uă adânca 
mâhnire, când nu mal vedea lăngă densulă pe sora sa, 
tovarăşulă aniloră săi de copilărie şi părtaşea jucăriiloră 
sălle, se coprindea de uă misteriosă şi neexplicabilă me- 
lancoliă. Adesea întreba pe muma sa despre întorcerea 
Rosei (căci singură densulă ignora răpirea, găsindă de 
cuviinţă părinţii săi de a ascunde acestu secretă,) altă dată 
iară, vedea pe muma sa scăldată în lacrămi, frumoşii 
săi ochi vărsaă cu abondenţă mărgăritarulă inimel ce 
sufferea; «cellă puţină dăca dăusa preferă streinăiateaj 
permite’ml să mergu acolo uude ea se află şi suntă si
gură că mă voiă întorce cu dânsa,» şi cu aceste cuvinte
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ale inocenţei sâlle copilăresc! devora în neştiinţă’! inima 
părinţiloră sâl; Patru an! trecură ast felii de la epocha 
când nenorocita Roşă devenise prada tâlhariloră, când 
Baronulă şi soţia sa au îmbrăţişată cu lacrămi pe sin- 
gurulă fructă ală familie! loră, Ludovic avea necesitate 
de uă educaţiune maî superioră pe care în (ladară ară 
fi căutat’o în senulă familie!; şi prin urmare s’a decisă 
şi *lă-a trimisă la Paris spre a’şl săvârşi studiulă în 
dreptă la care simţea uă applicaţiune particulară. După 
plecarea sa desperarea păriuţiloră se! era la culme, la- 
crămile umplâă ochi! ambiloră. iar Barona, ca cănd uă 
presimţire î! spunea că se despărţea pentru totă-d’a-una 
de acestă fructă ală inimeî stile, nu putea a se susţine 
şi aruncendu-se in braţele lui îl repeta: scrie-ne flulă 
meă maî desă, rogăte pentru sora ta şi păstrâză acestă 
imagiă ca ultimă suveniră ală acelia care ’ţf-a dată lu
mina şi care ignoră deca aici saă în altă lume urmeză 
a te revedea, mergi fiulă meă, şi căldurosa benedicţiune 
te va urma pretutindenea.

Or! cine ’ş! pote imagina emoţiunile une! familii în 
asemenea împregiurărl, cari! nu puţină effectă aă făcută 
şi chiar asupra Baronului ală căruia caracteră militară era 
ore-cum dificilă de a fi biruită, îmbrăţişând şi acesta 
pe fiulă sâă ’lă-aă acoperită de sărutări, şi pe când 
ochi! sâi scânteetor! ereaă gata de a trăda pasiunea i- 
niineî selle, cu voce tremurândâ şi înăbuşită a adăogată 
lui Ludovic, Da! merg! fiulă meă, şi nu uita că datori! 
sacre te voră chema într’uă (li pe aceste câmpii. Iată. 
d’asupra capeteloră nostre fâlfâe stindardă streină, pa-
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tria, acostă mare familie a cftria eşti membru, suferă, 
lanţurile sclaviei şi de la voi asceptă într’uă ţii onorea 
şi libertatea el, şi ипй greu suspină a înăbuşită vocea 
patriotului Italiană nepermiţendu’I a termina cuventulu, 
iară Ludovică care cu mulţumire întreprindea acestă 
primă ală săă voiagiă, întocmai ca golaşile rândurice 
când pentru ânteia oră sboră din cuibulă loră, simţea 
dureri oribile în inima sa şi adesea ’şl ştergea şiroele 
de lacrămî ce curgeă din ochii săi. Iu raijloculă unoră 
asemenea emoţiunî Ludovic îmbrăţişândă pe părinţii săi 
s’a aruncată în trăsura ce’lă aştepta şi care urma de 
a’lă conduce până la Galeră, după ce mal ânteiă prii- 
mise epistolele necesarii de recomandaţiune carii urmaă 
a deschide uşile Binquieriloră şi a amiciloră familiei 
sălle; iară după puţine momente trăsura pe care Baro- 
nulă şi Barona o urmărea cu privirea cotindă după pă
durea din apropiere sa făcută nevăţlută.

DISTRUGEREA
Este timpiilă de a conduce pe lectoră totă acolo de 

unde l’amă lăsată spre a nara celle petrecute în acestă 
intervalu. Aă trecută deja duol-spre-ţlece ani de cândă 
Roşa a fostă răpită şi optă ani de cândă Ludovică sa
lutase familia sa mergândă la Paris. In totă intervalulă 
acesta curierulă aducea adesea noutăţi de la junele stu
dentă consolândă inima Baronului şi a soţii sălle, 
nici uă sciinţă însă despre fiicarăpită ajungea pînă la

l * ACADEMIEI #)
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denşif şi nici uă speranţă maî hrăneă despre reaflarea 
el. Epoca a foştii totii aceiaşi pe care am ti descris’o la 
începutulă aceste! naraţiuni; ’şî aduce aminte lectorulă 
traversarea galerii, signalulă dată de dGnsa, mişcarea 
batistei din palatulă Baronului, ргеситй şi dialogulă 
misterioşii ce a avută 1осй în mieţlulfi nopţii. Pentru 
tote aceste fapte misteriose ne vomă grăbi a le da ex- 
plicaţiuue.

Unu complotă de revoluţiune avendă centrulă în Ve
neţia şi respâDdinduse în differite alte părţi, avea de 
scopii de a esecuta actulă acella ce d’abia la anulă 1870 
a reuşită, adică unitatea Italiană. Fiindu-că însă multe 
se cereu şi puţine se depundă, intenţiunile complotului 
au făcută naufragiă înainte încă de a se face cunoscute 
$i chiară Italieniloră; amă văzută deja mal înteiă unde 
se dirigea galeria care cu puţină mal nainte o văţlu- 
rămă sourândă ca ună fluture înaintea nostră şi ce rela- 
ţiune există între densa şi palatulă Baronului.

Vasulă încelândă curiositatea autorităţilor austriace 
’şl a urmată fără obstacole plutirea puţine mile departe 
de Padova unde, profitândă de întunericulă nopţei şi a 
posiţiunel solitarie cu grabă a scosă la bordă povara 
compusă de prafă de puşcă şi arme, şi apoi a continuată 
drumulă lăsândă un oină numai spre paţja periculose* 
selle mărfi. La primulă şuerată, care s’a repetată în- 
tr’unu modă sinistru în ambele borduri ale rîulul, ună 
omă de ună stată mică apropiinduse de pasniculă ce 
făcea santinelă lengă povara sa, ’I a adresată întrebarea 
nrmărorc.
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— Sunteţi Lorenţă commandantele Bastimentului?
— Da.
— Deră povara?
— Ea este înaintea nostrâ.
Şi fără a pierde timpii a făcuţii să vie carele ce aş

teptai! în pădurea de alături carii distribuindă într’uă 
clipă povara ай luată direcţiunea către Oastelă într’ale 
căruia boite au şi depus’o cu attenţiune. Generosulă 
commandante а!й Bastimentului iniţiată de misterulă 
complotului, cu pericolulă averii şi vieţii selle şi a în
deplinită de minune misiunea, iară adoua ţii după acdsta 
aă predată epistolele cu care a fostă însărcinată şi a 
cărora conţinută chiară şi penă astăflî a rămasă secretă.

’Şî mal aduce asemenea aminte lectorulă de acellă 
Scelerată matrucidă pe care Га cunoscută de ospitaliată 
în Castelulă Baronului în ţlioa fatală cândă s’a răpită 
Roşa; Malatesta astu-fellă se numea, acestă odiosă fiinţă 
s’a grăbită de a ofteri serviciulă său diabolică în acellă 
momentă critică familiei Baronului prefâcenduse că par
ticipa la întristări, n’a întârziată de a poseda amorea 
acestei nobile case şi neavendu aţlilă m altă parte s’a 
ataşată pe lengă Bironă unde mal târţliă ’lă vedemă 
nu numai administratoră generală al aftacerilor Baro
nului ci a reuşită de a subjuga şi chiară inima nobilu
lui Italiană. Traversarea galerii uă cunoscea forte bine 
şi chiară dânsulă a fostă acella care din paiaţă a dată 
signalului prin batista cea albă, şi fiindă-că în Zilele 
acelea poseda suma considerabila ale Baronului, sufle- 
tulfi săă cellă satanică a creZută că putea trăda pe
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protectorului său spre a’I sustrage averea, şi fiindă-că. 
intenţiunile mârşave putinii timpii rămână iufructuose în 
inimile celle negre, a doua ф printr’uă epistolă anoni
mă preda la ruină şi la morte pe acella care o dinioră 
îl offerise a^ilu şi viitorii, palpiturile conştiinţei unui 
matrucidii suntu slabe, iară sustragerea de puţină me- 
talft Гай făcută mal sălbatică şi de câtă tigrulă 

Epistola anonimă, după cumă erea probabilă, n’a în
târziată de a’şî aduce tristele ei resultate. Ună deta- 
şamentă de jandarmi, agenţi poliţieneşti şi procurori 
încă de dimineţâ încougiuraă Castelulă Baronului. Per- 
quisiţiunile făcute aă constatată pe nenorocitulă Baronă 
accusată de înaltă trădare; de şi acesta apparţinea cla- 
seloră celloră mal aristocrate cu tote acestea ca pe 
orî-ce simplu fâcătoră de rele Гай accoperită de fiare 
şi a fostă aruncată în temniţile celle mai întunecose. 
Iarba de puşcă, armele şi epistolele aă fostă secuestratc, 
Castelulă după ce Гай jefuită s’aă predată incendiulă 
şi averea sa întregă a fostă confiscată. Iară vrednica 
de jale Baronă a fostă condusă fără simţire la locuinţa 
preotului satului, unde după trei ^ille în urma и noră 
spasmuri convulsive şi lipsită de ori-се ajutoră medi
cală, ’şî a dată sfârşitulă pe modestele perine în mâi- 
nele bunului preotă şi astă-fellă acolo unde altă dată 
împârăţea bucuria şi fericirea, mal târfliă bufniţile prin 
cobitorele şi tristele loră glasuri nopturne jeleă sorta 
familii Baronului.
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STUDENTULO
Multa mal târziii Ludovicii aflase acestă fatalitate a 

familiei şi cu tote că gravitatea nenorocire! erea maî 
pre susă de orl-ce consolaţiune, din norocire acumii 
devenise bărbaţii şi pieptulu său putea resista în contra 
acestoră stâne! ale sbrteî. «Suntă june ф’сеа şi voiţi 
putea lucra ca cellă puţinii să scapă pe tatălu meii, 
deră pentru tine scumpa mea mumă, tu, care ca uă 
femee din poporă а! expirată pe modestele paie a 
umanului preoţii, ce potă face? Nimicii! a fostă si
lită să ’şî schimbe şi chiaru numele familii, şi astă- 
fellă de acumă ’lă vomă cunoşte în istorie subu falşulă 
nume de Iulian.

De vr’uă trei luni deja obţinuse diploma de doctoră 
în dreptu. Deosebită le limba italiană vorbea perfectă 
şi pe cea englesă şi francesă, iară pe cea din urmă ca 
ună adevărată englesă fiindă-ca prima sa pedagogă a 
fostă Englesă. Gracie însă une! sum! de ban! ce părin
tele seă avea depusă la ună banquieră din Paris amică 
ală familii, cu venitulă ei, putea trăi fără a fi jenată, 
şi după puţină a părăsită Parisul spre a merge la 
Londra.

Patru ani întregi a stată în acestă mare capitală a 
lumei departe de orî-ce relaţiunî, şi străină de orl-ce 
bucurie, cându buclele sălle rare ori aă surâsă, iară gura 
sa nici uă dată n’a deschis’o, «nenorocitulă raeă pă
rinte geme în închisore, sora mea cine scie ce supliciurl
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fiuffere, iară ей departe de amândoi şi necunoscendd 
celld puţind unde trâescd el, nu potd face nimicd, pa
tria mea, ’ml a adăogatd tatăld шей pe cândd plecamd, 
de la noi fii el aştăptă să sfărâinăind fiarele sclavii şi cu 
tote acestea cândd va resuna trompeta acea care ur- 
meţlă a ne uni ? Ohd! plăcutd suvenird ald copilării nu 
potd a te şterge din memoria mea fără a mi se stră
punge inima. D-ţleuld шей! ce destind negru a con
damnată familia mea la asemenea nenorociri» Şi la 
aceste torturi, suspine repetate isbucned din pieptuld 
săd, şi lacrămile arosad cu abondenţă ochii săi cel san- 
sibill.

In totd intervaluld şederii selle în Englitera n’a cu
noscută pe niminea nici ’şl-a datd cuiva-şl inima, evita 
relaţiunile şi numai meditaţiunea a fostd scopuld săd 
principală.

Iutr’uă (U de primăveră cândd ccţa numai acoperea 
stradele capitalei Euglitereî şi sorele fără dificultate 
putea încălzi pe fii albioneî, în grădina publică numită 
(Regent S. Park), und bărbatd în etate ca la cinci
zeci ani, de uă talie potrivită cu ochii albaştri, conducea 
uă damă în etate de 24 ani de uă frumuseţe rară, ta
lia eî nobilă, păruld el şi ochii cel frumoşi se părea a 
fi und adevărată angeld, costumuld, manieruld şi în ge
nere langagiuld acestei perechi dovedăd că aparţine ran
gului aristocrată. Ambele personagiurl au occupatu lo
curi într’una din părţile retrase a grădineî, unde niminea 
n’ară fi putută turbura visurile lord şi ard fi fostd mal
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fericiţi dâca în aceiaşi posiţiune nu cerea maî nainte 
афШ unu al tulii.

Puţini paşi departe de dânşii una june în etate ca de 
28 ani, cu uă mină seriosă şi streină de lume, distratu 
fuma uă ţigară de havană ţiinda în mână uă carte asu
pra căria din cânda în cându ’şl arunca privirile. — La 
sosirea necunoscuţilor, sfrâinula d’abia a ridicata ochi 
spre а înapoia una saluta uşure şi s’a predata ârftş 
preocupaţiuniloru sâlle ce după puţind a fosta întrerupta 
de nobiluia conductord ala acelleî Domne, cerânda fo- 
cultt ţigării selle.

— Sunteţi Englesd? а întrebata vesela necunoscutulu 
pe june înapoindu’I ţigara.

— Sun tu născuta în Italia a răspunsa junele cu uă 
neobicinuită affabilitate.

— Locuiţi cu tote acestea în Englitera ?
— Pleca dupe trei ţjille în Franţa.
— Atunci este posibila ca să nu fie acâsta ultima 

nostră întâlnire, a adăogata necunoscutula care dupe uă 
reverenţă nobilă, cuvenită numai aristocratului, a lăsata 
pe junele spre а se întorce lângă Domna ce ’ld aştepta 
ce şi densa cu attenţiune a ascultata acestu mied dia- 
logu. i

După uă oră perechea adresândfi una saluta uşure 
junelui а dispăruta prin diferitele alee ale grădinel unde 
mulţimea se aduna. N’ad trecuta multe momente şi ju
nele ca dintr’o litargie deşteptânduse a căutata cu pri
virile sălle perechea, în tfadara а traversata aleiurile 
grădinel, erea prea târzia.



— 28 —

Iuliană, pe care Га ghiciţii lectorulh, desesperată de 
a mai reafla perechea din grădina se întorcea la locuinţa sa 
ddca nu mai melancolicii apoi fără îndoială mai neliniştită*

Acea plăcută pereche din grădină, alu căria nume 
chiaru ’i erea necunoscută, a atrasă cu importanţă at- 
tenţiunea sa. Dulcdţa caracterului, ochii scânteetori pro- 
porţiunea şi eleganţa corpululuî, părulă ei cellă castaniă 
talentă ce forte rară posedă femeile din Englitera, şi 
în fine frăgesimea manierei Domnel din grădină aă deş
teptată în inima indiferentului Iuliană sentimente ce 
pentru prima oră se ospitaliau într’dnsulă. A fostă ilu- 
siune saă realitate se întreba în sineşî, şi înainte de a 
reflecta pentru ce atâta interesă pentru uă necunoscută 
pe care erea posibilă pote de a nu mai revedea, inima 
sa se sfâşia de palpitaţiuni, amorulă a înfiptă forte ne- 
merită prima sa săgdtă. Gelosia îndată ’şi-a luată po- 
siţiunea ei. Cine este acellă fericită conductoră, fi-va 
ellă tată, soţă, frate saă amantă? fată intenţiunile şi 
sentimentele ce dominaă asupra sufletului studentului 
nostru.

In celle trei flille ale locuinţei sdlle in Londra îlă 
vedea cine-va regulată în ori-се oră şi chiară pe tiin- 
pulu nopţii visitândă loculu acella din grădină, căuta 
pe cine-va, pe fermecătorea aceia care fără a’lă atinge 
Ч-a răpită inima, şi acdsta ară fi continuată regulată 
ddca nobilulă conductoră ală acei divinităţi nu’i făcea 
cunoscută că şi dânsulă peste puţină urma a pleca in 
Franţa. Trei subiecte muncdă la plecarea sa pe junele 
clientă ală fiului Venus, ddca necunoscutulă nobilă ur-
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ma a pleca din preună cu acea Domnă, ddca totă cu 
aceiaşi occasiune şi deca capitala Franţei urma a fi ul
tima staţiune a acei perechi. Şi inspirate de nişte a- 
semenea reflecţiunî a părăsiţii aceste sgomotose oraşie 
uude Mercure a aşezate palaturile sdlle.

v o i a g i и l 0
Uă ceţă ddsă încă de dimindţă acoperea oriţlonulă Du- 

vreî poprinde vederea de a destinge ci ne-va, şi chiaru 
celle mal de aprope obiecte, şi silinde pe conductorii 
bărcilore de a repeta vocele lore invitândă pe pasageri 
spre a’l transporta la bastimentulă ce peste două ore 
urma a pleca la Cale.

Acestă monstru de mare prin şuerăturilc sdlle sgo
motose anunciându plecarea sa, turbură somnulu volump- 
tuoşiloru aristocraţi, iară ridicarea ancorei causa îndes
tulă sgomotă de a agita nevrele şi cliiară ale navigato- 
riloră. Marea liniştită părea a fi uă oglindă asupra căria 
alunecau cu uă iuţdlă sublimă mulţimile de bărci ce se 
întrecea care de care să deşerte povara eî în acestă 
gigantă ală sciinţel; Ora fixată se apropia, sutimi de 
bărci încongiuraă paquabotulă întocmai ca puii closciî 
ce aldrgă la chemarea mumei loră de a’şl lua hrana. 
Clopotulă a sunată şi iată că rotele acestei bine-făcă- 
tore invenţiunî aă începută a mişca acestă monstruosă 
vasă ce semăna ună chită mişcându’şl aripile, şi după 
puţine momente numai fumulă ce lăsa în urma sa ca 
ună balaure se distingea din depărtare.
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D’asupra pupei vaporului unde exista galeriei (casaru) 
de desubtulă căruia obicinuită este I-ia classă, pe unu 
scaună pe lângă timonă (cârmă) sta tăcutulă Iulianu 
ţiindă în mână ună jurnală şi căutândă prin fantasia sa 
pe aceia pe care cu câte-va secunde numai a ţlărit’o şi 
a caria imagiă erea întipărită in profundulu inimeî selle.

Differiţt pasageri apparţiindă clasei aristocrate formaă 
grupe, unii se plimbaă iară alţii prin binocrulă loră 
fixau mărginile Engliterel sâă bastimentele ce le întem- 
pinaă în trecerea loră. De uă dată toţi s’aă retrasă şi 
ca la uă paradă cândă apare Regina privirile tutuloră 
către densa se îndreptetfă, astă-fellă şi acea nobilă Domnă 
cu costumă negru cândă apăruse din cabină, toţi pasa
gerii aă fixat’o iară vederile loră s’aă ataşată asupra 
acestei Neride ca printr’o putere magnetică; Şi pote că 
chiară Venus eşindă din adâncimea ocdnuluî n’ară fi 
causată o asemenea emoţiune. Ţinea în mâna el carte 
legată în aură şi uşoră ca uă porumbiţă a mersă către 
comandantulă vasului ce sta lângă cârmă, care s’a gră
bită de a offeri atâtă eî precumă şi cavalerului ce uă 
accompagnea, scaune înclinînduse cu respectă.

Iuliană ocupându-se în momeutulă acella cu lectura 
n’a observată nimică, cândă însă ’şî-a retrasă a Menţi
unea de la jurnală şi ochii sâî aă Rărită pe majestuosa 
acea Damă, a fostă coprinsă de uă emoţiune violentă, 
ignora deca erea în realitate saă visă, că ferraecătorea 
din grădină şi stăpîna inimeî sâlle pe care în (ladară 
uă căuta în vastele strade a le Londrei, puţini paşi 
departe de densulă ea respira, nu îndrăsnea însă a se
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convinge de vederea sa şi ridicându-se machinalmente 
s’a adresaţii cu grabă către sub comandantulu Basti
mentului ce sta în momentulă acella lîngă cămină, cu 
care făcuse deja cunosciuţă, ca de la dânsulă să potă 
lua informaţiunl.

— Periniteţi’mî D-le sub comandaută a vă întrerupe 
peutre două secunde.

— La ordinele D-vostră Domnule Iuliană.
— Vă mulţumescii la estremitate, atunci aveţi bună

tate să ’mî spuneţi cine este destinsulă voiajorii din 
ânteia classă acella care conduce pe Neraido cu costu- 
пшШ cellâ negru ?

— E! amiculă meu, nu este puţină lucru de a 'fi 
cine-va bogată cu femea frumosă şi a represinta celle 
mal seriose interese a le Englitereî în Parisă

— O ! fără îndoială şi ast-felă Lordă S ... portă 
cellă mal strălucită diamantă capabilă de a orna capi
tala naţiune! francese.

— Şi căruia splendore a întunecată deja ochii neno
rocitului Iulian, nu este adevărată a adăogată veselulă 
sub comandantulă surâ^endă pe sub mustaţă?

La acăstă întrebare s’a simţită că a căzută în cursă 
junele Italiană, şi d’abia a putută pronuncia câte-va 
frase fără şiră. Strângendă mîna sub comandantului, cu 
nişte paşi timizi s’a întorsă iarăşi la punctulă de unde 
plecase.

Privirea fericitei perechi erea fixată asupra unul altă 
vasă ce erea trasă lîngă Bastimentulă ce cu mândrie 
despica valurile, şi pe cândă frumosa damă se ridica-

I* academiei#)
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se de a observa mal bine, uă batistă de mătase albă 
de cualitatea cea mat fină s’a rostogolită lângă picio- 
rele el; fericită ocasiune pentru Iulian, care arţlândă de 
necontenita dorinţă de a rememora Lordului cunoscinţa 
momentală din grădina Regent S. Park, s’a grăbită de 
a ridica batista şi cu' respectulă cellă mal cuvenită a 
remis’o Domneî.

— Vă mulţumescă, a \lisă densa şi uă mică roşeţă a 
culorată albeţea feţei selle, recunoscendă pe raelancoli- 
culă meditatoră din grădină, iară Lordulă privindă şi 
densulă pe Iulian şi recunoscendu’lu, ah ! amice iată că 
suntă ună mică profetă, acumă vr’uă trei gliile v’amă 
spusă că nu urmăţlă a fi pote ultima nostră cunoscinţa şi 
iată-ne convoiagiorl.

— Mare fericire pentru mine, Domnule Lord, fiind
că pe singurulă acella cu care amă schimbată trei cu
vinte în Londra în intervală de patru ani, nu ’lă-amă 
lăsată în Englittera şi privirea’! fără voia sa s’a întâl
nită cu Miladia Eleonora, (ast-fellă se numea briliantu 
ală fiului baronului).

— Şi deca nu esageraţl, erea ore posibilă, Domnule, 
de a păstra uă asemenea tăcere fără a fi în riscă de a 
uita să vorbiţi, a ţlisă Miladia.

— Oh 1 nobilă Domnă, credeţi-raă că avămă motive 
seriose de a nu’raî mişca buzele, şi dăcă nobilulă D-v. 
sociă nu găsea raomentulă primei nostre întâlniri de a 
obţine celle două cuvinte ale raelle, aşi fi putută fără 
îndoială a mă felicita de pacienţa mea.

— Adevărată a adăogată Lordulă, curagiosă pacienţă,
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facila. însă pentru ипй englesă, şi fiiud că eu vorbindu 
mal mulţii; cu multă plăcere făcu cunoscinţă cu aceia 
cari sciă a păstra tăcere, ve voiă ruga să priimiţi carta 
mea; şi ast-fellu scliimbândă arabii cartele 1огй şi strîn- 
gândă amicalmente mâinele s’aă. despărţiţii după ce mai 
ânteiă Iuliană a adressată cea mai cochetă reverenţă 
Miladii S...

Voiagiulii pene la Cale a fostă cellu mai agreabilă 
şi a doua ţii ună echipagiă trasă de patru telegari prii- 
mea din Otelulă Vaporeloră pe cei duoi distinşi streini 
traversându spre Paris.

Iulian după ţlece momente şi densulă într’uă altă tră
sură mai puţină inajestuosâ părăsea otelulă «Porumbi
ţei» urmându ca uă umbră fiinţa care acumă îinpă- 
răţea în inima sa şi cu tote că la fie-care staţiune schimba 
caii, ’i erea însă imposibilă de a ţlări, fie şi din de
părtare chiar, trăsura aceea care a răpită pentru ună 
moraencăfemeea aceea care ’lă-a subjugat cu desăvârşire.

Noptea ’lă-a apucată voiajândă ancă şi uă complectă 
întunericime domina, iar tăcerea romantică a voiagiului 
săă niminea aitulă n’o turbura, afară numai de văetătu- 
rile bufniţei ce cu trista'! voce chema pe amantulă ei. 
Era ţlece ore din nopte cândă deusulă se scobora diu 
trăsura sa, la ultima staţiune lângă Paris ceh ţii ce Oi- 
seaux (oraşă renumită pentru mulţimele de passărî), 
după ce mai ânteiă comandase visitiului sa oprâscă la 
otelulă cellă mai distinsă; unu servitoră întârapinândă’lă 
la uşe s’a grăbită de a’I lua bagagele pe când ună al- 
tulă ’lă-aă condusă intr’una din camerile otelului.

2
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— Pe când îmî vel arangea supeulu putea-vei să’ini 
dai adressa otelului D-v.? a intrebatu Iuliau pe servitorii.

— Reudez-vous, Domnule a răspunsă acesta încliuen- 
du-se.

— De minune! şi cine altulu se ospitaliaza astă-seră 
aici ?

— Unu Lord cu Doinna sa, a căruia nume ignorezu 
a adăogatu servitorulă.

— Destulă, de o cam-dată supeulti şi apoi caii cei 
mai buni, căci dimineţa la 3 ore plecă.

A doua ţii pe când totulă erea în linişte, numai ro- 
tele equipagiului lui Iulian făceau sgomotu în mijlocuiţi 
tăcere! ce domina.

PARISUL

Sorele aurea vârfurile edific iuriloru celloră mai maje- 
stuose şi a înalteloru clopotniţe a renumitei capitale din 
lume, tlieatrulu sciinţei şi alţi industriei, isvorulti cellei 
mai nuoi civilisaţiunî şi a luxului.

Erea ţliua ântciu de МаШ şi buchetele de flori ornau 
cu abondenţa porţile şi balconele veseliloru şi animaţi- 
loru locuitori. Pe strade întâlnea cine-va prea puţina 
lume şi pe aceia numai carii din causa lipsei ereau si
liţi să părăsdsca patulti mai de dimineţa spre a’şî pro
cura pâinea, când trăsura sgomotosă a lui Iulian intra pe 
porta Stelelorй, traversându stradele St. Andreiu şi a
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Capuţineloră s’a oprită la aceia a Luvruluî unde este 
şi renumitulii othelii cellă mai aristocraţii din epocha 
aceia,

Iulian scoborîndu din trăsură cu uşurinţa unei căpriore 
a intrată cu grabă în othelu şi a întrebată pe cellă din- 
tâiă servitoră ce ’i-a eşită spre întâmpinare decă canie- 
rile No. 1, 2, 3 şi 4 ereaă libere şi după respunsulă 
afirmativă ce a priimită a ordonată de a fi condusă îu- 
tr’ensele, ce într’adevără ereaă celle mal luxose, a că- 
roru faţadă respundea în renumitele grădini ale Palate- 
loră de la Luvru, după ce mai ânteiă a recomandată să 
nu fie supărată penă la 10 ore, avendă multă necesi. 
tate de odihnă, predându totă-de-o-dată unei servitore 
levreta iubită, spre a’i da cuvenita îngrijire.

Nouă ore suna căsorniculă cellă mare de la Saint 
Sul pi ce, când u& trăsură cu patru cai s’a oprită la a- 
cellă otlielă urmată de uă altă trăsură, ambele închi
riate de Lordulă S...; din cea de a duoa aă eşită trei 
bărbaţi şi duoă temei ce compuneaă serviciulă nobilului 
englesă.

Numele Lordului a pusă într’uă seriosă nedomirire pe 
antreprenorul^ fiind-că camerile celle mal luxose ereaă 
deja ocupate, şi făcendfi de a se conduce distinşii strein 
în alte camere aă mersă şi densulă în persănă spre a 
se justifica câtă s’ară putea mai posibilă.

— Scuflaţimă excellentie, trei ore mai ’nainte came
rile celle mai alese suntă închiriate lunariă de D-nulă 
Iulian.

— Nu vă nelinisciţi Domnule, D-lă Iulian este atâtă

I
!
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de bună în câtă cu mulţumire va împărţi cu convoia- 
giorit săi câştigulă său, îudestulă numai să afle că sun
tem a noi.

Aceşti! dialogă a fostă întrerupţii de unu servitorii 
care înclinânduse a remisă uă epistolă Lordului care 
desigiliâud’o a scosă din portofoliulii său uă carte de 
visită şi după ce a scrisă pe densa câte-va ronduri şi 
fără a spune vr’ună cuvântă a îmnânat’o servitorului ce 
sta la uşă cu capulă neacoperită.

Epistola erea adresată de la Iulian conţiindu celle 
următore.

Exccllenţie,
«Scudaţimă căci ignorândă că Excelenţia vostră urma 

«a se ospitalia în acestă otelă amă făcută rea distri- 
«buţiune acelloră mal bune camere pe care lăsândule 
«libere de vr’o cinci minute acuină suntă la disposiţiu- 
«nea D-vostră.

< Iulian.»

Lordulă S. după cuină amă văzută mulţumindă prin 
puţine rîndur! la celle scrise pe carta de visită a adăo- 
gată.

"Accepta cu plăcere propunerea sub condiţiunca însă, 
«cd la 3 ore anti-meridiane se fiţi ospetulu meu.»

Prânţlulă a fostă splendidă, mâncări alese şi vinuri 
eccelente împodobeă masa unde mal multe toasturi s’aă 
ridicată în totă timpulă pe câtă a ţinută prânflulă; Mi- 
ladia Eleonora/dăca nu iubea a fostă celă puţină con-
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vinsă că erea iubită de juuele din grădina Londrei, ceea 
ce erea suficientă pentru Iulianu.

Conversaţii!uea se trata despre diferite subiecte iară 
fiulă familii proscrise a desvoltatu uă rară presenţă de 
spiritu şi delicateţă în conduita sa, cuvintele selle erau 
pronunciate cu uă graţie magică şi convicţiune necom
bătută, atâtfi de multă a încântată pe distinşii străini, 
în câtă aă silită pe afabilulă Lordă S . . dea declara 
eşeculă seu în maî multe discuţiunî. O mărturisimă că 
aci a contribuită în maî mare parte amorală şi niminea 
din amorezaţi potă contesta acâstă misteriosă putere 
prin care fiulă luî Yenus înflestrâflă cu abondenţă pre 
clienţi! seî.

— Nu este aşa Domnule Iulian, că locuinţa nostră 
în Paris va fi deliciosă grade cunoscinţeî D-tale ? a în
trebat Lordulă.

— Ye mulţumescu Lordule de înalta favore şi ouorea 
ce excellenţia vostră bine-voeşte a accorda unul omă 
ce este forţată de a schimba de o cam-dată adevâratulă 
nume ală familii selle, mă voiă sili însă de a mă con
stitui vrednică de o asemenea favore.

— E! amice, nu dorescă a afla mul multă, cunoscu 
de a simţi din depărtare pe nobilii patrioţi, iară întâl
nirea nostră în^Englitera uă consideră uă fericire pen
tru mine.

— Puteţi, a adăogată Miladia, Domnule Iulianu de a 
continua cili ară de astăzi considerândă casa nostră de 
amică până cândă destiuulă se va îndura de a te reda 
în braţele familii D-tale.
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— 01ш! vă inulţumescă nobilă Domnă, favorea D-v. 
pentru mine precurmi şi a extelentuluî D-tale sociă mă 
constitue mai puţinii nenorocită, ’ini e temă însă ca nu 
cum-va singure acestea suntu filele fericite ce ’mî a 
liotărîtu destinulă, şi unu adâncii suspină fără voia sa 
a eşită din pieptulă lui Iulian.

Lordulă şi soţia sa s’aă privită între denşii ca cându 
ară fi cerută uuulă altuia explicaţiunele acestui misteră.

Pendula suna şepte ore câudă Iuliau cu inima sdro- 
bită lua concedia de la unicii săi amici, şi intrândă la 
densulu cu marea sa plăcere a aflată uă epistolă din 
partea Lordului prin care ’lă invita de a petrece în se
rata aceia împreună la Theatrulă iui Apolonă. Beniocrele 
îndrăsneţiloră galanţi ai capitalei Franţei se îndreptaă 
întocmai ca nişte tunuri asupra logei No. 8 fixândă pe 
nobilii noştri streini tocmai îu momentulă cândă Iulian 
intra în logea loră.

— Nu este adevărată Lordule că suntemă în asediă, 
a strigată ore-şi cumă supărată Iulian, gata fiindă din 
causa geloşii selle, a arunca la toţi aceşti îndrăsneţi 
mânuşa sa.

— Ei fixeţlă aşa de răă a răspunsă Lordulă, în câtă. 
pe D-ţleulă meă puţină ’mî pasă de bombele loră.

Sunarea clopoţelului a impusă uă tăcere general c 
Cortina s’a ridicată iară privirile tutuloră s’aă îndrep
tată pe scenă. Drama «Amorulă şi amiciţia» a reuşită 
de minune, si a silită chiară pe cei cu sâDge rece de 
a aproba priu celle mai sgomolose aplaudări. Eleonora 
se părea ore-şi cumă turburată, Iuliană tristă şi numai
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Lordulă a conservaţii obicinuita sa indiferenţă; S’aii 
întorşi) acasă şi îuainte de a se despărţi nobilulil Ita
liană strângendă mâna Lordului a depusu unu sărutată 
affectuosii pe mâna Miladiî, sărută a căruia dulceţă era 
maî superioră cbiară ambrosiei.

Intrândă în camera sa, s’a aruncată la biroulă săă e- 
xaltată de bucurie şi de amoră, a luată hârtie şi a de
cisă ca înaintea eî să’şi confieze secreiulă inimel selle, 
părea ca uă machinâ, însemuând pe hârtie dictarea sufle
tului săă, şi după 10 momente aşeţla în plică epistola 
următore:

«Milaăio!
«Blesteinăţi natura ce v’a creată atâtă de frumosa 

«deca urmăflă a vă întrista mărturisirea mea că te 
«iubescă; ignoreflă ce putere m’a transformată în umbra 
«ta din momentulă de cândă te amă văzută în grădina 
«regentă S. Fark, d’atuucl nimică altă nu simţă de câtă 
«numai că te iubescă.— Acăsta nu este motivă credă, 
«de a mă urî; nimică altă nu’mi va fi mai scumpă de 
«câtă frumosa opiniune ce aţi avută bunătate de a’mi 
«arăta.

«Louis»
D’abia terminase epistola şi inima sa a simţită ua 

mică uşurare. Oh! peste puţină va cunăsce celă puţină 
că uă iubescă, dără prin ce modă voiă putea să’i îuain- 
te^ă epistola mea ? şi acestă subiectă a fostă visulă săă 
totă noptea. Pendula suna 9 ore de diminăţă cândă uă 
uşure bătae s’a aurită la uşa cameriî sălle. Iulian în-
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trerupândă lectura cu care era occupată, a făcutu să 
intre.

Deschiţlendiise uşa a apăruţii unii oină în verstă ca 
de 40 anî ai uă fisiognoinie orientală; asupra feţei selle 
se desemna anomalia sufletului şi viaţa sa neregulată.

— Scuţlaţiină D-le Louis, s’a adresată acesta în limba 
Italiană, deca îndrăsnescă a mă preseuta la uă oră in
convenabilă pote, de evi vă ospitaliaţî în Otbelulu alo 
căruia sub-antreprenoră suntii eu şi numele cellu nou 
pe care purtaţi, a fostă motivulă de a me îndoi de ve
racitatea personei D-tale.

— Da aveţi dreptate, Domnule, a răspunsă Iulian, 
vă rogu însă secondaţimî meinoi i i, căci pre legea mea 
’mî aducă aminte obscură fără cu tote acestea să potu 
cunoşte cine sunteţi.

— Oh! Domnule, a adăogată acesta, regretă că re- 
cunoscerea mea vă va provoca nişte memorii triste, cu 
tote acestea datoreţlă forte multă nenorocitei D-tale 
familii şi aşi fi fostă fericită deca acumă vă puternă 
offeri serviciurile melle.

— Vă mulţumescă la extremitate, însă scoteţimă din 
impacienţă şi spuneţi’mî cine sunteţi.

— Malatesta a răspunsă acesta apropiinduse puţină 
către Iulian.

D’abia a pronunciată numele săă şi Iulian s’a arun
cată în braţele lui, lăcrămile curgeu cu şiroe iarăemO' 
ţiunea sa cu dificultate îi permitea de a se exprima, 
«Vorbeşte amică ală casei şi naretfămî cea-ce cunosc! 
despre nenorocita mea familie \»
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Acestu monstru аШ societăţii a naraţii detaliurile rui
nării ce scăpau din vederea lui Iulian, ştergendă în 
intervalulă naraţiune! nişte lacrăml prefăcute, ce silite 
curgeţi din ochii seî, şi în fine a naraţii prin ce mijlocii 
a scăpată d’abia putândă a’şl găsi asilti în Paris după 
ce mai âuteiă refugise în Madrit.

— Derii părintele meu a adăegată Iulian?
— Acolo în ocnele Cracoviei geme încă acoperită de 

fiare ca unii tâlharii!
— Dumncţleulă meu! Dimmeţleulă meii! şi tu oh! su- 

fletă alu mumei melle, a strigată nenorocitulu fiu, lu
minezi’im paşii, ca să sciă ce potă face pentru dânsulu 
eă ună proscrisă ?

— Nu te grăbi Louis, destinulă va urma cursulă seă 
aî pacientă, iară lengă tine aî ună amică alu familii, 
ună frate care privighetfă pe lângă tine fără ca să cu- 
nescl. Adesea te amu valută la Londra şi am evitată 
de a’ţî da cunoscinţă, iară plecândă te-amă încredinţată 
unul amicii ală ineă, care asemenea şi dcnsulă erea 
gata de a vărsa sângele seu la ună semnă ală tăă nu
mai, iară acumă de la dcnsulă nihimă informată despre 
venirea ta aici, şi ca să’ţl dovedescă că nu minţă per
mitem! de a atinge ceea-ce tu ţii în secretă.

— Vorbeşte
— Iubeşti pe soţia Lordului S ... ce pentru prima 

oră al Yâţlut’o în grădina Regentă S. Park.
— Destulă, nici ună cuventă, fie, afară de acestă 

hârtie (arătându epistola ce sta pe birou) cunosce şi tu 
amorulă meă către densa, fii însă mută.

(# ACADEMIEI*}

|
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— De prisosu orî-ce recomandaţiune, spune’ml însă 
în ce modă ai de gându a uit trimite Eleonoreî ?

— Prin poştie.
— Risceţll, confiaţl’o mie şi ’ţl promită să’ţî aducă 

mâine totă pe ora acdsta răspunsulă, îndestulă numai 
să faci cunoscută Miladiel că pote avea confienţâ în 
mine.

Iulian orbită de amoră a luată epistola a adăogată 
încă două rânduri pe densa şi în urmă a îumânat’o lui 
Malatesta, care a doua ţii conformă promisiune! selle, 
şi în aceiaşi oră preda lui Iulian epistola următore din 
partea Miladiel.

Louis,
«Eşti adorată, păţleştete însă ca să nu ne compro- 

«miteniă.»
«.Roşa»

Ш literă chiară a acestui laconică răspunsă n’ară fi 
scimbat’o Iulian cu cellă mal nepreţuită birliantă ce 
împodobeşte coroua celluî mal bogată autocratoră din 
lume. Mii de ori a citită aceste rânduri şi de mii de 
ori a sărutată acestă bucăţică de hârtie ce pentru a- 
moreţlată erea uă întregă comoră. Din momentulă acella 
Iulian erea prisonieră, nimică nu mal visa şi la nimică 
nu se mal gândea de câtă numai !a Roşa.

L’AUBERGE DU PERE JANNOT
In strada Saint Marseau No. 23. vedea cine-va in- 

scripţiunea (Birtulă lui tata Jannot). Acestă onorabilă
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Otlielă părea a avea prea puţină clientela şi cu tote 
acestea D-lă Pepenel din preună cu D-eî Susana nu 
ereaă offensaţi. Adesea corpolenta soţie a antrepreno
rului plicea către grăsulii e! bărbaţii "D-tfeă e bună, 
rotundelulu meu, paguba tfilnică uă ramplaseflă noptea.»

In realitate avea dreptate romanţiosa Susana, acelle 
17 camere a Othelului lorii tote егеай ocupate, şi cliiarti 
h pimniţile sălle găsea niscine omeni în timpulă nopţii, 
îndestulă uumăi să fie căutaţi, şi spre a fi cine-va a- 

' bonatti la acestii dubii, nu se cerea multe formalităţi, 
într’acesta erea îndestulii numai să posede diploma ju
cătorii de cărţi seu a beţivului, a spionului săă a va- 
gaboutuluî. Spre a se introduce însă cine-va în camera 
No* 0. trebuia şi altă ceva mal multă, adică a depune 
înainte uă misă lunară de 100 franci şi titlu de no
bleţă,

Lectorulu ne va permite a descri puţinii familia an
treprenorului acestui renumiţii stabiliinentă.

D-Ш Pepenel bărbaţii trecută de versta de 40 ani, 
cu talia mică şi grosă se mişca cu multă anevoinţă, a 
fostă o dată ofiţeru de lăncierî şi adesea s’a destinsă, 
cellă puţină după declaraţiunea sa, în mai multe res- 
bele chiară alături cu Napoleouă cellă mare. îi plăcea 
viaţa bună şi adora sexul frumosă, ignora însă şi densulă 
chiară ddca avea seă nu inimă, în orî-ce împregiurare 
se muncea de a se arăta că are spiritu, însă acăsta de 
locă nu împiedica pe D-na Susana de la plăcutele ei 
rendevuuri. ţ)ece ani mai jună de câtă soţulă ei ’I erea 
dificilă de a renuucia la obiceiurile etăţii ei june şi de
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aceia găsia cu cale de a’şî schimba mai lesne amanţii 
de câtii gelitele ei. Primulă lorii fructă putrezea în tem
niţă pentru ornoru, iară cellă diu urmă servea de spionă 
allă poliţii, în fine familie hono».abilă şi vrednică de a 
preda lecţiuni de moralitate chiarii şi îngeriloră.

îndată ce mîptea desfăşura misteriosulă ei întunericu, 
ипй felinarii verde d’asupra căruia erea scrisă (Entrez) 
şi care se destiDgea de departe, invita mulţimea cliei- 
telă a D-luî Pepenel, ca uă trompetă îu timpii de res- 
belă pe luptători la rangurile lorii.

Bărbaţi şi femei în trăsuri seu pe joşii, cea mai irare 
parte ascunşi subă mască se strângeri succesivă occupândă 
fie-care locuri după plăcerea loră, aci danţaă, dincolo 
jucaă cărţi pe câtă vreme alţii urţleii differite complo
turi infernale. Iutre clientela d-lui Pepenel se prenu
măraţi şi nisce membrii de familii aristocrate naufragiatef 
spre exemplu fiulă contelui F..., soţia Baronului M ... 
şi alţii pe carii pasiunea jocului de căiţi şi altoră in- 
fernalităţî ’î tîraă în acestă nomolu.

Pentru acestă înaltă classă erea destinată No. G din 
acestă othelă, este de prisosă a spune că şefulă acestei 
grupe erea D-lă Malatesta, pe care asociaţii săi îlă cu- 
nosceă şi’lu uumeă Baronulă Lognolo. Pungi pline cu 
aură garniseaţi mesele transportându-se după disposiţiu- 
nea cărţiloră seu îndemânarea jucătoriloră, când în po
sesiunea unuia, când într’altuia, şi rorocitu a cella ce 
remânea possesoră pe mai multe sumî pe la 3 ove după 
mieţlulă nopţii, căci gracie reguliloră ce se păstraă strictă
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în acellă stabiliment^ erea fie-care datovu a părăsi o- 
thelulu la ora cea fixată.

Iutv’una din gliile locuitorii capitalei au fostă cei din- 
teiu cari aii citită jurnalulă « Mercuvă» anunciulă ur
mă toră.

«Uă tristă scire venimă a comunica lectoriloră noştri, 
'Soţia Baronului M... a fostă victima tâlhariloră, cor- 
<pulă ei s’a găsită plutindă pe rîulă Sena, pe când 2000 
«udovici s’aă furată din cassa soţului ei. Poliţia, nune 
"îuloimu că va descoperi pe asasini.»

ireî ore mai nainte unu bărbată înfăşurată într’uă 
mama de Teneda (Burnu(lă) batea la porta Luvruluî şi 
fiind t-că acesta venea despre partea unde s’a comisă 
crima putea de minune a fi învinovăţită, erea însă ono
rabilul! sub antreprenoră ală otkeluluî Luvru întorcen- 
du-se de la uă amică, şi politia din epocba aceia din 
norocire ştia a respecta pe nobilii patrioţi A doua (li 
dupe acesta totă acelaşiă jurnală printr’uă altă publi- 
catiune făcea ode poliţii, grade activităţii agenţiloră ei, 
că asasinulă Baronesei M... se afla deja în mâînele ju“1 
stiţiei, şi că acesta a fostă proprietarulă unei bărci din 
care îşi procura pâinea a patru copii ai săi; în zadară 
protesta nenorocitulă înaintea judecătoriloră şi a socie
tăţii că erea inocentă, opiniunca însă publică insista ce
rând resbunare, trebuia a se găsi uă victimă şi iată că 
sărmanulă proprietară ală bărcii după câte-va (lille urcă 
treptele eşafodului ca prin sângele săă nevinovată să 
spele crima omorîtorului.
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Erea ţlioă când s’a aflatu lemnulii pe care s’a răstic- 
nitu fiulix lui D-^leu spre a plăti greşdla Eveî, şi ploele 
de dimineţâ încă inundau Parisul, frunzele arboriloru 
pierrlendu culorea loru cea verde cadeu la piciorele mu
mei lorii, iar vânturile şueraii sinistru, epoclia când to- 
tulu îmbracă neplăcuta manta a tomnei. Pieţile, grădi
nile şi bulevardele erau deşerte şi putini omeni mai în
tâlnea cine-va pe strade. Se înoptase deja şi luminii* 
d’abia Нсигай în contra întunericului iar clienţii D-lii 
Pepenel ’şî dăduseră apelulfi înaintea D-nei Susana, cae 
şeflendu pe unii demi-fotoliii priimea reverenţile visia- 
torilorti când de la unii amici priimea şi câte-va cuviite 
dulci.

— Buna sera gingaşea mea Susano a ţlisti unu băr
baţii intrândă care răsucindu’şi mustaţa cea ndgra şi лгип- 
cându nisce oebiade suspecte împregiurulti săii şi jbser- 
vându că егеай singuri a adăogatu, suntemu în regulă ?

— Da Domnule Logniolo la No. 13.
— Aşea deră astă-sera va rîde negreşitii draculu.
— Fără îndoială, însă baga de seină căci şi pereţii 

au urechi.
— Pote, ddră n’ati limbă, şi întrerupândă dialogulii a 

lăsată pe antreprenora dirigiudu-se către galeria ce era 
vis-a-vi de densulă.

Să ne perniţă lectorulu, că spre a avea uă informa 
ţiune mai exactă despre acestu stabilimeutu să’lii con* 
ducemu în galeriile puţinii luminate, iată că camera No.4 
este ocupată de o femee grosă, care d’abia se mişca 
din causa grăsimei, patru luminări aprinse ce staii pe
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masă revărsa uă abondentă lumină. Domna Clotilda 
(ast-fellă se numea acea femee) aruncă cărţile; patru 
persone ce staă în piciore aşteptă cu impacienţă sacrul 
răspunsă ce va eşi din gura acestei zodiaşe.

Amantele care banuescă în contra fidelităţii amanţiloră 
loră, acellei ce nu nască copil, săă acellea care n’au 
■raiă bună în viaţa conjugală, visiteză cu inimile palpi-' 
aude camera No. 4, aruncă moneda de duol franci în 
lişculiţa Domne! Clotilda şi apoi se depărteză după ce 
Ш1 ânteiă priimescă uuă răspunsă ore-care.

In camera de alături cu D*na Clotilda la No. 5, lo- 
cusce Domnul Marcu, clientela acestuia numai ţlioa ’lă 
poi> afla, căci de la 5 ore sera părăsesce otlielulă lut 
tati Jannot şi d’abia la 9 diminăţa se întorce, ghicesce 
minunată trecutulă şi prevestesce viitorulu şi în ast-felu 
de gadă ’şl-a perfecţionat sciinţa sa, în câtă este imposi
bilă ie a se plânge clientela lui decă pentru fie-care 
respuisă ală săă priimesce cinci franci.

Caunra No. 6, erea după cum amă vătfută asilulă ju
cătorilor de cărţi clasei superiore, de vreme ce celle 
de sub Ho. 7 şi 8 servăă pentru D-lă Pepenel, la aceia 
cu No. 9, se fabricaă contra-cnel pentru casele de bani 
şi uşile bocjaţiloră, iară celle-l-alte camere ereaă închi
riate în fin® la personagiul*! care esersaă profesiunile 
celle mal oneste şi numai No. 13, erea liberă in sera 
aceia.

Orologiulă suna 9 ore din ndpte şi duoî Domni fu- 
mândă ţigări de havană şi învestiţi cu ună costumă e- 
legantă aă intrată la D-lu Pepenel, camera No. 13 s’a
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iluminaţii imediaţii şi după ce s’aă astupată şi celle mal 
mici crăpături şi s’aă lăsată transperantele, acei duo! 
Domn! au fostă conduşî de D-na Susana în camera pre
gătită cu atâta misteră. Unulă dintr’enşil erea Baronulă 
Logniolo, iară cellu-l-altă ună juue inteligentă blondă 
şi cu ochii albaştri, pronunţândă răă limba francesă şi 
avendă fisionomia englesă. S’aă aşezată unulă în faţa 
cellul-l-altu iar putină maî departe de masă a luată po- 
siţiune D-lă Pepeuel care le-a oferită cărţi de jocă.

Ambii deschidendu pungile loră a formată iie-care 
d’îuaintea sa pe masă purcoe de aură şi asignaţiî. Jo 
culă a începută de o cam dată după obiceiu cu sâup 
rece iar după uă trecere de uă oră jucătorii noştrii »- 
reaă în stare să ponteze şi capetele loră.

1000 ludovici în hârtie ereaă pe 3 de trefle ce se 
ponta de Smith (ast-fellă se numea streinul ă), în <ăoe 
trăsături ale* cărţiloră fortuna se părea desavantaposă? 
3 de trefle a câştigată de trei ori şi Malatesta a umată 
ca ună comerciante onestă aquitândă poliţele lui. a nu
măra imediată conjucătorulul săă suma de 60,J00 fr., 
şi cu totă indiferenta ce se observa într’ensulă uă pa- 
lore acoperea faţa sa şi picături de sudore re<e se ro
stogolea pe fruntea sa.

— Ah! pe D-ţleulă meă, Domnule Baronii, cu acestă 
sumă pote cine-va trăi într’o lună de gliile în abon- 
denţă în Noa-Jorca, a ^iîsă Smith luândă banii câştigaţi 
şi commandâudă două pahare de couiacă.

— Atunci iată şi restulă, suntă tocmai înc i atâta şi 
câştigând şi pe acesta, veţi putea ca în locă de una să

1
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trăiţi două luni după cum doriţi a adaogatu Malatesta 
cu unu surîsu satanicii.

— înainte, cartea (lece ochi pote decide propunerea 
D-tale. Uă noua mişcare a cărţi lorii a aratatii totu pe 
Smith biruitorii, relatări de bucurie şi de întristare a 
umpluţii atunci camera şi ambii jucători aii schimbatu 
nisce priviri diametralmeute opuse.

D-Ш Pepenel a intrata la timpii, iar paharele cu co- 
niacula au fosta imediaţii deşertate.

— D-lii Ререие1 este rugata а credita pe Baronnlu cu 
trei mii ludovici pentru uă oră, sei cellu multa 24 
ţlisu Malatesta.

Erea miedulй nopţii, ora câudu ilusiunea superstiţio- 
şiloru crede că spiritele celle rele esu din iuferualele 
loru culcuşuri, spre a aduce ispita către muritori, când 
şi suma de C0000 franci risca de a trece iu posesiu
nea lui Smith, de o dată uuu ţipaţii oribilii ala strei
nului a întrerupta joculu.

Pepenel şi falşulh Baronii s’ah privita între denşiî.
— Sufferiţî, а (lisa cu sânge rece Malatesta către 

Smith, pote că este resultatulu unei bucurii exagerete.
— Oh ! Dumnetfeuia meii, inobilu asasina а strigata 

nenorocitulii Smith ţiinda mâinele pe pânticî şi tresărind 
de dureri, iată uude’mi-erea destinul să е...х...р..л...гй.

In zadarh limba sa se muncea a pronuncia căte-va 
cuvinte, erea tăr(li»î , strichina (otrava cea mal grozavă) 
se aruncase în сошасй într’uă doză prea mare, privirile 
sălbatice s’att pironita pentru ultima ora asupra asasi- 
nilotm săi, şi ипй sgomota ce а sdruncinata mobilieruia

а

;
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din cameră s’a audiţii; erea corpulu sărmanului streinii 
ce cădea după scaunuiă său.

Caldă încă fiiudu corpulu fiului Americii se depunea 
într’unu sacu şi după uă oră ипй o mu de unu statti de 
urtaşiă, din aceia ce stau ascunşi în suterana otlielului 
tata Jannot fabricându monede falşe, arunca sacul ii în 
rîulă Senei.

Multe viciurî tîrăscu pe muritorii la răutăţi, nici unulă 
însă e mai periculosu, de câtă pasiunea jocului de cărţi*

SAINT-GERMAIN
In epoclia aceia Saint-Germain erea pentru Parisienî 

ceea-ce este astă-iji strada Mogoşoeî pentru Bucuresci, 
aristocratisinulă, bogăţia, nobleţă şi luxulă numai îndrăsnea 
de a căuta locuinţă la locuiţi acella uude de pe la prînzii 
şi penă la mie(lulă nopţii nu înceta mişcarea, caii cu 
comele sbîrlite galopau cu mândrie, trăsuri luxose se 
întreceă pe reţele lorii, vizitii şi lacheii toţi strălucău 
de livrelele loră celle aurite, neraidele garniseă balco- 
nele forţândă pe trecători a ridica capulu spre a le privi, 
pe cândii sunetulă armoniosu ală pianuriloră, atingea 
deliciosu auţlulă loru.

Sera mai cu semă, traversarea acelui locii erea ma
gică. miliarde lumini de la primulu şi penă la alu 5-lea 
etagiu revărsau splendorea lorii ca uă auroră aurită, 
lungulii şiră de magasinurî iluminate splendidă, poprea 
la fie-care pasă pe trecătoră spre a’i arăta operile fru-
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moseî arte, de vreme ce pe d’altă parte cantăriţele a- 
tingândă clapa pianului prin frumosele loru voce înăl- 
ţaă fantasia muritorului' penă la ceruri, ddca acesta 
nu risca de a sufferi ca aceia cari treceau pe lângă pe
şterile Sirineloră.

Uă splendidă iluminaţiune şl mişcare observa cine-va 
în Palatulă No. 36‘, equipagiuri măreţe cu cai de dife
rite culori stau arangiate în spaţiosa curte, mulţimi de 
pagi se îmbuibă prin coridore, orhestra renumitului 
Paganini esecuta piesele celle mai allese, iară salonele 
ce străluceau de uă lumină feerică, se umpleaă de no
bilii invitaţi.

Sexulă frumoşii erea încântătorii, costume luxose con
fecţionate din mătăsurile şi catifelele celle mai fine, cea 
mai mare parte dintr’ensele preparate de Domna Caillot, 
se trenaă după dame cu eleganţă întocmai ca păunulă, 
ce mişcă cu mândriă coda sa, pe cândii diademele de 
brilianturî strălucindii pe cofurile acestoră delicate crea- 
ţiuni, întunecau chiarii eclatarea mulţiiniloră decoraţiuni 
ce împodobdă piepturile ilustriloru cavaleri. Trei din 
miniştrii regelui Filipă, cea mai mare parte din diplo
maţii străini şi Horea aristocraţii bătrânei capitalei Fran
ţei, au onorată acestă serată, dată de Lordulă S ... în 
onorea ambasadorului Englesă; Miladia Eleonora, tra- 
versândă cu majestate salonele saluta pe asistenţi atră- 
gendă attenţiunea şi respectulii tutuloru, şi pe cândă 
totă-dd-una erea frumosă în serata aceia fără îndoială 
ară fi mişcată ura şi chiară a îngeriloră, surîsulă ei 
arunca rose, iară ochii săi reda viaţa chiară şi morţiloră-
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Iulian, care a fostă сеШ dânteiă dintre invitaţi, con- 
vorbindă cu ainbasadorulă Piemontului ’i erea imposibilii 
de a înţelege unu cuveniţi măcaru, spiritulă nenoroci
tului june alerga după îngerul u seu ce sbura. Alături 
cu densulu şedea I-iulii secretară alu Ambasadei En- 
glese, june câtă se pote de coquetă, neposedândă însă 
presenţa de spirită ce este indispensabilii pentru unu 
diplomată.

— De minune, amice, a (lisă unii alţii june de uă ta
lie elegantă şi uă mină majestuosă apropiinduse. De 
minune, Eoglitera astă seră a câştigată premiulă, sin
gură MiladiaS... a fostă capabilă de a represinta sexulă 
frumosă ală patrii selle şi a fi învingătore, nu este aşa ?

— Pote, Domuule Conte, acesta me flateţlă fără în
doială, şi vă mulţumescă pentru acestă curtoasie, din 
nenorocire însă suntă miopă şi ’inî este imposibilă de 
a me convinge.

Eb! amice, deca numai ună momentă puteai vedea cu 
ochii mei te asigacă că inima ta, n’ară fi rămasă la lo
cul ă ei.

— Munci mulţumescă naturei care ra’a creată miopă, 
băgaţi însă de semă Conte fiindă-că în asemenea Impre- 
giurărî, spadele se încruţişeţlă cu înlesnire iară glonţele 
se nxeţlă mai nemerită.

— Tocmai, preferă a'mî vărsa sângele la ună semnă 
numai ală acestui ângeră, de câtă a muri pe patulă meă 
din hapurile lui Dubois, a adăogată Contele Velliot.

Sunetul a musiciî ce în momentulă acelîa esecuta 
valsa şi cire invită în sală pe dănţuitori, a întreruptă
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acestă scurtă dialogă, ce Iulian Га ascultată cu multă 
attenţiune. S’a dansată după valsă tote jocuriie ce în 
epoclia aceia ereau obicinuite şi mai cu semă renumitulă 
Gavollu, dansă favorită ultimiloră Regi ai Franţei, carii 
maî multă attenţiune daă pentru exersarea lui, de câtă 
pentru prosperitatea supuşiloră săi.

Contele Velliot avi plăcerea de а strânge talia Mila- 
diî Eleonora la dansă, de vreme ce infortunatulă Iu
lian se sfâşia de gelosie

Supeul a fostă vrednica de a satisface pretenţiile stoma- 
churilor aristocrate. Pe feţele tutuloră se desemna bucuria 
şi veselia şi cu tote acestea prea lesne ar fi observat cineva, 
că ochii cei frumoşi ai lui Iulian dovedeă ori-се altă, afară 
însă de bucurie; nici chiară un surîsă aă putută răpi din 
busele selle cu tote «apropourile şi conversaţi unii e celle 
animate alle comeseniloru săi, elă prin cuvinte laconice 
num«aî răspundea la întrebările ce i se adresaă.

Primele rase ale soreluî «aă găsită în luxosele şi mo- 
ile paturi pe aceşti nobili Domni, iară pe Iulian la 
Biuroulă săă. Intr’uă mâua reseraată pe masă ’şî ţinea 
capulă de vreme ce cu cea-l-altă scria.

După câte-va momente tennin«ase două epistole, cea 
dânteiă se adresa Contelui Velliot, care conţinea celle 
următore.

Domnule Conte,
«Aseră aţi ţii să că cu plăcere aţi fi încrucişată spada 

«săă aţi fi schimbată glouţe pentru Domna..., iată оса
дите să .dovediţi că Couţii nu glumescă. La 4 ore post
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«meridiane tote vorii fi gata Iu pădurea Bulonii, iară 
«alegerea armei uă lasă Domnii Yostre. înalta d-tale 
«educaţiune ’mi garanteţlă că nu veţi cere alte expli- 
«caţiuni, cruţându liniştea casei unde in urmă ne ашй 
«întâlnită.

«La ordinile D-tale, 
«Iulian»

Cea-l-altă epistolă erea adresată Miladiî S... către 
care scrie următorele cuvinte :

Scumpă Bosă,
«Suntii deja şese luni de cându domineflî în inima 

«mea şi la unu semnu ală tâu numai cu mulţumire îmi 
«dau viaţa. Mai fidelă şi chiară de umbra ta te unneţlă 
«pretutindeni din momentnlă de cândii te ашй cunos- 
«cută şi nici uă-dată, mărturiseşte-o şi tu chiaru, ai fi 
«putută а тё afla altă-felă vis-a-vi de tine.

«Egoismulu şi vanitatea, ce din nenorocire află asilu 
«mai multă pe lângă sexulă cellă frumosă, constitue 
«adesea nenorociţi şi chiară perechele celle mal fidele. 
«Cândă vei citi presenta epistolă pote că voiu fi cetăţia- 
«nulă lui Pluton, în ori-се casă însă fii liniştită, căci 
«amă îngrijit de a pune în siguranţă epistolele telle.

«Roşa, te iubescu, mormentulă pentru mine va fi unu 
«infernă, ddca însă a’şi cundsce că ai fi udată pămen- 
«tulă cellă rece care шё va acoperi, cu uă lacrimă a ta, 
«oh! atunci aşi fi căutată mort ea ca printr’ânsa să ca- 
«pătă nemurirea.
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«Dăca voiă fi învingătoră, la şăse ore certă voiă trece 
«călare sub ferestrele telle.

«Citesce epistolele mele şi adu’ţî aminte de acella ce 
«te iubesce cu sinceritate.

кLouis.»

îndată ce a terminată aceste epistole şi le-a pusă în 
plică a sunată şi a ordonată servitorului ce apăruse, să 
caute pe D-lă sub-antreprenoră. După cinci momente, 
Malatesta era înaintea Iul Iulian.

— Priimesce, amice, aceste două epistole; aceia că
tre Contele este necesitate a. se remite la 10 ore, pe 
când cea-l-altă către Miladia la 4 ore, a ţlisă surîţlendă 
Iulian.

— Negreşită, deca însă îmi liberal şi una a treia 
pentru banquierulă D-tale Paul, spre a’mî număra 50,000 
franci, m'aî fi salvată fără îndoială, a adăogată Malatesta, 
care şi luândă câte-şl treile epistole s’a făcută nevăzută 
lăsândă pe Iulian să se repauseze puţină, căci încă din 
ţlioa trecută nu dormise de locă.

Clopotele differiteloră orologiurl din turnurile acestui 
mare oraşă, aă sunată de duoă-spre-ţlece ori, când Iu
lian deşteptându-se s*a aşezată la biuroă şi a scrisă 
differite epistole către mal mulţi amici al săi, ce urmaă 
a li se adresa la casă când densul ă va muri, justificândă 
pe câtă a putută duelulă săă cu Coutele, spre a nu da 
prepusuri de a atinge, chiar şi din depărtare, familia 
Lordului S... şi după ce ’şl-a regulată affacerile scriindă 
uă epistolă şi către tatălă săă care urma a i se înmâna
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vr’o dată prin banquierulă lorii, a sunaţii cerendu de
jun ulii, nu terminase îucă şi unu ошй conduceudu-se în 
apartamentulii s6u ’l-a remisă epistola urm&tore :

«Domnule Iulian,
«Ţi raulţumescă la extremitate de occasiunea ce’uri 

«offeriţî. Vărsândă sângele unui cavalerii ca D-ta, este 
«sacrificiu ce se aduce la altarulii frumuseţii, tusa nu- 
«maî prin modulă acesta voiii putea poseda iuima Dom- 
«nei......

«Secondaril ambiloră părţi ne voru aştepta la ora şi 
«locuia fixată, unde aţi avută bunătatea de a alege.

«Mortea prin pistoiă este cea mai sigură şi tot-d’o- 
«dată cea mai dulce.

«Priimiţi, etc.
«Contele de Velliot.»

Iulian citindă epistola a observată orologiulu săă, se 
apropiaă trei ore şi a începută cu graba a se îmbrăca. 
Ună cală albă ’lă aştepta la scara Othelului; aprin- 
flendu’şî ţigara de havană şi aruncânduse pe cală cu cea 
mai mare uşurinţa a luată direcţiunea către pădurea de 
Boulogne, erea atâtă de liniştita şi dulce în câtă ară 
fi fostă imposibilă de a crede cine-va, că există atâtea 
indiferenţă îutr’ună oină ce după uă oră urmăţlă a văr
sa sâugele altuia, saă a ’şi iuchide ochii pentru totă- 
d’a-uua.

Totulă erea preparată de martoiî, şi ambii adversari 
salutâudu-se cu politeţă a ocupată fie-care postulă săă
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în depărtare de Zece paşi unulîi de altulîi, sorţulă a decisă 
ca contele să descarce ântâiă arma în contra lui Iulian, 
şi iată că ântâiulă gloaţă, şueră tocmai pe lângă urecliia 
fiului Baronului; Iulian la rândulă său descărcândă, 
Contele a căluţii la pământii glonţulu ’î-a străpunsă 
pulpa piciorului. Unu omă ce privea puţini paşi mai 
departe, aă plecată cu grabă şi uă trăsură a trecută ca 
fulgerulă. Părea că aşteptă resultatulă nepermiţeudu de 
a fi Rărită persona ce se afla într’ânsa.

Iuliană s’a grăbită îndată de a întinde mâna către 
Contele, şi aceia carii cu uă secundă mai naiute schim
bau glonţe mortale acumă se îmbrăţişe^lă frăţeşte; şi 
după ce prin ajutorulă martoriloră aă legată rana Con
telui seu despărţită cu toţi ca nişte buni fraţi, Contele 
depuinduse în trăsura ce Mu ascepta, iară Iulian pe 
spinarea calului său cellă albă.

La G ore certă, ună călăreţă, trecea prin strada Saint 
Germain, unde ca fulgerulă a fostă aruncată dintr’ună 
paiaţă uă cunună de flori, pe care călăreţulu luând’o 
cu cea mai nemerită îndemânare apoi cu o iuţelă neau
zită a dispărută prin imensele strade ale Capitalei, 
şi după o oră Mă regăsimă la Ollielulă de Lucru citindă 
următorea epistolă găsită în cununa de flori.

«Scumpidii meii Lonis.
«In momentulă cândă glonţulă şuera d’asupra capu- 

«lui tăă, puţioi paşi mai departe o femee îngenuchiată 
«şi cu lacrămî se ruga lui D-ţleă“ ca să te arate învin- 
«gătoră; erea Roşa ta. Dăcă se întâmpla contrariulă.
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«erea deja preparata de a te arma în voiagiulă cellă 
«fără sfârşita. încă de la 11 ore cunoşteam pericolulQ 
«la care numai pentru mine te al expusu ; nimicu n’am 
«putută face, amu alergată la Monastirea Carmeliţiioră 
«şi din preună cu cuviosele călugăriţe, m’amu rugată 
«pentru tine înaintea Sf. Al tară. Acolo numai ’ml amu 
«liniscitu putină sufletulă şi uă mică mângâere uTa lu- 
«minată, ascultândă cântările îngereşti; atâtea rugăciuni 
«înfocate şi imnuri ce se înălţa împreună cu tămâia 
«speramă la Providenţă ca nu mă va lăsa a fi pierdută-

«Te iubescu scumpulă uieă Louis, şi afară de acesta 
«hârtie nimului nu potă încredinţa secretulă inimel melle, 
«de câta numaî acestui amică tăcută, răbdătoră şi rece 
«confieţjă secretulă meă, şi numaî la elă fără frică, cu- 
«teţlă a spune, că tu aî deşteptată în mine sentiinen- 
«tele necunoscute şi fără tine suntă ca inortă între vii.

«In profundulă inimel melle se făcea o luptă între 
«datoriele conjugale şi amoră, puterea însă nespusă a 
«amorului a învinsă, şi iată că eă cea mai mândră suntă 
«deja jucăria fiului Venus, Duinneţleulă meă! Duinne- 
«ţjeulă meă cellă puternică, lumineţlă paşii mei şi iartă 
«creaţiunea ta cea slabă, care ’şi mărturiseşte slăbiciunea 
«sa; şi tu benedicţiunea părinţiloră mei ce ca ună visă 
«’i'-amă în suvenirulă meă, condu pe nenorocita Roşa 
«ce pentru prima oră ’şl simte inima sfâşiată.

«Iubeşte Louis pe aceea ce penă la mormentă te a- 
-«doră.

«jRosa»
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Acdstă epistolă, ce cu inima palpitândă şi cu lacrămî 
tfe bucurie a citit’o Iulian, a aruncată, după cumă erea 
următorii, unt-de-lemn în focu, inima sa se sfâşia, ilu- 
siunea ’l a încetată şi nimică nu’şl maî putea aduce 
aminte.

«Cine îmi scrie astă-fellă se întreba pe sineşi? Fer- 
«mecătorea din grădină? Oh! destină, spune’inî decâ 
urmeţjă a ii densa vr’uă dată a mea, căci altă-fellă viaţa 
pentru mine este o condamnare, ună supliciă.

A doua (li deşteptânduse a luată pana şi atrasă no
durile următore :

«Iubita mea Roşă,
«Iţi mulţumescă pentru cununa, pentru rugăciunile talie,, 

«pentru amorulă ce’ml declari. Mă credă maî fericită de 
«câtă ună autocrată, îndrăsnescă a (lice egală chiar luî 
«D-ţleă. Emoţiunea nu’ml permite de a seri maî multă, 
«iată că înaintea mea stă frumosul tăă imagiă care priiine- 
«şte săruturile melle, acesta priveşte lacrămile melle, aude 
«palpităţiunile şi suspinurile inimel melle şi decă densa 
•putea vorbi, chiară ea te va încredinţa că te iubescă a- 
«tâtă câtă nu’ţl poţi imagina. Nu’ţî mal adaogă nimică 
«altă de câtă că într’uâ (li, vel afla positivă că nu suntă 
«nevrednică de a păstra nobila ta inimă, pe care uă di- 
«nioră ’mî-aî confiat’o.

«Pote, iubit’o, că destinulă ne va dărui vr’uă dată şi 
«noă o oră de fericire, cella puţină cu tote acestea per- 
«mite’ml de a depune ună sărută pe ochii t6I.

«Acella care respiră prin amorulă tăă.
Louis.
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D’abia a înmânaţii acestă epistola lui M ilatesta spre 
a o remite dup6 adresă, şi unti pagiii aduce unu biletă 
din partea Lordului S... prin care îl invita Ia supeă 
cliiaru în sera aceea. ’Ţi raulţumescă D-ţleulă meu a 
strigată, nu este în (Udară câudă creaţiunile telle a- 
dresedă către tine speranţele loră. Şi veselă ca nici o 
dată cerându să’l aducă mica sa levretă Luna, a ordo
nată să’î aducă trăsură şi a alergată să visite^le pe Con
tele spre a se informa de rana sa. Hirurgulă a fostă 
lângă rănită ; Contele, căruia a fostă anonsată Iulian a 
ordonată să fie introdusă lâugă dănsulă şi aă schimbată 
cuvinte de amiciţie, rana de şi urma a ţine îu casă încă 
o lună pe Contele nici ună pericolu însă nu risca picio
rului său, cea-ce a constituită mai fericită pe Iulian, şi 
la patru ore post-meridiane acesta prânzea cu Lordul 
şi cu Eleonora.

— Ah! pre legea mea, Domnule Iulian, nici o dată aşi 
fi crezută că cu atâta înlesnire putei sfărâma pici orele 
Conţiloră a (lisă Lordul.

— Şi cu tote acestea glonţulă Contelui puţină a ră
masă să mă lase fără o ureche a răspunsă fiulă Baro
nului.

— Şi astăzi sunteţi în bună regulă cu Contele.
— Negreşită, ambii amă avută dorinţa de a regula 

nişte daraverî vechi ale nostre şi ane da mâna de a- 
miciţie.

— Suntă inamiculă duelului a adăogată Miladia, e- 
moţionată la culme.

— Şi eă respectabilă Domnă, vă încredinţe(lă că nu
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rnergu în urma sa, de multe ori însă o picătura de sânge 
ce d’abia aroşeţlă vârfulii spadei, redă liniştea unei în
tregi familii.

Supeulă s’a terminată şi Lordul s’a scusatu pentru 
câte-va momente fiindă-că curierulu îi adusese mai multe 
paquete de epistole, iară ambii amanţi ай mersă să se 
distreze în salla biliardului. Numai acella care simte 
în inima sa săgeta amorului pote înţelege ce sentimente 
se luptaă în inimile lui Iulian şi a Eleonoreî, erea 
momentulă cellă mai frumosă al vieţei loră.

— Pe ce jucămă, scumpa mea, a întrebată Julian.
— Pe ună cală alba de călărie a răspunsă Eleonora 

surîsândă.
— Ей câştigândă, voiă prefera ună sărută dulce pe 

ochişorii tăi.
—1 Fie a răspunsă Eleonora roş induse.
Şi amândoi aă jucată cu multă artă, Julian a câşti

gată întâiă care a şi priimită sărutulă, iară a doua oră 
Eleonora şi a doua ţji nincheţla îu grajdurile ei cellă 
mai frumosă cală albă ce se afla în tot Parisulă.

Două luni de amoră trecură d’atuncî în intervalulă 
cărora mai multe epistole s’aă schimbată. Julian la unu 
semnă ală Eleonoreî cunoştea unde urma a face pre
umblarea ei şi unde va petrece seratele, totă d’auna 
şi în totă loculă o urmărea ca o fantomă; din cândă în cându 
visita pe Lordulă şi de două seu de trei ori aă prînflitu 
cu dînsulă, şi cu Iote acestea de şi în aparenţă domina 
uă linişte complectă, viermele însă ală geloşii îi rodea 
rănunchii. Oinulă seă de confienţă îi relata în tote ^i-

/^Щ\
(* ACADEMIEI *)
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lele personele ce visita pe Lordulă S 
unde mergea Miladia cândă eşea fără soţulă eî. Liber
tatea cu care Eleonora vorbea şi saluturile ce erea 
forţată de a le priirni pedepseau de morte pe nenoro
citului IuliaD, căuta amantă tăcută şi melancolică cu maî 
multe toinne de câtă primăveri şi a reuşită contrariului, 
nimenea nu îndrăsnea de a discuta virtutea Miladiî, 
toţi însă mărturiseau că erea ambiţiosă şi acestă ca- 
racteru ulii Eleonoreî, provoca supliciuri în inimile a- 
mândorora şi în fine urma a avea locu resultatele pe 
care le va afla lectorului.

Genariu număra 25 (lille din viaţa sa, ţlăpeţli şi ge- 
ţurl producte ale erneî causa problematică existenţa să- 
ra cil orii, pe cândă bogăţia galopa cu mândrie pe strade, 
trasă de nişte sănii luxose dirigânduse către palatului 
din strada Luvruluî No„ 17, acolo se dedea unu supeu 
la 100 personagiurî din clasa cea mal înaltă; Contele 
Yelliot celebra ţlioa sa onomastică, între cei-l-alţî Invi
tase pe Lordul S
mal nainte citea următorea epistola.

şi loculu

şi pe Julian, iar Eleonora 8 ore

«Scumpă Rosti,
«Este imposibilă a te întâlni în casa Contelui fără 

«ca să nu’mi esu din minte din causa gelosiei. Eu amu 
«motive seriose de a mă afla acolo de vreme ce tu ai 
«rugăciunea acelluia ce te iubeşte ca sub nici unu cu- 
«vântu să nu mergi.

Adoratorul tăă 
Julian»



— 63 —

Roşa, care pe de uă parte dorea a se supune la vo
cea Iul Julian, deocamdată a decisă de a nu merge 
rămâindă însă acasă se socotea neîndreptăţită de a nu 
împărăţi într’uă sără, vanitatea a reuşită şi iat’o stră- 
lucindă în costumulă eî cellă albă de inoră ce sămăna 
ca luna, ce cu mândrie apărea şi pe cândă în totă so
cietatea revărsa lumina, numai' omului pe care ’lă iu
bea ’i a aruncată uă negră obscuritate. Julian la acesta 
vedere ’şi a smulsă cu furie barbişonulă şi ca un exal
tată ’şi a muşcată bubele, dorea să ’şi ascundă întris
tarea ce’lu turmenta şi în parte a a reuşită, cândă însă 
Ja vetfută pe Eleonora dansândă pe braţele aceluia de 
a care cu puţină mai nainte, graţie ei, priimea mortea, 

jnima sa se sfâşia de palpitaţium şi daca avea forţa lui 
Samson cu mulţumire ară fi dărâmată palatulă Conte
lui îumormântîndusecuaceea pe care adora spre apune 
capătă nenorociriloră selle. Capulă îi ardea iară cor- 
pulă săă se mişca spasmotică, îi erea într’adevără im
posibilă de a mai sta, nici cbiară condamnatulă la morte 
cândă îlă urcă pe eşafodă n’ară fi putută simţi nişte 
asemenea torture, s’a apropiată de Conte s’a scusată, 
justificânduse pe câtă a putută, şi scoborîndă inaqui- 
nalmente treptele s’a aruncată în trăsura ca ună cada
vru şi mai târţliă însuşi dînsulă ignora cumă s’a aflată 
în camera sa.

Avea necesitate de ună amică tăcută, ună asemenea 
îi lipsea, a căutată pe Malatesta şi inima sa a respi
rată puţină cândă ’i a narată nenorocirile sdlle Matru- 
cidulă profitând de occasiune a mărită bănuelile lui Iu-
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lian ca în desperarea sa să’lă potă specula mat bine şi 
după plecarea lui Iulian a luaţii pana şi a scrisfk.

Adoua ţii de dimiudţa demonuiii infernalii ală fami
lii Lionel preda Miladii epistola următore.

Eleonora,
«Eşti ungerii sau demonii? ’mî este imposibilii de a 

«cunosce, pentru mine din ţii îu ţii devii unu misterii. 
«Ignoreţlu daca eşti primfivara ce’mî aduce rose, sau 
«tomna care ma va trimite la mormăită, daca eşti E- 
«deniulu, sau Infernulu şi daca шб iubescî sau te pre- 
«facî.

"Nu sciă care destină negru in’a condamnată la e- 
«terne suferinţe, căci' nici măcară uă rasă de speranţă 
«nu’mi permite în viitorii uă mică fericire.

«Daca ’mî porunceai se poprescă mişcarea pământu
lui saă a stinge lumina soreluî, daca îmi cereai cape- 
«tele autocraţiloră, comorile lumeî, viaţa mea, lumea 
«întregă, n'aşi fi creţlută că ’mî ceri imposibilitate; 
«Tu însă Eleonoro, ai refusată de a sacrifica vanitatea 
«ta unei serate pentru acella care întocmai ca o făclie 
«se topeşte înaintea ta.

"Uă presimţire ’mi ţlice că florea amorului nostru ce d’a- 
«biaa îucepută a înflori, uă tomnă frigurosăa veştejit’o.

"Duminică sdra vei fi la otlielulă Baronului N... suntă 
"şi eă invitată, te voiă aştepta acolo; daca în realitate 
«nu m6 iubeşti pune la gâtulă t6ă uă batista alba*.

Servulă D-le 
Loiiis.
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Ua căţă dcsă, acoperea Parisulă în totti iutervalulă 
Zilleî de 30 Genariă, şi uă melancolie generala co- 
priudea pe locuitorii săi.

Otlielulu Baronului N. 
splendidă illuininată. între alţii erea şi Iulian, îlu ve
dea cineva forte turburată; două ore mai nainte infer- 
nalulă Malatesta în aşea gradă а calomniată virtutea 
Eleonoreî în câtă d’abia ’şl putea ţine desesperarea, de 
vreme ce pe d’altă parte a înduplecată pe Miladia, ca 
plesautândă să porte la gâtu ei batista cea alba.

Pendula suna 9 ore şi uruitulu unei trăsuri s’a aurită 
în curte, erea equipagiulă Lordului S...

Eloonora a apărută ca o Regină, a salutată societatea 
întrăgă, iară privirile eî s’au dirigintă către Julian, a 
observată palorea feţei solie s’a spăimântatii şi s’a gră
bită de а lua de la gâtulă el blastemata de batistă albă, 
erea însă tîrţliu, nenorocitulă fiă ală Baronului nu mal 
simţea, simţirea ’lă abandonase, a aruncată nişte priviri 
pătrunţlătore asupra acelia care ’I răpise mintea şi două 
lacrămi aă răcorită genele sălle. Oh! Roşa, a apucată 
să ţlică în sineşî ast-fellă recompensezi amorulă meă 
către tine, când ’ţl-amă greşită ? — Miladia S... a în- 
ţele.să forte bine vocea tăcută a inimel Iul, s’a apropi
ată de dînsulă şi luându’I mâna ’I a Zisă.

— Pentru D-Zeă, Domnule Iulian, suferiţi, sunteţi 
atâtă de palidă.

— Exaltatulă d’abia a surîsă cu amărăciune.
— Tăceţi?
— ScuZa ţimă, Domnule Conte, amă fostă aşea de răă

din strada «Victoriei» erea
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şi amu avută necesitate de plimbare, a răspunsă infor- 
tunaulă june necunoscendă pe Miladia şi cre^eudă că 
vorbeşte cu Contele de Velliot.

— Duinnefleulă meu! Duinne^eulă meă! aruncă trăs
nete se mă arflâ, ce amu comisii eu nenorocita, a stri
gată Eleonora afară din sineşî, şi observândă că se 
compromitea a mersă lingă soţulă ei ’î a şoptită două 
cuvinte la ureche şi nobilulă Lordă prefăceuduse că are 
necesitate indispensabilă să niergă pentru o affacere 
seriosă la unu locă din preuuă cu Julian, a plecată cu 
dînsulă acasă la elă, iară după uă oră s’a înapoiată ca 
să conducă pe soţia sa, scuţlînduse vis-a-vi de familia 
Baronului şi din partea lui Juliau ce suferea grosnică.

în ţjadară s’aă muncită ambii din preună cu inedi- 
culă chemată, spre a îutorce în simţire pe fiulă Baro
nului, Iulian nu’i mai] recunoştea, vorbea multe dară 
fără a putea ţine şiră, contracta dueluri ilusorii, plîn- 
gea ca ună copilă şi se temea de cea mai mică miş
care. S’a observată însă că culorea cea albă îi causa 
nişte emoţiuni odiose.

Mieţjulă nopţii trecuse deja şi Lordul forte atinsă s’a re
trasă în apartamentele selle spre a se odihni, de vreme ce 
Eleonora pînă diminăţa a privigiată la patulă exaltatului.

— Ludovicii ală meă nu vorbeşti Rosei telle, nn veţii 
cum ea te iubeşte, cumă plînge lîugă tine ?

— Roşa, sora mea a murită, 'mi aducă aminte eramă 
încă mititelă.

— De ce dară teai luptată în duelă pentru mine 
daca nu mă iubeai?
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’ — Ascultă Malatesto, mergi îndată în Englitera la 
Regent S. Park, ’rai amu perdută inima, 300,000 franci 
suntă depuşi la Banquerulă Paul, ia acăstă sumă pen
tru tine; şi unu hohotii spasmosticu a spăimântată pe 
sărmana Eleonora.

— Julian, nu mă mai cunoşti, pe mine Eleonora? iată 
sunth a ta, spune’mî unu cuvîntă şi nu’rai sfărâma i- 
nima.

— Da, bună sera ce faceţi, sunteţi bine? iară daca 
nu’î vel găsi acolo, suntii Tribunale în Franţa la care 
va da comptă Contele.

Dimineţa a aflată pe Eleonora îngenuchiată înaintea 
iconeî Fecoreî rugânduse.

«Maica Domnului flicea dînsa cu lacrămi, către tine 
«înalţă rugile melle şi la piciorele tălle coosacre(lă spe
ranţele melle, redă sănătatea lui Julian saă să inter- 
«viî pentru sufletulă meă.

Sevârşindă rugăciunea sa, a intrată de isnovă cu o- 
chiî scăldaţi în lacrămi în camera lui Iulian, l’aă aflată, 
maî liniştită şioschintee de speranţă a [apărută pe o- 
chii ei.

— Bună dimineţa, Domnule Iulian, amă venită mai 
de dimineţă, ca să vă rogă să mă accompaniaţî astăzi 
la uă escurţiune ce amă intenţiunea să facă.

— E! amice, a răspuns Iulian cu iudiferenţă rîflândă, 
este timpă de duelă şi mai cu sămă pentru amoră.

— Adio Ludovic, adio pentru totă-d’a-una. Roşa cu 
viaţa ei urmă^ă să plătescă nenorocirea ce’ţi-a causată, 
ddcă vei reveni vr’uă dată nu uita, te rogă, de a o erta



— 68 —

a greşiţii şi iată peste puţinii prin. altă greşălă plătesce 
crima el. Decă într’adevără ai iubit’o, Ludovic, vino a- 
tunci la monnântulă eî şi spune pământului cellii care 
o va acoperi că o erţî, de nu doresci şi cliiarii mortă 
ca să fie pedepsită, şi depuindu sărutulii morţii pe o- 
cliiî lui Iulian, a eşitu cu inima sfâşiată şi cu lacrămile 
pe ochi, aruncândă ancă uă-dată uă privire asupra ace
luia ce iubea pe care prin amorulu ei Га redusă la nebunie 
şi de la care se depărta pentru totă-d’a-una. Momentă 
oribilii ce pana este imposibilii de a desen şi numai uă 
inimă sansibilă pote a’şi imagina.

DOUE SINUCIDERI SI TREI MORŢI ■
După cum, adesea uă nopte frigurosă de primă-vară, 

vestejesce roşa din grădină şi florea câmpului şi le pre
dă veclniciei înainte de a se îmbătrîni, totu asemenea 
şi oribila nopte de 30 lânuariă a influenţat asupra nenoro
citei Roşa. Frumuseţea sa a dispărută, palorea eî mor
tală invocă clemenţa umanităţii, plăcea pe patulă ei cn 
ochii roşii din causa lacrămiloru şi cu inima inconsola
bilă, iar păruiţi său cellii în neregulă dovedea tempesta 
sufletului ei. Erea ţlece ore aprope când s’a ridicată din 
pată, a chemată pe femeea din casă şi a ordonată de 
a nu permite intrarea nimuluî înainte de 12 ore, fiindă- 
că parte din nopte causându’i insomnie, avea necesitate 
de odihnă, şi apoi luându pana a scrisă epistola urmă
tor?. :
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«Nobile Lord!

«Iartă pe uă ingrată ce prin modulă acesta plătesce 
«recunoştinţa ei către D-ta, te-amă respectată totă-d’a- 
«una pene la adoraţiune şi mă socotemu lângă tine fe- 
«ricită creţlendă că ast-fellă este relaţiunea între femee 
«şi bărbată.

«La grădina însă Regent S. Park inima mea mal ân- 
«teiă a tresărită dintr’ună sentimentă streină, iar la 
«Paris m’araă convinsă că nu mai aparţinâmă ţie, când 
«miî aflaraă lângă tine, când stamă la masă, şi în ori- 
«ce altă momentă, inima mea căuta pe Iulian, iar min- 
«tea mea alerga după densulă, d’abia extrema ta bună- 
«tate şi suvenirulă recunoscinţeî către tine, mă sileă de 
«a’ţi vorbi. Noptea te ultamă şi ereamă mai fericită, 
«fantesia mea libera crea palaturl în care urma să trăescă 
«cu densulă; şi elă mă iubea, oii! suntă sigură! erî 
«sărmanulă s’a exaltată; a cerută să’l probezu ca’lîi iu- 
«bescă seă nu, iar eă miserabila voindă să’lă tachineză 
«’i-amă răpită minţile prin batista cea albă.

«Supliciurile şi amărăciunile ce de erî suferă, ară fi 
«fostă suficiente fără îndoiala de a’mî ispăşi inima, pă- 
«rulă meă iată că s’a albită, inima mea s’a veştejită şi 
«pe buzele melle nu sîmţu de câtă otrava; urască lu- 
«înina ^lillei şi nu potă privi nici pe tine nici pe den- 
«sulă, înaintea amândurora suntă culpabilă.

«In asemenea ca ţiu mortea este uă binefacere. Ai 
«inimă generosă şi fără îndoială mă veî ierta, ascunde 
«sinuciderea mea şi aruncă unu vălă asupra subiectului 
«morţii melle, nu dorescă a pleca din lume ducendă dur 
«pă mine şi ura el.

«iartă-mă,
Eleonora.
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Lordul ?e deşteptase şi prima grija a acestui neno
rociţii nobilii a fostu de a alerga în camera lut Iulian, 
’î-a adresaţii diferite întrebări; bolnavulă de locti nu Га 
recunoscuţii şi îi dedea nişte răspunsuri cu totulă fără 
şiră. Mediculti Га încredinţată că însănătoşirea sa este 
prea dificilă, a întrebată apoi despre soţia s’a şi i s’a 
spusă ca dorine.

La 12 ore, Eleonora s’a grăbită de a se îmbrăca tri- 
miţendă o servitore să’î aducă nuvele despre sufferin- 
dulu şi acesta a repetată penă sera; La prânţlă d’abia 
a luată uuă bulionă, sănătătea ei erea sdruncinată; so- 
ţulă ei atribuea acesta la insomnie şi emoţiune, este 
însă curiosă că ambii soţi aă evitată de a vorbi despre 
bolnavă.

Săra la 9 ore certă, Miladia s’a retrasă în apartamen- 
tulă seă şi sunândă a chemată pe fidela ei femee din 
casa ordonăndu’i de a înmâna bolnavului uă roşă şi a’I 
adăoga că este presentată de cliiară Roşa.

Servitorea dupe puţine momente s’a întorsă şi Miladia a 
aflată că Ludovic a înghiţită florea ca uăiuţelă sălbatică.

Nenorocire, a strigată şi a închisă cu linişte uşea ca- 
meriî dupe ce mai nainte a remisă servitărei epistola 
ce amă vă^ut’o, dândă ordină de a se îamâna Lordului 
după ce ’şî va lua cafeaoa dimineţeî. Dupe acdsta fa- 
cându-şî rugăciunea, a scosă dintr’o cutie ună flacon pe 
care puindul la gură ’lă a şi deşertată îndată, apoi a luată 
cartea sa de rugăciune şi s’a aşezată pe sofa citindu; 
somnulu ’i-a închisă genele şi s’a deşteptată numai dupe 
ce otrava începuse a face efectulă ei.
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Dimineţa următore Lordul din preună cu inediculu se 
aflau lângă patulă Eleonoreî ce se otrăvise, dându’î ad- 
juterulă putinte al sciinţeî; erea încă timpii şi după 
câte-va ore partisanulă luî Asclipion, felicita pe Lordul, 
asigurându’lă că soţia sa erea afara din pericolă, me
diculu ’î dedese o doţlă de narcoticii, care ’i a causatii 
somnulă ce a duraţii pâuă a doua ţii de dimiueţă.

Lordul se deşteptase la 8 ore, şi aflându că soţia sa 
a păşitti pericolulu, aeşitu din casa sa; a luatu uă trăsură de 
piaţă şi după uă oră Гай văţlută rezemată cu mâna pe mar
mura unui monumentă din Ciuiitirulă la Porte Rouge 
pe cândă cu cea-l-altă a scosu din buţlunaru ипй pis- 
tolă, Га apropiată de tâmpla sa şi după uă secundă 
detuuătura armei chemase pe preotulă Cimitirului ia 
loculă acella; sermanulu Lord S ... plăcea mortă, ochii 
săi ай rămasă fixaţi către сегй.

Tote jurnalele în doliu a doua ţii scriaă despre trista 
causă acestei familii, fără însă a atinge niisterulă.

D’abia a treia ţii în urma acestei fatalităţi, Eleonora 
priimea prin poştie din partea soţului ei următorea e- 
pistolă.

Roşa,
«Iartămă că şi mortă viă a’ţî turbura liniştea, crede 

«însă că acăsta este ultima occasiune prin care ’ţî me- 
«moreţlă pe acella care în Alexandria Egyptuluî te-a res- 
"cumpăratu de la piraţi (hoţi de mare) şi care înainte 
«de a afla cine eşti ’ţl-a offeritu numele săă.

«Iţi scriu acesta ca să te facă numai să cunoşti a-
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«devăratulă tăă nume şi familia ta, pe care ai uitat’o. 
«Eşti fiica Baronului Lionel, tatăl ti tău geme în temni- 
«ţile Cracoviei pentru caşuri politice, gracie însă ultiini- 
«loră încredinţări ce mi s’a datu de Auibasadorulă Aus
trii i se accordă gracie.

«Trăeşte deră. ca sa uşureii ultimile gliile alle acelluia 
«care ’ţi-a datu existenţa.

«Te ertu din inimă şi ’ţi uremii ca Providenţa sa ’ţi 
«redea câtă mai curândă liniştea sufletului tău.

«Deca Iuliau va reveni vr’uă dată, este atâtă de bunii 
«şi ’ţi va reda ţjille fericite, ori şi cum îusă speră în 
«Dumnezeu şi rogâte pentru sufletului meii.»

S...

Ori şi cine ’şi pote închipui întristările şi amărăciu- 
nele ce au adăpaţii pe Eleonora mortea Lordului şi e- 
pistola sa.

Optă (Jille în urma acestui teribilii evenimentii, în 
grădina unui Paiaţă din Foburgul Mont Martre se vedea 
uă femee de uâ talie frumosă şi caracterii nobilii, îmbră
cată în costumă de doliu, palidă ca unii cadavru, iară 
slăbiciunea ei dovedea că d’abia a părăsiţii pa tulii ei 
scăpândă dintr’o bolă seriosă; pe lângă dânsa sta unu 
june ce cu stupiditate observa obiectele din împrejurii. 
Aceştia erăă exaltatulă şi văduva, care în ţladară căuta 
de a’I reda cea-ce ’i-a luată.

Sorele vărsa ultimele selle rase şi doi omeni au ce
rută de a vedea pe nobila văduvă, erdu Malatesta şi 
ună bătrână gârbovită de podagră.
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— Permiteţi'ml, Domnă, a vd presinta pe D-lă Baron 
Lionel, părintele nenorocitului Ludovic a ţlisă Malâtesta.

D’abia a terminaţii acestă frasă a sa Malatesta, şi 
Eleonora s’a aruncaţii pe gâtulă bătrânului ţipândă şi 
acoperindu’lă de sărutări, pe cându lacrămile curgdu pe 
faţa ei. ЛЬ ! nenorocită părinte, câtă de târziu ’ţî dă 
libertatea D-ţleă, iată eu fiica ta răpită, suntă criminelă 
iară în camera d’alăturl nenorocitulă fiu ală tdă este 
nebună. L’amă iubită nesciindă că este fratele meă» 
mal bine să nu fi aflată. D-ţleulă meu D-ţleulă meă, 
creaţiunea ta cea slabă cere ertare, a greşită fără voia 
sa şi dintr’o rea neînţelegere a devenită acestă grosavă 
catastrofă.

Bătrânulu emoţionată la estremitate a strânsă în bra
ţele sdlle pe fii săi şi vocea sa se înăbuşea fără a fi 
în stare a pronuncia ună cuventă cliiară.

In totă noptea aceia a aflată de la Roşa evenimentele 
sortel sdlle, iară Iulian se afla într’uă nesimţire com
plectă. S’a hotărâtă ca a doua ţii Roşa să intre în ca
mera lu! purtândă acelaşi costumă din 30 genuariă şi 
cu uă batistă albă la gâtulă el; pote că acestă suveniră 
îl va causa effectă asupra sistemului nervosă, altă-fellă 
însă a voită destinulă. îndată ce Iulian a vdţlută pe 
Roşa, coprinsă de ună cutremură a strigată: Fantomă a 
Rosei de ce mă pedepseşti ? şi uă violentă sguduitură Га 
trântită la pămentă. Ochii sdl aă îngheţată şi circularea 
sângelui a încetată. Dupd câte-va momente sora şi tata 
vdrsaă lacrăml lângă cadavru.

Sdrmanulă Baron suferindă durerea acestei fatalităţi
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în momentu cândă spera gliile mai senine, s’a aşezată 
în pată spre a nu se mai ridica, Malatesta ’i-a offeritu 
serviciele selle infernale pe cândă Roşa umplea camerile 
cu jeletele selle lamentabile.

— Răposatulă Ludovic, Domnule Baronă, se află da
torii la otlielulă Luvru 10,000 franci a (lisă matrucidulii.

— Iată, ЬипиШ meu amicii, priimesce acestă poliţă 
şi aquit’o la Banquierulă Paul, este tocmai suma ce da- 
torcţlă.

Plecândii a luaţii şi două reţete, pe care mediculu le 
scrisese, spre a aduce medicamentele necesarii, înapoin- 
du-se, în locu de medicamente aducea nenorocitului Ba
ronu inortea, unii flaconii pe care urma a’lu deşerta 
bolnavulu conţinea otrava, miserabilulii omorîtorii în locu 
de 10,000 franci a priimitu 100,000 de la Banquieră 
lalsificându poliţa Baronului, şi demonulă infernului ’i-a 
insuflată idea de a otrăvi pe Baronulu spre a nu se 
descoperi fapta sa; a acoperită uă crimă prin alta.

In mănăstirea Carmeliteloru, unde altă dată Roşa se 
ruga pentru viaţa amantului el, acolo tată şi fiă, aă fostă 
înmormântaţi. Una din surori ale mănăstire! aprindea în 
tote ţjilele candela şi adăpa cu lacrime scumpele mor
minte, erea fiica, sora şi amanta, Roşa, care s’a consa
crată lui D-(leă numindu-se sora'acestui asiiu de bine
faceri.

ŞEASE LUNI
Şesse luni trecuseră exactă de la acea epocliă şi mul

ţime de curioşi se adunaă pe piaţa Grevei. Ună stegâ^
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roşiii aşezată d’asupra unei prăjini dovedea că acolo se 
afla gelotina, uă fiinţă urma să satisfacă societatea cu 
capulă seu, acesta erea falşulă Baronii Liognelo, Mala- 
testa.

Unu asasinată comisă la othelulă lui Tata Jannot, a 
inculpată pe acestă monstru, pe Pepenel şi pe Susana, 
cellă d’ântâiă s’a condamnată la morte, iar ceî-l-alţl du oi 
la muncă silnică pe 20 de ani.

In ultimulă momentă, cândă mai putea vedea lumina 
ţlilleî s’a căită miserabilulă, frica pedepsei şi mustrarea 
consciinţei Paă făcută necunoscută, în acea grozavă po- 
siţiune aflându-se a cerută permisiuuea de a vorbi, şi 
accordândui-se, cu căinţă ’şi-a mărturisită păcatele ; cri
mele matrucidului aă fostă atâtă de multe, în câtă ca 
să le descrie cine-va ară trebui broşuri întregi, a mai 
adăogată că la comiterea acestoră crime a fostă provo
cată de pasiunea jocului de cărţi, şi după uă oră ca- 
pulă săă se bătea departe de corpă.

Optă tfile după acăsta clopotele monăstirei Carmeli- 
teloră sunaă de niortă, şi ună cadavru se înmormânta 
lângă Ludovic şi Baronulă, erea infortunata Roşa; nu
mai pămentulă a pusă sfârşită lacrămiloră şi dureriloră 
inimei sălle.

Liniştea morţiloră turbura pentru câte-va gliile nu
mai urletele văitătore ale fidelii Levrete, nu trecu însă 
multă timpă şi nenorocitulă auimală într’uă diminăţă 
plăcea mortă d’asupra morminteloră.

f* ACADEMIEI*)




