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Dedica Lia.
Cut?
De-asi ii fosl încredinţai că cunosc dóuő anime, loi
atât de frumôse ca si ale eroinelor inele, le-aşi fi închinai
lor cea dc’nlAiu a mea încercare in genul acesla; din ne
norocire însë numai in cărţi se găsesc asemenea anime de
cari fórle rar putem întâlni pe scena hunei, in veacul in
care ne tărim csistenţa plină de materialism. Deci. mergeţi,
foi, — cărora am încredinţat câte-va din amintirile mele, —
in voia vânturilor neinchinate vr’unui nume carev’ar fi luat
sub a lui ocrotire . . .

jScRISÓRE

D-lui I. E. Tieranu
la Oraviţa, (Banat.)

Scumpul meu editor!
A

Iţi făgăduisem un manuscript, Fiindu-mi
cerut, mi-am adus aminte că rescolind uădinioră cenuşa amintirilor mele, găsisem câte-va
schinteî cari dedese vieţa rêndurilor ce urmézá,
rêndurï cari zăceau, ca şi uitate, intr’un vraf de
hârtii uitate, şi astfel ecă-le scóse la lumina pe
care ţi-o datorézà D-tale, scumpul meu editor.
Ţi le trimit rugându-te să primeşci şi de astădată, din depărtare, o salutare frăţescă din
parte-mî, împreună cu părerile mele de rëu,
că n’am avut incă ocasiunea să ne vedem
şi să ne cunoşcem in personă, ci numai prin
midlocirea serviciului postai.
1880 August, Bucurescl.

luliu I. Roşea.

Sacrificiu pentru sacrificiu.
Prolog*.
Primă-vera se ivise prea de timpuriu si. de
si abia in Apriliu, vteţa de oraş devenise äpröpe
nesuferită şi locuitorii capitalei se întreceau să emi
greze, precum tomna paserile călătore cari fug la
apropierea iernei.
Obicinuit să părăsesc in loti anii Bucureşeii
pentru câl-va timp, tocmai më găndiam in ce parte
mi-aş ii putut îndrepta paşii când amicul meu
Aureliu Mugurelu veni să më invite ca a.doua di
să fiu gala de a-1 însoţi la Mugurei, in sinul fami
liei séle, anunţându-mi, tot-deodată şi apropiata lui
cununiă cu domnişora Sofia Dumbrávénu, al cărei
logodnic şciam că era.
Propunerea lui venia tocmai la timp şi, prin
urmare, înţelegeţi că nu mi-a trecut câtuşi de
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puçin prin minie, sä n’o primesc, şi a dóua di. in
reversai ul (jorilor. părăsirăm Bucureştii.
Toţi ceî ce-au călătorii vr’odală in viéla lor,
îşi inchipuiesc plăcerea ce gustă cine-ve ailându-se,
in faptul cjilel, într’un poştalion, urmând vr’un drum
mare despre munie şi străbătând şesurî, codri,
délurT, văl şi riurî, însoţii, de cânlecele de diminelă
ale paserilor, sunetele clopotelor delà gâtul cailor
şi strigătele surugiului, şi urmaţi de norii de praf
pe cari caii iî ridică in Irapëdul lor.
După o călătoria lungă, dér’ ale cărei nume
rose plăceri nu më voiu increca să le descriu, ajun
serăm la Mugurel unde mama, lălăi şi sora lui
Aureliu më primiră cu cea mai mare mulţămire şi
cordialitate.
A doua cli më grăbii să visitez. însoţii atât
de amicul meu Aureliu cât şi de domnişora Maria,
sorora sa, lunca, pădurea, heleşteul, văile şi delurile
Mugureilor că-ci. de şi cunosceam din Bucureşti
intréga fainiiiă a lui Aureliu, nu cunosceam moşia
decât numai din nume.
Călră séra pornirăm cu toţii ca să dăm o
visită logodnicei amicului meu şi familiei el, pro
prietari al unei moşii vecine.
Aci avui fericita ocasiune de a ii primit in
sinul unei alte familii, tot atât de bună pe cât şi
familia Mugurel, compusă din domnul Dumbrăvenii,

1

Il

solia sa şi o copilă Sofia, gingaşa logodnică a lui
Aureliu, care-mï spuse, in convorbirile, că avea şi
o sororă, Malilda, ce se afla dusă in străinătate cu
o mătuşă a sa, dómna Brădescu, şi care trebuia
să sosescă in curênd.
Nu trecuse mull din dina in care pentru prima
oră fusesem la familia Dumbrăvănu, şi Malilda, atât
de aşceplală de sorora el Solia, sosi insolită de
mătuşa el: De aci ’nainte începură cavalcadele,
escursiunile, jocurile şi tőle felurile de petreceri pe
cari cine-va le pôle avea la (eră.
Ce (}ile dulci, clile senine, am petrecut in
sinul acestor două familii ce nu făceau decât una!
Vecinie amintirea lor va rămânea nescérsâ in
ânima mea.
Dar o inlcmplare ingrozilóre era menită să
turbure pentru un momenl liniscea aceslei viel,!
câmpenescï. Ci ti lorii vor afla-o din capitolele ce
urmézâ şi prin cari m’am încercat a reproduce,
pe cât mî-a stat in putinţă, fasele acestei drame
ale cărei pregătiri nimeni nu le-a putut observa,
fiind top distraşi cu diferitele ocupaţi uni şi prepa
rative reclamate de nunta Sofiei, şi care dramă
pôle nicl-odată n’ar fi fost subiectul unei scrieri,
fără stăruitórea învoire! a eroilor el.

I.
Adesea sub aparenţele cele mai liniscite s’ascund dramele cele mai ing rozi lőre, precum in foi
ţele pline de farmec ale unei florï profumátóre
zace omorilórea otravă .şi *n fundul crislalinelor
fontâne ale unul oasis, călătorul obosii, şi insetal
care voieşce să sorbă o picătură din apa cea recorilóre, zăreşce crocodilul spăimântălor.
Astfel era la Dumbrăveni, un cătun pitoresc,
plin de amor şi poesiă, care se resfaţă la pólele
munţilor, pe plaiul mănos şi sub cerul de azur al
Uomâniel.
Era in Maiü, luna florilor, a profumelor şi a
dragoslelor. Munţii, văile, codrii, şi in sfârşi, tót ăi
natura, resunau de cântece: munţii de cavalele
triste, ale păstorilor ce se tănguiau de dor; văile
de glasurile argint inc ale copilelor îndrăgostite ce
încredinţau vânturilor tainele lor; codri de eânteleeele paserilor ce măriau dumnezeirea şi in sfârşit
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tótá nálam de miele de li ni lari mislerióse ce le
fac să le opresc! in loc căutând in zadar să ghi
cesc! de unde îşi ian naşcerea. Chiar si una din
numerósele aleie ale grădine! proprieiăreşcî resanau
de accentele melodiöse, dar jalnice, ale unei vocî
femeieşcî.
v
Era Malilda care cănlă:
Totă natura e ’n sărbătore:
Al primă-verei timp, a sosit;
Flulurul sbóra din flóré ’n flore.
Pasărea cânta necontenit.
Zcfiru adia, unda murmură:
Totul e vieţă, totul e amor;
Blând meluşelul pe dél se’ncură,
Pe când păstorul cântă de dor.
Dar’ eu sunt tristă şi in tăcere
Plâng, vaî! amare lacrimi vărsând;
*Vi6ţa îmi pare că e durere
Şi plâng, un negru mormênt călând !

Aci Malilda îşi curmă cântarea; lacrimile in
adavër î! inundase obrazit şi vocea i se înecase.
înainta câţi-va pas!, îşî sterse faţa şi ochi! de
lacrime şi reîncepu, dar cu o voce mai slabă şi
mai jalnică, părând a fi cel din urmă suspin al
clopotului care ni anunţă mórtea une! fiinţe iubite:
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Vecii pe câmpia o mică flore.
E fericită: trăicşce o di,
Când pere însă totuşi sub sure
In frumuşele ea străluci.
Când eu in vieţă-ml cea sbuciumată
0 cji ferice n’am vieţuit.
De ce o flore n’am fost creată
Şi o di numai să fi trait?
Dar’ sunt menită ca in tăcere
Să plâng, amare lacrimi vărsând.
Vié ţa să-mî pară că c durere;
Să plâng, un negru mormânt călând!

Ea plângea cântând şi vântul cel uşor al dimineţel îî ducea plânsorile pe aripele’! diafane.
Apoi se asetjâ pe o bancă rustică, sub o
salcia care gemea sub greutatea sutimilor de anî
ce-o încovoiau, şi remase gánditóre — aci sub acele
ramuri plelóse al căror jalnic făsăit părea a ii
ecboul durerilor séle.
Ea, Matilda, într’o mână avea o carte: era
Werther de Göthe; in cealallă ţinea o batistă
cu care ’sî slergea lacrimile.
II.
După câte-va momenle petrecute înlr’o mută
contemplare, Matilda răsfoi cartea ce ţinea in mână.

Iß

Inemeri tocmai acolo unde Werther, plin de emo“"pùne, cilia Lolleï, cu o voce întreruptă, pasagiu!
acesta din Ossian:
»Suflare a primă-verei, de ce ine descepţj?
»Tu më desmierdï si ’mï clici: II(iourez cu picături
»din cer. Dar’ limpui ofilire! mele e aprópe, că-cî
»aprópe e furtuna care a să 'm! smulgă frundele!
»Mâine va veni călătorul, va veni acela care ura
»vëclul in frumsefea mea; ochiul seu ine va căuta
»pe câmp de giur impregiur şi nu më va mai găsi!*
Citirea aceştiiT pasagiu avu acelaşi efect asu
pra Maliidé!, care *1 avusese şi asupra lui Werther:
Un fulger posomorii schinfeiâ prinlre lacrimile ochilor
e! .şi un mior întunecos acoperi alba e! frunte . ..
Resfoi din nou cartea şi citi:
»S’a hotăril, Lottă! vreau să mor, şi ţî-o
»scriu cu sânge rece, iară să fiu Iransporlat de
»vr’o esageraţiune romaniieă. in diminéla clile! in
»care te voia vedea pentru cea din urmă oră! ...
»Când vei ceti acésía. Iu. cea mai scumpă dintre
»femei, mormântul rece va si acoperi inghieţatele
»remăşiţe ale nenoroci tu Iu! care nu şcie alia dul»ceţă mai mare pentru cele din urmă momente
»ale vieţei séle, de cât să petrecă cu tine ... Ce
»nópte ingrozitóre ! ba nu ... ce nópte bine-(Yicëlőre
»am avul ! Ea e care m’a întărit in hotărirea mea :
»vréu să mor!*

»
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Aci Matilda ’şî întrerupse citirea remănând
cugetălâre.
— Da! <jfee apoi densa: decese mai prelun
gesc aici pre pământ o luptă desnădăjduilă, o luptă
pêir la capătul căreia nu sper că o s’o pot duce ?..
Întocmai ca naufragiatul care, luptăndu-se in nópte
cu valurile furiose, nu mai zăresce nici o stea lu
cind prim re pânzele de nüorï inlunecosî ce-acoper
cerul şi vede că numai mórlea e singură ’î scăpare,
văd si eu că, numai scăpând de sgomotele vieţeî,
mc voi odihni in pace! aşa, deschidă ’şi acum abisul
eternilăfei infiorâtôrea ’ï gură ca să me primâscă.
După ce rosti aceste cuvinte îşi urmă ârăş citirea :
»Mii de idei, mii de proiecte ingrozitóre se
.frământau in sufletul meu turburat, şi in cele din
.urmă, ajunseră la acâsta singură şi ultimă gândire:
.Vrâu să moi- !... Me culcai şi acjï de diminâţă,
.in fotă linişcea desceptăreî, găsiiă încă fixă şi
.neclintită in anima mea acâstă hotărire: Vrâu să
.mor! ... Nu e desperare, e încredinţare că am
>ajuns la capăt cu povâra mea şi că mă sacrific
.pentru line. Da, Loltă! de ce să n’o spun? Tre
buie ca unul din noi trei să pâră, şi acela vrâu
.să fiu eu!*
— Da! Matildo, tu vei fi aceia care va peri!
murmură ea. Trebue ca Iu să fii sacrificată pentru
fericirea sororeî léle ... Ea ’1 iubesce! Oh, Werlher!
2
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durerea la a găsii un răsunet, puternic in anima
mea: Amênduoï am avul aceiaşi sorte! ... Tu mi-aï
arătat sfârşitul cel mai pulincios, si ’ţî mulţumesc.
Remase gánditóre. Ochii ’î din întâmplare
căzură din nou pe carte citind, ca fără voiă,
aceste rânduri:
»Să mă omor, pe mine! Fie dér’! ... Când
„înlr’o seră frumosă de vâră te veî sui pe munte,
»gândesce-le atunci la mine ; adu-tî aminte de câte
»ori am străbătui acéslá vale; îndrepiâză-lt apoi
»privirea spre cimitirul in care se alia mormântul
,meu si vecii, la cele din urmă racle ale sórelut
»apunâncl, cum vântul clătină in tóté părţile iârba
»cea ’naltă care-l acopere ...'
Durerea o sdrobia. Voi să se scóle, dér’
piciórele’i cele delicate îl refusară sprijinul lor .şi
cădu érâsï pe bancă.
Ce contrast surprinclălor între jalea ei cea
adâncă .şi veselia cea mare a natúréi!
Un om, care se cjice că este chipul .şi ase
mănarea lui Domnecjefi, si mai mult încă, o femeia,
o fecioră, un ânger, suferia, şi nimeni, nimeni nu
lua aminte la acésla: Fluturii sărutau florile cart,
in linişce, respăncîeau, ca in tot-dâuna, profumele
lor imbëlâtôre in aierul cel răcoros al dimineteî;
paserele sburau pr’intre (rundele arborilor: crengile
lor frămătau la uşora suflare a bórelor ce incretiau
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fala undelor in cari cerul îşi oglindia seninătatea,
schinteiând de racjele unul sőre de primă-vără şi
totul îşi urina cursul regulat atunci când Malilda,
ea singură, vărsa lacrimi pe cari nici odaia n’ar
fi trebuit să le verse.
Dér’ asia esle sortea moritorilor! Totul, penă
chiar si Domnedeirea, pare că ride de nenorocirile
nósl re !
III.
Credem că, in timpul când Malilda va sla
absorbită in negrele gândiri ce-o frământau, e bine
ca celiloriî să facă o cunoscinlă puçin mai întinse
cu densa.
S’au făcut alâl.ea descrieri şi alâtea comparaţiunl despre portretele eroinelor de romane, in
cât forte cu greu am putea ca să găsim vr’o de
scriere, vr’o comparaţi une care să fie ce-va nou.
Nihil novi sub sole! De aceia, lemăndu-ne să
cădem in ghiarele Zoii il or cari n’ascăplă de cât
să găsăscă cea mai mică asemănare cu vr’o eroină
din culare şi cutare autor, ca să slrige pe tóté
tonurile: plagiare! ne vom mulţămi să fim cât se
va putea nuu comuni şi mai simpli, ţinăndu-ne
numai şi numai in limitile adevărului.
Românul are o vorbă care arătă desevărşina
Pisică; acăstă vorbă este: frumosă. Eh, bine!
2*
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nu vom spune alt nimic de cât că Matilda era
frumosă, frumosă in lótá puterea cuvântului.
Natura fusese prea darnică in privinţa el :
frumseţe, spirit, îî dăi’uise toi : putem dice că era
perfecţiunea personificai ă.
Ea era fiica cea mai mare a soţilor Dumbrăvénu. După ce îşi terminase studiele făcute in
ţâră, fu luată de o mătuşă a eî, văduvă, care tot
deodată îî era şi naşă, şi dusă in străinătate.
Dómna Brădescu, — aşa se numia mătuşa
MatildeT, — o adora ca pe o divinitate, o idolatrisa.
. După cum nu avusere nicî un copil, şi soçiul, —
pe care’l iubia cu acea dragosle bine cuvântată cu
care fie-ce soşiă este datore să iubăscă pe tovară
şul vieţei séla, — îî murise încă in fiórea verstei, îşi
concentrase tot amorul de soc;iă, pe care îl avusese
şi de mamă, pe care Par fi avut, asupra nepoţel
şi finei séle.
Aci, in străinătate, Matilda îşî completă stu
diele cu un succes strălucit; apoi, împreună cu
mătuşă sea, după ce visitară Europa in zig-zag, se
intórse in ţâră.
Sosind la Dumbrăveni, proprietatea părintâscă,
găsi pe părinţii eî ocupându-se cu pregătirile de
nuntă ale Sofiei, sorora sea.
Abia câte-va dile trecură delà venirea eî şi ve
selia ce-o caractérisa se schimbă deodată in întristare.
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Niminï nu putea să-şî lălmăcescă pricina
acestei schimbări al ăl. rle răpide, că-cî niminï nu
scia nimic afară de cer, care şcie lóle, ea si ...
şi ... cetitorii vor alla mai lârcjiu.
Şi cu cât veselia se măria la Dumbrăveni,
cu cât cjiua holărîlă pentru nunta Sofiei se apropia,
cu atât Matilda devenia din ce in ce mai tristă.
Gâte-va momente de veseliă veniau câte-odată
să gonéscâ nfiorit de durere cari’î acoperiau fala,
dér ele periau indată si lunga suferinţă relua locul
scurtei veselii.
Këspunsu ’î, la Iote inlrebările ce i se făceau
al ingeiére de întristarea eî, erau, sau eternul nu
şciu, sau vr’un motiv care ’ï venia in minte, in
vocat numai ca să contenescă inlrebările şi să în
lăture curioşi lai ea.
Şi apoi. cată s’o spunem, Matilda se păzia
férte mult de a se arëla suferindă între ochi mai
mulţi; ea nu ’şî destăinuia durerea de cât numai
singurălăţeî, acéslâ nedespărţită soră şi singură
consolă1ère a intristărel, şi nu ’şî încredinţa plân
sul de cât numai vânturilor:
In orele’î de mâhnire o vedeai rătăcind aci
prin bătrânele aleie ale grădineî, aci prin vâlcelele
ce se ’nlindeau printre dealuri, aci pe colinele măguratice, şi-aci prin dumbrăvile tinere, abia înmu
gurite, ce ’ncongiurau satul. De multe ori rătăcind
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aslfel, se aşeda pe malul riuleluluî care şerpuia
misterios printre arbori udând pólele délurilor şi rămânea astfel visă tőre, contemplând limpede’! unde
ce se duceau la vale şi cari i se părea că com
pătimesc, prin murmurul lor duios, de durerea el.
Când anima ’T era împovărată peste măsură,
atunci isbucnia in plângăfore valuri de armoniă
adresând Filomelel, acéslâ nenorocită soră a Progneiel, urmălorele accente:
;

Filomelă blândă, soţă de iubire.
Ce in cale-mî lainic de amor suspini,
într’un câni de jale. ori de fericire.
Vin’o, suferinţa crudă să ’mî alini.
înima-ml duiosă sufere ’n tăcere
Sfâşiat' amarnic de-aï durerai spini.
Fără s’aibă ’n lume nici o mângâiere!
Vin’o suferinţa crudă să ’mî alini.
Jnfocalu'mî suitei iute se va slinge!
Pentru mine vifor sunt zefirii lini.
D6că plânsu’ini, dragă. Inima ţi-atinge.
Vin’o suferinţa crudă să ’mT alini,
Că-cT să ’nlrebe niminî nu s’opresce’n cale.
De ce ochi’mT aslătjl nu mai suni senini
Şi revörs ca valul cântece de jale ...
Vin’o suferinţa crudă să ’mT alini.

•»
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Vëdônd inse că gingaşa păsărică îşi urma
sborul, Fără ca să ia aminte la glasul ei, încheia
cu durere:
In zadar sunt însë plânsurile mele!
Ora mea din urm«! curênd va suna
Şi-orT ce suferinţe, orî ce chinuri grele.
In mormônlu’mï rece se vor alina!

Malilda era poelă; aceslea erau însuşi accenlele animei séle.
IY.
De mult Malilda se afla cufundată in durerósele ’T gânduri, când o voce rösunátóre, veselă
ca ciripitul celei de ’ntêiii rôndunele care, sosind
prinnvi-véra din sinul străinăţeî. îşi regăsesce cuibul
părăsit, s’audi cânlând:
Mult dorita prima-vérâ
Se re’nlórce ’n scumpa-mT ţeră;
Câmpii, codrii, mândre flori,
f irea ’ntrogă, rc’nviézft
La strălucilórea radă
A cerului fără nöorl.

Audirea acestor accente argintine o smulse
din absorbirea ei; îşi sterse lacrimele cari ’î brăsdaseră faţa şi, chiămându’şi tóté puterile in ajutor,
se scula.
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Tocmai era timp, că-cl stăpâna voce! care
s’aucjia spărgend aierul cu armoniósele ’ï vibrări,
s’arctà la cotitura alee! ce conducea la banca
Matildeî.
Acésla era o fetiţă veselă şi gingaşă ca primăvéra, care, cum vëdu pe Matilda, se răpedi spre
densa şi, îmbrăcişându-o îl clise:
— 13ună diminéta, draga sorioră. Te-ai sculat
mai 'nainte de cât toţi, chiar şi ’naintea diorilor:
Se vede că eşti cjina lor.
Matilda, drept respuns la acest compliment
măgulitor, îşi puse buzele pe frunlea lênereï, albă
ca fulgul lebedei ce se legănă pe unde, şi imprimă
pe densa o sărulare de soră.
— Dér’ ce al Iu? o ’nlrebâ copila observând
urmele durere! inlipărite pe faţa Maliidéi, cu Iotă
silinţa ce ea ’.şî dedese ca să le-ascundă de privirele sororeï séle. De ce eşti aşa de trislă, de ’ml
semeni cu lómna cea bëtrâna? Şi-apoî când? 'Poe
ma! aslă^l: cjiua nunţel mele, a soriórel lele Sofia.
Spune-mî! Ce al?
— Nimic! respunse Matilda.
— Nu, nu, nu se pôle! Al ce-va şi nu vrei
să ’mî spunl.
— Nimic, iţi repet, respunse erăsl Matilda.
Stând la umbră, umczéla, aierul dimineţel mi-au
făcut reö.
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— Alunei de ce slaï aicï? Haidemï in colo.
Si apucând pe Matilda de mână, sglobia co
pilită porni ’nainle lârindu-o după densa.
Eşiră la un luminiş întins smălţai de llorî.
Radele sóreluT, ne mai impedecale aci de vr’un
obslacol, inundau luminişul cu mii de valuri de lu
mină. prefăcănd in slrálucitóre diamante picăturile de
ruoă, aceste lacrime tainice ale nopţeî, ce tremurau
pe firicelele de ierbă şi de flori de temă ca să nu
le sorbă privirea cea ardëtôre a sórelui.
— Ah ! ce (lori drăgălaşe ! esclamâ Solia.
VecjT, ieri nu erau încă înflorite aşa de mândru:
au înflorii de diua nunl.eî mele. Haidemï să facem
câte un buchet.
Şi Sofia, lăsând pe Matilda de mână, începu
să 'şi formeze buchetul.
— Ânger de copilă, — murmură Matilda
privindu-o, — fie ca in Iotă vieţa tea să fiî lotalâta de veselă şi de fericită.
Apoi, după câle-va momente, adaose:
— Şi o să fie! ... Oh, Domne! n’ar li őre
păcat ca ăcăslă fiinţă, alât de nevinovată, să su
fere? Nu! nu va suferi! ... Cu viăţa mea voiu
sigila fericirea eî ...
— Vedi ce frumos buchet mi-am făcut; ia
să văd şi p’al teu, — clise Sofia înlorcendu-se spre
sorora et. Dér’ vëdèndu-o stând nemişcată, adaose :
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— Cum? n’aT cule» nimic? Oh! a*la me
superă prea mull. si. drept pedâpsă, am să le sărut
penl.ru ca să 'm! lac! un buchet de nunlă.
Şi, rjicând acestea. se acăl.ă de galul Maliidé!
ca o blândă ederă de trunchiul unu! slejărel, sărulându-o de mi! de or!.
— Da, draga mea Sofiâ, o să ’ţ! fac un bu
chet frumos, încântător ca line, copila mea.
— Să ’l.î ajut si eu?
— Nu, nu, tu du-te si te găte.şce de nunlă;
îl voiu face singură cum im! va plăcea, si, slersindu’l, voiu veni eu ca să-t! ajut.
Sofia pleca.
Malilda, aruncându-ş! privirea împrejur pe
(lor!, îşî puse ochi! pe un răzor de miosotis (nu
me uita), şi ’.ş! îndreplâ paşi! in spre partea aceia;
ajungând la răzor, începu să culâgă pe cele mai
fruraóse (lor! şi să-ş! formeze buchetul.
Veselia nature! şi rarjele cele vi! ale sórelu!
de Maiu, car! sfăşiaseră vêlurile de neguri ale di
mineţii, influenţară pole şă-Î împraşcie őre-cum
mâhnirea, că-c! părându-se că uilă un moment
durerea ce-o domina cu puçin mai 'nainte, zimbe
lul i se ivi pe buze şi, culegând mereu floricele
şi înşirându-le in buchet, le descânta îngânând eu
voceâ e! cea dulce, pe o ariă improvisată:
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Miosolisul mândru, ’şî ia sborul
Din sînul dinei florilor, vrènd
Ca s’aminléscâ érasï amorul
Celor ce ’l uită aşa curêud.
Junii, pe cari i ’ncinge dorul.
In spre câinpiă paşii ’ndreplând.
De-ajung acolo unde isvorul
Murmură lainic iérba scăldând.
Şi ’l véd şi unde cum s’oglindeză,
S’opresc in calc, adânc oflóza
Şi ’I spun lot dorul ce Par purla ;
Căci cu blândeţe el cuvênléza
Celor ce amorul i ’nílácáréza:
»Aliimé iubeşce, nu mö uita!«

După-ce forrná dôuë bachele numai din miosotis, din acesle graţktae flori ce par a Pi născute
din lacrimele îndrăgostiţilor in nopţile senine de
primă-veră, se îndreptă spre casă.
Ajunsă aci, întră in camera ei, aşedâ buchetele in apu, in neşce buchetiere de porcelan, si eşi
spre îi se duce in camera Sofiei.
Y.
Cine ar putea să descrie răpitorul tablou ce
aci se înfăţişă ochilor Maliidéi? Sorora ei. sburdaleca Sofia, se afla de ’naintea unei măreţe oglincjl

28

de Veneţia; mama .şi mătuşa eî, ajutate dc o tată
din casă, să grăbiau care mai de care să iacă
tenerei mirese o toaletă care să nu rămână mai
pe jos de gingăşia eî. Aci Sofia, nerăbdălore, îşi
rădica răpitorele ’I mănuşile rosalbe vërindu-le in
undele perului ce’I acoperia acum umeri! cădendu-I
până la piciére, întocmai ca bătela care puçin mai in
urmă era să/unduleze in valuri de aur pe umerii
'I albi ca spuma valurilor, şi împedecănd asl.-fel pe
cel ce voiau s*o gătăscă; aci, dojenită de mama el
cu o seriosilale prefăcută, se lăsa indolentă in voia
mânelor ce’! împletiau cositele. Numai domniavóstrá, dómnelor, cari al! trecut prin acăslă lăsă,
cea mai fericit ă din viei a unei femei, put eţi să cuprindeţî cu gândul un asemenea tablou ca acela
ce se afla de ’naintea ochilor Maliidéi, numai
domnia-vostră puteţi să vă închipuiţi nerăbdarea,
veselia şi miele de palpitări ce făcu să se bată cu
putere peptul tenerei logodnice in diua nunţel.
Acestă privelişce, plină de animaţia, oprise pe
Matilda in loc. Ea privi cu adrnîrăHTcff'b plăcere
nedescrisă, scena ce se înfăţişa privire! séle. Şi
cât de scump n’o costa pe densa acestă plăcere!
... Numai anima el ar ti putut-o spune şi aelênea
espresiă de durere care îndată înlocui trecătorul
simulacru al plăcere! de un moment ce se arătase
pe fata el.
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Femeia inse, chiar când credem că e cea
mai slabă, adesea e lot cea mai tare. Matilda îşi
porunci să (ie veselă şi tristeţea dispăru sau, mai
bine dis, se prefăcu că dispare de pe figura el.
— Mamă şi mătuşică, — dise ea apropiându-se
de grupa care se găsia in fala oglindel, — domniavóslrá, ca mai esperte in materiă, ar fi bine să
vedeli de celelalte orânduiele ale casei läsandu-mö
să vè înlocuiesc, şi vè asigur, — adaose ea cu o ne
spusă grafia-, — că voiu íi la înălţimea misiune!
ce ’ml veţi încredinţa.
— Aşa, aşa, bine cjice sorióra mea, — aprobă
Solia. — l)omnia-la, dragă mamă, şi domnia-ta,
iubită mătuşică, duceţi-ve si vë ocupaţi cu celelalte
pregătiri trebuincióse şi lăsaţi pe drăguţa mea sorioră să-mî facă toaleta. Ea are in lot-déuna gu
sturi frumóse, ca şi dênsa.
— Şi la ce ’ml folosesce frumuseţea! ... —
murmură Matilda.
Belrănele Irebuiră să cedeze lenerelor: ele se
retraseră, şi Matilda le luă locul.
Căle bătrâne din societatea in care trăim n’ar
trebui să cedeze lenerelor, şi cu tóté acestea le
vedem tot înainte, făcăndu-se adesea obiectul de
batjocură al celor ce le íncongiórá? De aceia se
vede că perii de argint au perdül alăt de mult din
respectul ce li s’ar fi cuvenit. . .
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•Dér’ sä urmăm.
Trecem peste ori ce amănunte carii nur avea
nici un interes pentru cititori şi n'ar face nimic alt
de cât ar Ample paginele in zadar.
Şi cine ar ii ore curios să scie, de esemplu,
cum era gătită Sofia? de ce materiă îl era rochia?
ce iei de croielă avea? etc. Credem că e destul
să spunem că era gătită in chipul cel mai cuviin
cios; şi cu o simplitate cămpenescă, fără nici o
prelenţiă înfumurată, acăstă bulă atât de lipiciosă
care ne face să ne temem că prea puçine din fe
lele de astăclî au scăpai de ciumósa el atingere.
Am cjis că Sofia era gătilă cât se póte de
simplu si tocmai acéslá simplitate o făcea să fie
cu mult mai frumósá, mai atrăgălore, şi mai ado
rabilă, că-cl mai in lot-déuna lot ce e simplu e
mai frumos. Ce vreţi? când cine-va e prea în
cărcat, şovăieşce sub greutatea sarcineî.
In pregătirile nunţel ora fixată pentru cununiă
se apropia. Deja mirele şi nunii ascept.au in frumósa bisericuţă a monăstirel / . . ., unde era con
venit a se săvârşi căsătoria.
Mănăstirea / . . . nu era decât de o gonă de
cal departe de Dumbrăveni; de pe vârful colinei
ce se ’nălţa la capelul cătunului, ochiul putea de
osebi rusticele ’I turnuri de lemn perdüle printre
stejarii ce încongiurau mănăstirea.
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Tôle fiind galii, porunciră de a se înhăma
caii.
YI.
Pe când fie-care era ocupai, cu câte ce-va,
Malilda se cobori in curte aruncându-şî privirile pe
mulţimea argaţilor cari alergau Incóc! si încolo
având fie-care câte o poruncă de împlinit.
In ochii ei un ioc sinistru se vedea arclând;
înfăţişarea ’I arăta o hotărire neclinlilă.
Ea ’şî afinii privirea asupra unuia din argaţi:
acesta era un flăcău chipeş, de o statură ’nallă,
falnic ca un brad de munte, a cărui cămâşă despi
cată şi cu mâneci largi, lăsă să se vadă un pepi.
si nişte braţe de atlet: păru-I negru ca şi. ochii ’î
plini de vioiciune, îl acoperia umerii cu umbróse
plete care fîlfăiau in voia vântului şi pe cari pocila
disciplină militară nu le atinsese încă.
— Sandule, — strigă Malilda.
— Porunciţi, c’oniţă, — răspunse Sandu apropiându-se in grabă de aceia care-1 strigase.
— Ascultă-me, — clise Malilda încet; — ciute
in grădină şi aşcâplă la pavilionul de pe moviliţa
din fundul alee! cel mari. AI auclif?
— Am aucjit, c’oniţă, — răspunse Sandu. Şi
plecă impresionat adânc de ciudata espresiă ce era
întipărită pe faţa lenereî stăpâne.
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Matilda se urcă sus, reintră în camera ei şi
se asédë de ’naintea unei mescióre pe care se alla
tóté cele necesare pentru scris. Era emoţională la
culme, după cum e lot omul in momentul când e
aprópe să săvărşescă ce-va; o pălire de morte se
întinse pe descompusa’! lată, întocmai cum miorii
cei galbeni-cenuşit coperă, in unele nopţi brumóse,
faţa cea palidă a luneT; buzele’! deveniră serbede;
manele începură să'! tremure, ast-l'el că’i trebui o
mare silinţă ca să polă apuca un condeiu şi să
scrie càle-va rêndurï. Puçin cale puçin însă voinţa
se părea că învinge emoţiunea. După ce sfărşi de
scris, înduoi hârtia si o puse într’un plic pe care-1
ascunse in sin; apoi rămase gândi tőre.
Răpedî îi fură însă gândurile că-c! se sculă
şi eşi din cameră îndreplându-ş! paşi! cu ferelă
spre camera domnulu! Dumbrăvănu, tatăl eî; ajunsă
aci, îşi aruncă ochi! pe păreţi şi sigură că nu era
văzută de nimeni, ’şi ’! ţinti pe acela unde se afla
panoplia, părănd că voia să alegă ceva ; apoi trase
răpide un scaun, se sui pe el, şi luând unul din
numerósele pistóle ce se aflau aşedate într’o nere
gulă pitorescă, ’1 ascunse, cât putu mai iute şi mai
bine, sub hăinuţa pe care şi-o aruncase pe umeri,
se dede jos, puse scaunul la locul de unde-l clintise
şi, cu aceiaşi precauţiune şi grabă cu care venise,
eşi reintrând érasï in camera sa. Dup’aceiâ ascunse
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pistolul sub una clin saltelele patului eî, luă unul
clin cele clóue buchete de miosotis pe cari le for
mase cu căte-va ore mai ’nainte şi se strecură prin
uşa de din dos a caselor care ducea in grădină,
dispărând in aleie.
Sandu următor porunceî ce i se dedese,
ascepla.
Malilcla deschise uşa pavilonuluî şi întră ur
mată de Sandu.
— Sandule, — îi clise ea închiclend uşa, —
am să-ti dau o ’nsărcinare ; fi-veî tu alăt de bun
ca s’o ’mplineşci?
— Auclî vorbă, c’oniţă. Şi au mai este de
’ntrebat? — răspunse chipeşul flăcău adresându-î
o privire plină de o respectuosă şi naivă imputare.
Şi ’n adevăr atăt Sandu, cât şi toţi cei alti
argat! a! curţii ar ii fost in stare să ’ş! dea şi
vi éta pentru acestă alăt de bună stăpână.
— îl! mulţămesc, bunul meu Sandu, îţi mul
ţumesc! Ecă de ce vorba:
Şi, dicênd acestea, scóse plicul clin sîn.
— Vecii hârtia-asla? Ia-o şi du-Le la mănăstire;
acolo fă cum ve! şei s’o da! in mâna domnului
Aureliu, ginerile, împreună cu acest buchet de flori,
dicêndu-ï că e darul ce ’! trimit de nuntă. Pol!
s’o fac! asta?
— Şi ce nu pot face eu, c’oniţă? Numai
3

U
unul ca d’alde Năslase, n’ar putea face. Dér’ Sandu
e Sandu şi Năslase, Năslase.
Năslase era un sêrman năuc, rend aş la grajd,
obiectul de rîs al celor alIî argaiT.
— Bine! Aşa dér’ me ’ncred in isteţimea la.
Numai înl.eles-ai tu ce lï-am spus?
— Cum trebuie să ’nlelegă orî-ce om cu
mintea întregă.
Şi Sandu punênd biletul ce i ’l dedese Matilda
in îndoiturile b ré uliu séu şi luând buchetul, se găti
să plece.
— Pe unde o s’apucî? — lu’ntrebâ Matilda.
— Apoi, de-adreplul prin pădure, ca să ies
mai răpide.
— Te vei pădi să nu te vecia cine-va.
— Nici vorbă.
— Şi Sandu plecă răpide îndreplându-se spre
mănăstirea Z . . .

yu.
Matilda, rëmânènd singură, părăsi şi densa
pavilonul spre a reînlra in camera ei unde se
aşecjâ din nou la mescióra de scris. Condeiul
alunecă pe hârtie întipărind pe densa ideiele ce
mintea şi ânima eï, amêndôuë turburate de gravi
tatea momentului, îî dictau.

'
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Acéslu scrisóre era destinate pentru Sofia;
ecă ce cuprindea:
»Sofio, iubita sorióra, primesce bine-cu> véntarile ce sufletul meu îtî dă mai ’nainle de a
Jşî lua sborul după pământ. Trebuia negreşit o
Jertfit care să consântâscă fericirea ta, şi acésla
Jertfă, care Irebuie să fiu eu, e gala a se înde
plini; când tu vei cili aceste rânduri ea deja va
»fi săvârşită. Mor însă veselă, şciind că mă sacriJic pentru fericirea unui Anger ca line. Mângâie
»pe părinţii noştri şi pe mătuşa mea de perderea
»aceleia care, trăind, ar fi fost o nenorocită stavilă
pusă in calea fericireî tale. Primeşce, odală cu
»cel din urmă al meu adio, şi buchetul pe care
,1’am format aslădî de diminetă pentru fine. Te
»conjur, nu plânge! O mirésâ nu trebue să verse
»lacrime, in diua nunfeî, lacrime de durere, ci
Jacrime de fericire, mai cu sărnă când nici eu,
»mirésa mormântului, nu plâng scriindu-ţ.î. *
Jncă odată: Adio! Fii fericită!
SM a tilda.*
După ce fini, luă buchetul de miosolîs şi ’1
aşedă lângă scrisórea i>e care o lăsă deschisă. Apoi
se duse la pat, scóse pistolul de unde 1'ascunsese
' şi, cu destulă pază şi grabă, se strecură din nou
in grădină, străbătu din nou aleea cea mare, întră
in acelaşi pavilion unde cu câte-va momente mai
3*
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’nainte tăinuise cu Sandu, şi încuia usa dupe dênsa,
lăsându-se a cădea, ca sdrobilă, pe un scaun.
Pavilionul acesta era aşeclal. p’o mică movilă
acoperită d’o iarbă mătăsosă de o verde tă minunată;
el era construit din slêlpï de lemn de stejar, ridicaţi
p’o basă octagonală, in cari erau prinşi tocuri şi
cervele, asemenea de stejar, cu geamuri de diferite
colori. Verfu-i ţuguiat, ca al unei glugi de coceni,
se perdea printre b radii cei teneri, îmbrăcişali de
ederă, cari, înălţăndu-şi mărefă-le frunte cu truiiă,
işi împreunau ramurile formându-şi ast-fel o cingătóre de verdétá. în ântru, de giur împregiurul păreţilor se întindea o laviţă imobilă, construită din
bucăţele de lemn necioplit, prinse una lângă alta;
in mijlocul pavilionului se alia o masă încongiurată
de sése scaune tóté de aceiaşi construcţia pitoréscá
precum era şi laviţa; pe jos, pardoséla era in
parchete.
Am dis mai sus că Ma tilda se lăsase a cădea
pe un scaun; nu trecură câte-va momente insă şi
ea începu să cerceteze pistolul. După ce scóse do
pul de hârtiă ce se afla pus in vârful ţcvei, rădica
cocoşul, — care deja era rădicat la pasul întôiü, —
la pasul al doilea, şi esaminându-1 cu atenţiune:
arma era încărcată in Iotă regula, căci unul din
obiceiele domnului Dumbrăvenu, tatăl ei, era şi acela
de a ’şi avea în tot-déuna armele încărcate.

■J
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Dup’ aceia rădica unélla ucigelóre la înălţi
mea pepiüluï. (îala încă a o descărca, mâna îï
tremură. Sărmana Mal ildă ! Pan’ aci nu crecjuse
că momentul cel din urmă e, tot-deodală, şi cel
mai teribil din viéta omului. Pan’ aci ea privia
mórtea ca singura vindecare a suferinţelor eî; acum
inse, când o vedea in faţă, i se păru fiorosă. Aşa
este in lol-déuna; ne decidem lórié uşor să facem
un lucru, fie chiar şi să comitem un sinucid; când
însă e in adevăr ca să ’l şăvărşim, hesilăm.
Creierii ferbeau in capul ei; têmplele’ï svêcniau cu furiă.
Cu tóté acestea şcia că a Irăi era pentru
densa cc-va cu mult mai grozav chiar şi de cât
mórtea. Aşa dór’ decisiunea ce luase, era luată,
şi-apoT ideia că pole Sandu va ii ajuns la monăslire
şi va fi dal scrisórea la deslinaţiă, o înlări din nou
in holărirea Ï slăbită un moment. Da! Sandu póte
va fi dat acelui domn Aureliu scrisórea ce singură
era să rădice mai in urmă un colţ din vălul ce
acoperia misterul pe care Malilda îşi pusese lóié
silinţele pentru ca să-l ţină tăinuit; scrisórea ce
era menită s’aducă un desnodămănt acestei pasio
nale drame ce se urdia in sinul linişceî aparente
a vieţeî cămpeneşcî de la Dumbrăveni.

>•

VIII.
Dupë ce Malilda sfârşise de a găti pe Sofia,
acéstá chiămare pe mama şi pe mătuşa sa ca să
’şî arunce amendóué o cea din urmă privire asu
pra găleleî séle de miresă, dicând, cu o nespusă
graţ.iă, Matildeî:
— Acum, dragă sorioră, multămindu-lî de
fruinosă toaletă ce mi-aî făcut le rog ca şi tu, la
rândul lëu, să te duci a te găti pentru nunta sorioreî tale, şi fă-te ... şi fă-te cât se va putea
mai frumosă. Şciu că n’ai trebuinţă de adjutorul
nimënuï, după cum îţi place să Le găteşcî in totdâuna singură, cu tóté acestea indată voiu veni şi
eu ca să-ţî admir gătâla.
Şi acăţându-se de gâtul eî, o sărutase de
mii de ori.
Malilda dér plecase, după cum gândia Sofia,
ca së se gătescă de nuntă.
Plecase, şi ’n adevër ca să se gătescă, nu
însă de nuntă, ci de morte.
Aşa dér cititorii nu vor fi surprinşi căluşî de
puçin vëijênd că niminî nu băgase de sémâ absenţa
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Maliidéi. Chiar Sofia, aci ocupată să se mai admire
pentru cea din urmă oră in oglindă, aci se pună
Ia loc vr’un firicel de per rebel, scăpat din cosită,
aci să se mai ştergă de vr’un praf închipuit ce i
se părea că ’l vedea pe rochia ei, aci mai alergând
să dea şi densa vr’o poruncă servitorilor ameţiţi
de-atâta alergătură in drépla şi ’n stânga, tóté
acestea, unite şi cu mişcarea sufletéscâ ce ’i prici
nuia ora solemnă care era aprópe să sune, ocupându-i spiritul, fu ast-fel distrasă încât uilâ pentru
un moment pe sorora sa Matilda., Cei-lalţi, ab
sorbiţi asemenea, nu se gândiră mai mult decât
densa, şi in tot acest interval de timp ce se părea
că o favoriseză, Matilda avu destulă vreme pentru
ca să ’.şi facă tóté pregătirile necesare la îndeplini
rea funestei sale holăriri.
Dar in sfârşit odată absenţa ei Lrebue să fie
observată şi acesta nu ’nlârdiâ mult.
După poruncile primite vizitii înhumaseră caii
şi traseră la scară.
Ce lablou răpitor! caii, gătiţi cu panglice de
diferite colori, cu flori şi batiste albe ce fâlfăiau in
voia ven tul ui, băteau din picióre de nerăbdare scuturându ’şi neîncetat şirurile de clopoţei ce le atâr
nau la gâl, şi carii scoteau acele sunete de zingzing atât de drăgălaşe. Surugiii învestmântaţi in
pitoreşcele lor costume, costume rămase din bèlrànï
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şi a căror urme au început, clin nenorocire, să se
şlârgă cu totul de când drumurile de fer au înlo
cuit poslaliónele şi de când boeria strămoşescă s’a
schimbat in baroniă străină, surugiii, cjicem cu brîul
. încins in numerose şiruri de bete cusute cu lunile,
cu fluturi şi cu mărgele, asceplau călări pe seoasiï
lor, cu o mână scuturând frânele cailor, cu alta
plesnind din lungile lor bice cu sfârcuri de mâl ase,
si mişcând din cap cu mândriă spre a desface in
vânt atât lungile lor plete brune cât şi numerósele
fâşii de panglice tricolore ce aveau la pălăriă. Ar
gaţii, asceptând cele din urmă porunci, steleau în
şiraţi pe lângă postaiióné, şi ţeraniî, femei, fete, băr
baţi, flăcăi şi copiii, loţî gătiţi de serbătore, priviau
înşiraţi pe la garduri, nunta care era să pornâscă.
Gala să cobóre treptele teraţeî ce se ’ntindea
in faţa caselor ca să pună piciorul pe scara trăsurei,
Sofia, aruncându-şi o ultimă ochire asupră-şi, vedu
că ’î lipsesce ce-va: buchetul de nuntă, buchetul
pe care Matilda râmăsese in grădină să-l facă.
Acesta ’î aduse aminte că sorora ei lipsia.
în acelaş timp, mama şi mătuşa Maliidéi ve
xând că dânsa nu mai venea, trimiseră, ’ndată pe
una din servitóre ca s’o chiăme ; acesta insă se inlórse spunând că c’onita Matilda nu era in casă.
Nerăbdarea începu să gâdile ânimile tuturor, cari
porniră s’o caute prin cele-lalte încăperi.
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într’aceslea, Sofia se cluse sê iea însa-şi mă
nunchiul ele flori din camera Maliidéi; vécjêndu-l
pe mescioră, s’apropiâ si ’I luâ; in acelas limp insă,
ochii alunecară pe hârlia ce se alia lângă densul,
pe serisórea Maliidéi. Curioşi lal ea , aceslă primă
trăsură de caracter a femeilor şi care a perdül pe
slrămoşa lor, o făcu să ia hârtia in mână şi să
cilescă cele ce erau scrise pe ea. Dér delà cele
diniéin rêndurï ochii i se împaiangenară. un tremur
nervos o apucă, scóse un lipel şi, deţinându-se,
cădii pe scaunul ce se alia lângă mescioră.
Ţipeiul eî fusese aucjil: toii se grăbiră s’alerge
in camera Maliidéi.
Aci găsiră pe Sofia, aprópe leşinată, ini insă
pe scaun sdrobilă de durere; mănunchiul de miosolis care ’î scăpase din mână, zăcea la piciórele eî.
— Sofio, ce ai? ti-e rău ? — o ’ntreb'ară mama
şi mătuşa eî.
Drept răspuns, Sofia ’.şî îndreptă ochit spre
biletul ce, ca şi buchetul de flori, iî căcjuse din
mână, arelându-l cu degetul.
Dér nimeni nu ’nlelese nimica ci şi D-na Dum
brăvenii, credênd că Sofia ’î arată buchetul, s’aplecâ,
îl luâ de jos si ’l presintâ.
— Ilaidem! e timpul să plecăm... Écâ ’ţî şi
buchetul.
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— Nu! — «abia putu in sferşit să pronunţe
Sofia cu silnicia.
Şi, întindem! din nou mâna spre bilet, adaose :
— Hârtia.
Dómna Brădescu se grăbi s’o rădice de jos.
— Citiţi! — mai cjise Sofia.
Dómna Dumbrăvenu, curiósá, se apropia de
sora ei spre a citi si densa aceea hârtiă care era
să li esplice causa ţipătului Sofiei.
Efectul ei fu trăsni tor.
— Iute! Alergaţi! Călaţi-o! pentru Dumnedeu!
— fură vorbele ce se putură îngâna.
— Vai! numai de-ar fi timp! — esclamâ
Sofia.
Slujitorii, cari nu putură înţelege nimic din
acéslá scenă ca şi mulă, steleau mişcaţi: buimăciţi
de gróza ce se vedea întipărită pe feţele slăpănilor
lor, nu soia, nici unul din eî, ce trebue se facă.
IX.
în acelaş moment domnul Dumbrăvenu se ivi
pe pragul uşel.
Acesta era un bărbat robust, tipul Românului
verde, bine făcut şi plin de o inteligenţă care pă
trundea toiul.
Mirat de priveliscea care i se ’nfăţişa ochilor,
întreba care era causa? Fân’ a nu i se respunde

*
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inse şi ca şi cum ar fi vrut să mâréscà confusiunea, o detunare teribilă s’aucji in spre pari ea gra
dinei, urmată de sgomolul unor geamuri cari se
sd robiseră.
— S’a omorît? ah! — strigă dómna Brădescu
răpedcndu-sej, ca un fulger, spre teraţa care da in
grădină.
— Curênd in grădină! săriţi! îndemnă Sofia
cercêndu-se a se scula de pe scaun.
— Pentru Dumnedeu! ce e? ce s’a ’nlêmplat? — întrebă domnul Dumbrăvemnu.
— Matilda! Morlă! — i se respunse.
— Matilda ! — esclamă el şi ideia unei sinu
cideri venindu-î in minte, urmă pe dómna Brădescu.
Toţi se luară după densul.
Sgomolul geamurilor ce s’audise sdrobindu-se
şi de care fusese urmată detunarea, era cel mai
bun conducelor pentru domnul Dumbrâvénu, că-cî
îi aduse-aminle, lui, care nu-şî perdea cumpătul
nici in cele mai grele momente, că nicăirî nu pu
teau fi geamuri in grădină de căi numai la pavilo
nul de pe movilita din capătul aleeî cei mari.
Aşa dér’ îşi îndreplă paşii in spre pari ea aceia.
Cu căt se apropia de pavilon, eu alât miro
sul prafului de puşcă devenia mai simţitor; ajungônd vedu geamurile sparte şi asla-î fu de ajuns
ca să pătrundă totul.
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Puse mâna pe clanţă şi vru să deschidă, dér’
uşa nu ceda, fiind, după cum seim, închisă de
Malilda pe din fmlm ; ochiï 7 însă pulură vedea
prin sticla transparentă a uşeî pavilionului un spec
tacol înfiorător.
Atunci forţă uşa: brósca se sfărimâ la sguduitura ’î puternică, si el intră.
Malilda zăcea întinsă pe parchetul acoperit
de sănge; pistolul era lângă densa.
Domnul Dumbrăvenii, pe a cărui nobilă figură
o durere de părinte nedescrisă se întinsese ca un
vel cernii, se plecă si, rădicând frumosul cap al
Maliidéi, îl aseejă p’un scaun; apoi îşi scóse batista
din posunar, îT deslâcu vestmintele şi i-o puse pe
rană vrând să oprescă sângele care nu încetase
încă de a curge.
Pe când domnul Dumbrăvenii era astfel ocu
pat, dómna Brădescu, însoţit de argaţi şi urmată
de Sofia care venia susţinută de mama sea, întră
in pavilon; véejènd pe Malilda, îndată ţipetele ’î
începură să ample aierul şi abia cu mare greutate
domnul Dumbrăvenii, cumnatul cî, o putu face să
se liniscéscâ asigurându-o că rana nu era de loc
gravă.
Cu adjulorul femeielor rana fiind bine legală,
sângele încet â de a mai curge
Pe când Maliidéi i se dau primele ajulóre,
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neşce paşi, venind in fuga, se aucjiră prin aleiă;
un linei*, cu capul descoperit, cu un mănunchiu de
miosolis in mână şi cu o scrisóre înlr’alta, alerga
spre pavilon.
Vëdênd mulţimea grămădită in pavilon, s’aruncâ in mijlocul el, ca un eşit din minţi, îmbrân
cind pe (olt in lături din calea sa.
Sofia, vëdèndu-1, rëmase înmărmurită: acesta
era Aureliu logodnicul eî.
— El aici? — murmură ea.
Şi toii, cunoscèndu-I, fură cuprinşi de aceiaşi
înmărmuri re.
într’acestea Aureliu, isbutind in sfârşit a stră
bate pân’ la Matilda, o îmbrăţişâ plângând ca un
copil.
— Vai! — gemu el, — am sosit prea târrjiu!
Şi, acoperindu-o de sărutări, o conjura să se
descepte, dându-î cele mai dulci numiri.
Pe când însâ Aureliu se răpetjise ca s’o îm
brăţişeze, buchetul şi scrisôrea îî scăpaseră din
mâne; Sofia, care nu perdea din vedere nici cea
mai mică mişcare a lui, se plecâ şi luă scrisôrea
de jos:
— Móriă ! Dumnezeule ! — striga Aureliu. —
Móriá! şi eu mai trăiesc? Nu! nu! trăind, nu pu
team fi uniţi; murind, vom fi .pentru lol-déuna!
Şi, aruncându-.şl ochii împregiur, zări pistolul ;
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se răpedi asupra ’ï şi, luându-1 in mână, voi să-l
descarce înlr’ênsul; arma insă deja era descărcată
de Matilda. Atunci el asvêrli cât colo şi, desperat
vru să se lovescă cu capul de unul din părelii pa
vilionului ; dér o mână vértósá îl opri : era domnul
Dumbrăvenii care înţelesese ceia ce voia să facă
şi i se pusese în cale.
Un glas iubit are o forte mare influenţă asu
pra nostră; ast-fel glasul lui Aureliu făcu pe Matilda
să deschidă ochit; ea vru să vorbcscă dér, fiind
slăbită de sângele ce ’I cursese, nu putu să pro
nunţe nici un cuvent.
într’acestea Aureliu se sbătea in braţele de
fer ale domnului Dumbrăvenii, strigând:
— Lasă-me! Matilda e móriá, voiu muri şi eu!
— Ah! cât o iubesce! — murmură Sofia privindu-1 cu o ’nduioşată durere.
Şi cu LÓUL tenereţea el, făcend o silinţă estremă
de a nu şovăi, s’apropiă de el, îl luă mâna şi ’I
(lise cu o voce, care părea profetică, plină de o
nobilă întristare :
— N’am sciut că o iubescî alât de mult; acum,
când sciu lotul, îţi clic să trăiescî. Trăesce dér, că-ct
şi Matilda va trăi şi veţi fi fericiţi, va fi a ta!
— Matilda va trăi? Ce-aud, Dumnedeule!
Fit bine-cuventală! — strigă el îngenunchiând şi
acoperind de sărutări mâna Sofiei care '1 rădică şi ’1
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duse spre Malilda ce privia, far’ a pul ea însă vorbi,
aceia ce se pelrecea în giurul eî.
Aureliu, văclăndu-o cum îl privia cu dragoste,
se aruncă din nou in braţele el esclamând :
— Trăiesci? Ob! ce fericire!
Êr Sofia întinse părinţilor eî, — cari erau în
cremeniţi de ceia ce vedeau pelrecendu-se de ’nainlea
ochilor lor, — biletul Matildeî trimis lui Aureliu,
dicêndu-le :
— Sacrificiu pentru sacrificii! Ea a
voit să-şi sacrifice vieţa pentru fericirea mea, eu
îmi sacrific fericirea pentru viéla el.
Ori cine-ar li vă<Julu-o in acel moment, ar fi
cjis: Écâ in adevăr un înger! atât devotamentul de
soră revărsase pe figura el ce-va ce aparţinea
Dumnecjeireî.
Toţi, cuprinşi de o viă admiraţiune, îşi ple
cară frunţile ’nainl.ea el.
X.
Cititorii noştri, nedomeriţî óre cum de răpidea
apariţiune a noului personagiu ivit in scenă, ne vor
întreba peile:
— Cine era acest Aureliu şi ce relaţiunt esistau
între el şi Malilda?
Ca să putem răspunde la acestă legitimă în-
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trebare, suntem nevoiţi a ne întôrce puţin mai in
urmă.
Seim că Sandu, însărcinat, de Matilda să dea
buchetul şi serisórea in mâna lui Aurel iu, plecase
in Iotă graba îndreptându-se spre monăstirea Z—
Acăslă monăstire, situată pe un platou pito
resc, presintă ochilor un tablou încântător. La spa
tele ei un şir de dealuri, unele d’asupra altora,
merge tot crescând până când se transformă in munţi
nemăsuraţi de petră cari se perdu in depărtare sub
o colore violetă; in fala el valea, brăsdală d’un
limpede periu, se întinde până la pólele altor dea
luri ale căror creşte şi coste sunt acoperite de
păduri.
Monăstirea nu e de loc mare: ochiul abia o
pole distinge printre arborii ce-o încongioră şi co
vârşesc înălţimea zidirilor ce-o compun. Un număr
reslrîns de călugăriţe ocupă puţinele chilii ce sunt
construite in giurul vechiei bisericuţe, zidită de
când nu se mai ţine minte.
0 mulţime destul de numărosă se afla in
c}iua aceia, slrînsă dis-dediminetă, la monăstire;
flăcăi şi fete veniseră cu cârdul de prin satele în
vecinate gătiţi cu Lot ce aveau mai frumos şi mai
de valóre, ca |să asiste la nunta Sofiei şi să ’ntindă
hora îndată ce serviciul divin se va sevârşi.
Cel mai mulţi, doritori să vedă pe miri sosind,
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s’aşeclaseră pe cóslele dealului, sau la umbra vr’unui
slejar, sau lângă una din fonlânile ce se găseau
cu îmbelşugare aci, aruncându-şî privirile in vale
.si urmând cu ochii drumul ce trecea peste riu şi
se perdea între dealurile din faţă.
De-odată sunetele unor clopote, sburând pe
aripele unui vént uşor de primă-veră, le isbi audul;
apoi nu trecu mult şi un şir de trăsuri eşiră dintre
dealuri, trecură periül şi urcară la mănăstire.
Toţi, alergând din tóté părţile, se grămădiră
la pórla monăslirei şi primiră pe noii sosiţi cu vii
aclamărî de bucuriă.
Aceştia erau: ginerele Aureliu Mugurel şi sorora sa Maria cu părinţii lor, nunii şi mai mulţi
invitaţi, proprietari şi arendaşi de prin vecinătate,
toţi prieteni alât ai familiei Mugurel, cât şi ai fa
miliei Dumbrăvenii; înlre aceştia se aflau şi câţî-va
tenerî călări, amici ai lui Aureliu.
Veselia strălucia pe fetele tutulor; numai pe
faţa lui Aureliu se zăria o întristare, o nemulţămire
pe care in zadar îşi punea tóté silinţele pentru ca
s’o ascundă.
Babele, cari ’n tot-déuna n’au altă trebă, ob
servaseră acesta şi’şî .sopliau una alteia părerile lor.
Felele şi flăcăii se minunau de frumuseţea
lui; fetele scoţând câte un oftat, privindu-1 galeş,
pe furiş esprimându-şî una alteia câte o dorinţă;
4
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flăcăii mësurându-1 de sus până jos cu o naivă
gelo^iă.
Ér bëtrâniï îl bine-cuvêntau urându-î vieţă
fericită.
în timpul acesta dómnele şi domnii îşi făceau
visitele pe la slariţa monăslireî şi pe la celelalte că
lugăriţe cunoscute; domnisórele, in mijlocul cărora
ochiul priviioruluï deosebia pe sorora lui Aureliu,
un înger de copilă, se preâmblau pe cestele dea
lului bènd apă din isvórele cele limpedî cu albele
lor mâni, intrând in vorbă cu fetele ţeranilor şi cu
legând împreună la flori, neconlenit insolite de leneril cavaleri ce fluturau in giurul lor, ér Aureliu
isbutind a se depărta de părinţii sei cari şedeau
de vorbă cu starita in pridvor, mesura cu paşi
meditativi curtea interiórá a monăstirei, oprindu-se
din când in când ca să citéscá inscripţia săpată pe
pétra vr’unuia din mormintele ce ncongiurau biserica.
Preămblându-se, ochii i se opriră pe un mo
nument represintând un îngeraş care sbura spre cer;
se opri in loc şi, după ce admiră in destul gingaşa
figură a îngeraşului, citi epitaful ce se afla săpat
la piciórele lui:
îngeraş lăsalu-am cerul
Să viu p’ast pămGnt ele clor,
Si-aslă c)i, străbătend eterul,
Ér spre cer iau linu-mî sbor.
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Cilind aceste versuri, câle o lacrimă i se arătă
pe gêna ochilor, şi rămase pe gânduri ; o voce insă
care ’ï dise:
— Bună dina. domnule!
îl sustrase din gândirile cari ’1 {.intuiseră
in loc.

Se ’ntórse: Sandu, plin de sudóre, era.la spa
tele seu.
— Ah! tu eşti, Sandule? Multămescu-fî. Dér
ce eşti aşa asudat şi gâlai ca şi cum ai fi alergat
ca un cal de poşlă?
— Ba că să, dicî, domnule Aureliu, că toc
mai aşa e.
— Şi ce le-a făcut s’alergî alâla?
— Voiam ca să-ţi aduc mai cnrênd ăst mănunchiu de ilorî.
Şi ’î presinlâ buchetul care, — Sandu avênd
priceperea de a’î înfăşură cotórele cu fruntje ude
— ’şî păstrase prima lui frăgedime.
— îtï mullămesc, Sandule, — dise Aureliu
luându-1. — Şi numai pentru asta ai venit ' in
fuga ?
— Ba nu! mai am să-ţi dau un lucru.
— Şi ce anume? — inlrebâ curios Aureliu.
— O scrisóre.
Şi Sandu băgă mâna in induoiturile brêului
căutând ce-va.

52

— 0 scrisóre? Şi delà cine? — mai intrebâ
Aureliu a cărui curioşiiate crescea.
— Delà c’oniţa Matilda.
— Delà Matilda? Ah! unde e? adu-o, dă-mi-o
mai curênd.
Şi intinclènd mâna smulse scrisórea pe care
Sandu i-o presinla dicêndu-ï:
— Éc’o!
Aureliu o desfăcu cu aceiaşi grabă cu care
o smulsese din mâna lui Sandu şi citi urmălorele
rêndurï :
»Primesce, Aureliu, aceste floricele pe cari,
»aslăcji de diminétá, le-am cules pentru line, ca
»sä li le ofer drept darul meu de nuntă. Chiar
»vesceclindu-se, te rog să le păstredî ! Ele ’ţî vor
»aduce aminte bucuriile ce nu ţin decât un moment
»speranţele ce per, amiciţiile ce mor! Păslreză-le
»pentru amorul meu: Acésla e singura rugăciune
»ce ’ţî adresez de pe marginilu mormêntuluï in care
»nu duc cu mine allă părere de rău de cât aceia
»că nu te-am putut imbrăţişa pentru cea din urmă
»oră!
»Matilda/
Cu cât cilia, fata i se descompunea; in cele
din urmă sângele îî inundâ anima pe care apesâ
scrisórea Matildeï, de aci i se urca in creieri şi,
nebun de durere, ne mai sciind ce face, alergâ spre
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locul unde erau oprite l răsurile şi se aruncă in acea
a familiei sale strigând surugiului:
— La Dumbrăveni! în góna cailor!
Surugiul, de şi înmărmurit de purtarea lui
Aureliu, s’aruncă pe şea, plesni din biciu şi caiî
porniră.
îndată o confusiune, peste putinţă de a fi
descrisă, urmă plecăreî sale; într’un moment toţi
aflaseră despre ciudata sa plecare ce dede loc la
diferite conjecturi.
Părinţii şi rudele sale, cari şedeau de vorbă
cu stariţa, înformându-se despre acésfa, se răpediră
in curte. Eşind la póri a monăstirei, mulţimea li
arătară un mior de praf ce se ’nălţa dincolo de
riu: era trăsura lui Aureliu care sbura ca vântul.
Turburaţi peste mesura, se deciseră a’l urma:
Trăsurile se mişcară şi una după alta, porniră in
góna cailor după Aureliu.
Mulţimea, închipuindu-şî că ce-va neprevăzut
trebuia să se fi întâmplat şi că nici o nuntă nu se
va mai săvârşi in diua aceia, ora convenită fiind
trecută de mult, începu a se împrăscia în tóté di
recţiunile. invitaţii cei mai curioşi, vrând să afle
desnodămânjul acestei nelălmăcite întâmplări, se
luară după trăsurile familiei Mugurel; cei-lalţ.I se
duseră spre casă.
Cât despre Sandu, buimăcit şi el cu totul de

54

efectul ce produsese scrisórea adusă de densul, re
luă gânditor drumul spre Dumbrăveni, frămenlându-se
in zadar cu firea ca să’şî dea cu socotéla de ceia
ce putea să fie scris pe petecul acela de hărtiă.

9
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Epilog.
Când dóuö animi suni destinate să fie una a
alleia, nimic nu le pole despărţi; şi ce putere s’ar
opune ore destinului, acesta divilale contra decre
telor căreia nici însuşi lui Juoe, anticii n’au cutezat
să ’I dea vr’o putere?
,
Astfel erau Matilda şi Aureliu.
Mugureii şi Dumbrăvenii, fiind dóue proprie
tăţi vecine, cele două familii, Mugurel şi Dumbrăvénu, nu formau decât una că-cî lă ţără prietenia
e mai sinceră şi mai slrins legată de cât in oraşe
unde ghieţosa etichetă străină a înlocuit curăţia
simţcmintelor românesc! înstrăinându-ne ânimele.
Ast-fel fiind între părinţi cari, amici din cea
mai fragedă copilăriă, transmiteau, la rêndul lor,
acéslâ amiciţiă copiilor, Maria nu era decât sorora
Maliidéi şi a Sofiei, ér Aureliu fratele acestor trei
copile.
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Dér timpul trecea şi cu densul trecea şi prima
copilăria şi, ca in tot-déuna, amicia începea să iacă
loc înclinaţiei. In scurt, in jocurile lor, Aureliu şi
Malilda erau nedespărţiţi.
Veni insă timpul când trebuia să se despartă :
timpul studiului, şi Aureliu schimba cămpenia pe
oraş, ér înclinaţia dintre el şi Malilda, se schimbă
in amor.
Acum nu se mai înlrevedeau decât in timpul
vacanţiunilor; alunei petrecerile celei dintciu copi
lării îşi reluau locul şi amorul lor crescea din ce
in ce.
Nu trecu insă mult şi Malilda pe care seim
cum domnia Brădescu o iubia, părăsi ţera spre a’şt
complela studiele, — pentru cai*e avea o aplecare
deosebită, — in străinătate.
De aci ’nainte Aureliu nu mai vedea decât
pe sorora sa şi pe Sofia cari, de aceiaşi etate, pă
reau a ii sororî de sânge precum erau sororî de
animă. Terminându’şî şi studiele, se intórse in sinul
familiei, la Mugurel, unde găsi pe toţi, afară de Matilda, a cărei plecare o scia şi a cărei lipsă nu-1
mai impresiona acum.
Viéjâ de BucureşcT, cu sgomolul, cu distracţiele, cu miseriele eî, schimbă adesea cu lotul pe
om: Aureliu de aslăcjî nu mai era cel de altădată
şi Sofia, care ’şî completase educaţiunea înlr’un
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pension, nu mai era copilita, sorora lui cea de
altădată; acum era pentru densul domnişora Sofia.
Sofia inse, in fond, era aceiaşi, tot copilita
cea sglobiă, fără grigiă, cu ănima deschisă, şi schim
barea lui Aureliu o puse pe gânduri; de aci uşore
imputări, scurte întrevorbiri, dulci întreţineri al
căror résultat fu că Sofia nu întârcjiâ de a iubi
pe Aureliu.
Nevinovăţia ascunde rău iubirea; părinţii nu
înlârdiară să observe acésla, şi pentru că timpul
nu era nepriincios ca speranţele lor să fie realisate,
deciseră însoţirea lor.
Aureliu, a cărui animă îşi păstrase fondul
curăţie! de sîmţeminte, şi mărinimia ce o caraclerisa, nu găsi de ce s’ar opune voinţe! părinţilor
şi n’ar face fericirea Sofiei, care o merita din tóté
punctele de vedere şi pe care i se părea şi Iu! c’o
iubia ; despre Malilda, nie! nu-î mai venise in minte :
trecutul era mort ca töte trecuturile; focul iubire!
lui de odinioră acum zăcea sub cenuşa timpului.
Ast-fel dér logodna se săvârşi, spre marea bucuriă
a tululor, fixându-sc şi diua nunţ.e! după sărbătorile
Pascelor.
Seim însă că Malilda reveni la Dumbrăveni
tocmai in timpul acestor preparative; revederea
ei şi a Iu! Aureliu, car! in frageda copilăriă se
iubiau cu tolă nevinovăţia verstei lor, trebuie să
5
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fie funestă Sofiei: anii potolesc amorul, dér
n u -1 s t i n g, a dis, cu drept cuveni., Lord B y r o n,
cenuşa sul) care zăcea acoperită iubirea Iui Aureliu,
dispăru la suflarea îngeresceT voci a Maliidéi, care
străbătu până în fundul ânimeî lui şi ’î desceplâ
Iote amintirile trecutului, şi focul se reaprinse cu
mai multă furia, cum esle ori ce foc când suflarea
’I atinge.
In zadar Matilda porunci ânimet eî, in zadar
Aureliu încercă să năbnşescă simtementul redesceptateî iubiri, prin acela al datoriei: eî erau născuţi
unul pentru altul.
Am vidul, teribila holărire ce ’şî luase Matilda
numai pentru că, trăind, se simţia necapabilă de a
’şî putea ucide anima şi nu voia ca fericirea sororeî sole să fie turburată. Ea prevedea că şi Aureliu
care tot se stăpânea, nu va putea ii mai mult
stăpân pe sine şi nu voia ca iubirea ce Sofia avea
pentru el, să fie resplălilă prin trădare, şi ’şî alese
remediul ce singur putea, după părerea eî, să facă
pe Sofia fericită: sinucidul, blamabil in sine dér’
măreţ prin causa ce-o făcea să se liotaréscâ la
esta: Sacrificiul vieţeî eî pentru fericirea sororeî
séle.
Un devotament mare găsescc fol-déuna imi
tatori in ânime frumóse si dă in lot-déuna resullate
fericite; esemplul l’avem in Sofia care seini cum,
;

î
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vedéiül ló la. măreţia devotamentului Maliidéi, a re
nunţai la unirea eï cu Aurelia, şi ’n fericitul desnodămenl al acestei întâmplări, că-cî nu trecu mult
si Matilda fu vindecată de rana ce ’şî pricinuise:
măna’Î de femeia, descurcând arma, tremurase, —
leva pistolului care era îndreptată spre ănimă alu
necase înlături şi glonţul, sburănd, trecu pe sub
subsuoră sdrelindu-î cóstele şi eşise afară prin geamu
rile a căror sd robi re o causase. întremat ă pe de
plin, Matilda şi Aureliu primeau bine - cuvênlarea
părinţilor şi preotului in aceiaşi bisericuţă a mănă
stire! Z..., unde era holărîl, cu pùçin mai ’nainle
să se sevârşescă cununia Sofiei.

Fine.
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