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Uă di de ântâiu Maiü.
na

Z erul era de un senin uimitor, aerul era
« căldicel, pământul era acoperit cu un cok vor de verdéta presèrat cu mii şi mii
? de flori, unele albe, altele roşii, verdi, vi
■W
nete, albastre; paserile ciripeli voióse.
^ Natura intregă, avea aspectul unei femei cu în
S»V>
d făţişarea plină de uă melancolia dulce, pe a că• ret îjşiognomiă inse mulţumirea interior;! lăsase
y urme nescerse trecând intr’un car de graţii
tinerele.
/p
Sórele respira căldura unui june in primit
ani de ilusiunt — şi din când in când se vedea câte
un fluturel mat cutezător luptându-se cu razeîe-î binefăcStore şi apoî odiclmindu-se in sinul suavelor flori.
Pe acest timp încântător dot junî trecâCi de-a curmedişul uă frântură de plaiü din Judeţul de munte X,
între cătunele Trifcscii şi Yalea bradilor, pe care popo
rul o numesce piciorul fetet, dar căreia cu mat drept s’ar
putea aplica poetica exprcsiune a celut mat mare poet
român, Alexandri, uă gură de rai Ci, pentru-că in ade-
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vër acest picior de .pl ai fi, învelit cu cele niaî mătăsose
tapete de verdeţă, din cari ochi de argint, de aur şi de
alte mii fcçe, scênteiaü ridicându-sc voioşi, sprinteni,
rîdetorï, întocmai unor priviri dulci ale geniilor plaiului,
îndreptaţi spre azurul cerului, pentru a-’î admira splendórea şi a-!î servi drept tot atâtea lumini cu cari drágu
lása primăverii Ta împodobit, acest picior de plaiii, este
uă adevărată gură de rai ii. Pe fruntea sa se înalţă
falnic uă comă de arburî, pe ale căror rămuri mii de
paseri îşi trimit rugăciunile cătră Părintele etern intr’un
lung concert de cântări, ér din ochii sei cu mii de cu
lori se versă un profum divin care inbălzămeză aerul
şi reşpândesce uă bore dulce, purtătore de uă viaţă
nouă şi mici pârae de uă limpiditate cristalină, prin
linul şi dulcele lor murmur încântă privirea şi uimesce
sufletul.
Peste acesta gură de raitt treceu dar, in diua de
ântâiiî Main a anului 186x, intre orele née şi dece dimineţa, cei doi juni continuându-ş! drumul delà cătunul
Trifesciî la Schitul de maice
... . ce se zărea în-aintea lor şi care e scobit intre stêncï in vêrful unui munte.
Dar să căutăm a le face cunoscinţa. Unul este
de uă talia ceva maî ridicată peste mijlociă, are ochii
albaştrii ca cerul şi nisce mustecióre ca spicul griului,
e corpolent şi bine-făcut; façïa îï e bălană, póte avea
.20—23 ani de etate şi pare a fi cu unu sau doi ani
mai verstnic de cât cameradul seu.
Sö numesce Paul Zileşanu şi este unicul fiu al
unui mare proprietar şi in acelaş timp mare arendaş al
statului.
Cel-alt e maî de aceeşî taliă, inse de uă constituţiune maî mult nervósa, are aerul genditor, ochii ne
grii ale căror lumini, pe sub stufoselc-î sprâncene sémână unor stele ascunse intr’un nor. Façïa îï e smedă,
'
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iar d’asupra buze-î superióre să rësfata musteciôrele-ï
de un negru posomorit, linse, grafióse, pare că ar fi
desemnate espres de un penel al unui mare artist. Are
umbletul sigur, inse ceva cam legănat. Umërul stengîî este mai ridicat de cât cel drept, ceea-ce dupe uniî
fisiognomiştî ar însemna că posedă un suflet mare şi
nobil, dar in acelaşi timp mândru şi nesupus. Lucru
ce noi suntem dispuşi a-’I crede, cu condiţiunea de a
mai adăuga că este plin de foc şi de energiă; de uă
inteligenţă superioră, dar puçin visător, fantasc, poetic,
entusiast.
De un temperament iute, vioiii, am putea dicepasionat, violent chiar, dar in acelaşi timp ar trebui să
adăugăm sfiicios şi bun pênë la slăbiciune. Grabnic in
decisiunile sale, inse lucru de mirat, uă hotărîre luată,
o păzesce cu sânţeniă, s’ar putea dice cn incăpăţinare.
Să numesce Radu Ropteş şi este fiul boernaşului Stănilă
Ropteş din Trifescl, ,un bărbat pe care locuitorii îl nu
mesc Stănilă cel drept, pentru-că nici uă-dată nu s’a
pomenit intre ei, ca boernaşul Stănilă, se fie făcut cuiva
cea mai mică nedreptate, de aceea să şi bucură intre
dînşii de cea mal deplină încredere la care un om póte
aspira. Soţia boernaşului Anica născută Urdănariţeanu,
încetată din viaţă ancă de când Radu era de cincispre
zece ani, era uă femoiă superioră sub tóté punctele de
privire, inse de uă simţibilitate excesivă, simţibilitate
moştenită şi de fiul sôu Radu. S’a căsătorit, să dice,
cu Ropteş din inclinaţiune, fără voia părinţilor, din care
causă părinţii a oropsit’o cu de săvîrşire, in cât orî-ce
relaţiune a încetat intre densa şi familia sa şi cu tóté
că in tot cursul vieţei lor, soţii nu au avut de cât a
se lăuda unul de altul, trăind in cea mai perfectă armoniă, cum inse viaţa este grea, cu micul sëu venit,
cam dôuë sute galbeni anual, bëtrânul Nopteş de tim-
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purifi înţelese cit a couiis nil mare erére de a lega sórta
unei femei simţitore, dintr’uă familia de elita, de sorta
sa, care prin starea sa sociala era ţinut de a-şî petrece
•viaţa intre nisce émenï primitivi, intr’un cătun plin de
glod, necunoscut de societatea cea bună şi uitat de
Dumnedeü.
Dar cu cat fiul lor Radu să mărea, cu care inpreună sö măréu greutăţile de tot soiul şi jena devenea
mai simţibilă, în ciuda greutăţilor şi a jenei sale, bétrênul Ropteş găsea din ce in ce mai inperceptibilă
acestă evére, pentru-că recunéscea in fiul seu talente
superióre şi ca fie-care Părinte spera că la rendül seu
Radu va fi un sprijin al bötranefelor sale şi al familiei.
Şi in adever avea cuvent betrânul d’a nutri asemenea
speranţă, pentru-că Radu ancă din frageda copilăria
arőta-se uă inteligenţă deosebită, am putea dice precoce,
uă perseveranţă la studii exemplară şi uă rară iubire
pentru Părinţii söi. Ceea-ce îl ncliniscise in cât-va in
cei dintâi anï dupe ce l’a trimis la şcolă, era spiritul
de nesupunere ce Profesorele îî spusese că ar fi obser
vat in caracterul copilului.
Chiar uă mare nemulţumire a avut a suferi bă
trânul din acestă causă, dar acesta se ştersese de mult,
remâindu-i numai ca uă amintire a sburdălniciei copi
lului seu, faptul de care i se plânsese Profesorele. Cum
inse nimic nu péte mai bine caractérisa pe individ ca
faptele sale, reproducem faptul amintit pentru-că oglindesce perfect caracterul eroului nostru, cu tóté că s’a pe
trecut in frageda sa copilăriă, dar noi ţinem adeverat
proverbul, diua bună să cunósce de dimineţă.
EccÖ acest fapt:
Pentru uă erére ce comisese Radu, Profesorele
ordonă a i se administra câte-va vergi la tălpile piciórelor, dupé lăudatul obiceiii al dascălilor greci, Rada
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suferi covccţiunea amerinrênd pe Profesor că va ţine
minte şi so va sili a nu-1! remâne dator. Pesto câte-va
dilc, pe la orele patru p. m. intr’uă di de sâmbătă, pe
când şcolari! ieşeu din clasă şi Profesorele îşi căuta
bastonul spre a-1! urma, Radu chema pe Profesore prin
rugăciunile cele ma! ademenitóre, indërët, spre a-’ï esplica un paragraf din lecţiune. Profesorul se reintórse
in fundul clase! unde era copilul, şcolari! ieşeu. Radu
cuta mereu in carte pretinsul paragraf, copi! abia eşiserë toţî, când Radu printr’uă manevră pe care ar fi
invidiat-o şi cel ma! perfect duelist, ieşi din clasă ca
uă nălucă şi fără a plesni prin cap bietului Profesor aşa
ceva, încuia uşa cu cheia care së găsea in broscă, Pro
fesorul era de 65 an!, Radu de 8—9. Radu spuse apoi
uimitului Profesor prin borta chei!, că acesta este resplata vergilor şi puind cheia in buzunar plecă fluerând
să-’ş! ajungă cama radii. —
Profesorele suferi ne mâncat şi ne bëut sâmbătă
tută nciptea, duminecă tută diua şi noptca intregă, cu
tute strigătele sale, pentru-că şcola era intr’un edificiu
vast cu doue etage din urbea X şi clasa era in etagiul
de sus unde nu ma! locuia uiminî de. cât un îngriji
tor beţiv.
Lunï, la revenirea şcolarilor, deschidend "îngrijito
rul dote peste fantasma de Profesore, căci devenise uă
adeverată fantasmă simianul învăţător, dupë 36 ore de
ne mâncare, de ne odihnă şi cumplite smăcinărî,
îngrijitorul fu înlocuit pentru negligenţă, căc! du
mineca era dator a mătura clasele, ceea ce dacă ar fi făcut
Profesorul ar fi scăpat cu doue-spră-dcce ore de arest. —
Radu fu dat in judecata comisiune! Profesorale
presidată de Directorele şcole!, comisiune care făcii mare
haz de şiretenia copilului, dar care pentru bunul csemplu îl elimină pentru un an din scólá.
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— Frumósa di, rosti cel mai vârstnic adresânduse
cameraduluî sëti. Frumósa di şi incântătore locuri.
Acel graţios colnic ce pare ca admira cest picior de
plaiu investit mai splendid de cât toţi bogaţii lumeî ;
cel munte uriaş d’asupra căruia stâncile par că stau a
se odiclini după uă luptă; aceste desfătătore pîrae cari
şerpuesc ca tot atâtea fâşii de argint şi cart prin linul
lor murmur deşteptă in sufletele nóstre dulcile vise de
fericire şi aripâză speranţele nóstre pêne la infinit; dar
sublimul concert de care răsună păduricea, îl audï tu,
o! scumpul meu Radule? Dulcele şi voiosul ciripit al
paserilor totd’auna ra’a impresionat adînc !
O ce tablou de uă simplitate grandiosă ! Orî-ce
s’ar dice „nu cred că e ţâră mai frumósa pe faţa pă
mântului ca ţâra nóströ şi locuri mai desfătătore, pa
seri mai cântăreţe, aer mai dulce şi cer mai senin şi
mai frumos ca al ţerei nóstre!
Salutare vóö locuri plăcute şi sânte unde am pe
trecut ceï mai dulcï anï aï copilăriei mele! Nu e ancă
anul de când nu v’am vâdut şi mi se pare că nu /am
vëdut de un secol, atât vederea vôstrë îmi împle sufle
tul de farmec şi simţirile mele de bucuria.
O! scumpul meu Radule, cât îţi sunt de recuuoscßtor că estï causa de mè găsesc astădi in acest loc
•bine-cuvântat de D-deîi.
Tóté elogiurile, tóté apostrofările şi exclamaţiunile
amicului sëü, Radu le asculta intr’uă tăcere posomorită,
numaï cât cântul uneî privighetori, care in acel mo
ment împlea aerul de melodii fermecătore, ca şi când
•ar fi voit să confirme adevărul elogiurilor luï Paul, avu
darul ca să cjic aşa de a-’î smulge uă exclamaţiune
de admirare, apoî Radu cădu iarăşi în posomorita:î
tăcere. —
— Tu taci, o scumpul meu Radule, sufletul teu
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pare că nu inpărtăşesce alegrefa ce chiar plantele o
simt. Intr’uă cli atât de rîzătdre, pe aceste locuri de
uă frumseţă de paradis, când paserile ne incântă cu
desfă tató rele lor melodii, iar florile ne inbată cu divi
nele lor mirczme, e de ne înţeles atâta indiferinţă din
partea ta şi nu e semn bun la un tênër de calibrul téu !
Ia spune Radule, spune amicului tëu, ce causa, ce du
rere îţi închide sufletul şi-’ţî incleşteză gura din care
altă dată curgéû rîurî de miere sau bobe de mărgăritar?
Dupe uă silinţă de a surîde, — ai dreptate, (lise
Radu. Da, ai dreptate Paule, e frumosă diua de acjî
şi tabloul ce să infăQişeză ochilor nostrii e sublim — şi
descripţiunea ta admirabilă. Ei, inse ce preţ póte avea
in-aintea nóstrő tabloul cel mai sublim, când sórele su
fletului nostru ne-a părăsit? Negreşit puţin preţ, ea se
nu clic nici unul. Şi doue lacrimi lucirë in ochii june
lui, iar din peptul sëu sbucni un lung şi duios oftat.
— Ar fi ore posibile acesta, o prea scumpul meu
Radule, ca speranţa, căci speranţa cred eu că e sórele
sufletului nostru, speranţa, să te fi părăsit, pe tine atât
de energic şi atât de iubit nu numai de toţi ai fami
liei talc, dar şi de toţi câţi te cunosc?
Tăcerea fu respunsul şi ceva ca un vël de posonorîre acoperi faţa junelui.
— Tu taci, o scumpul meu Radule, şi iar te pui
pe gendurï. Vedî că atâta melancoliă te va duce la
mormânt.
Acceşî tăcere din partea lui Radu. — Gândurile
sale păreîi a se fi rëspîndit pe oceanul misterios al despcrărei, întocmai puilor de culumbă urmăriţi de eretele
cari îî gonesco pentru a Je răpune viaţa, şi carii se
răspândesc in tóté părţile căutând un adăpost, magnetisaţî inse de privirea duşmanului ce îî urmăresce, ei
tremur, se svârcolesc şi remân uimiţi in neputinţa lor,
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aşteptând ghiarele eretelui ce îï vor inhăţa, in acésta
stare erau gândurile junelui, uimite, buimăcite sub pu
terea unei idei fatale, care îi domina, îi ţinea legată
fiinţa intregă. Atunci Paul îl apuca de braţ, îl strînse
la pieptul seu şi îl rugă să-şî facă curaj şi să caute
a depărta din spiritul sëu ideele nenorocite cari nu pot
de cât a deschide un abis in-aintea sa.
Dar Radu era tot posomorit, tot tăcut. —
Paul era d’un umor bun şi uşor, el trecea cu în
lesnire delà cele mai negre cugetări a le tristeţii, la
cele mai măgulitore speranţe şi ilusiunî. Nu era inse
tot astfel Radu. El era trist, gânditor, mai cu sâmă de
vre-uă şese luni era in-abordabil şi chiar Paul cel mai
intim amic al sëu, cu greu scotea vorbă din gura lui.
Iî plăcea singurătatea ca şi când ar fi cătat se ascundă
de ochii indiscreţi ai lumei şi chiar de ai cameralilor
sëi, vre uă mare taină a sufletului sëu.
Nopţi intregî së rătăcea pe noroiósele strade ale
Bucurcscilor, unde îşi urma studiele universitare, sau
pe întinsele cărări ale şoselei, desfidând intemperiele,
acum intr’uă direcţiune, acum intr’alta pënë când obosâla îl dobora. Atunci se repausa pe câte o bancă şi
contempla cerul ore intregî ca şi când numai imensităţei spaciurilor ar fi avut încredere să inpărtăşâscă
marea taină ce îî apăsa sufletul şi îi smăcina inima.
A doua di Paul şi cameradii sói îl găseîi la locul
sëu, in banca sa, cu ochii adevörat cam roşii, nedormiţ;,
dar niminî nu presupunea suferinţele sale, pentru-că
Radu era tot d’auna cel dintâi care îşi ocupa locul şi
cel dintâi care scia mai bine lecţiunile sale. —
— Radule, o prea scumpul meu amic, te seism
mai bărbat uă-dată, adause Paul! Radule, iubitul meu,
in acest colţ încântat, unde totul respiră mulţumirea,
unde natura pare că ş’a luat îndatorirea d’a ne fermeca

i
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ochii şi inimele prin atâtea comori de frumseţă, ce pri
virile nóstre întâlnesc, o Radule, scumpul meu amic şi
frate, cum inima ta póte rămâne intr’uă nesimţire
glacială ?
Şi óre răul de care suferi se fie el intr’uă proporţiune atât de mare, încât posiţiunea ta, viitorul splen
did ce ţi se deschide şi tote mulţumirile ce le găsesc!
in familia ta unde toţi te ador, să nu fie in stare a’l
curma ?
Paul vorbea cu foc, el era generos şi sufletul i se
inpresiona lesne de nenorociri. El făcu amicului său
aceste întrebări, insoţindu-le de cele mai fragede rugăciunî, dar Radu tăcea şi fisiognomia sa se înveli ca cu
un nor, atât posomorîrea îî crescu. El ofta apoi cu
durere şi tot respunsul îi fu: „prea târdiu.“ —
— Ce ai dis, o prea scumpul meu Radule ? Târdiu
clici tu? Şi nu-ţî aduci aminte de cea mai sântă datoriă ce ca Român ai, şi pe care nu e permis a o uita
in cele mai teribile nenorociri. Óre, dacă nici familia
ta, nici amiciţia, nici viitorul tău ce se arată atât de
splendid, nu’ţT pot alunga tristeţa, Patria óre, scumpa
nóstre Româniă, n’are dreptul de aţi dice Radule, Ra
dule fi bărbat! Şi când ţâra nóstre cu drept cuvent ca
delà unul dintre cei mai inteligenţi copii ai săi, aşteptă
delà tine atât de mult, ţie óre, fiul ei, îţi este iertat a
dispera pentru nisce nenorociri particulare, când ea muma
nóstre are nevoiă de toţi fii săi?
Radule, Radule, mari lucruri să pregătesc in lume,
prin fericita alegere şi din partea camerei nóstre a ale
sului Moldovei, visul de aur al Ratiunei nóstre este
aprópe a se réalisa, in asemena timpuri prin inteligenţa
ta superioră, tu poţi mult şi a-'ï comite uă neiertată
crimă de a rëmâné in-activ.
Poporul trebue încurajat ca la rândul său să pótu

'
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da întregul seu sprijin reprezentanţilor nostrii, pentru-că
sunt mulţi şi putericî vrăşmaşii marelui act al unirei,
când dar cei mai inteligenţi fii ai Poporului cum eşti
tu îşi vor consuma puterile sufletesc! in desolaţiunc, cine
scie pentru ce motive futile, ce fi-vom îndrept a aştepta
delà alţii şi ce viitor putem adăsta?
Paul vorbea şi vorbea cu foc, din inimă şi pă
truns de marea durere in care amicul seu era confun
dat, sufletul 8ÖU se induioşă şi un rîîi de lacrimi se
scurse pe faţa sa. Radu îşi simţi faţa udă, fiind in
braţele lui, atunci păru a se fi deşteptat ca dintr’un vis
greu şi adresându-se cătră amicul seu, îî clise : Scumpul
meu, crede-mè că’ţ! vorbesc din tote simţirile mele şi
îţ! spun, că nu sciu, me înţelegi, nu sciu ce numesc!
tu drepturi şi datorii. Este mult timp de când eu unul
am innecat in memoria mea dicţionarul sciinţei şi al
spiritului, dar fiind-că tu recunosc! drepturi şi datorii,
dă-’m! voiă a te întreba: óre flórea a le cărei rădăcin!
s’au uscat nu are dreptul de a se veşteji? Orc arpa a
le cărei córde s’au rupt are ea datoria de a ne distra
cu cânturile sale? Priveghetórea a cărei voce a amuţit
să mai aibă óre datoria de a împlea natura cu divinele
sale melodii?
Radu făcu aceste intrebăr! coprins de delir, el
vorbea cu exaltare.
Paul înţelese că un amor nenorocit trebue că e
causa durerei imense ce apasă sufletului amicului söu,
(desfăşurarea evenimentelor ce narăm ne va areta dacă
Paul se înşela sau nu) şi nu se mai gêndi de cât cum
ar putea să-l distreze. Din acest moment, el îşî inpuse
sacra datoriă de a veghea asupră-’!, d’a căuta să-l con
soleze şi să-l ajute cu sfatul şi cu fapta. Schimbă apoi
sugetul conversaţiunei cu mare dibăciă şi Radu scăpat
pentru un moment de sine insu-ş! discuta cu amicul s6u
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asupra căuşelor decadenţei naţionale şi a periculelor ce
ameninţă viitorul némului. —
— Ai cuvent, dicea el, una dintre căuşele deca
denţei nóstre a fost invasiele de cari in cursul vecurilor am suferit mai mult de cât alte popórö, dar lăsând
neresolvată întrebarea care se inpune spiritului nostru,
dacă in unirea întregului popor, nu s’ar fi găsit destulă
putere pentru a lupta cu succes contra acestor invasii,
socotesc că nici invasiele şi nici fanarioţii cari a adus
pe capul ţerelor nenumărate rele, nu au contribuit atât
la decadenţa nôstrë, cât a contribuit una dintre marile
nóstre scăderi morale — invidia.
In adevăr, scumpul meu, studiind cu luare aminte
trecutul şi starea prcsentă, observăm acest fenomen
cxtra-ordinar, că Poporul român este cel mai inteligent
popor pe faţa pământului, ceca-ce a recunoscut’o de
altmintrca şi mulţî învăţaţi streini şi cu tóté acestea
nici un popor in Europa nu este atât de in-apojat, atât
de des-organisat ca al nostru. Acum căutând căuşele
acestei stări de lucruri, va trebui să mărturisim că
aceste cause sunt intrinsece şi nu externe, căci altfel
nu s’ar putea explica cum cu încetarea invasielor alte
naţiuni cari au suferit ca şi noi, s’au ridicat, au pro
gresat enorm pe tóté terenele, iar noi am rëmas pe
loc şi dacă vre un progres am făcut, acesta e ne
însemnat in comparaţiune cu inteligenţa şi cu aptitudinele nóstre. —
Acum intre tute scăderile cari le putem observa
la noi, dacă vom căuta pe aceea care e mai persistentă,
mai comună, şi in acelaşi timp mai perniciosă prin efec
tele ce produce, am numit invidia, de care va trebui
să recunosc! că suferim.
In adevër adu-ţi aminte dacă din clasele primare
ancă nu am avut a suferi efectele acestei grozave pa-
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time, căci e uă adevărată patimă la noi acostă scădere
morală. Eu unul ’mi-a duc aminte cum verul tëu Stan
’ţî-a ars hainele pcntru-că era mai frumosé decât ale
sale. —
îmi aduc ancă aminte de scrisórea tatălui meu de
acum trei ani prin care îmi arăta că un reu voitor ’ï a
aprins grîul pe câmp când era aprópe de secere pentru-că se întâmplase ca grîul tatălui meu să nu fie bă
tut de grindină, cum era al vecinilor.
Şi sei de câtă iubire şi de ce respect se bucură
tatăl meu intre săteni şi cu tóté acestea nu a putut
scăpa de invidiă, pentru-că in anul acela întâmplarea a
vroit ca grâul söu să fie mai frumos decât al vecini
lor sói.
Dar ce se vorbim despre copii şi despre săteni,
când aceia carii erau chemaţi de a exprime dorinţele
terei, deputaţii nostrii, ei inşi-şî au constatat acest crud
adevór. .
Yoiesc să ating unul din punctele formulate de
Adunările adhoc, prin care se cerea Principe strein,
negreşit nu pentru-că deputaţii nostrii ar fi putut crede
pe un strein mai cu dor de ţâra nóströ, nici că dóra
intre Români ei nu ar fi găsit bărbaţi destul de apţi
pentru a guverna ţâra, şi dovada cea mai eclatantă
contra unei asemenea credinţe dacă cumva a existat in
inima vre unui divanist, este tocmai îndoita alegere a
lui Cuza-Vodă, dacă dar Principe strein au cerut am
bele Adunări, causa, mobilul, a fost invidia. Dacă nu
pot fi eu, se nu fi nici tu, ci mai bine să fie un strein,
acesta e limbagiul nostru pe tóté tercnele vieţii.
Acesta ne divizeză şi slăbesce Naţia, profitând nu
mai vrăşmaşilor nostrii.
Éccö scumpul meu Paule, principala causă dupe
părerea mea a decadenţei nóstre.
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Mare serviciu va face Naţiunei acela, care va sei
şi va putea da uă direcţiune salutara spiritului public,
care la noi se consuma in lupte sterile interne. îndrep
tare nu c de presupus fara ua organisais seriosă, in
general a statului şi in special a scoici şi bisericei,
aceste doue pîrghii însemnate a le societăţei actuale.
Sa sperăm că cjiua unei seriöse organisaţiunî numai e
departe, cu atât mai cu séma putem avea acesta spe
ranţă cu cât suntem fericiţi de a constata formarea unei
adevărată partide naţionale in ambele teri surori, care
prin prestigiul seu va atrage la sine töte puterile sănătóse ale Naţiunei, făcend să înceteze certele şi să amuţescă invidia, ccca-ce va da ca résultat unirea tutulor
intr’uă cugetare şi când Românii sunt uniţi, putem fi
siguri că vor isbuti să sdrobescă töte qbstacolele ce să
opun aspiraţiunilor nóstro legitime.
Dovada cea mai strălucită despre acesta avem in
îndoita alegere a Domnului Cuza. —
'•— Dar presupuind, că unirea definitivă se va face,
nu te gendescî, respunsc Paul la zestrea pe care scumpa
nostră sor va aduce, voiesc a numi mulţimea nenumă
rată de iudei, carii au ajuns să acapareze tot comerciul şi tötä industria Moldovei, cum puté-vom scăpa de
un aşa serios pericul, căci mi se pare un adevărat pe
ricol naţional înmulţirea elementelor streine printre noi
şi mai cu seină a elementului ovreesc ; ori că tu nu
eşti de acostă părere?
— Nu numai sunt de acestă părere, respunse
. Radu, dar âncă socotesc că elementul evreesc este cel
mai marc pericol pentru noi, pentru*că este avantgarda
germanismului in Orient şi pentru-că iudeul forte cu
greu se asimilézá, totuşî găsesc că acesta cuestiune se
póto pe cale pacifică resolva şi că greutăţile in resolvarea ei nu sunt tocmai insurmontabile.
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— Faptul unirei chiar, continua apoi Radu din ce
in ce mai animat, ne arată procedura ce va trebui să
urmăm. Ne unim fără indoéla pentru a fi mai mulţi,
mai putericî, răul dar de care a suferit sora nostră
Moldova va trebui să-l divisăm, să-l inpărţim, făcând
fie cărui oraş sau orăşel parte şi poprind sub cele mai
grele pedepse aşezarea evreului la ţâră; printr’acésta
procedură partea fie-cărei urbe, va fi uă minimă parte
de rău, in proporţiunc cu populaţiunea sa, aşa că ori
cât de recalcitrant ar fi evreul, cu acest chip putem
spera să-l asimilăm, căci cea mai tare otravă, luată
in dose mici nu e periculosă. Uă dată asimilaţi ne vor
deveni chiar folositori, pentru că sei ut este că braţele nu sunt
suficiente pentru cultură in raport cu teritoriul (erelor surori.
Paul de şi mai vârstnic de cât Radu, îl asculta
inse cu religiositate ; el îşi recunóscea inferioritatea in
cunoscinţe şi inteligenţă şi in adevăr că Radu era unul
din acei tineri deosebiţi, carii sunt fala junimei.
Plin de entusiasm pentru amicul său, ale cărui
expresiunî pare că le sorbea atât îî mergéíi la inimă,
Paul, când Radu tăcu, îî reflecta: Yedî ast-fel îmi placi,
o scumpul meu Radule, şi dacă n’am fi aprópe de Schit
aş dori să-ţî fac câte-va cuestiunî, pentru-ca să-’mî deşluşesci ore-carî nedomirirî, dar te rog şi sper că o să-’mî
promiţî ca cu alte ocasiă să pot deschide acesta conversaţiune.
Radu îl inbrăţâ şi păru a-î mulţumi din ochii săi
cei lângedî, inse bucuria ce Paul credea că vede răsă
rind pe faţa lui, sburâ pe aripile vântului ce tremura
frunzele pomilor délului.
Ast-fel in dilele furtunóse un moment marea se
pare liniştită, dupe trecerea vijeliei, dar momentul n’a
trecut âncă şi uraganul care a pătruns in sînul ei, îî
sparge din nou cu putere undele !
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Ást-fel in (lilele nevinovăţiei copilul fiind bolnav,
plânge mereu; i se présenta inse un obiect al desfătărei lui şi el pare a se linisci, dar durerile ce-’l con
sumă se reinnoesc la minut, copilul aruncă obiectul co
îî făcea altă dată mulţumirea şi plânge cu amar. Ast
fel să intêmplà şi cu Radu, el iubea cu deosebire a se
ocupa de cuestiunile vitale pentru néni, Paul îî cunoscea slăbiciunea şi prin întrebările sale îl scóse un mo
ment din sine insuşî. Ei ajunsere la Schit.

II.
Dupe ce intrarë pe porta Schitului, — Maică, clise
Radu, adresându-se către uă călugăriţă ce le ieşi in
calc, bine-voiesce a ne arôta locuinţa maicei Stariţe.
— Cu tot sufletul, respunse călugăriţa, făcend
semn tinerilor a o urma, apoi dupe câţî-va pasî, ori
D-ta eşti, se adresa călugăriţa câtrë Radu, nepotul
maicei Stariţe, şi fără a aştepta respunsul junelui, o,
cu câtă dorinţă te aşteptă îî dise. Ar crede cineva, că
numai dorul de a te vedea o mai ţine in viaţă, atât
este de slăbită şi de istovită de bolă. Blajina şi buna
nóströ stăpână puţin va mai fi cu noi şi dôuë lacrimî
îşi fă cu re loc pe faţa serbădă a călugăriţei, care deja
intrase intr’uă sală spaciosă şi apoi arëtând tinerilor uă
uşă, cccë, le disc locuinţa. —
Intrând de uă-dată cu tinerii la Stariţa, intrăm
intr'uă odaiă de uă formă pătrată, podinile sunt acope
rite cu bogate covóre de Turcia, intr’un pat de bronz,
in forma unei sănii, zace o femeiă intre 45—50 ani
ai etăţii, este stariţa schitului, Maica Fevronia.
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Façia-’ï este lividă şi ochii săi sunt afundaţi in
orbitele lor părend mai mult nisce excavaţiuni lipsite
de simţul vederei, pe fruntea sa să pot bine observa
brazde adînci, aceste semne visibile ale suferinţelor şi
a le anilor. Un jeţ de stejar, sculptat cu mare artă, este
aprópe de pat, pe care sédé doctorul Dannenberg, unul
dintre cei mai celebrii medici ai Bucurescilor, dar iu
acelaşi timp un excentric pănă la extrem ; bărbat ro
bust şi de uă pronunciată frumseţă virilă, care ţine
mâna dreptă a Stariţei in mâna sa şi îî numără pulsaţiunile. La căpătâiul patului stă trist şi pare adîncit
in gendurî Stănilă Ropteş, tatăl eroului nostru; la cea1-altă extremitate a patului, cu faţa plânsă şi cu ochii
rătăciţi, stând in piciére, apare vederilor tinerilor uă
fecioră de uă frumseţă ce reşcă, al cărei per de colórea
aurului îi flutură peste umeri, iar sînu-î svîcnesce cu
putere, se sbate sub focul durerei care o innecă.
Lângă bôtrânul Ropteş este uă masă in trei colţuri
pe care este aşezată uă cruce, iar déuë călugăriţe in
genuclii, citesc cu mare fervóre inse cu voce lină, abia
şoptind rugăciunile molitve, pentru însănătoşirea bol
navei. —
Pereţii sunt inpodobiţi cu imagine sânte, iar d’asupra capului bolnavei atârnă imaginea sântei fecióre
Maria cu pruncul Isus in braţe.
Când bătaia in uşă a lui Radu s’a audit, bătrânul
Ropteş se apleca spre bohuwă şi îi şopti cuvântul vine,
apoi rosti vorba intră.
Tóté privirile se aţintiră spre uşă şi cei doi tineri
apărură. Bolnava îşî deschise ochii din cari străluciră
raze de bucuriă, îşi trase mâna din mâna doctorului,
pe care Radu puse uă lungă şi respectuosă sărutare.
După aceea Paul in-naintâ penă la pat şi săruta mâna
bolnavei.
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— O bine că aï venit prea iubitul meu nepot,
şopti apoi bolnava, pentru-că numai pentru tine am mal
intârdiat in acestă viaţă. Acum, doctore, aş voi să
gust ceva dacă îmî permiţi spre a avea putere să mő
intreţiu câte-va momente cu acest scump copil, se adresă
apoi bolnava cätrö medic. I se aduse un bulion pe
care îl sorbi cu aviditate, apoi Stariţa făcu semn celor
dóuö călugăriţe să se retragă ; de asemenea rog pe toţi
afară de doctorul să trâcă in salon, mai dise bolnava.
Dupe ce a renias numai cu Radu şi cu doctorul,
Stariţa le făcu semn că ar voi să se ridice, dupö ce o
ajutarö şi o aşezară ast fel ca se potă sta rezimată de
perne, bolnava făcu semn lui Radu să se apropie, îl
atrase spre densa şi ’1 sărută cu multă afecţiune pe
frunte, apoi incepu a-î vorbi in chipul următor:
Sei că sunt vară al doilea cu neuitata ta mumă,
dar ceea-ce nu sei este că am iubit’o maî mult de cât
pe tóté rudele mele şi aş putea dice mai mult de cât
pe orî-cine in lume exceptându-se uă unică fiinţă. Ceeace nu sei iar este că ’î-am jurat să te privesc şi să te
iubesc ca pe copilul meu. Dacă mî-am inplinit sati nu
acest jurământ vei judeca singur. Eü n’am nici puterea nicî voinţa de a aröta ceea-ce am făcut pentru tine
dacă am făcut ceva. Pótc că tu cunoscî ceea-ce am
făcut, in tot caşul vei afla in curând tóté. Ceea-ce iar
nu sei este că am mai jurat mamei tale când era in
starea in care me găsesc eu acum, de a-;ţî comunica
când vei inplini dóue-deci şi cinci de ani uă serisóre a
eî cätrö tine, pe care mî-a incredinţat’o cu acest scop.
Acestă serisóre care e de cea mai capitală inportanţă
pentru tine este colea in mesciórá intr’uă cutiă, éccë
cheia mesciôreï, dute deschide şi adu cutióra ce vei
găsi in intru. —
Dupö ce ’ia adus cutióra, care era inbrăcată peste
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tot in catifea, Stariţa îî întinse uă cheifă şi îl invita a
o deschide.
Iar dupe ce a deschis cutióra, a scos singură doué
plicuri sigilate şi apoi continua ast fel :
Sciţi că nu aï inplinit ancă nici douë-decï de ani,
pentru-că mai aï treï lunî şi jumetate pene să-’î inplinescî, de aceea nicï nu m’am gândit a-’ţî încredinţa
acéstá epistolă pene la timpul fixat de muma ta, dar
fiind in starea in care më vedî, din moment in moment
gata de a părăsi viaţa, şi cunoscându-te destul de in
teligent si plin de caracter, am cugetat că aş putea să-ţî
incredinţez scrisórea dacă veï priimi şi îmî vei da cu
vântul teu de onóre de a păzi uă condiţiune ce îţî inpun conformându-më ultimei voinţe a mult regretatei
mele amice, scumpa ta mumă.
In cas când nu te-aï crede in destul de tare de
caracter pentru a păcii acostă condiţiune, acâstă epistolă
o va păstra D-l Dr. Dannenberg, care e nu numaï me
dicul de mult timp dar şi confidentul meu, de care nu
am nicî un secret şi care ţî-o va da in-ainte de douëdecï şi cincï de anï numaï in caşul când mai in-aintea
inplinire! acestei vârste, a-î fi decis să te căsătoresc! şi
in acest cas ţî-o va da in ajunul dile! cununie! tale.
Iar când acésta nu s’ar întâmpla, ţî-o va da in prediua dileï in care inplinescî 25 anï. Acesta şi este
condiţiunea ce îţi inpun dacă o primesc!, ca să nu des
chid! scrisórea maï in-ainte de termen, decât numaï in
cas de căsătoriă şi íd acest cas numaï in prediua cunu
nie! tale fără a vorbi nimënuï despre acesta, nie! chiar
tatălui tëû.
Dupë ce vorbi ast-fel, Stariţa tăcu apoï, dar din
ochi! sëï porni un torent de lacrimi şi din pieptul sôü
isbucni un adînc şi lung oftat, ea îşî rezema capul de
perete şi păru a sc fi confundat cu totul in reminiscinţele trecutului.
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Radu rëmase inaï multe momente gînditor, nu
pentru-că s’ar fi temut de a-şî lua angajamentul ce i
se cerea, dar peutru-că in sufletul sëii să născuse uă
luptă teribilă despre secretul ce va fi coprindênd scrisórea, căci înţelegea că vre un teribil secret trebue se
coprindă epistola de ore-ce i se inpunea condiţiunea de
îi nu vorbi nici tatălui sëü de acesta. —
Totu-şî cum era grabnic in decisiunile sale, mai
in-ainte ca Stariţa să îî ceră respunsul, el îï areta că
acceptă condiţiunile şi să lega solemn pe cuventul sëu
de onóre, şi pe memoria mumei sale de a le păzi în
tocmai. Atunci Stariţa duse plicul la buzele sale, îl
săruta de mai multe ori şi apoi îl întinse lui Radu, care
îl puse in buzunarul din întru al jachetei sale. Apoi
Stariţa lua din cutioră cea-l-altă scrisóre şi ţiindu-o in
mână continuă a vorbi ast-fel. Ara inplinit cea mai
scumpă dorinţă a celei mai excelente surori, amice şi
mame, acum să’mi dai voia prea iubitul meu nepot să’mî
inplinesc şi cea mai scumpă dorinţă a mea şi care ca
ultima dorinţă ce exprim in lumea acesta, sper că va
găsi un echoîi in inima ta, caro e generosă şi nobilă,
când inse prevederile mele m’ar înşela, më raport iarăşi
la onórea ta ca tot ce veï fi audit delà mine să remâie
in vecï uitat şi neavenit. —
Acest plic conţine dôuë acte, unul este Testamen
tul meii prin care las totă averea mea care consistă in
numerar in sumă de cinci mii galbeni prea iubitului
meu nepot Radu Népteş, in caşul când prea iubitul meîi
nepot mi-ar inplini cea mai fierbinte dorinţă de a lua
in căsătoria pe copila Leonia ce am croscut’o eu delà
etatea de doi anî. Aceşti bani sunt in păstrarea Dom
nului Dr. Dannenberg, iar actele ce constată existenţa
acestei averi sunt depuse in păstrarea cumnatului meü.
Stănilă Nopteş.

...
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In caşul când nepotul meu Radu nu ml-ar putea
inplini marea mea dorinţă de a lua in căsătoriă pe Lconia va primi din cele cinci mii galben! una mie de gal
beni, iar tatăl sëu Stănilă asemenea una miiă galbeni;
doue mil de galbeni le va primi copila Leonia, iar cinci
sute galbeni le las ca un mic suvenir doctorului Dannen
berg. De executor! Testamentari las pe cumnatul meu
Stănilă Ropteş şi pe D-l Dr. Dannenberg.
Testamentul mal conţine un postscriptum in cu
prinderea următore :
Doresc ca copila Leonia să fie căsătorita cât s’ar
putea mal curând şi fiind-că astădî la subscrierea aces
tui Testament in diua de 30 Aprile lS6x densa apropie,
12 ani, lipsind numai patru luni pentru a inplini acestă
verstă, dar este dcsvoltată ca şi când ar fi de cincîsprădece ani, cred că la etatea de cinclsprădece ani s’ar
putea căsători şi dorinţa mea cea mal intimă este să se
căsătorescă la acestă etate, sau cel mal târdiu la 16 ani
pentru-că in cas de intârdiere prevëd marl nenorociri
pentru densa. Dupe încetarea mea din viaţă DDni exe
cutori Testamentari vor îngriji de a înfiinţa cpitropiă
asupra minorei copile Leonia in persona pe cari ambii
in unire o vor alege, dorinţa mea ar fi ca Epitropia să
o primescă D-l Dr. Dannenberg.
— Al doilea act prea iubitul meu nepot, este un
act privat prin care se constată când şi cu ce condiţii
am primit sub a mea îngrijire pe scumpa mea Leonia,
dovedindu-se de calomnióse şoptele lume! cari voiau a
më da de mumă naturală a copilei, pe care insë o iu
besc ca şi când ar fi carne din carnea mea şi sânge din
sângele meu, pentru-că e de mâ buneţă angelică, de uă
pacienţă de fer şi de un caracter fericit. Fericit băr
batul care o va lua de soţiă.
Şi acum prea iubitul meii nepot, te vel gândi, te
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vei consulta cu tatăl tëü, vei face cum te va lumina
D-deti şi norocul tëu, acest bun amic, Dl Dr. Dannen
berg va îngriji de scumpa mea Leoniă aşedendu-o intr’un pension pënë la măritişul eî sau pënë
Şi
Stariţa nu putu complecta frasa din causa plânsului ce
o inneca.
Capul îî cădu pe perne, apoi urma uă schimbare
subită in starea bolnavei, infaçisarea sa présenta mai
tóté simptomelc unui sferşit apropiat, pentru-că façïa îï
deveni lividă in tocmai cadaverilor, ochii sticloşi şi estremităţile corpului reci ca ghiaţa.
Doctorul dise lui Radu să cheme pe tată-seii şi
pe Leonia, apoî lua in grabă după mescióra de lângă
pat, uă sticluţă pe care destupându-o o apropia de bol
navă aşa ca să o potă respira, Stariţa păru a face uă
mişcare galvanică, buzele i se mişcare şi uă şoptă abia
perceptibile ajunse la audul Doctorului: Leonia.
Leonia şi bőtránul Nopteş intrarë, copila vërsà un
torent de lacrimi pe mânile ingheţate a le Stariţeî, iar
bëtrânul Nóptes îşi didea tote silinţele de a o consola,
avea el insu-şî insë trebuinţă de consolare, pentru-că
simţea că orele bolnavei sunt riumërate şi scumpă era
inimei sale suferinda sa cumnată, căci multe bunătăţi
şi însemnate serviciurï îî adusese in dilelc de restrişte.
Dar contra legilor natúréi omul nimic nu póte,
doctorul îşî vedea totă neputinţa de a-î aduce vre un
ajutor, totu-sî pentru a-i prelungi viaţa cu câte-va ore
începu insu-şî a o freca pe la temple cu conţinutul me
dici ueî din sticluţă şi scoţând uă altă sticlă dintr’uă
gentă o dedu Leonieî ca să o tragă pe la extremităţile
mâni lor şi piciórelor.
Atunci şi cele dóuó călugăriţe intrarë şi se aşezarë la mescióra ce era la căpătâiul agonisanteî, incepênd a reciti iar cu vocea lor şoptindă rugăciunile usi-
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täte. Bolnava paru a-şi reveni erăşi puçin in simţire
buzele sale se miscarë «le niai multe ori şi vorbe fără,
şir, neînţelese scăpare clin rostul seu, apoi denie cuvinte,
dóuö nume se degajare mai lămurite : Leonia, Radu.—
Aceste fure cele din urmă vorbe pe cari le pro
minent Stariţa şi apoi expira. Erau dóuö-spni-deco ore
când aceste dóue nume ieşire cu ultimul suflu de viaţă
clin buzele Stanţei Fevronia.
Fu uă nedescriptibilă jale pentru toţi ceî de faţă.
Bëtrânul Nopteş, Radu, Doctorul Dannenberg, Paul, care
ancă fu chemat in intru, călugăriţele, toţi versau la
crimi amarë, Leonia inse, sírnia na copilă cădu in deli
rul desperărei. îşi smulgea perul, .îşi lovea peptul, ţipa,
se lamenta intr’un chip sfâşietor, iar din ochii sëi cur
geţi rîurï de lacrimi.
A treia di pe la orele dóue şi un sfert p. m.
aceea ce fusese Stariţa Fevronia fu condusă cu totă
pompa usitată la solemnitatea înmormântărilor şi aşe
zată in mormântul ce insă-şî lăsase a i se zidi in tinda
Bisericuţei Schitului ancă de la edificarea acestui sânt
locaş, a cărei fondatóre eră, urmată fiind de fiinţele cári
Pau fost scumpe, de călugăriţele Schitului, de tot ce
partea muntelui avea mai ales şi considerabil ca aren
daşi şi proprietari, precum şi de uă imensă lume de
omeni din popor, bărbaţi, femei şi copii din comunele
cele mai depărtate ca şi din cele din jur, cari nu au
pregetat a veni să aducă tributul lor de recunoscinţă
aceleia ce fusese mama orfanilor şi bine-tacötórea ne
norociţilor şi se racii or. —
Nu avem de gênd a releva tot ccea-ce a avut de
imposant acestă tristă dar in acelaşi timp măreţă solem
nitate, la care lacrimile muncitorului de pământ, ale
soçieï şi copiilor sëï së amestecarë cu lacrimile ómenilor celor mai însemnaţi din localitate, cu plânsul sfă-
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şietor al fiinţelor ce fost’au atât de dragi defunctei şi
cu lainentelc călugăriţelor caii împlcui aerul, ca' uă
mărturiă ca in facia morţei distincţiunile sociale amu
ţesc; nici nu voim a fiice uă descriere minuţiosă a mormentului care primi resturile celeia ce fusese Stariţa
Fevronia, pentru-ca de acesta ne vom ocupa la locul
seu unde vom descoperi mistericle unui morment, este
inse datoria nostră de narator imparţial de a releva ua
scena ce s’aii petrecut intr’un chip aprópe inperceptibil
şi ua scurtă intrcvorbire ce aii avut apoi loc intre ac
torii acestei scene cari asistau cam retraşi la acesta
solemnitate, pentru-ca cuvintele ce îşi adresare sunt ca
acele fulgere cari intr’uă nopte adînca arată călătorului
rătăcit prin luminele lor, drumul ce caută. —
Erau doi bărbaţi in florea verstei actorii scenei
de care vorbim, unul de uă talia atletică, inbrăcat cu
nisce vestminte forte elegante şi nouï, dar cari prin cu
tele ce formau şi prin vădita nepotrivdlă, dovedéü sau
că sunt inprumutate, sau că cel ce le inbrăcase este un
bădăran. El avea un per lung, negru care îi flutura
pe spate, din care inse uă făşiă considerabilă pe care
o ţinea cu mâna stângă îi acoperea ochii şi façïa, de
sigur pentru a se ascunde de priviri indiscrete, ceea-ce
pe un observator nepreocupat nu Par fi mirat de loc,
pentru-că façfa sa era de uă urîciune grozavă, nasul îi
era lung, cocârjat, iar obrajii sin plini de adinei ciupi
turi de vărsat şi de pete negre.
însoţitorul săii din potrivă era scund, de uă în
făţişare ce s;ar fi putut numi plăcută dacă nasul söü
nu ar fi fost afară din cale scurt şi lătăretu, ceea-ce îi
didea un aspect respingător. Era inbrăcat simplu dar
curat. Ambii aceşti bărbaţi stitéü lipiţi unul lângă al
tul şi răzimaţî cu spatele de zid in colţul despre apus
al Bisericuţei unde să oficia serviciul inmormentărei.
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Când Preotul oficiant rosti cuvintele : in veci fie pome
nirea el, iar corul intona imnul, veclnica eî pomenire
şi din pepturile asistenţilor isbucnire lamente dureróse,
atletul sö sprijini pe umerii insoçitoruluï söü, sa ridica
pe zid privind cu nesaţiu peste capetele asistenţilor ce
formau in-aintea sa ca un mur, pentru a vedea mal
bine pogorîrea coşciugului în mormânt ca şi când acesta
era uâ mulţumire tainică a sufletului söfi, uă dorinţă ce
ar fi nutrit1 o de mult şi îl aştepta realisarea.
Când in fine coşciugul fu pogorît, apoi petra aco
peri gura mormântului, façïa atletului se ilumina de uă
bucurijl satanică, el să dete jos cu grabă, apoi apucând
pe tovaroşul söü de mână trecu printre mulţimea com
pactă cum uraganul trece printre copacii pădure!, rösturnând in calea sa pe cel ce nu se grăbea al face loc
şi trăgând dupö sine pe soçïul seü şi nu se popri din
mersu-I inpetuos de cât dupe ce ieşiră din curtea
Schitului. —
— Acum <Jic şi eu möl vere Căpăţînă, se adresa
apoi insoçitoruluï söü dupe ce apucare pe uă potecă
spre munte şi se convinse că nu sunt urmaţi de nimeni,
die şi eu că de astă-dată nu de géba te numesc! Căpăţînă.
Recunosc că eşti mal iscusit şi mö daţi învins.
Sunt-bun platnic, de aceea mâne in zorii dilel să fim pe
drum ca sö ne primim răsplata.
Dar döü drept să-ţi spun mal disc apoi dupe câ
teva momente de tăcere, că nu aş fi credut nici uă-dată
ca tocmai Doctorul Dannenberg să ne aducă..........
— St! nici un cuvânt mal mult vere Picior-deLup, respunsc Căpăţînă şi ambii se înfundară in pă
durea ce începea la'acest loc. —
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In care e vorba de uă visită şi së raportézà
uă recomandaţiune.
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u trecut patru anï şi patru luni (lela incotarea din viaţă a Stariţei Fevronia.
f' Suntem in anul 1S6Y, nu este nici vâră,
f. nici tomna ; nu este ancă tomnă penfyţ<. tru-că uă căldură extraordinară asfixieză
pe sîrmaniî Bucuresccni rămas! sau reîntors! in
capitală, căldură ce pare că voiesce a-ş! restabili in primele dile a le lui Septembre reputa£ ţiunca ce o pierdu-sc in cursul lunei lui Iulie,
i lună ploiosă in anul acesta şi rece, de uă răcelă simţitore.
Sunt cinci ore p. m. in diua de cinci Septembre,
când Radu Nóptcs intorcêndu-se (lela Ministeriul X,
unde ocupă funcţiunea de şef de birou, pe lângă sarcina
de secretar intim al ministului Ión Armileanu, este abor
dat in drum de uă Domnă scundă in etate mai mult
trecută de cât tânără.
— In fine, bine că a dat D-deu sè te intîlnesc, dise
Dómna, dupe ce îl saluta; sunt cinci dile de când re-
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gúlát, in fie-care di bat la uşa D-tale şi feciorul îmi
spune tot d’auna că nu eşti acasă. Şi am forte mare
necesitate de a vë vorbi, unná Dómna cu uă volubili
tate ce făcea ca vorbele abia să-’î fie înţelese şi apoi
ca şi când ar fi luat uă nouă hotărîre in gândul seu,
însoţind pe Radu care ’şî continua drumul cu paşi rari,
cu uă voce mai accentuată dise : am uă mare rugăciune
de a vë face Domnule Nopteş, fiveţî atât de bun de a
’mi permite se ve însoţesc la D-vostră, spre a vë co
munica ceea ce’mî stă pe inimă? Şi fără a aştepta respunsul interlocutorului seu, solicitatórea ca şi când s'ar
fi temut de un respuns nefavorabil, continua cu uă voce
din ce in ce mai milogită: O! Domnule ISopteş, nu’mî
refusa te rog cererea ce’ţî fac, te jur pe memoria bu
nei mele amice, sânta şi ne-uitata D-tale mumă, pcntru-că ’mî vei face un bine ce nu-’l voiu uita in tótă
viaţa mea, precum nu poţi D-ta uita pe sânta D-tale
mumă şi cine scie Domnule Nopteş, cum vin împreju
rările ca eu care astădî nu pot nimic, să pót ore-când
a ’mî arëta totă recunoscinţa mea.
Aduţî aminte, Domnule, de sórecilc din fabulă,
care a ros lanţurile leului şi leul a putut scăpa din
cursă numai prin ajutorul bietului sórice ! Cine scie dacă
nu va veni ocasia së pot face şi eu pentru D-ta ceea-ce
a,făcut şoricele pentru leu? In tot caşul vë asigur că
memoria inimei nu’mî va lipsi. —
— Donmă, respunse Radu cu uă voce alterată şi
dôuë lacrime lucirê in ochiî sëi marî, negriî şi expresivi,
nu aştept nicî uă rugare pentru a face tot ce pot pen
tru ori care năpăstuit, cu atât mai cu semă pentru pretena mamei mele negreşit voiu face tot ce’mî va sta în
putinţă şi iutindu-’î mersul, îşî puse batista la ochî spre
a nu i se vëdi plânsul ce-’l podidi la suvenirea mumei
sale. —
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— Excelent băiat, nobilă inimă, exclama interlocutórea in dërëtul lui Radu cu un ton afectat ca şi
când ar fi dorit ca Radu sô o audă. —
— Ori că Radu a audit şi nu prea Ta incăntat
exclamaţiunea, ca pe toţi omenii adevërat superiori cari
dispreţuesc laudele şi flatările, ori-că avea grabnice ocupaţiunî, noi unii înclinăm pentru prima părere, Radu îşi
rări paşii şi când simţi că femeia l’a ajuns sö intórse
şi ’i dise cu voce fermă: Donmă, diseră intre orele 6—7
voiii fi a casă numai pentru D-vóströ, acum më scuşaţî
căci am grabnice lucrări, — şi mai curënd ca ultimul
cuvent să fie ajuns la urechia solicitatórei, Radu era
deja departe. —
Am dis că Radu Xóptes este şef de biurou la
Ministeriul X şi secretar particular al Ministrului Ión Armilcanu, suntem datorî cu ore-carî explicaţiunî în pri
vinţa acceptărei sale ca secretar intim de către Ministru
şi cum nu am putea fi mai lămuriţi ca raportându-ne
la rccomandaţiunea făcută Ministrului de către un intim
al sëu Domnul Yasile X supranumit omul necesar,
pentru rarele sale talente de a găsi expedientele cele
mai potrivite in ori-ce situaţiunea grea, reproducem din
cuvent in cuvent acea recomandaţiune sau mai esact
întreţinerea dintre Omul necesar şi amicul seu Ión Armilianu, Ministru al Departamentului X.
— Ţî-am găsit in fine omul, elicea Domnul Yasile
X adresându-se amicului sëu Armileanu, in diua de 23
August a anului 186y, adică in-ainte numai cu trei-sprë*
deco dile de intrevorbirca lui Ropteş cu Dómna cea
scundă, şi pot aţi garanta că vei fi mulţumit sub tóté
punctele de privire. Este un tênër de uă înfăţişare forte
plăcută, forte inteligent, de uă modestiă şi de uă ones
titate mai pre sus de orî-ce laudă. In societate timid
• 2
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inse de uă timiditate oare îşi are originea in buneţa
inimei, iacii îmi este permis a mô exprima astfel, se
pare că timiditatea la densul isvorésce din téma de a
nu sup era pe nimeni. Yorbesce puţin, stăruitor la lucru, pe care îl termină tot d’auna in-aintea altora. Tainie ca mormântul. Este in al treilea an de drept la
Universitate şi unul dintre cei mai buni studenţi.
— Dar bine, este un tesaur recomandatul teu, în
trerupse cu inpacienţă Ministrul, trimite-mi-1 mai curând
ca să nu mi-1 ia alţii din mână. —
— Despre acesta poţi fi liniscit, respunse Omul
necesar, este inse alt-ceva, medalia are şi revers, şi eu
care sei că am de regulă a face tote lucrurile pe cât
se póte mai bine, am cătat se am positive informaţiunî
asupra trecutului sëu şi mai cu séma asupre caracteru
lui sëu, pentru-că sciu că in calitatea de secretar al teu
multe secrete îî pot trece prin ochi şi mai cu semă faţă
cu soţia ta___îî va trebui multă tăria de caracter....
— Ei, şi te îndoiesc! de îmi indrugî atâtea frase
zadarnice sau ai uitat condiţiunile ce am cerut să intr’unescă, intre cari tocmai tăria de caracter ţî-am fost
dis că este cea mai indispensabilă, atunci cum remânc
cu afirraaţiunile tale că mî-ai găsit in fine omul şi că
onestitatea sa e mai presus de ôrï-co laudă?
— Nici nu më îndoiesc şi nici nu am uitat condiţiunile pe cari ceré-i să le intrunescă, respunse Omul
necesar cu aplomb, şi dovadă că nu më indoesc este că
am venit să-ţî spun că ţî-am găsit omul, iar dovadă că
condiţiunile cerute nu le-am uitat nu pot a-ţî da uă
altă mai bună de cât a le repeta dupë cum mi le-ai
expus când mî-ai dat acéstâ însărcinare spre a te con
vinge că nu am uitat nici una şi nu am omis nimic.
„Se fie tênër şi cât se póte mai inteligent; tainic, stă
ruitor la lucru şi mai cu semă să însuşescă acea ones-

35

titftte, sau mai exact, tăria de caracter pe carï nicï unul
din secretarii mei precedenţi nu au intr’unit’o faţă cu
Frosa...............
Aceste sunt cuvintele tale? Ei bine, tote aceste
calităţi le intr’unesce viitorul tGu secretar şi ancă intr’un
grad superlativ şi mai cu semă tăria de caracter este
desvoltată la densul pene la obstinare şi acesta este
dupe părerea mea ceea-ce am numit reversul medaliei,
pentru-că...............
— Dacă tocmai acesta constituă reversul medaliei,
întrerupse Armileanu cu un surîs de satisfacţiune, nu
înţeleg ce mâncărime de limbă ai a<Jî de a’mî repeta
intr’un nămol de frase acelaşi lucru ce ’mî-ai spus ancă
delà început intr’un chip laconic şi la inteles, că ’mï-ai
găsit omul şi că voifi fi mulţumit sub tote punctele de
privire; ori mai c ceva? spune tot, dar ii laconic cum
sei tu să ii când vrei, căci vedî că ine grăbesc, la uă
oră avem Consiliu şi sunt douG-spre-dcce trecute şi mai
am ancă hărţii de semnat.
— Se pare, scumpul meu, respunse Omul necesar
cu maliţiă, că ministerul este ca acele localităţi pestilenţalc din care nimeni nu scapă cu totul sănGtos. Ce
cu minte am fost că nu m’ara lăsat prinde in cursa ce
mi se întinsese la combinaţiunea trecută. De sigur că
m’aş fi ales cel.mai puţin cu nisce aiurări de grandomaniă cart nu ’mt-ar fi dat pas să mG mai ocup de afa
cerile seriöse ce ’mî-ai încredinţat şi in starea in care
te vGd, tu sigur ne mai putendu-tc ocupa de aceste
afaceri, interesele tale ar fi suferit grozav şi mai cu
semă reputaţiunea ta s’ar fi resimţit. —
MG pui pe jăratic să mG grăbesc de a-ţî găsi
omul care să’ţî convină de a’i arunca dupG gît beléua
ce te nelinistesce şi când îi găsesc nu voescî a dispune
nici măcar de uă oră spre a vedea împreuna dacă nu
2*
m’am înşelat in alegerea mea. —
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liota rît, scumpul meu, ca ministerul tc-a schimbat
şi pe tine ca pe toţi !
— Tot acelaşi cântec, riposta Armileanu cu indiferinţă, care mi ’1 repeţi delà numirea mea, ca şi când
nu tu ai fost acela care a stăruit mai mult ca să accept
Ministerul.
Bagă de seină Yasilachc, continua apoi Armileanu
şi un surîs straniu trecu pe buzele sale, bagă de semă,
ca cicăliturile tale să nu aibă efectul la care nu te aş
tepţi. Fogorîşul, nu uita acesta, este tot d’auna mai
uşor de cât suişul.
— Dintr’uă extremitate intr’alta, reflectă Omul ne
cesar, uă dovadă mai bună nici së putea pretinde pen
tru a confirma părerea mea!
— Bine. bine, cicălitorule, fă-ţî cheful, éccë ascult
chiar dacă voiu intârdia delà Consiliu. Se vedem dar
ce mai este, te ascult cu amêndôuë urechile. —
— Este, dise Omul necesar, cu un ton grav, că
tênërul e din acele spirite încăpăţînate şi mândre cari
sunt in stare mai curând a refusa un tron de cât a
comite uă baseţă.
— Drace, exclamă Armileanu, acesta e serios!
Avei dreptate bunul meu Yasilache, ca se ine reţii pen
tru a ne sfătui. —
— Da fórte serios, ripostă Omul necesar, căci dacă
cumva cucóna Frosa ar merge prea departe faţă cu el
............tênërul ş’ar putea face uă rea ideă despre fa
milia ta şi prin urmare despre Elisa şi ca toţi omenii
de un caracter independent, fără indoelă că nu ai isbuti chiar dacă averea ei intregă ’lai constitui-o zestre,
ceea-ce fie dis in trecăt nici nu vrei şi nici nu ai puté-o face. Eccë cum calitatea ce te va asigura faţă cu
cucóna Frosa, ar putea se-ţl fie stricătore fată cu Elisa.
Éccë dar reversul medaliei. Cum insë pönö la intór-
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cerea soţiei şi a nepótei tale, mai e ancă timp de ajuns,
socotesc că cu tact şi cu dibăciă, a-’i putea să te insinui in spiritul tênërului şi se pregătesc! ast-fel lucru
rile ca să poţi compta pe uă sigură reuşită. Eccë pentru-ce ţî-am dis ancă delà început că ţî-am găsit omul.
Şi dupë cunoscinţa mea de inima omenescă, soco
tesc că lucrul ce ai ave de făcut, ar fi së îl areţ! uă
încredere nemărginită şi dacă s’ar putea së-’l convingi
chiar că ai uă asemenea încredere, ceea-ce de altmintré
o şi poţi avea pcntru-că caractere ca al sëu nu pot
trăda. Printr’acesta vei ajunge a te emancipa chiar din
sclavia soţiei tale, căci in adevër tênërul este forte in
teligent, un fapt autentic ce mi l’a confirmat chiar fos
tul sôu Profesor îţi va da măsura inteligenţei sale, în
cat eu am siguranţa că dupë ce îl vei introduce puţin
şi se va familiarisa cu afacerile şi cerinţele postului sëu,
nu vei mai avea necesitate de ajutorul cucönei, Prosa,
aşa că vei putea să-;ţ! mai ridici faţă cu densa nu nu
mai prestigiul, dar şi vocea — care de ti de cât-va timp
prea 'ţ!-a devenit lipsită de bărbăţiă.
Acum să-ţi raport faptul de care îţi vorbém că
póte servi drept măsură a inteligenţei viitorului tëu se
cretar, éccë-1:
Fiind in clasa a şeptea de gymnasiu, Profesorele
de Elenă pe care ’1 cunosc!, Grecul Colomonides, mare
şi înfocat elenist precum îl sei, traducând elevilor prima
Philipică din Demostenc le <Jise, că limba cea mai fru
moşii, cea mai bogată şi cea mai armoniosă pe pământ,
este limba Elenă; că in acestă limbă au vorbit Dei! şi
tot in acâstă limbă se v’a face judecata din urmă! Eu
póte dar îndestul recomanda elevilor sâ’şî dea silinţa de
a pëtrunde spiritul acestei limbe divine, încheind că
numai inteligenţile superióre sunt accesibile de a invëfa
bine acesta limbă a Deilor.

.
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Care nu a fost uimirea bietului Profesor, când la
finele anului, faţa cu comisia esaminătore dupe ce a
respuns excelent la întrebările puse, tenërul in cea mai
pura limbă a lui Dcmostene şi Platou, începu cu Profesorele uă dispută asupra locuţiunilor celor mai frumóse proprii lui Dcmostene, dispută in care bietul Pro
fesor fu făcut marţi in admiraţiunea comisiunei !...
Şi ca incheere la tote câte ţT-am expus, disc Omul
necesar adresându-se către Armileanu care remăsese
genditor, îţi voiîi aröta că părerea mea este că junele
Radu Ropteş, acesta e numele söu, e singurul din câţi
tineri cunosc care îţi póte conveni din tote punctele de
vedere, cu condiţiunea inse âncă uă-dată să ai tact şi
dibăciă, vei judeca inse singur şi de seră îmi vei are ta
decisiunea luată de a ţi-1 aduce sau nu. —
Acuma mergi de reguleză afacerile ţereî, nu uita
inse, adause cu uă voce blândă-maliţiosă, de a cugeta şi
asupra afacerilor tale ; nu uita mai cu seină pe nepotă
ta Elisa..............
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III.
Uă visita neaşteptată.
delà Biserica Creţulcscu sunase
®8il®rolo*iul
I şese ore, Radu Nopteş sta răsturnat pe
§ uă sofa şi citea cu atâta interes pe uă
ä carte ce ţinea in mâni, in cât nu audi
*®dóui bătăi consecutive in uşă şi prin urmare rimase in aceésï positiune continuându-şi
lectura, când uşa se deschise şi dóui femei
apărură, era Dómna cea scundă ce-’l intreţinu-se cu câte-va ore mai in-ainte pe pod şi
Qy
uă altă damă in-altă, bine-făcută, in ai cărei
ochi mari şi languroşi lacrimi de duioşie se
vedéü uscându-sc şi dispărând in lupta cu flăcările de
voluptate ce îl innecau; era uă femeiă de uă frumseţă
rară de şi se vedea trecută peste trei-decl de ani. —
Dupi ce furi conduse in salonaş, cea mai scundă
adresându-se către Radu, vi recomand ’i dise pe Dómna
Zulma Firiceanu, amica mea intimă, uă damă de a că
rei cunosoinţă nu vi vet! căi nici odată a o fi făcut.
D-sa are uă mare belea şi cum eu adese ’i am
vorbit despre D-vóstri, ca de uă persdnă cu adevirat
bună şi superidră, Dumnea-ei m’a rugat şi eu ’ml-am
luat curajul de a o présenta D-vóstri in siguranţa ce
sunt că numai D-vóstri ’i-aţl putea da un bun consilii?

m
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şi in speranţa ca in puterea cunoscinţei nóstre nu’mî
veţi considera ca indiscreţiune, libertatea ce'm! iau de
a vă importuna.
— Mă simt forte măgulit, Dómnele mele, respunse
Radu, de bunele cugetări ce aveţi in privinţa mea şi
sunt gata a face totul ce’mî va sta in putinţă spre a vă
putea fi util. Şi apoi după câte-va momente de cuge
tare, adresându-se către Dama cea scundă adaose: dar
mi să pare că amica D-vostră are cunoscinţelc cele mai
bune in lumea cea mare. Cunosc omeni cu mare influ
enţă in societatea nostră cari s’ar simţi fericiţi de ai da
tot concursul D-lor, fie prin consilii, fie prin orî-ce de
mersuri pentru ai putea fi folositori; concurs sub tote
punctele de vedere mult mai eficace de cât ar putea fi
al meu, al unui biet şef de biurou; chiar a-sdră, urmă
Radu, indreptându-se cătră Zulma, la serata ce a avut
loc la Ministru de externe, am audit pe ensuşî Ministru
Îăudându-vă in termeni! cei mai călduroşî, negreşit că
nu aţî avea de cât se voiţi pentru ca să obţineţi tot ce
veţ! dori,' fără indoială mai mult de cât aş fi eu in stare
cu cea mai mare bună-voinţă să fac, pentru-că puţin
póte un subordonat, iar cei ce singur! ordonă mult pot.
— Am vădut, Domnule, respunse Zulma cu uă
voce plină de farmec, pe Ministrul Dumitale şi sunt de
aceeaş! părere cu D-vostră că ar fi in stare să facă mai
mult chiar de cât ’i-aş cere pentru a ine obliga, totus!
ine simt cu desăvârşire obligată amicei mele pentru buna
idea ce’mî a insuflat de a veni la D-vostră, pentru-că
caşul ce mă neliniştesce fiind fórte delicat şi forte în
semnat pentru mine, mă tem că nu ajunge numai bună
voinţa cuiva orï-cât de sus ar fi pe scara socială, dar
să mai cere uă inteligenţă deosebită şi apoi cei prea
sus urcaţi abia au timpul de a să îngriji să nu cadă,
aşa că la un moment dat, când cineva e mai sigur de
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reeşită, când ’ţî este lumea mai dragă, te părăsesc! şi
me simt fericită că am ascultat pe buna mea amică,
pentru-că inima îmi spune că D-vôstrë sunteţi singura
persóna care aţi putea isbuti. —
— Da, da, îţt garantez acesta, dise cam insolit
Dómna cea scundă şi apoi făcend un compliment adînc,
pe mine se bine-voiţî a më scusa, cficï më găsesc de
prisos, mai adause şi apoi së retra-se.
— Prea măgulit, de buna opiniune ce aveţi des
pre mine şi fericit de a putea aduce serviciile mele
unei fiinţe atât de plăcute ca D-vôsrrë, sunt gata Domnă,
de a asculta ceea-ce' aveţi a’mî spune, dise Radu.
— Domnul meu, este un cas forte serios in care
cer luminele D-vóströ, incepu Zulma cu uă voce tremurendă, un cas de cea mai mare însemnătate pentru mine
şi mai cu seină de uă delicateţă extremă şi vocea sa
devenea mai accentuată, mai vibrătore, iar ochii sëï
mari şi lânge<;lî aruncau nisce săgeţi cari făcefi pe in
terlocutorul sëu a së roşi, a së nelinisci sub farmecul
lor, in tocmai persônelor ce së expun a fi magnetisate
şi cari incep prin a simţi uă nelinisce ce devine tot mai
generală pënë ce cad intr’uă complectă stare de ne
simţire. —
Acest cas, in care cer bunul D-vôstrë consiliu,
urma Zulma cu o voce ridicată la cel mai sublim dia
pason şi aţintind asupra interlocutorului sëu uă privire
de acelea de foc sub cari ghiaţa ancă së topesce, este
următorul. —
Statul printr’uă comissiune in care pe lângă D-vôstrë
şi alţii, a figurat şi amicul D-vôstrë intim D. G. Mălceanu, primul procuror al Tribunalului, a ridicat din
mănăstirea închinată X tótit averea mea mobilă care së
urcă la valórea de dece miî galbeni, consistând din argintăriă, giuvaerurî şi alte objecte de artă, intre cari
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nisce tablouri de cei mai mari pictori, cari tóté prin
forma şi destinaţiunea lor vëdesc că. nu aparţineţi mănăstirei şi prin urmare nu pot aparţine statului. —
Ceva mai mult, bine-voind D-vóströ a consulta
Inventariu vë veţi încredinţa că aceste objecte nu sunt
trecute in Inventariu şi eu viu a vë dovedi că acestă
avere e proprie a mea şi spre a vë convinge despre
acésta vë rog Domnnl meu, să bine-voiţî a lua cunoş
tinţă de conţinutul acestei hârtii, şi Zulma scoţând uă
hârtie din genta ce avea in mâna stângă o prcdede lui
Radu cu cea mai mare graţiă. —
Acestă hârtie pe care Radu o percurse in câte-va
momente avea literalmente următorul cuprins :

Declaraţia.
Sub semnatul Silivestru Miridopulos, egumen al
mănăstirei închinate X din Judeţul Ialomiţa in Yalachia, constat prin présenta Declaraţiune scrisă şi sub
scrisă de mine că tote obiectele mobile aflate in încă
perile cjisei mănăstiri, precum şi giuvaerica-o ce se află
in scrin şi tablourile găsite in salon şi iatac, tóté aceste
obiecte ne trecute in inventariul mănăstirei sunt pro
prii ale Dómnei Zulma Firiceanu aduse de D-ci la mine
cu ocasiunea stabilire! D-sale in mănăstire pentru cău
tarea sănătăţei femeii Aristeia ce fusese in cualitate de
ingrijitóre şi care e mătuşă a D-nei Firiceanu. Dómna
Firiceanu este dar singură in drept de a pretinde şi lua
in priimire tóté obiectele menţionate pe cari ministeriul
Yalachiï prin silnicie le-a ridicat de la locul lor.
186y 23 August.
(S. S.)
Silivestru Miridopulos
(t) Egumen.
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Consiliul ce vö cer, urma Zulma cu uă voce plină,
de uă dulceţă angelică, este dacă socotiţi D-vóströ că
prin amicul D-vóströ intim D-l Mălceanu, aş putea isbuti să'ml obţin lucrurile, sau credeţi că e mal sigur
ca se mö adresezi direct la Ministrul astă-dl omnipotent?
înţelegeţi D-vóströ, continua densa, după uă scurtă
pausă, că aş prefera së am a face mai bine cu cei mai
mici pentru că sunt mal abordabili şi dacă D-vóströ
hnl-aţl da un bun consiliu prin care se isbutesc, cutez
a vö afirma, Domnul meii, că recunnscinţa mea ar fi in
proporţiune cu binele ce mi sö va fi făcut şi vö asigur
că ar fi cel mai mare bine ce mi s’ar putea face. —
— Domnă, respunse Radu, dupö câte-va momente
de cugetare, mal antal să-’ml permiteţi de a vö arăta
ancă uă dată surprinderea mea de altmintrelea plăcută,
că aţi căutat tocmai la mine un june fără esperienţă,
un consiliu intr’uă afacere in care sute de advocaţi ar
fi putut să vö dea mal utile consilie; dacă insö cuge
tarea D-vóstrá a fost că in cualitate de amic al Procurorelul aş putea să influinţed asupra acestuia ca să facă
ceea-ce de altmintrelea nu ar face, mö simţ. dator a vö
des-abusa D0mnă. Mălceauu va face fără intervenţiunea
nimănui, tot ceea-ce legea '1 va permite, mal cu sémâ
spre a obliga pe uă fiinţă angelică ca D-vóströ, dar nu
va face nici uă iotă peste ceea-ce legea îl permite,
dacă ar interveni chiar tatăl söü. —
Prin urmare vedeţi că dacă cugetarea de a inter
veni eu, va făcut a vö adresa la mine, apoi acesta
intervenite nu ar folosi absolut nimic.
De altmintrelea socotesc Domnă, că cu totul altul
ar fi demersul care ar trebui să’l faceţi. —
Kiel Procurorul, nici chiar omnipotentul Ministru
cu cea mal mare bună-voinţă ce ar avea, nu ar putea
să facă nimic pentru D-vóstrá, pentru cuvintele, că
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de cia raţiunea acesta care constitue titlul D-vóströ de
proprietate este:
I. Sub semnăturii privată, prin urmare ar trebui
ca Tribunalul sau chiar Ministrul se o verifice şi acesta
nu s-ar putea face pe cât sciţi eu din causa, că Egu
menul Silivestru a sustras tóté actele coprinse in inven
tării delà numirea sa incoa, ca egumen al mănăstire' X,
apropriindu-şile şi dosind cu ele ;
II. Că numitul a sustras doue cărţi de uă valóre
nestimată pentru ţera nóstre, uă evanghelia românescă
cu litere latine tipărită la anul 1499; uă cazanie tot
românescă cu litere cirile delà 1525, şi un tablou represintând pe fundatorii Romei, fraţii Romul şi Rem
desemnat la 1535 de pictorul Român Nicolcc Spic, obiecte
coprinse in inventam din anul lS5x care s’a făcut la
numirea ca egumen a Părintelui Ivirii. —
III. Că chiar printr'acestă declaraţiune fostul
egumen lovesce in demnitatea statului Român pentru-că
se intituleză ancă Egumen şi pretinde că Ministrul a
ridicat obiectele prin silnicie, adică contestă statului
Român dreptul de control pe teiitoriul sëft. —
Éccë, Domnă, cuvintele pentru-ear! nici Procuro
rul Mălceanu, nici Ministrul omnipotent cum dicetî
D-vóstre nu vor putea nimic face alt in acesta cuesti une
de cât să dea curs liber acţiune! dacă se va introduce
uă asemenea acţiune fie pe cale judiciară, fie pe cale
administrativă.
Uă judecată insă Domnă, dureză şi dacă din în
tâmplare nu veţi avea acte de comparaţ.iune delà dosi
tul Egumen pe car! Ministeriul s6 nu le conteste şi cred
eu că mima! actele autentice nu le-ar contesta, sunteţi
in pericol de a perde judecata şi póte chiar cu acte
autentice, că siguranţa in reuşită nu ar fi tocma! deplină
pentru-că Domnă, no! nu putem ancă elice ca morarul Iu!
Frideric cel mare că mai sunt judecător! la Bucurescî.
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— In tot. cursul acestui respuns, Zulum stete in
piciére, cu privirc-ï fixata, asupra intcrlocutoruluï sôü,
cu respiraţiunea. suspensa, întocmai unei statue. Şi daca
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Cu ochii pironiţi asupra tânărului sfătuitor, ou mâna drèptâ pe spatele unui
scaun, părea înlănţuită .. ..

din când in când, câte uă bătaia de inimă mai violentă
nu ar fi rechemat-o in lumea realităţei, singură nu ş'ar
fi putut da compt dacă este in lumea reală saft e in
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lumea viselor, atât era de absorbită, nimicită pot dice,
de farmecul vorbire! luY Radu —
— Insë, Dómná, continua interlocutorul, dupe cum
ara <Jis la început, cu totul altul ar fi demersul care ar
trebui făcut după părerea mea şi sunt sigur că acesta
e unicul bun consiliü ce vi Var putea da toţi aceia cari
vë portă un interes. —
Dacă Procurorele ca om al lege! şi Ministrul ca
mare Român şi om de- stat nu ar putea accede cerere!
D-vostrë, există uă altă fiinţă bună pënë la sublimitate,
care prin prerogativele ce posede, prin posiţiunea sa
socială/, ar putea — să vë facă graţia de a interveni
pentru D-vóströ. —
Este Dómna Ţere!, Dómná, este Elena, soţia su
blimă a marelui Domn Cuza, adresa-ti-vë Domnă, cu
confienţă aceste! Domne şi mame a Românilor. Acesta
este consiliul ce viul interes ce îm! insuflaţi mi1! suggéra.
Trecurë ma! multe secunde dupë ce Radu incetà
de a vorbi, fără ca in posiţiunea Zulmeï saü in atitu
dinea sa, să së facă cea ma! neînsemnată mişcare. Cu
ochi! pironiţi asupra tênëruluï sfătuitor, cu mâna dreptă
pe spatele unu! scaun, părea înlănţuită in acel loc, in
care îl ascultase, de uă putere supranaturală; obrajii
numaï i sô colorau in intervale scurte de uă roşaţă ce
vëdea că sângele î! circula ma! iute, mal cu putere.
Un observator ma! expert ar fi putut recunósce
că uă luptă interidră smacină acest corp de uă frumuseţă deosebită. —
Radu care îs! avea cuvintele sale de a căuta së •
facă cunoscinţa aceste! feme! de uă frumuseţă fascinatóre
şi despre care së vorbéù multe lucruri stranie ; el, care
adese căutase in darn ocasia de a’! lega cunoscinţa, nu
së mal sătura de a admira acest corp de feeă care
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era in faţa sa, de care îl despărţea numai spaciul de
un pas.
— Intimplatu-vi-s’au vre-uă dată, më adresez vouë,
amanţi ai belclor arte, ca admirând vre un tablou al
marilor Pictori, sau vre-uă statuă, la cave negăsind nici
un defect simţurile vostrë să cadă intr’uă stare de beţiă
pënë la extas?
Mărturisesc cu umilinţă că mie mi sa intemplat un
asemenea cas. In admiraţiunea mea contemplând statua
Yenerei de Milo, din Luvru, un sentiment ne inţeles
pënë atunci s’a făcut stăpân pe sufletul meu, un fel de
beţiă in care uitasem realitatea intru atât că îngrijito
rul Muscului a trebuit së me ia de mână fäcendu-mö
atent că ora inchiderei Museului a trecut şi că eu
eram singurul visitator care remăsesem. —
In acesta stare së găsea Radu din-aintea Zulmei,
cu deosebire că statua din faţa sa era însufleţită şi dalta
cu care fusese tăiată, era dalta lui D-deu.
Acest farmec ar fi durat uă eternitate, dacă Zulma
şi Radu nu ar fi fost născuţi in lumea acesta, in care,
orî-ce s’ar dice, domnesce materia ca rege absolut, şi
spiritul numai ca un ministru diplomat care nu tot d’auna póte urma ordinelor tiranului. Uă agitaţiune in
tot corpul din-ce in-ce crescândă, de la estremităţile
piciórelor la cap, in tocmai agitaţiunei apei dupë-ce am
aruncat un corp solid, deştepta pe Zulma din starea de
extaz la realitate şi ca şi când acesta desceptare ’i ar
fi fost mai penibilă do cât in-ainte de a intra in casa
lui Radu, Zulma nu-'şî putu stăpâni voinţa şi uă esclamare involuntară îl scăpa din p.ept: „O! Dumnedeule,
Dumnedeul meu, ce vis frumos!“ Apoi ca şi când acostă
esclamarc s’ar fi raportat cu totul la altă ordine de idei
de cât aceea care avusese darul de a o produce, Dom
nule Ropteş, disc Zulma cu uă voce debilă dar de uă
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dulceţă inexprimabilă, vë mulţumesc din tóta inima pen
tru bunul consiliu ce ’mî-aţî dat şi pe care sunt ferm
descisă de a’l urma, pentru-că së me credeţi nu atât
valórea bănescă a obiectelor ce s’au ridicat de Ministeriu, valórea de altmintrelea destul de însemnată pentru
mine, cât mai cu séma valórea artistică este, care më
preocupă şi mai presus şi de acesta, este suvenirea le
gată de aceste obiecte, mai vîrtos de un tablou care
rcpresinlă pe uă femeie teneră, mumă-mea, Domnule
Nopteş, muma, pe care nu am cunoscut’o, credênd pënë
mai de unădî de mamă a mea pe acea femeia căreia ’i
am dat tóté îngrijirile la boia ce a suferit şi pentru
care m'am fost strămutat in mănăstire —- şi un vel de
roşaţă acoperi obrajii frumósei. femei, la cuvântul de
strămutare in mănăstire, ca şi când acest vôl era menit
së acopere timpul petrecut de bela femee in acel locaş
ridicat pentru gloria unui D-(Jeu, dar adese transformat
de patimele omeneşti, in locaşuri de uă natură cu totul
profană. —
— Da, Domnule Nopteş, este acel tablou lângă
care am petrecut ani! copilări! mele, admirând surîsul
drăgălaş-angelic al mamei mele, fără a sei că e mumămea, continua Zulma cu un accent din ce in ce mai
animat, acel tablou pe care l’am perdut tocmai dupé ce
am aflat că represintă pe aceea care îmi dete viaţa, pe
acea fiinţă dulce, bună şi scumpă tutulor fiinţelor ome
neşti, ca şi când sorta s’ar fi căit a’m! lăsa şi umbra
fiinţei iubite; dupë-ce m’a ursit de a nu o cunósce nie!
uă dată in realitate, acel tabloCi, Domnule Nopteş, în
ţelegi de ce nemărginit preţ e pentru mine şi comisia
l’a ridicat şi pe acesta! Şi plânsul întrerupse lamentele
gingaşei femei, un plâns abondant ca plóia dupë un
lung timp de secetă. —
— Care bărbat, ce om ar fi putut fi atât de in-
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pietrit de a nu se încerca sa console uă fiinţă aşa de
interesantă şi care părea atât de nenorocită? Negreşit
nu Nopteş, tenerul generos şi bun, putea rămâne inpetrit in faţa unei dureri sfăşietore şi a plânsului amar al
graciósei femei; el care avusese nenorocirea de a perele
pe uă mumă venerată, înţelegea adînca intristrare a
unei fiinţe care nu cunoscuse dulcea iubire a unei mu
me, care nu avusese parle de îngrijirile materne.
Sc dice că plânsul este contagios, acesta o esperiâ şi Nopteş care nu’şî mai putu reţine lacrimile şi in
curs de câte-va minute domni uă tăcere întreruptă nu
mai prin suspinele interesantei femei. —
Când orologiul delà biserica Crcţulescu bătea ora
şepte, Radu promitea frumuşei solicitatóre că va ruga
cu insistentă pe ministrul Armileanu pentru ca se in
tervină a i se înapoia cât mai curencl cel puţin tabloul
care represintă pe mumă sa, rugând’o in acelaş timp
se nu’şî perdă curajul şi adresându-’i cele mai delicate
espresiunî de compătimire; iar densa intindendu-’i mâna,
lasă-me s6 sper, ’i dise, cu vocea ’i de sirenă, că de
adî in-ainte am in D-ta un amic pe care îţi jur că îl
voia sei preţui.
Nu ine înconjura, Domnule Nopteş, când timpul
şi ocupafiunile îţi vor permite, adause apoi şi uă stringere de mână in care se simţea frăgedimea şi recunoscinţa fu drăgălaşa aminţirc ce remase. tenerului din acestă
visită. Astfel fu începutul relaţiunilor lor, intre aceste
doue fiinţe cu suflete de foc.
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Familia Armileanu.
I.

Hn' in întreţinerea ce a avut loc intre Omul
necesar şi Ión Armileanu descrisă in ca■^fiw pitolul al doilea a transpirat óre-care preocupaţiunî ce smacină pe Ministru in privinţa Elisei
şi a soţiei sale Efrosina.
Mai in-ainte de a căuta sö pătrundem in
inima acestor preocupaţiuni, pentru înţelegerea
evenimentelor ce fac obiectul acestei istorisiri, este ab
solut indispensabil să aruncăm uă privire retrospectivă
in trecutul familiei Armileanu, spre a’i cunósce măcar
in parte geneologia, araiénd cât de intrecăt şi unele
întâmplări din trecutul unor membrii ai acestei familii
şi făcend cunoscinţa unor persóne a căror acţiune au
exercitat uă capitală influenţă asupra desvoltărei eveni
mentelor ce narăm. —
Dar mai ântâiu să facem cunoscinţa personală a
Dómnci şi Domnului I. Armileanu şi a Elisei. —
Ión Armilean este un bărbat bine-făcut, mai mult
slab, inse de uă constituţiuno ososă; in etate delà
50—60 anî. Are privirea nesigură şi vagă; ochii mici
căpriî, nasul pare a’i fi lung din causă că nu este toc-

mai proportionat cu cole Falte părţi ale tetei, fruntea
dreptă plina inse de încreţituri cari vedesc enervarea
şi pasiunea. Are aerul şi tmbletul unui om evlavios.

IÓN ARMILEANU la anul I86y.

Un Lawater ar dice: éta un tip perfect de ipocrit, ceeace Doctorul Drasch, marele nostru fisiognomist lnu ua
dată ia spus’o.
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Soţia sa Efrosina nascutii Marnas este uă frumseţă
desăvîrşită, de uă statură mai mult ridicată de cât scundă ;
are peptul larg, desvoltat; privire de vultur care ţisnesce de sub sprâncenile-’i arcate, cum ţîsnesce isvorul de apă vie de sub uă stâncă.
Umerii săi de uă formă incântătdre, sunt de uă
albcţă de crin; gura, nasul proportionate intr'uă armoniă dulce, cu tote că nasul prin forma sa să apropie mai
mult de tipul grec; obrajii ovali, sinul rotund, de uă
rotundimc perfectă; posedă un zîmbet ce are proprie
tatea de a fascina, de a îmbăta pe cei ce o privesc.
Fruntea lată pe care la cea mai mică mişcare de inpacieuţă se pot bine observa tóté liniile ce vădesc pa
siunea cea mai indomptabilă. In etate de trei-dccï şi
cincî ani, dar ne putând a’i da mai mult ca 25—30,
acesta este Dómna Efrosina Armileanu, una din cele mai
frumóse femei ale Bucurescilor.
Căsătorită de cinci ani cu Armileanu care a divorţat’o de soţul său spre a o face soţia sa, acesta căsătoriă a remas infructudsă.
Din prima sa căsătoriă Efrosina are insă un copil,
Grigore, adi in etate de 16 anT. —
Elisa este uă jună fată de 17 ani de uă frumseţă
angelică, palidă, in-altă ; un aer de candóre cu nuanţe
de energiă este respândit pe faţa sa care îî dă aspectul
unei fiinţe ideale, unei nimfe, unei deităţî ce ş’ar fi perdut locul in cer şi numai din acestă causă petrece in
tre muritori.
Este nepóta do frate a lui Iancu Armileanu, acésta
o scie cel puţin lumea, expunerea evenimentelor ce
narăm ne va edifica insă mai lămurit asupra adevă- rului. Juna fată este orfană de Părinţişi dată de obştesca
Epitropiă sub îngrijirea unchiului său âncă delà etatea
de dece ani de când ş’a pierdut pe mumă-sa.
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In momentul in care Omul necesar s’a întreţinut
cu Iancu Armileanu, soţia acestuia este dusa la Paris
spre a-şT aşeda intr'un Institut pe fiul seu Grigorc unde
a luat şi pe Elisa pentru a . o distra cjice lumea, dar noi
credem mai mult spre a nu remâne stăpânii in casă in
absenţa sa. —

II.
Suntem in anul 183x. Intre Délu-Spirei şi suburbin Sf. Apostoli de uă parte şi intre calea Craiovei şi
podu Mogoşoe de alta, sau mai corect, pe uă porţiune
dupë terenul dintre colórea de roşu şi colórca de verde,
este unul dintre cele mai imposante edificii ce posedă
Bucuresciî, e casa, am putea dice Palatul marelui Postel
nic. Iordache Armileanu, jur împrejur înconjurată cu zid,
având una dintre cele mai bine întreţinute grădini.
Marele Postelnic Iordache este un bëtrân respec
tat şi respectabil, in etate trecut peste 60 ani, demn
représentant al unei vechi familii de adevăraţi boerï
. Români, in care cultul naţionalităţei s’a păstrat cu sânţeniă in ciuda tutulor vicisitudinelor prin cari a trecut
acest păment strămoşesc. Are trei fii, pe Iorgu in etate
de 2S ani; pe Constandin in etate de 25 ani; pe Iancu
in etate de 23 ani şi uă nepotă, Zenobia in etate de
16 ani, fiica surorei sale Zenobia, care a ţinut in prima
căsătoriă pe Constandin Ilomiceanu boer de clasa I şi
mare proprietar in Oltenia, iar dupé încetarea din viaţă
a primului sëu soţ, a trecut in a doua căsătoriă cu
marele Ban Fâlniceanu cel dintâiii dintre Boerii ţerei
atât prin rangul sëu, cât şi prin imensa sa avere. Ma
rele Ban a încetat din viaţă dupô trecerea de un an
delà căsătoria sa cu Zenobia, lăsând pe scumpa sa soţiă

■

55

in stare bine-cuventată şi acesta a încetat din viaţa la
anul ISI6 puţin in urma nascerei fiicei sale Zenobia, v
pe care spre a o deosebi de mumă-sa al cărei nume îl
portă o vom numi Zenobia II.
Iorgu cel mai in etate dintre fii marelui Postelnic
este Ispravnic al Judeţului X; Constandin in-alt func
ţionar la visieriă, iar Iancu îşi face studiile de drept in
Francia, unde së găsesce plecat ancă din anul 1829,
bëtrânul Armileanu, vëduv de mai mulţi ani îşi imparte
totă combra iubirei sale, intre fiul sëu Constantin şi
nepóta sa Zenobia II, care semănă cu defuncta sa mumă
cum doue picături de apă semănă unu cu alta şi bë
trânul posedă uă nesecată coinoră de iubire pentru ai
sói, fiind dintre acele suflete de elită pentru-cari iubirea
este uă necesitate, uă lege.
De aceea preocupaţiunea cea mai de căpetenie a
bëtrânului este de a vedea aşedată la casa ei pe scumpa
sa copilă, dupë cum densul o numesce, ne făcând nici
uă diferinţă intre nepóta sa şi fil sëi. —
In sera dilei de 10 Maiii, una dintre cele mai călduróse ale anului, pe când së plimbau prin grădină as
pirând recórea binefăcătore şi respirând parfumul flori
lor, Babacule, dise Coştache, adresâudu-se boerului, pe
care îl însoţea, să’m! dai voie te rog a’ţî arëta marea
nelinisce ce’mï stăpânesce sufletul in privinţa scumpei
nóstre Zenobia.
— Spune, dise bëtrânul, cu un ton in care së sim
ţea tristeţă şi înduioşare. —
— Ar fi bine Babacule, să grăbesc! a o mărita nu
cumva să îţi aducă vre-uă supërare ca reposata mătuşă,
căci fără îndoială nu totă lumea va face ca marele Ban
Fâlniceanu, -care ş’a ţinut cuvântul cu sfanţenie, şi ar
fi bine, continuă apoi cu uă voce mai sigură ca să opresc!
pe sora ei de lapte de a mai veni prin casa nôstrâ.
V .
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— Sei póte-ceva, respunse bôtrânul, de îţi arëjï
' dorinţa să opresc pe Atliina ca să nu o mai vadă.
Dacă sei, spune căci fără pricină nu aş putea să
li fac acestă ruşine fiind-că tu sei cât Zenobia ţine la
densa şi e şi firesc lucru când au copilărit împreună.
— Nu sciu nimic Babacule, dar nu mi së pare
lucru firesc că de trei dile Atliina vine de câte patru
şi cinci ori pe di şi şoptesce mereu cu Zenobia.
Mi sô pare chiar că erï ’i-a adus un rêvas; nu
pot spune in credinţă acesta căci nu am vëcjut bine,
dar pare rni-sô că nu m’ain înşelat că’! a dat un răvaş.
— Ei bine, fëtul meu, ripostă bëtrânul, bagă bine
de semă şi dacă acesta va fi adevërat, pe dată îï voiü
porunci să nu-’! mai calce picioru in curtea mea. —
Cât pentru măritişul Zenobieï şi eu më gândesc şi cu
tóté că e âncă prea fragedă, dacă së va ivi un bărbat
cum së cade şi de haractir nu die ba. —
— Bărbatul e găsit, Babacule, continuă Costache,
dacă Dumneata ai voi. Este Serdarul Ghinea care ’ş!
ar da sufletul pentru vară-mea. —
— Să nu’mï vorbesc! de Grec, fëtul meu, rosti
marele Postelnic. Nu dau eu pe fîia-mea dupë strëin,
căc! strëinul tot strëin rem âne, fără durere de Ţara
nôstrë şi cine scie dacă in tóra lui nu are nevastă şi
copiï dupë cum ^e obiceiul lor. —*)
Şi chiar dacă m’aş înşela, şi ar fi om de trebă
cine te incredinţeză că grecul dupë ce sô va face stă
pân pe frumósa ei stare, nu va părăsi ţâra in care nu
are nicî uă legătură spre" a risipi uă avere românâscă
' in ţera lui, dacă nu cumva cu ban! românesc! va căuta
chiar să facă rôu Ţerei nóstre; la totă intêmplarea
binele ce va face nu va fi pentru ţeră, nie! pentru nemül
*) A së vedea notele delà finele volumului.
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românesc şi cu uă însemnată avere cum e a scumpei nóstre
Zenobiá, mult bine sau mult rău sá póte face ncinului.
Nu uita fătul meu, urmà bătrânul Postelnic, din
ce in ce mai însufleţit, câ reposatul meu cumnat, ma
rele Ban Fâlniceanu prin însemnata lui avere, prin ale
sale frumóse însuşiri trupeşei şi sufletescî, ar fi putut
a-şî lua soţia din ori-care familia Domnéscâ, şi chiar
impărătescă, nu a făcut’o inse, ci s’a căsătorit cu mult
plânsă mea soră, mătuşa ta, pentru-că s’a gîndit ca să
nu se înstrăineze de nein şi ca însemnata lui avere nu
cumva cu timpul să cadă pradă vr’unui strein lacom
care prin încuscrire ar fi găsit prilej, pricină de a o
prăda. Şi eu să dau acum pe fiemea după străin? Nici
uă dată, fătul meu, chiar dacă aş fii deplin încredinţat
că omul cel mai de trebă ar putea fi. —
— Dacă aceste sunt credinţele şi părerile D.uniitale Babacule, reflectă Costache, cu o voce mierosă, pe
cari de altmintrelea eu le înţeleg şi le sfinţesc din tot
sufletul, apoi trebuie multă băgare de seină in privinţa
scumpei nóstre Zenobia căci âncă uă dată die: mi să
pare că sora ci de lapte umblă cu moinele şi cu drăcii.
Să nu fie chiar Serdarui G lunea, pentru care (lisei uă
vorbă, care o fi pus’o s’o scotă din fire!
Şi şă vedi că chiar aşa a să fie, continua Costache,
după un moment de cugetare, cacî ’mi aduc aminte că
’mi a dis, sunt vre-uă decc dile, cam in glumă, cam
înadins: „dacă nu mă vrea marele Postelnic destul să
mă vrea fiul Postelnicului şl nepotă Postelnicului.“
— Aşa a dis Câinele, riposta marele Postelnic şi
ochit săi clipiră de mai multe ori, semn al unei mânii
conţinute.
Ei bine, pănă când marele Postelnic Iordache Armileanu va avea uă licărire de viaţă, nici Grecoteiul
Gliinea, nici altă liftă străină nu’şî va rîde de el, nici
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de familia lui. Şi ar fi un rîs, uă batjocurii ele a cia
mâna fiicei mele, unei javre, Acesta nu va fi nici nil
dată, înţelegi tu fătul meu, nici uă dată, da, nici uă dată!

III.
In acelaşi timp in care acest dialog se urma intre
marele Postelnic şi fiul seu Constantin, intr’uă căscidră,
din podu-Beilicului situată aprópe de baia turcescă, in
colţul stradei ce şerpuesce spre Mitropoliă şi al stradei
ce conduce spre Monăstirea Radu-Yodă, mai in acclâşl
minute in care bătrânul Postelnic îşi arăta fiului său
imensa iubire ce arc pentru nein, uă scenă de un ca
racter cu totul deosebit are loc intre uă femeiă scundă,
în etate cam delà 45 la 50 ani si intre un bărbat tânăr
de uă statură atletică, bălan, cu favorite lungi.
— Yă spun drept, dicea femeia scundă adresându-se cătră tânărul bălan, că nici uă consideraţiune nu
va putea face pe marele Postelnic să consimtă la acostă
căsătoriă.
Trebuc să sciţi Mylord, că marii Boerl ai Ţerei
Româneşti, sunt ca acele dîne din basme, cărora desti
nul lor nu le permite a’şî arunca ochii asupra vre unui
muritor, sub pedépsa de a’şî perde cel mai scump din
privilegiile natúréi lor „nemurirea“. — Precum pentru
dînele din basme, alianţa cu muritorii este considerată
ca uă crimă contra nemurirei lor, tot aşa marii Boerl
ai acestei Ţerl, consideră alianţa lor cu streinii ca uă
crimă capitală contra némului lor.
Şi mai cu semă atunci, când străinul, cum sunteţi
D-vostră Mylord, este şi de altă religiune, este cu
totul absurd de a’şî face ilusiune că ar putea trece
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peste acesta piedica ce constitue ca sa die ast-fel uá
credinţă, uă religiune a acestor omeni, de altmintrelea
forte oneşti, forte buni şi mai presus de tóté umani,
dar cari pentru nici un fel de consideraţiune nu ar pu
tea nesocoti credinţa lor de uă sută de ori seculară,
sub pedepsa de a’şi perde nemurirea lor, prestigiul în
aintea mimului lor.
Pentru-că acest néni a cărui origine este divină,
Protopărîntcle lor fiind Honiul al cărui tată a fost (leul
Marte, consideră de spurcat pe tot acela dintre dinşiî
care intră in alianţă de căsătoriă cu ströinii.
De aceia, Milord, dacă in adevör Zenobia a făcut
atâta impresiune asupra inimei şi sufletului D-vóströ,
singurul lucru de făcut este de a o hrăpi, de a o duce
in ţera vóstre, a ve cununa cu densa şi apoi póte că
prin mijlócele de cari dispuneţi şi prin dovecjile unui
sincer amor şi dosinteresat, póte că veţi inmuia şi pe
betrânul Postelnic de a vé face cinstea a vö considera
mai puţin strein de cât pe alţi streini.
In tot caşul socotesc că acesta s’ar putea intêmpla
numai atunci când Zenobia ar ţine la D-vóströ cel pu
ţin pe atâta, pe cât D-vóströ îmï arôtafï că ţineţi la
densa şi acesta eu nu pot elice că este in-ainte de a
vedea ce respuns aduce Atliina, dacă cumva Zenobia
îi va da vre un respuns. —
— Acesta e aşa de adevörat, continua bötrana
dupö un moment de repaus, în cât eu care mö vecii,
care am lăptat şi crescut pe Zenobia nu am avut cu
rajul de a face propunerea cu care m’a însărcinat Serdarul Ghinea, unul dintre intimii Iiospodarului ; nu am
avut curajul do a spune marelui Postelnic că Serdarul
Ghinea sö ţine fericit de a obţine mâna nepótei sale,
fiind-că sciam ceea-ce mö aşteptă, „Refusul pentru den
sul, dispreţul şi neîncrederea pentru mine."
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Şi cjicênd aceste vorbe scunda femeia îşi frângea
manile la cugetarea de a nu putea nimic ajuta tênërului.
— Am înţeles, respunse intrun târdiu interlocu
torul scundei femei şi vocea sa avea uâ modulare din
acele care vëdesc descurajearea şi imolaţiunea de sine;
am înţeles şi voiîi aştepta rëspunsul, care de va fi ne
favorabil va fi pentru mine sentinţa de morte.
Să aşteptăm dar pe Atliina.
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In care lectorul póte afla cine e tênërul bălan
şi cine femeia cea scundă.
I.
n-aintc de a vedea resultatul aşteptărei
tênôrului, së căutăm a face cunoscinţa
sa, a interlocuitórei sale şi a familiei
acesteia.
Tênërul este secretar al consula
tului ongles, Ernest Lord Holdmutli, sosit in
ţării in anul 183x mai mult pentru a face exjégSL perienţă de ómeni de cât a îndeplini funcţiunea
de secretar al consulatului cu care a fost insârcinat dupë cererea tatălui sëu, bărbat forte
% inteligent, cu mare influinţă politică in ţera sa
şi de mai multe orî milionar şi care in-ainte de a’l pune
in tote drepturile şi prerogativele sale, căuta să5l facă
a dobândi experienţa de afaceri şi de omenî, pentru ca
la rcintórcerea sa in Englitera să-’i potă lăsa posiţia şi
starea sa, fiind deja in-aintat in etate şi doritor de a së
retrage in viaţa privată.
Tênërul ‘Ernest, in etate de 22 la 24 de anï in
<Jiua de Pasce mergind să asiste la ceremonia Invierei
la Sânta Mitropolia a vedut pe Zenobia nepóta marelui
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Postelnic Armileanu cave era inbrăcată in simplul dar
romanticul şi splendidul costum naţional al ţerancelor
Române şi un sentiment din acelea pe cari limba omenescă nu e apta a’l arëta, s’a făcut stăpân pe intréga
sa fiinţa»
De atunci nu a avut de cât uă unică cugetare,
aceea de a o face soţia sa sau de a căuta in mormânt
liniscea pe care frumósa Româncă i o furase de uă
dată cu inima sa.
De aceea el a căutat mult, a pus totul in mişcare
pënë ce a găsit pe interlocutórea care ’Ia menajat câte-va
întâlniri secrete la uă vară a Zenobiei ce a inbrăţişat
causa tônërului, insărcinându-sc a mijloci la bëtrânul
Postelnic ca să-’î acórde mâna gingaşii, fiice a Zeno
biei I, pentru-că consulul căruia a inccrcat a’i des
chide inima sa a renias indiferent la plângerile sale, ba
chiar së parc că Ta luat in bătaie de joc.
Interlocutórea sa este Calipsa Tzakirlopulos venită
in ţâră in cursul anului 1812 împreună cu soţul sëu
Zaharia Tzakirlopulos şi cu unul din fil sëi din prima
căsătorie Andreiu Panirlopulos lăsând in patria sa âncă
doi copii pe Ricolau — şi pe Gheorghe Panirlopulos,
originară din Plianar, uă suburbie dintre cele mai mur
dare ale Constantinopolului nu atât prin necurăţeniile
sale materiale, cât mai cu semă prin necurăţeniile sale mo
rale, prin lipsa de bună credinţă, prin abundanţa intri
gilor şi a macheayelismului locuitorilor sëi; suburbiă
care a avut cea mai perniciosă influenţă asupra desvoltărei Ţerelor Române in curs de peste una sută de an!
delà 1716 şi pënë la 1821.
Soţul sëù Zaharia fost vătaf de curte la una din
tre cele dintâi case Boeresci, a încetat din viaţa in
cursul anului lSlx lăsând pe soţia sa pentru a treia
oră vöduvä şi inpovarată cu doi copil, afară de cei doi
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din Patria sa, Andreiu in etate 9 ani şi Athina abia
de un an şi jumëtate, când fu recomandată marelui
Postelnic Iordache ca doică pentru nepotă sa Zenobia
Il-a fiica soréi sale Zenobia I-a încetată din viaţă a
treia lună după nascerea Zenobiei.
Prin afabilitatea sa prefăcută, prin insinaţiunî şi
tot felul de manopere Calipsa era persona grata in
casa marelui Postelnic Armileanu, prin urmare in cunoscintă de causa putea asigura pe tenërul lord despre
intenţiunile şi vederile bătrânului boer, cu atât mai cu
séma că dorea din tot sufletul a indatori pe junele lord,
care îî răsplătea cel mai mic serviciu cu greutatea au
rului.
De aceea îşi frângea mâinile când fu silită a re
fusa însărcinarea de a mijloci pentru căsătoria sa cu
nepóta marelui Postelnic. —
— Da, să aşteptăm pe Athina, Milord, respunse
Calipsa şi mî-aş permite a vô dice că in nici un cas
nu ar trebui să disperaţi, un june de calitatea DomnielYóstrc, cu averea şi spiritul Domnieï-Yéstrë nu trebue
să së dispere cu una cu dóuö.
Sunt, Milord, medicine, pentru tot soiul de bólé,
numai să seim a le căuta şi găsi.

II.
Patru dile in urma intreţinerci dintre Calipsa şi
junele lord Holmuth şi a dialogului dintre marele Pos
telnic Armileanu şi fiul sëu Constandin, adică in <}iua
de 14 Maiu lS3x, dacă cine-va ar fi intrat in casa ma
relui Postelnic Iordache ar fi rëmas uimit de schimba
rea ce së făcuse in acest scurt timp in acestă casă bine
cuvântată de D-deii. —

!
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Acel aer de viaţă , de voioşia şi de fericire ce
exala cu patru dile in-ainte din totă fiinţa bătrânului
boer şi a fiului său, făcuse loc unei tăcute cxprcsiunî
de melancoliă, de delabrare şi disperare. Pănă şi figurele altă dată atât de vesele ale nenumăraţilor slujitori
aï boerului, să schimbase in posomorîre şi neastâmpăr.
Curtea chiar şi grădina devenise tăcute şi deşarte şi to
tul présenta aspectul unui loc in care durerea, desnădejdea sau mórtea lăsase urme neşterse.
In adevăr dimineţa dilci de 14 Maiik vădii uă ade
vărată revoluţiune in casa marelui Postelnic.
Dacă uă cetă de Bandiţi cu mâna armată ar fi
călcat acéstă casă, sau dacă acestă casă s’ar fi dărîmat
printr’uă comoţiune de acele a le simianului nostru glob,
cari ne dovedesc din când in când cât omenirea c de
slabă şi neputinciosă, âncă disordinca nu ar fi putut fi
mai complectă in casa marelui Postelnic, âncă prcocupaţiunea, aerul de mâchnire adîncă nu ar fi fost mai
pronunciat pe figura respectată a bătrânului boer şi pe
faţa iubitului său fiu Constandin.
Şi causa acestei disperări, acestei disordinî era?
Zenobia, fiica iubită, nepóta adorată a marelui
Posteluic, să făcu-sc nevedută, in nóptea de 13—14
■ Maiul
Căutările cele mai minuţiose in tote colţurile ca
sei şi a le grădinei produsese disordinea ce să putea
observa in camere, fără a avea nict un efect; întrebă
rile in tóté părţile, la rude, la amici, preocupase pe
bătrânul şi pe fiul său şi prin lipsa de vre un résultat
lăsase urme adîncî de întristare in sufletul lor carî să
resfrângéîi pe feţele lor plânse ţi tăcute.
Intr’un târdiu, cam intre 11 şi 12 ore, marele
Postelnic, îşî lua inima in dinţi, porunci de i să puse
caiï la butcă şi să duse la Agio, preveni' pe Agă care
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era protejatul său, cu multe ocoliturï, . . despre dispariţiunea scumpei sale nepóte. Se luară tot felul de
măsuri administrative, dupe ce marele Postelnic să con
vinse că Serdarul Gliinea era nemişcat in casa sa şi
prin urmare se convinse că bănuela fiului său contra
lui Gliinea nu avea nici un fondament. Slujitorii adu
seră la Agio pe Calipsa şi fie-sa Athina, dar prin sigu
ranţa respunsului lor, muma şi fata fure liberate consi
derate fiind ca fără nicï uă vină.
Niminï nu superâ inse pe fiul Calipsei, Andreiu,
un ştrengar de frunte, intre 19 şi 20 anî, pentru-că
niininî nu se gândise la el, fiind de mai mult timp lipsă
din Bucurcscî.
Să trimiseră pe drumul Giurgiului, al Piteştilor
şi al Ploeştilor câte doi vătăşei călăreţi cari se iscodescă
doră vor afla ceva despre dispăruta şi in acelaş timp
să scrise Ispravnicilor acelor Judeţe de a lua tóté mă
surile se afle pe nenorocita nepotă a marelui Postelnic,
pe care acesta o credea victima vre unui vrăşmaş al
seu care i-o fi întins curse spre a putea pune mâna pe
imensa sa avere.
Dupé ce tote aceste fură puse la cale, bătrânul
boor se intórse acasă de unde bucuria şi voioşia dis
păruseră de uă-dată cu Zenobia. —
El aştepta inpreună cu fiul său Constandin cu cea
mai marc resignaţiune, urmarea măsurilor luate.
Aşteptară cu óre-care nădejde uă <Ji, două; uă
septemână. Dar nimic, nici un semn, nici uă şoptă.nu
veni a le inbărbăta sufletele, cu vre uă sciinţă, cu vre
uă veste despre aflarea celei dispărute.
Trecură două septămânî, apoi trei, apoi uă lună
şi nimic absolut nu să audi, ca şi când pământul ar fi
înghiţit acostă fiinţă drăgălaşă care făcea totă bucuria
bătrânului.
3

66

Sít făcuse scomot la dispa riţiune, acum scomotul
devenea tot mai mic, pënë ce dispăruse cu totul.
Trecurë dôuë, trei, patru, cinci, şese luni şi nimic
nu së au (li !
Trecu in fine un an, apoi doi, apoi trei, Constandin së căsători. Bëtninul Postelnic dupë trei luni delà
căsătoria fiului sëu Constandin îşî dede sufletul in ma
nile Tatălui Ceresc, nemângăiat de. perdcrea ce încercase.
După uîi căsătoria de cinci ani Constandin din
causa unei rëcelï asemenea îşi dete tributul Natúréi,
iar.soţia sa Samfiriţa a incetat din viaţă numai in anul
lS5x lăsând o fiică pe Elisa, iar Iorgu cel mai mare
dintre fii marelui Postelnic, căsătorit âncă de tenor s’a
aşedat definitiv la uă moşiă a sa in Dolj, dupë ce a
dimisionat din Ispravnicie şi urmeză tradiţiile bëiranu
lui înconjurat de uă numerosă familist de care este
adorat.
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YI.
Urmările unei visite şi uă intêlnire
intre doi amici.
I.
u trecut şese luni delà prima şi ultima
visita a Dómnei Zulma Firiceanu făcută
&
lui Radu Ropteş, in acest spaciu de
I
timp Radu altă dată atât de curios de
^ ceea”ce
dice, de tot ceea-ce se
face, forte rar a fost vedut prin lume.
Amicii sei chiar spre a-i putea vorbi, erau avisap să-l caute la Ministeriu, căci cu excepţiune
™jjş de câte-va seri petrecute in familia Armileanu
sau la teatru, tot timpul ce ocupatiunile sale
^ îî lăsau liber, îl sacrifica frumósei femei, sacri
ficiu adus şi de densa, care mai prefera â remâne dile
întregi in cabinetu-’i secret cu zăvorul la uşă ne mai
fiind pentru niminî altul visibilă de cât pentru Radu,
încât eleganţii seratelor şi ai balurilor fure iii adevër
uimiţi de absenţa aceleia care făcea fala lumei faşionabile şi nu arare-orï s’au perdut pariuri însemnate de
familiarii orc-când ai Zulmei pentru-că nu au putut pôtrunde in sanctuarul in care s’a retras de ochii indis
creţi ai amicilor söi, acéstâ femeiă sub a cărei influenţă
şi farmec mulţi ş’au fost perdut ori-ce voinţă. —
y-
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Mai eu séma era uimit şi neconsolat D-l S. Relescu,
unul din acei omeni farit versta, cari in ciuda timpului,
sub ninsórea capului ce le-a albit perul, re mân tineri
de inimă, tineri de cugetări şi tot d’auna incredetorl in
stéua amorului.
Cu totă etatea sa in-aintată care putea fi intre
65—75 ani, D-l Relescu, poreclit şi Umbreluş delà um
brela ce nu’i lipsea nici uă dată, servindu-’i érna contra
ploii şi vara contra sórelui, era adînc uimit şi nc-consolat de disparaţiunea Zulmei, fu inse şi indignat pene
in suflet când in dina de trei-spre-dece Septembre adică
după uă săptămână intregă delà visita Zulmei la ISTopteş,
ne mai putend-’o nicăiri vedea, îî scrise, dar scrisorea
’i fu in-apoiată ne deschisă; lui, care făcuse atâtea sa
crificii, lui, care îşi deschisese inima pănă in cele mai
adinei îndoituri pentru Zulma şi care să legăna in cea
mai complectă siguranţă ce ilusiunile sale senile ’i constituiseră ca uă pavăză contra rivalilor; lui i să inapoiase serisórea! Era dar tras pe sforă!
Eccă pentru ce fu nu numai uimit, dar şi indig
nat pănă in suflet D-l Umbreluş. —

II.
Trecuse clicem şese luni di cu di delà dispariţiunca
Zulmei pentru eleganţii Bucurescilor şi pentru Umbre
luş. Lumea a cărei mare virtute este de a uita tóté,
o uitase aprópe cu dcsăvîrşire şi Umbreluş să consolase.
In acestă epocă intr’uă seră, intre orele 6 şi 7, Radu,
care mergea.spre-casă cu paşi grăbiţi, in dreptul Epis
copiei fu acostat, apoi îmbrăţişat cu căldură de către un
oficer.
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Era Maiorul Athanasie Rämulcescu, amicul, am
putea dice fratele de cruce al lui Radu pentru-cä de şi
mai in etate, era uă aşa de mare simpathiă, uă unifor
mitate de vederi atât de perfecta intre denşiî, in cât
nicî un nor nu a venit vrc odată se turbure iubirea,
ataşamentul ce se născuse intre ei .’n tot cursul de trei
ani de când făcuseră cunoscinţă. —
Rämulcescu avea uă afecţiune quasi părintescă
peutru tênërul sëu preten considerându-’l ca pe un frate
mai mic, de care dator era să ingrijescă, iar Radu avea
pe îtru densul ataşamentul, consideraţiunea ce are un
frate mai mic pentru un frate mai mare.
Eccë dialogul ce urma intre aceşti doi prieteni,
dupe ce încetară imbrăţişerile, aceste semne esterióre
de iubire, de cari unii ómeni së sciu servi spre a’şî
masca tocmai sentimente contrarii:
— A than as ie. Bine te-am găsit Radule, te caut
•de trei ore! Rëu iubitule, rëu de tot, mi së pare că
adî nu ai fost nici la cancelariă şi e deja seră !
— Radu. Bine ai venit scumpul meu, crede că
•sunt mâhnit că nu rn’aî găsit acasă' ca së nu te oste
nesc! cäutändu-mö. Dar nu’mî spui ce causă importantă
te aduce tocmai delà Iaşi?
— Ath. Uă causă prea importantă, nu së póte
mai importantă; inchipuesce-’ţî că tot ce am mai scump
este aprópe să piară.
Am venit cu totă mulţumirea ca să fac tot ce’ml
va fi cu putinţă spre a evita rëul. —
— Radu. Trebue să fie ceva prea serios dacă
pe D-ta, omul impasibil, apatic pot dice, te a adus pënë
la Bucuresci. —
— Ath. Da, in adevăr şi dacă ţiî la amiciţia
mea ’mî ai face un serviciu vecînic neuitat, convenind
:să vit cu mine pënë la Iaşî.
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— Radu. Din tot sufletul, sunt gata a te insoţi
la minut, după ce inse voiu vedea pe ministrul spre
a’mî cere un concediu ce de sigur nu’mî va refusa,
pentru-că am cuvinte de a crede cil ţine mult la mine.
— Spune’mî dar, pentru mai puţin sau pentru mai mult
timp voiescT ca sä te jenez cu fiinţa mea, ca sä sciu
câte dile de concediu sä cer. —
— Atli. Pentru cât ai putea mai mult, atât mai
bine, dar spune’mî ai prândit, căci drumul ’mi a făcut
uă fonie de Tătar. —
— Radu. Ru.
— Ath. Aidem dar!
— Ath. Şi vorbescî serios Radule că o să vii
cu mine la Iaşi?
— Radu. Ce mai întrebare! negreşit că viu şi
la marginile pământului dacă vrei!
— Ath. D-deu fie lăudat, sunt mulţumit acum
ca nici uă dată.
— Radu. Yorbescî in enigme. Te rog esplică-te
şi pentru-ce eredi că nu aş putea să viu?
— Ath. Pentru-ce? Pentru-că eşti in cursa cea
mai grozavă, iubite Radule.
— Radu. Eu? Te inşelî!
— Ath. Ru, nu mă-’nşel dar póte ancă nu e
prea târdiu.
— Radu. Ancă uă dată îţi die că vorbescî enig
matic şi te rog să te esplicî. —
— Ath. Cu totă inima, dar mai ântâi să in
trăm la birtul acesta să mâncăm.
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III.
Radu. Acum te rog esplieă-’mi.
At li. Stăruescî?
Radu. Negreşit !
At h. Eu eredem ca e mai bine să vorbim pc
•drum.
R a d u.

A th.

Tc rog cât mai grabnic.
Citesce asta Epistolă.
Ploesci 17 Aprilie lS6y.

Iubite Frate!
Permite-mi ca in ultima oră a vietei mele să vor
besc cu D-ta ancă puţine vorbe ; sciu, recunosc adi totă
grozăvia conduitei mele; inţeleg durerea adîncă ce a
trebuit să’ţi causcze purtarea mea aşa de nesocotită.
Aceste clise, te rog din profundul inimei ca să
me ierţi.
Nu răutatea, căci sei că te-am iubit, nu răutatea,
•dar neexperienţa m’a impins in abisul din care in pu
ţine (Iile, dacă nu ore mórtea me va scăpa, te rog să
eredi că in agonia in care me găsesc singura mea mul
ţumire ar ii să sciu că te-ai convins că aş fi fericit nu
mai lângă D-ta. Yei sei că mor departe de aceea pen
tru care am nesocotit consiliile D-tale. Sunt in casa
familii amicului meu N. Merilianu şi mă simt bine scriindu-ţî, cu atât mai mult că prin acesta îţi fac un serviciu.
Yei sei că amicul D-tale cel mai intim, D. Radu
Nóptes a că ciut in cursa acelui demon cu chipul devangel. Póte âncă să nu fie prea târejiu a-'l smulge din
abisul din care nu a fost putinţă să scapi pe nenoro
care te sărută.
citul D-tale frate
A1 e c u.
— Radu. Şi dar ostencla D-tale n’a avut alt
•obiect de cât pe mine.

ţ
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îţî sunt forte recunoscător. Nu cer nimic (lela
D-deu de cât ocasia ca să pot a te convinge de totă
recunoscinţa mea —
— Ath. Să nu mai vorbim d’acésta. Te intreb
pot ancă compta pe promisia ta!
— Radu. Negreşit am perdut încrederea D-tale
căci acesta nu e prima întrebare ce-’mî faci in acostă
causă!
— Ath. A respunde prin perifrasc este a’şî as
cunde cugetarea, a dis óre-cine şi mi se pare că nu
a greşit!
Respunde-’mï francamente pleci cu mine?
— Radu. Chiar la moment dacă eşti gata dar
permi te-’mî să te-’ntreb ce s’a făcut scumpul nostru
Alecu ?
— Ath. Yei sei tot ce doreseï despre el dupé
ce vom cşi in cestă atmosferă infectă a Bucurescilor.
A doua di, dupë intelnirea celor doi pretenî, la
ora cinci a. m. un cărucior de poştiă conducea pe dru
mul Ploeştilor, cu iuţela vârtejului pe ambii amici.
Diua së arëta a fi frumosă.
Radu era bine dispus şi întreţinea pe amicul sôu
cu diferite istorisiri.
Amicul seu mai in etate de cât densul adora insă
pënë la respect pe Radu şi din causa naturelului gene
ros al acestuia şi mai cu semă din causa in-altei inte
ligenţe cu care era dotat.
El tăcea şi numai din când in când îl întrerupea
pentru a’i face câte uă întrebare şi pentru a’l strînge
la pieptul sëu. —
Pela opt ore ei apropiau de Pioescï.
— N’am cuvinte pentru a mulţumi lui D-deu dise
amicul întrerupând şirul vorbirei lui Radu.
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— Nu pot înţelege pentru ce dicï acésta?
— Pentru-că me însoţeşti.
— Aşa dar m’ai credut in grozav pericol?
— Aşa de grozav, in cât nu só pótc închipui ceva
mai rëu !
— Am mare dorinţă să sciu cum îţi explici acesta?
Pote mô eredi prea copil!
— Nu, nu te cred copil, dar etatea ta este mult
mai fragedă de cât a acelora cari au perit prin acea
femceă.
A së juca cu focul este uă temeritate.
— Mô costă, clise Radu amicului sëu, că nu më
cunosc! ancă de-plin.
Printr’aceste vorbe nu crede că voesc a diminua
câtu-’ş! de puţin iubirea mea pentru D-ta, căci senti
mentul care te-a adus uă distanţă aşa de mare, credêndu-më in pericol, in adevër este un sentiment demn
de totă iubirea unui om onest, insë ’ţi-o mai declar, më
costă a nu fi! âncă pe deplin cunoscut de amicul meu. -r—
— Pôte së fiu şi greşit, respunse amicul lui Radu,
insë nu-’mï vine a crede. Posibil că imaginaţiunea ta
îţî presupune forţe mai colosale de cât le ai in realitate.
In tot caşul repet, este uă temeritate a së juca
cine-va cu focul. —
— Modestia nu më iartă a te contradice, îraï per
mit insë, in ast cas să te ’ntreb cum îţt pare că te-am
însoţit cu atâta grabă.
— Să vorbim deschis, Radule, cred că relaţiile
tale cu acea femeiă nu au ajuns âncă in stadiul acela
in care mî-am închipuit eu la primirea epistolei frate
rn eu Alecu, şi astfel îmi explic numai că mô insoţestî.
Mô bucur insë din tot sufletul de acésta, pentrucă amorul acelei femei a fost fatal pentru toţi câţi au
/ cunoscut-'o.
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— Yei sei amicul meu cit eşti înşelat, am cunos
cut pe deplin p’acea femeeă.
— Şi plecarea acesta cu rapiditate nu’tî aducenici uă căinţă?
— Nici una!
— Atunci te felicit din totă inima şi voiu recunósce de a(Jî in-ainte că-’mî eşti superior nu numai ininteligenţă şi sciinţă, dar şi chiar in tăria de caracter.
— Felicitarea Dumi-tale îmi este indoit scumpă,
căci ea presupune acelei femei cualităţî fatale, şi dacă
modestia mea ar lipsi, mândria mea ar fi forte flatată.
— In adevër nu greşescî. Aceia femeiă posedă
cualităţî fatale şi cu totă silinţa ce’mî dau nu pot înţe
lege purtarea ta.
Te admir adî, îmi e temnă inse să nu te perd
mâne. Presupuiu că cunoscî óre-cum viaţa trecută a
acelei femei.
— Da! o cunosc in parte.
— Atunci îţî promit eu a ţi-o face cunoscută in.
detaliu.
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VII.
Uă visită la un Călugăr.
a noë ore şi jumătate cei doi amici
intrarë pe bariera Ploeştilor, Rămulcescu devenind din ce in ce mai sum
bru cu cât in-aintaîi in oraş. Tras ere
la Hotel Europa, iar dupe ce dejunarë,
eşind din Hotel Rămulcescu făcu semn unei
birje in care së urcarë şi birja apuca drumul
ßucurescilor, insë dupë vre-uă dóé-deci de mi
nute coti la stânga şi ancă dupë vre un sfert
de oră intra intr’uă curte. Erau.la mănăstirea
%
Ghighiu. —
— Ce di admirabilă, dise Radu amicului sëu, dupe
ce së coborâre din trăsură; ce bine ai făcut că mi-ai
procurat ocasia de a vedea locuri ce nu mai vedusem!
Sei că are măreţ aspect Ghighiu! Yedî câte erori co
mite omul adese fără scire ! In scurta mea viaţă sei că
am combătut pe cât am putut instituţiunea călugăriei
şi dupë pericolul in care vöd că eram, sei că era po
sibil să më retrag la uă mănăstire!
Radu vorbea ast-fel spre a mai inprăstia tristeţa in
care së adîncise din ce in ce mai mult amicul sëu. —
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— îmï pare ciudată gluma ta Radule, respunse
Rămulcescu, cu atât mai mult că suntem aprópe de
locuinţa acelui famos Iraclie care, sunt abia doi ani
când făcea atâta furóre in Bucuresci şi din causa acelui
demon de care ’mî place se cred că eşti scăpat, astădî
să găsesce aici in mănăstire, in chilia acea miserabilă
mai mult intr’uă stare de idiotism. —
— Mai indatora prea mult, disc Radu amicului
său, dacă ai voi să-’i facem uă visită. —
— Eştî in tóté prevenitor, respunse Rămulcescu,.
• ctă pentru-ce ţiu la tine ca la sufletul meu, tot d’auna
mergi in-aintea dorinţelor mele, s’ar dice că ai darul
d’a citi in inima mea şi ambii luare poteca spre chiliile
Călugărilor.
După câte-va minute Rămulcescu bătu la uşa
unei chilii.
— Intră, respunse uă voce debilă. — .
Uşa să deschisă şi cei doi amici să vădură faţă
in faţă cu un om slăbit cu desăvârşire. După fisiognomia sa ar fi dis cineva că este uă umbră ce abia ’şî-a
părăsit mormântul.
Când cei doi amici intrară, călugărul păru a as
cunde ceva la capul patului sub perne.
— Bine te-am găsit Părinte Iosife, să exprima cel
mai bătrân dintre călători.
— Bine a-ţî venit Domnilor, respunse uă voce ce
părea că vine de sub pământ; şedeţî mă rog! —
Călugărul examină cu multă atenţiune pe călători
şi ca cum uă ideă neplăcută ’iar fi străbătut cugetarea ■
adresându-se celor doi amici, mă rog, cu cine am cinste,
întreba el.
— Nu mă mai cunosci, Părinte Iosife, respunse
cel mai bătrân din visitătorî !
Nu e de mirat, căci nu ne-am vedut de cinci ani.
Sunt Athanasie Rămulcescu. —

!
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— O ! scumpe prietine, vino in braçele nenoroci
tului teu coleg de şc61ă, întrerupse căi ugerul. Ei se
îmbrăţişară cu multă afecţiune. —
— Dar tânărul? Nu cumva e frate-tëîi Alecu?
— Nu scumpe lraclie, Alecu nu mat este! Sünt
dóue luni astădî de când fratele meu a fost depus in
vecînicul locaş! —
— Şi mă rog ce boia teribilă a putut doborî p’acel robust june in flórca ctăţeî sale?
— Uă fatală bolă, iubite lraclie, care a făcut şi
alte victime.
— Dar tènërul nu’mï spuï cine este, vrc-uă rudă póte?
— Este singura mea consolare, respunse Maiorul ;
Domnu lladu S. Nopteş, cel mai intim amic al meu.
— Şi pene unde mergeţi me rog? Orî numai aţi
venit së visitaţî acest sânt locaş. —
— Mergem la Iaşi unde sânt cu Regimentul si . . .
— Şi aţi avut curiositatea să me vedeţi, disc că
lugărul întrerupând pe Rămulcescu. —
— Da am avut dorinţa de a te imbraçïa şi a te
face cunoscut amicului meu Radu.
— Me bucur din suflet de astă afecţiune. Credem
că amicii mei m’aü uitat!
Inse sânt vesel că tot îşi mal aduce aminte câte
unul de nenorocitul lraclie; la ce pot insë fi bun ami
cului D-tale? ce póte câsciga ine rog .un tênër delà un
infirm călugăr?
— Póte câsciga prea mult, (Jise Atbanasie, cu un
accent grav. Nu te supëra amice, dacă ’ţi voiu spune
că femoea care a băgat pe frate-meü in mormont, care
a făcut să te călugăresc!, are săgeţi pentru amicul meu
şi aş dori, mal îndatora mult dacă al arăta acestui
biet şi scump amic, totă urîciunoa, tot sufletul acelui
Demon.
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— Ascultă amico Athanasie, ca să îndeplinesc in
consemnă aceea cehul ceri, îmi rcste imposibil alt-fel
de cât intr’un singur chip prin] care îmi îndeplinesc şi
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uă scumpă dorinţă a men.
Am scris jurnalul meu şi ţi-1 pot încredinţa dacă
îmi promiß să-l tipăreşti óre când, dupë mórtca mea.
Athanasie promise şi dupë ce conversară câte-va
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momente, călugărul scósc de sub pernă un manuscris
şi ’1 încredinţa lui Athanasie. —
Cei doi amici îşî luară apoi adio delà nenorocitul
şi cşiră.
După ce s’au intors in oraş, urcânduse in salonul
ce ocupau, — pănă să sosescă căruciorul de poştiă, clise
Athanasie cu uă voce solemnă, intimjeiül lui Radu manu
scrisul călugărului, socotesc că nu avem ceva mai bun
de făcut de cât să vedem ce ne spune bietul Iraclie.
Radu îl privi lung şi fără a elice ceva lua manu
scrisul, îl observa puţin pe când să aşecla pe un scaun,
manu-scrisul purta titlul de : Jurnalul meu, intórse apoi
ântâia fóie si incepu a citi astfel:
' In viaţa mea nici uă dată nu mi-a trecut prin gend
de a scrie vre-uă carte. Acum mă veci pus in posiţiunea de a scrie uă carte şi âncă ciudată. Scriu viaţa
mea. Acesta o fac nu clin presumţiune, sau debilitate,
dar pentru a’mî face singur diagnosa unei patimi ce mă
mistuescc — şi in orc care speranţă că va servi drept
un talisman pentru acei ce s’ar găsi in posiţia mea. —
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Jurnalul Călugărului sau Femeia Demon.

J and a reposât tatăl meu eram in etate
Lele noë-spre-decc anî, inveţam la colegiul
•a*
k Sântu-Sava, fratele meu era in etate de
« ? dôuë-decï şi patru de anî. In diua de
antâi Maiii am primit epistola prin care
Æ ^ iubitul nostru părinte ne chema acasă fiind bol
tig £ nav. Pënë së ajung, tatăl meu reposase. Ţiu
Ç minte că am trimis grabnic pe servitorul cel
mai credincios al tatălui meu la BucurescT, la
fratele meu ca să grăbescă a veni, căcî tatăl
*T
nostru nu mai este si eu nicï nu më pricepem
ce trebuia să fac pentru înmormântare. Trecuse douë(Jecî şi patru ore delà mórtea tatălui nostru şi fratele
meu nu mai sosea. Atunci am alergat la un bëtrân
amic al tatălui meu şi Tarn rugat să stărucscă pentru
a së face cele trobuincióse la îngropare.
A doua di, pe când conducém la ultima locuinţă
pe cel ce’mî dedese viaţa, servitorul trimis më întâm
pina cu uă epistolă delà fratele meu; era sigilată cu
negru. Dessigilez şi éccë acelea câteva rânduri ce së
vedéu însemnate cu uă mână nesigură.
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Dorite Iraclie, printr’uă fatalitate grozavii më gă
sesc pe calea scumpului nostru tata! pe daţii ce vei
aşcda la locul odihnei pe iubitul nostru părinte, grăbesce
a veni să te mai inbrăţişez, dacă nu va fi prea târdiu.
Dumnedeu odihnescă pe tata. Fratele tëu
Y i c t o r.
Am stat pënë ce am aşcdat in păment cosciugul
cu acela ce iubisem mai mult in lume şi la moment
am alergat la poştiă; am luat patru cai şi urcându-më
in cărucior, am apucat drumul Bucurescilor.
Când am ajuns la locuinţa fratelui meu, erau dóuö' spredece ore nóptea şi porta era ancă deschisă, uşile
asemenea. —
Am sburat pe cele trei rânduri de trepte şi intr’uii
moment eram se fiu in casă. Scomotul ce făcui in
alergarea mea, anuncià, së vede, pe cei ce să aflau in
camera fratelui meu, căci îmi eşi inainte doctorul Mawer cu faţa lui seriosă şi-’mî clise cu mare ferelă: Dumniata eşti póte fratele D-lui Victor ? şi la respunsul meu
afirmativ, adaose, cât së póte së umbli mai încetişor
căcî acesta ’i este cel dintâi moment de somn de patru
cjile. Am uitat së notez că la primirea epistolei tatălui
nostru fratele meu nu era in Bucurescî.
Am intrat in casă cu totă precauţiu nea.
M’am aşeclat lengă pat şi privem pe doctorul ce
din când in când arunca câte două picături din sticla
ce ţinea in mână, pe fruntea fratelui meu care dormea.
Dupë trecerea de dóuö ore doctorul concedia pe
ultimii intim! ai fratelui meu ce remăsese cu tóta ora
in-aintată şi lăsând pe bolnav cu uă femeie bëtrânâ ce
era de casă, îmi făcu semn şi trecurëm in altă cameră.
— Éccë, îmï dise doctorul, ai venit la timp, eu
sunt cu desăvârşire obosit! îl vei veghia singur şi la
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prima vorbă ce va prommcia vei veni së më deştepţi,
căci vei sei că fratele Dumitale trebue să vorbescă;
de nu va articula nici uă vorbă pënë dimineţă atunci
ori ce speranţă este perdută !
— Cum doctore, fratele meu nu mai vorbesce?
aşa dar este in pericolul cel mai iminent?!!
— Aşa, aşa, replica doctorul, nu mai vorbesce de
patru dile.
Lăsai pe doctorul să së dea odihnei şi intrai la
nenea care dormi pënë la cinci ore fără a së mişca şi
fără a da cel mai mic semn de viaţă, de cât că obrajii
la fie-care interval de câte uă oră i-se colorau cu dife
rite colori.
La cinci ore şi cinci minute, nenea scóse un răc
net de leu; alergai la doctor şi îl sculai. A vorbit, a
vorbit îî clisei !
— Ce a dis më, întreba doctorul?
— Nu pot sei căci mai mult a fost un răget de
cât uă vorbă. — Doctorul veni cirtótá graba şi dupë
câteva momente de observaţiune scrise uă reţetă, pe
care o dusei singur la spiţerie, pentru a nu mai perde
timpul sculând servitorii.
M\am intors grabnic şi doctorul luă sticla şi deschicjênd gura bolnavului îi versa medicamentele in gură;
Cinci minute in urma acestei operaţiuni un fel de miş
care convulsivă să născu in tot corpul bolnavului. Acesta
mişcare ţinu ca trei secunde şi abea muşchii să liniscirë şi frate-meu scóse un răcnet bine articulat insë cu
atâta tăriă că ne-am speriat şi eu şi doctorul.
— Zulmico, mor! éccë strigătul fratelui-meu.
— Mor Zulmo! urma un al doilea strigăt şi mai
teribil de cât cel d’intâi.
— De ce së mori Victore, respunse doctorul cu
un glas prefăcut, când vedi că sunt lengă tine?
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— Nu, nu, tu nu eşti Zulma mea, unnà bolnavul
aiurând, vocea Zulmei melc o recunosc din mii şi mi
liőnél Tocea ei este ca a angelilor, dar inima ei este
rea; O! rea de tot, cuci mc scie că mor şi nu vine
nici să më vază! Şi două şiroc de lacrimi pornire din
ochii nenei !
— Nene, iubitul meu, am venit şi D-ta nu’ţl des
chid! ochii să vecii pe frăţiorul D-tale şi voiam a mi
apropia de nenea.
— St, făcu doctorul! nu cumva să te apropii căcî
e in pericol d’aşî pierde raţiunea, dacă l’ai atinge acum.
Promite-î că-îî aduci pe Zulma.
— Dar cine e Zulma, doctore?
— Iţi voiu spune!
— Tu eşti, iubite Iraclie. o! bine că ai venit să
te mai vöd in-ainte d’a muri. Sîrman frate, o së rëmâi
singur, fratele-teu se va duce să ajungă pe cel ce ne
dete viaţa !
Şi lacremile nu încetau de aşi face loc pe faţa
palidă a fratelui meu.
Uă trăsură să audi trecând pe lângă portă.
— Vecii, striga fratele meu, vecii Iraclie dacă vine
Zulma mea! vecii să nu i së întâmple ceva iubitei melc!
A! dacă aş fi stăpân pe firmamentul unde stelele rëspândesc frumuseţa lor, aş asvârli acel firmament ca uă
haină netrebuinciosă pentru ca să trăiesc lângă Zulma
mea şi ca nu vine nici să më vază!
— Ce amor, Dumnedeule ! şi ce femeeă fără suflet
trebue să fie acea Zulmă, îmi inchipuâm eu !
— Domnule Victor, clise doctorul, nu e Zulma,
dar fratele Dumitale së va duce să o aducă, vroescl?
— Da, da, să mergi Iraclie, să spui Zulmei că
mor, să vie së «o aud numai uă dată âncă şi voiu binccuventa-o chiar murind. Dicend acestea cuvinte, frate-
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meu îs! deschise ochii, më privi cu tristeţii şi aruncându-’şî privirea împrejurul sëu, răcni teribil : Zulma, Zulma, nu e aci, lângă mine, să mor dar!
Pericol, murmură doctorul ! mergi grabnic la Dómna
Zulma Firiceânu, podul mogoşoe Nr. x. şi rogă-o să
scape pe fratele Dumitale! Ea singură mai pó'te ceva!
M’am pus in trăsură, visitiu frate-meu scia locuinţa.
Când am ajuns erau şepte ore dimineţa. —
Porţile erau închise. Am stat penö la orele opt
la portă, când uă servitórc veni şi deschise uă uscioră
şi mai iute de cât ai putea adresa uă vorbă să făcu
nevödutä. Cinci momente dupë deschiderea usciórei
vedui pe un bărbat deschidend uşa şi apucând spre
drépta mea. L’am cunoscut, era Domnul Măritescu.
Dupe ce sö depărta îmi luai curaj şi më dedei jos din
trăsură. Deschisei uscióra şi intrai. Dupë ce m’am
urcat sus, am stat să vëd pe cineva ca să întreb dacă
stăpâna casei s’a sculat. Nu vedui însè pe nimeni.
Atunci aducéndu-’mï aminte de trista posiţiă a
fratelui-mcu îmi luai inima in dinţi şi bătui la uă uşă.
— Cine c acolo ? întreba uă voce plină de dulceţă.
— Domnă, îî (lisei, un nenorocit doresce a vô
vorbi pentru a vë cere un ajutor.
— Lăsaţi Domnule, pe omenî sä'sö odilmescă —
ajutor pe timpul ăsta!? . .
— Domnă, permite-ţi-’mî doué vorbe! Vë cer un
ajutor pe care numai Domnia-vóströ îl puteţi da.
— Eşti forte indiscret Domnule, şi te poftesc să
ieşî, respunse vocea.
— Domnă, este vorba de viaţa unui om, este vorba
de viaţa fratelui-meu.
— Cine e fratele D-tale?
— Este Victor Vădulescu. E in delir Domnă de
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patru dile şi doctorul mî-a cjis ca fără Domnia-ta totul
este sfîrşit!
— Doctorul trebue să fie un mare nătăreu Dom
nule !
— Pentru numele lui Dumnedeu, Domnă, indură-te
de fratele meu; inchipuesce-ti că ab ea de câteva cjile
bëtrânul nostru tată a murit şi fratele meu pentru Dumnea-ta, nu a mers nici măcar la ora morféi ! !
— Domnule, prea sunteţi indiscret! îmi este im
posibil cu totă buna mea voinţă ca să viu acum, disâră póte !
— ’Mî promiteţî cel puţin că veniţi dis eră ?
— Am dis, replica vocea cu un aplomb ascuţit.
Acesta fu totă isprava mea lângă Zulma; m’ara
intors a casă sdrobit. Pe frate-meu l’am găsit in agoniă; sîrmanul doctor îşi didea tóté silinţele insë era cu
totul conscernut. —
— Frate iubite, şoptii la urechea nonei, Dómna
Zulma este bolnavă, dar cu tóté acestea mî-a promis
că peste dóue ore va veni. Acestă promisiune făcu
atâta intipărire simianului meu frate, in cât uă rcacţ.iune fericită nu intârdie a së manisfesta şi medicul îmi
făcu semn că putem spera.
Cu câtă frică nu observam cele mai minime miş
cări ale fratelui-îneu ? Câtă bătaiă de inimă nu am avut
inchipuindu-’mî că cele dóuö ore trecând, fratele-meu
nu va voi să credă că Zulma mî-a promis?
Din fericire insë, el së liniscea pe fie-ce moment
şi dupë trecerea de uă jumëtate de oră adormi şi som
nul sëu ţinu pënë la cinci ore. —
— A trecut dôuë orc Iraclie, fu cea d’intâi vorbă
a lui !
— Da nene, insë abia cât a trecut şi sunt încre
dinţat că trebue să sosdscă! Dicend aceste vorbe frate-
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lui meu, am si plecat pentru a ruga clin nou pe Zulma
să. aibă bunëtatea a veni şi tot d’uă dată să-’i fac cunoscut câtă influinţă binefâcëtôre a avut asupra fratelui
meu promisiunea sa.
Expresiunile îmi lipsesc pentru a descrie starea
mea când ajuns la Zulma, servitórea îmï făcu sciut că
stăpână-sa plecase la dóuö ore la moşiă.
Dacă cerul ar fi că(lut asupra mea mî-ar fi făcut
mai puţin rëu. —
Iritaţiunea sufletului meu ajunse la culme; am voit
să intru in camera Zulmei, mi se părea că am dreptul
la acesta; camera era încuiată. Am spart uşa, atâta
ţiu minte şi nimica, mai mult.
La IS Maid m’am deşteptat. Eram in patul frate
lui meu. Doctorul sëu curant era la capul meu. Trei
(Iile in urmă, adică la 21 Maiu mi s’a spus că nenea
murise, că pe mine me aduseserë servitorii Zulmei le
şinat şi plin de răni.
lS5x îîoembrie 12.
Pënë aci sunt reminiscinţelc mele trecute, cu diua
de adî voiu urmări moment cu moment patima teribilă
ce să (lesvălesce in sufletul meu, pentru acea femeeă
fatală. Da, simţ că eşti fatală Zulmo ! Şi cu tote aces
tea inima mea este pëtrunsà de teribile săgeţi, din mo
mentul vcderei tale. Pentru ce am vë(Jut’o o! Dumne(leule ? Sunt convins că eşti o lumină oribilă o ! Zulmo,
la ale cărei flăcări sîrmanî fluturi ca mine mulţi s’au
ars şi au murit; Yëd că şi eu voi avea aceési sórte,
dar cum să fac Dumnedeul meu ? Ficaţii mei së topesc!
sufletul meu e numai văpaiă. Inima-’mî arde ; capul
më apasă cu greutatea unui munte. Yederile mi së
inpaejindză; sunt óre nebun? Da, sunt nebun şi voiu
deveni criminal dacă nu voiu fi lângă sînul tëu. — Zulmo !
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O ! Zulmo, tu eşti uit scânteiă din focul Iadurilor,
scânteiă pe care Satan a asvărlit’o pe pâment pentru a
arde creatiunea lui Dumnedeu.
?

?

Noembrie 13.
Am vëdut’o a sera la bal, la Domnul Ionicescu.
Era veselit ca tot d'auna, inse prin veselia ei părea a
pëtrunde un mic nuor de melancolia ; curiosă femeia !
Extraordinară femeiă! Ca să fiu putut crede nici uă
dată! Nici in visele mele n’am putut să-’ml permit spe
ranţa care mi-a dat’o ea. Nu sciu ce trebue să gîndesc! Pôte nu më cunósce! In adevër mi-am schimbat
numele.
Numele tată-meu nu ’mi-a fost norocos. Cât am
suferit Dumnedeul meu ! Am luat numele mamă-mei.
Ş’apoi in adevër m’am schimbat cu totul, sau póte când
am rëmas lipsit de cunoscinţă in casa ei, ea nici nu o
fi fost a casă. Inlr'alt chip nu pot înţelege acea strîngere de mână afectuosă, acele mici şi graţiose cochetării
ce ’mi-a făcut şi carii sunt carta de intrare in inima
femeeî. Acea dulce expresiune: „Sper, Domnule Iraclie,
că sedând mai mult in Capitală, vei avea amabilitatea
a nu raë pune la uitare.“ In fine, dupë înţelegerea mea,
dupë puţina mea petrundere in materiă de amor, cred
că pot fi sigur că am insuflat uă adevëratà simpatie
Zulmei, dacă plăcerea ce femeile ca Zulma simt pentru
câte un bărbat, să póte numi simpatia. —
Novembrie 24.
Să însemnez aci, pe cât ’ml aduc aminte şi cu
totă fidelitatea, dialogul ce am avut adl cu Zulma, căci
singură’ml mulţumire este a medita asupra impresiunilor carii mi së întâmplă aşa de rar, dupë atâtea nenoro
ciri ce m’au lovit. Am fost să’mi fac visita cu care më
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eredem dator delà acea graţiosă invitaţiune. Cum m’a
vëdut, s’a sculat cu cea mai întinsa grabă dupë fotoliu
unde şedea citind, — şi intinejendu-’mî mâna: îţi mul
ţumesc, îmi cjise cu accentul cel mai pronunciat, de bu
nătatea ce ai avut ca să nu me uiţi. Nu sciu pentru-ce
adause, nu’mî pot da compt de mulţumirea ce am a te
vedea. Yedî, Domnule Iraclie, Domnia-ta ai voiajat
mult, sciu că posedî cunoscinţe varii şi frumósc, te rog
explică-’mî dacă am dreptate, eu cred in simpatia re
ciprocă. Şi uite nu ine impac intr’acósta cu Domnul
Rîulescu, care vrea să’mî dovedescă că nu există sim
patia Dumnealui susţine că acea plăcere ce simţim
câte uă dată la vederea unei persóne necunoscute, este
numai resultatul ilusiunilor nóstre cari confundă trăsu
rile, aerul sau ceva din fisiognomia acelora ce ne-au
fost sau ne sunt dragi şi a căror tip s’a săpat adînc in
memoria inimei nóstre. Şi nu vrea cu nici un preţ să
admită că putem avea plăcerea de a privi uă persână,
pentru-că simpatisăm cu densa, pentru-că are ceva plă
cut do privit, fără veri uă altă pretinsă asemănare cu
persóne absente şi cari ne sunt scumpe. Aşa de exem
plu : Cunosc pe Domnul Rîulescu d’atâta timp/ îmi este
amic, pot dice; îl stimez; dar, delà început şi pënë adî
există un fel de repulsiune care më popresce d’al privi
cu mulţumire. Yedî Dumnea-ta când voesc să privesc
pe Domnul Rîulescu, ântâi pentru-că am sfială a;l âţenta
in faţă îl iau delà piciére şi treptat, treptat pënë la
fisiognomiă. Acesta mi së pare mie, este din causa
antipatii ce’niî insuflă persona Domnului Rîulescu. Care
e opinia Domnici-tale?
— Ca să fiu laconic, vé voiu spune că admit in
tocmai fericita Domnia-vóströ părere, cu micul meu adaus
şi care e: Că intre dóuö persóne simpatice veri ce relaţiunî vor fi nenorocite, fatale.
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— Cum aşa, şi pe ce’ţî basezî Dumnea-ta acestă
opinia temerariá? sunt forte curioşii sa aflu cilcî eu de
clar mai din-ainte, cil sunt diametralmente opusă a
acestei păreri şi mi së pare cu totul inadmisibilă. —
— Pe uă seriă complectă, Dómna-mea, de argu
mente şi pot dice mai mult, de probe; şi dacă poftiţi
să vë enumer cele mai principale, voiü dice:
I-a. Pe istoria fabulosă a tutulor timpilor;
II-a. Pe istoria positivă-critică a tutulor populilor şi din tóté epocele;
Iii-a. Pe tradiţiunea tutulor populilor;
IY-a. Pe poesia populară - română şi chiar p’a
celorlalţi populï.
— Yë admir şi vë declar că nu ţiu ca Papa la
infalibilitate, la opiniunile mele, prin urmare pot promite
a vë crede de *mî veţi aduce exemple demne de cre
dinţă, lucru de care më tem cu tote acestea, pcntru-că
pënë a(Ji v’am admirat cum admirăm surele din depăr
tare, dar acum conversaţiunea D-vôstrë me sdrobesce
sub accentul D-vôstrë aşa de convins. —
— Complimentele D-vôstrë îmt sunt indoit scumpe
pentru-că le cred sincere. Exemple dacă doriţi pot a
vë aduce îndestule. Am dis, ânt&i : pe istoria fabulosă
a tutulor timpilor. Yë întreb Orplieu şi Euridice, uniţi
prin cel mai perfect amor, résultat al unei simpatii
imense, fost’au óre fericiţi? sau că sfârşitul relaţiunilor
lor de inimă nu a fost de cât un desastru?
Secundo, am dis : Pe istoria positivă critică a omenirei. Exemple putem găsi milióne, dar pentru a vë
convinge sunt mulţumit a vë face uă singură întrebare.
Dintre tóté persónele carii au jucat un rol mare in
omenire, găsiţî uă singură perechiă, care unită prin
simpatiă adâncă, finitul să nu fie fost un desastru? Ce ne
spune Istoria despre Antonie şi Cleopatra? Ce despre..
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— Pentru numele lui Dumnedeu, më întrerupse
Zulma, inceteză dacă nu vrei sä mor! Argumentaţiunea
Dumitale pare aşa de strînsă, aşa de logică in cât më
sfărâmă — şi cu tote acestea, iertă-me să’ţî declar că
tóté aceste argumente mi së par false, lipsite de fondament!
— Póte, Dómna mea, póte să ayefî dreptate căci
este ceva infailibil, inima; şi adese prejudicăm prin
inimă aceea ce nu putem judeca prin raţiune. Insë
fie-caro e liber pe opinia sa, adevërat progres , al seclului XlX-a.
— Aşa Dumnea-ta stăruescî in opinia D-tale,
adausc Zulma, dupe câteva momente de cugetare?
— Negreşit . . . Domnă, cu uă minimă restrictiune.
— Dumnedeu fie lăudat, ai uă lestricţiune, să
vedem care e?
— Nu, nu restrictiune.......... nu m’am exprimat
corect, vrem să clic explicaţiune. —
— Să auclim, întrerupse Zulma cu impacienţă.
— Am clis, Domnă, dacă nu më insei : intre doue
persóne simpatice orï-ce rclaţiuni vor fi fatale. —
Explicaţiunea consistă in a statua ce înţelegem
prin cuvântul fatal, căci sciţi D-vóstre, vorbele au di
ferite accoptaţiunî. —
— Nu m’am inşelat Dumnedeul meu, exclama
Zulma şi apoi ca şi când s’ar fi căit de acestă vorbă
ce ’i scăpa ca să cjic aşa fără voia sa, că<Ju in profunde
reverii şi dupë câte-va momente leşina. M’am apropiat
cu totă sfiala ce încercasem la prima mea intrare in
lume, de acea femeeă sub a cărei influenţă perdusem
orî-ce voinţă şi strêngêndu-’i mâna pentru a më con
vinge de starea ei morală, vrem să-’i adresez salutaţiunile mele şi së më retrag. Insë ’iam atins mâna şi un
tremur convulsiv iî inima tote membrele. Atunci am
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sunat clopoţelul şi cu ajutorul femeeï din casă ce s’a
presentat am transportata in pat şi am început a o
freca cu apă de colonia pe temple şi pe mânî. Zulma
îşi reveni peste câte-va momente in simţiri şi fără ca
eu să fiu observat cel mai mic semn, femeia din casă
dispăru, atunci ca şi când ar fi revenit dintr’uă lungă
călătoriă îmï clise şi vocea ei poseda un timbru de un
farmec inesprimabil : Unde sunt, O ! Dumncdcul meu,
ce s’a întâmplat cu mine ! Pentru ce sunt singură !
— Nu sunteţi singură Domnă, indrăsniî cu a’i
respunde confus de posiţiunea mea, ea insă, cu uă pri
vire galeşă şi rătăcindă, intimjeiül mâinile-’i de uă albeţă de crin spre mine, nu mO lâsaţî exclama in prada
acestei negre singurătăţi, ce më omoră ! lam luat mâi
nile in mâinile mele şi ’mi punem totă voinţa de care
eram capabil spre a o finisei prin tot felul de expresiunî
delicate şi pline de interesul ce’i purtam.
Ori atracţiunca corpului ei de o frumuseţă incom
parabilă, ori puterea amorului ce simţit’am delà prima
vedere pentru densa, sau că am fost atras printr’una
din acele mişcări indefinisabile proprii numai femeilor,
de cari nu ne putem da compt, când mâinile ei le-am
simţit in mâinile mele, corpurile nóstre sau atins, buzele
mele au sorbit tóté deliciile raiului dupë gura ei plină
de nectarul divin.
1 Ma iii lS6x.
Trei ani in cursul cărora nu am notat uă literă
in acest jurnal. Mic interval comparat cu vecïnicia,
dar grozav de mare comparat cu viaţa omenescă. Dum
nezeul meu, tu ai sădit in inimele nóstre sublimul sen
timent al presimţirei. Tu ne-ai dotat cu raţiunea şi noi
sclavi ai pasiunilor nóstre, in loc de a profita de aceste
mart darurt, ne grăbim a usa aceste divine facultăţi ca
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in ora supremii când vom simţi cea mai marc trebuinţă,
ele sè fie tîmpite şi nefolositórc. —
Ce eram Dumnedeul meu acum doi an! şi ce sunt
adî! Alegreţa inimci mele s’a schimbat in posomorîre !
Forţele fisicc şi spirituali, iu cea mai perfectă debilitate.
Flórca juniei mele s’a vestejit şi eu de têner port totă
greutatea bătrâneţelor viciurilor! Spiritul meu s'a tîmpit! Corpul să gîrbovesce! Inima mea nu mai are acele
alţârî divine; sceptisimul ingrozitor a innegrit’o cu giul
giul seu pîclos şi inima mea regretă timpii de carii nu
am sciut a ine profita.
Ah ! ce bine s’a exprimat nemuritorul Alighieri in
divinele exalaţiunî ale inimci sale simţibilc, că: nu este
mai mare durere de cât aşi aduce aminte de
timpii fericiţi, fiind in miseriă. Fie viaţa mea
uă lecţiunc pentru acei tineri sburdalnicî, plini de foc
şi forţe carii să avântă pe scena lumei nu cu îndestule
principiurî in sângele lor. Am fost criminal şi sunt
resplătit; am meritat resplata şi nu cârtesc! Dorinţa-’mî
cea mai fierbinte, unica mea dorinţă este ca viaţa mea
să fie ca uă tristă dar salutară lccţiune pentru cei ce
vor citi acest jurnal.
Am fost criminal aliindu-mă cu femeea care a omorît prin nepăsarea ei pe un frate, iubit. Am fost cri
minal neţiind compt de presimţirile iriimei mele; ani fost
criminal despreţuind raţiunea cu care puterea supra
naturală m’a înzestrat. Yoiu fi insă tot atât de zelos,
Dumnedeul meu, pentru ca să espiez aceste păcate, pe
cât am fost in a le comite. Tot ceea-ce mai doresc
este ca exemplul meu să serve pentru alţii.
Ce prăpastiă, ce prăpastiă, Dumnedeul meu! Doi
ani am petrecut in acea uitare totală a tutulor virtuţi
lor; in cea mai cumplită orbire ce póte nasce viciurile
cele mai diavolesc!! O! Zulmo! eu nu pot crede nicî
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măcar- pentru un moment că finele tëu va fi alt-ceva de
cât un spectacol fioros care va înmărmuri pe spectatori
şi spectatori vor fi toţi câţ! trăesc in societatea in care
tu întind! cursele cele mai satanice. Departe de lume,
cu tóté acestea, eu nu pot să te fericesc, căci tóté splen
dorile universului nu vor putea include teribila voce a
consciinţei tale !
Acea voce a început a së descepta pentru că am
vëdut notate cu propria ta mână, însemnări carii m’au
umplut de florile morféi ! Ce abis, ce abis ! era o di de
sâmbătă, a trecut de atunci doi ani şi jumătate. Eram
la Zulma. Ea îşi făcea toaleta, hotărítt fiind a merge
la teatru in acea seră, eu stăm redimat de fotoliu şi
o privém cu nesaţiu. Sei, îmï dise ea cu neingrijire,
că më privesc! prea lung; mi së pare că veri uă căinţă
îşi face loc in creeriï tëi ! In adcvër, kurmă ea cu un
accent grav, amorul la bărbaţi este numai uă debilă
distracţiune şi ţine abia cât femeea începe a'i simţi flama
dogoritóre. Më silóm a citi pe lata ei frunte motivul
unei atât de stranii expectoraţiun! şi isbit de fulgerul
unui prepus, î! apuc mâinile cu forţă în mâinile mele
şi faţă in faţă, cu tremurul gelosiei o întreb: Ce motiv
te face să vorbesc! Zulmo aşa de straniu?
Óre flacăra acelui amor fără margin! ce hnî-ai in
spirat s’a stins cu desăvîrşire in sufletul töu ?
Femeeă, pentru-ce când simţ! un moment liniscca
in sufletul meu, pentru-ce rescolesc! uraganul?
— Ciudate fiinţe mai sunt şi bărbaţii, murmură
Zulma. Spui uă glumă, sau le fac! o întrebare nevino
vată şi iată că 5ţi-ai găsit beléua! Dicond aceste vorbe,
ea trecu in salon spre a’ş! pune pălăria şi a’ş! îndrepta
nisce per! rebel! car! nu së aşezaţi dupe dorinţa ei, cu
car! tot d’auna avea de furcă câte un sfert de oră când
voia să apară in lume, pêne ce ’i aranja; eu, pe care
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gelosia mê surescitase pôhê la nebunia, profitait! de ab
senta Zulniei pentru a scotoci in scrinul rëmas deschis
si in care presupunem a gasi dovedi explicătore straniei
ei expectora ţiunî. Nici că m’am înşelat, intr’uă gentulită de marochin albastru, vîrîtă sub un ténc de hârtii,
am găsit micul album pe care cum ham deschis m’am
încredinţat că gelosia mea avea un fondament pentru-că
conţinea portrete a le cunoscuţilor adoratori de ai Zul
uiéi şi resfoindu-1, vëdui la fine că conţinea note de ale
Zulmei cu scrierea ei propria; fără insô a putea pre
vede că acest album va decide nu numai de amorul
meu, dar şi de sorta mea, de temă ca Zulma së nu să
intorcă mai in-aintc de a’i putea examina conţinutul
l’am ascuns in busunarul jachetei. — Era şi timpul,
căci Zulma cu surîsul pe buze veni pêne in uşa iatacu
lui şi-’mi disc cu cea mai complectă satisfacţiune, sunt
gata, să mergem şi in acelaşi timp caiï delà trăsură,
doi negrii de uă frumusefă rară, băteii de inpacicnţă
petrile cu copitele lor şi’şî muşcau zăbalele cu furiă. —
Am condiib’o la teatru pene in loja sa şi apoi
arëtândui că subit m’a coprins uă indisposiţiune de care
insăşî vedea că sufer fără insö a’i cunósce căuşele, spre
marea ei satisfacţiune am părăsit’o.
Cum am ieşit din teatru m’am aruncat intr’uă
birjă liberă şi am dis birjarului cu acel ton ce place
acestor soiu de omeni, së mişce. —
In câte-va momente eram la mine, am zăvorit
uşile, ordonând feciorului că orî-eine ar veni, fie chiar
Zulma, să-i spune că nu am intrat âncă.
Am scos cu inpacienţă albumul şi abia dupë câ
te-va secunde am putut să’l. deschid aşa de teribil îmi
tremuraţi tóté membrele. Şi acum când scriu, mâna
îmî tremură şi cu greutate îmi servă spre a scrie aceste
rânduri. —
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In fine am deschis albumul din care la început
lipséü mai multe foi.
Pc prima pagina ce exista, erau aşedate cinci por
trete ale unor persóne dintre cari numai Alecu Firiceanu îmi era cunoscut. Fie-care portret era înconjurat
cu câte trei cruci şi numerotat.
Pe spaciul de sub aceste portrete erau scrise cu
propria serisóre a Zulmei aceste litere : m. p. a. s. p. a.
d. y. Z.*)
Observând a doua pagină uă teribilă săgeta, să
geta inima mea.
Acesta coprindea iarăşi cinci portrete de aseme
nea incunjurate cu trei cruci fie-care şi numerotate,
dintre cari numai cel de sub No. 6 cu care începea
pagina îmi era necunoscut, iar celc-l-alte erau, unul al
simianului meu frate Victor; al doilea a lui Alecu Rocşăreanu; al treilea al poetului Vasile Gr. Zvoriştcanu; al
patrulea a lui Iancu Domicescu. —
Iar spaciul de sub aceste portrete coprindea acclésï litere şi cu aceésï serisóre ca şi cele dintâi.
Am privit cu un fel de iritai iune febrilă unele
dintre aceste portrete ale unor fiinţe cari mî-au fost
scumpe şi am intors prima foiă intr’un sentiment de ordre.
Pe a treia pagină cel dintâi portret era al meu,
înconjurat cu doue cruci şi purtând Nr. 11 ; al doilea
a lui Ilié U . . . . sub Nr. 12, al treilea a lui Ghcorghe
F
sub Nr. 13, al patrulea a lui Costache N.........
sub Nr. 14 fie-care înconjurat cu câte dóue cruci si pe
spaciul de desupt sö vedea literile: v. m. p. a. ş. p.
a. d. v. Z.
Pe pagina a patra sub Nr. 15 era portretul vőrului meu Anastase Vădulescu, sub Nr. Iß a lui Gheorghe
*) Morţi pentru amor şi pentru a da viaţă Zulmei.
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A . . . sub Nr. 17 a lui Iancu Ch . . . . sub jSTr. 18 a lui
Z. Multişoreanu sub Nr. 19 a poetului Paul Zilesanu fie
care înconjurat cu câte uă cruce, avênd dè desubt scrise
acclésï litere ca şi cele de pe pagina a doua. —
Am intors şi acesta pagina din ce in ce mai con
fus şi mai sdrobit.
Pe pagina a cincea neinconjurate de cruci şi ncnumerotatc erau portretele egumenului Silivestru Miridopulos, a lui S. Relescu, ai faimosului orator B. C ....
al artistului Lucian şi al pictorului M. X..........
Pe pagina a şdsa era uâ singură posa representând satiri, centauri, dei, femei de uâ frumuscţâ ideală
despoiate, unii jucând, alţii inbrâţişenduse intr’uâ promuscuitate infernală.
Pe pagina a şeptea era posa faimósclor curtesane
Cleopatra, Aspasia şi Safo rîdêndu-sï una alteia şi invitându-se prin semne misterióse la duelul voluptăţei.
Pe paginele opt, nouă, dece şi un-spră-dece am vßdut
grozăvii pe cari condeiul meu refuză de a le scrie.
Am intors cu disgust şi aceste trei foi şi uâ satisfacţiune inexprimabilă fu cel dintâi sentiment ce încer
cai cetind aceste vorbe: Notele mele intime.
Copiez aceste note in tocmai dupö cum le-am citit
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IX.
Notele Zulmei.
\

I.
1S5x Octombrie 30.
a, are tótit dreptatea neneca! E dultfe sô
H in relaţiă cu bărbaţi tineri, să-’i faci
'5®y a tc iubi cu tot focul, cu totă ardórea ce dă
tinereţa! se sugî tot sângele din ei, pentru a
to conserva tot d’auna frumosă, tot d’auna tênörä şi când le-ai stors punga şi viaţa, tot d’auna uă femceă de spirit găseşce pretextul de a
sö desface de amantul ci. Dar more, dar in-nebunesco;
şi ce pasă luminărei că fluturii se ard şi mor la flama
ei?!
Zulma.

m-

185x Eoembrie 2.
Pe di ce trece tot mai mult mö încredinţez că
mare cuvent arc neneca!
Ce sublim este amorul când îl sorbi din diferite
cupe una mai graţidsă de cât alta. Cât de încântată
am fost adi lângă Victor! Acesta in adevör este scla4*
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viii amorului. Ş-’a scos dintele pentru a’mï dovedi cit
më iubesce ! Tarn dis : voiu fi sigură, de iubirea ta când
îţi vei scote un dinte. Care, më întreba ? II ’am arëtat
şi peste uă oră şi-’l scosese. Acesta së vede că më
addră. Cinci mii galbeni partea lui din averea părintescă mi ’ia adus! sunt sigură că nu va trăi mult. A
rëmas sîrmanul numai schelet şi ce’mî pasă ! Mórtea lor
este viaţa pentru mine. Când in acest scump album,
vor fi câte trei cruci la fie-care portret, voiu fi bogată
in totă puterea expresiunei şi tot atât de ten eră ca
şi aejï.
Z.
lS5x Nocmbric 2*2.
Da, sunt avută, sunt teneră şi sunt considerată.
Şi ce bucurie in ochii nenechiî când îmi spune cât de
mult am perfecţionat arta şi preceptele ei ! Dacă satisfacţiunca ce simte cine-va când i së realiseză dorinţele,
este fericirea, atunci sunt fericită! Şi socotesc că nu
intr’alt ceva póte consista fericirea, de cât in rcalisarea
dorinţelor; sunt dar fericită, mulţumită nenechiî şi lui
Silivestru mari! mei măiestrii. —
Z.
185x Decembrie 27.
Tot mai rar deschid scumpul meu Album, uă do
vadă că viaţa mea este plină; bucuriile më copleşesc.
Ce momente delicióse am petrecut a seră cu lancu!
Póte fi óre fericire mai complectă de cât aceea de a
deşerta cupa cu divinul nectar pënô in fund şi apoi de
a o arunca spre a apropia de buzele tale uă alta tot
plină cu uă ambrosiă şi mai delici0să şi a o arunca dupé
ce ai deşertat’o şi pe acesta pentru uă alta — şi aşa
in infinit, bucurêndute de noi sensaţiunl, de noi plăceri,
pënë la extas?
Z.

/
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186x Ianuarie 5.
Deliciile pe cari le-am gustat ieri cu ocasia aniversărel nenechiî şi mai cu sémii in cursul seratei nu
sô vor şterge din inima mea de cât cu cea din urmă
suflare de viaţă! Lumea më consideră, deputaţii mô
curteză şi chiar Miniştrii au pentru mine vorbe frumóse,
iar Poeţii më in-alţă la Ceriurî.
Sîrmanî visători ! dacă aţi sei voi cum vë consider,
cât de puţin preţ pun pe inşirte-mărgăritele vóslre, deü
că nu v’aţî mal pierde timpul, a mâsgăli la hârtie!
— Sub acesta notă este lipită cu gumă nrmätörea
poesiă pe care o transcriu in tocmai după ctim e in
album.

La Tine.
Sus p’a Cerului tăria mit de stele scênteézâ,*)
Numai stéua vieţii mele e ’nvelită de nori grei;
Yiaţa-’ml pasă cu grăbire, pasă ca uă scumpă rază,
Câtrë vecinica uitare, printre aburii ceşti rëï!
Viaţă tristă de uă oră, dute pasă cu grăbire
Şi spre cel etern te-aventă cu ardórea ta de foc!
Căci puçin puçin më costă de a lume! nălucire:
Tot ce simţ e suvenirul acelui încântat loc:
Unde buza-’ţl aromată
Vocea-’ţl sublim modelată
Invëfaiü ale iubi!
Sper insë că veolnicia ce chiar pe Saturn supune
Al t.ëü foc, a ta iubire, a ta sublimă credinţă,
Nu le vor mişca vr’uă dată — şi că pen’ să va repune
Sucul din corpu’ţî de angel, din intréga ta fiinţă:
*) A se vedea notele delà fine.
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îmi vel păstra suvenirea
• Şi nu’ţl va-’nceta iubirea
Pentru cel ce te iubi!

Ast-fel trec cu liniscire a munduluî barieră,
Te voiîî ascepta cu doru-’mi in alt aer, alte hunt,
Ş’acolo in. incân.tare repetaţi-voiu a mea belă
Amorul meu fără termen — şi faclă cu corescî numi:
Martoră D-deirea
Tu vei fi etern’-a mea
Ş’i-’ncântarea, fericirea
P. Zileşanu.
Nu ne vor msiî inceta.
Simian visionär! Me va aştepta in Ceruri! Călă
tori ă sprâncenată, dacă iî place acostă călătoria !
Ce bine m’a sfătuit neneca, se nu me iaü dupé
visători carii trăiesc in ilusiî ca şi când viaţa ar fi po
sibilă numai cu vorbe dulci! Mai bine preferam câte-va
sute de- galbeni, saü cél puç.in uă giuvarica frumosă,
de cât aceste expresii late, sfarăi tore.
Sunt de trel-dccl de ani trecuţi, lumea inse nu’ml
dă mal mult ca 2Ő.
Ce bucurie pd n éné ca şi Silivestru, cari ’ml pro
rocesc Cit voiu vedea in Curêrid prosternându-se la piciórele mêle pe cel dintâi u puternici aï d il el, şi adecă
pentru-ce nu s’ar întâmpla acesta, când cel mal înţelept
dintre omeni, Socrate, era dintre intiniil curtezanei Aspasia, nişte pigmei in comparaţie cu acest colos al cuge
tare!, pcntru-ce nu s’ar considera fericiţi de intimitatea
ZulmeîP' Să fiú eü óre mal pro jos de Aspasia? Nu
cred acesta şi pentru a’ml dovedi mic insă-’ml ceea-cc
sülit-in stare, voifi profita de prima ocasiă de a încă
tuşa in lanţurile mele pe primul Ministru ce-’ml va că
Z.
dea in mâni.

\
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lS6x Februarie 27.
De multişor nu am deschis scumpul meu album.
Deja cinci s’audus, numeri! şese sépte şi 11 sunt p’a-própe
-de a’i urma şi ar face bine. Mai cu séma îio. 11 ar pu
tea să se grăbescă; patru mii galbeni tocaţi şi trei mii
puşt de uă parte şi el intr’uă stare de schelet, socotesc
că sunt destule motive pentru-ca să së grăbescă a pleca
să ţie fratelui seu de ürít. Iï voiü căuta certă şi e
uşor, voiii pleca la Silivestru la mănăstire şi aşa c de
mult de când më tot invită !
Z.
Aci së termină grozavele note intime pe cari le
arn citit in albumul Zulmeï, album din care la acest loc
lipsesc şeptc-spră-dece pagine, cari só ved smulse cu
violenţă, căci ici colea së mai vede câte uă mică remăşiţă din foile rupte. Efectul ce a produs asupra intregei mele fiinţe, citirea acestor spăimântătore note
• este inexprimabil. Simţit’am că uă lovire de trăsnet
-care mï-a înecat respiraţiunea şi mi-a întunecat vede
rile. Fuiu nu înmărmurit, acestă espresiune este prea
serbădă pentru a exprima exact starea mea morală, dar
adlitteram sdrobit, nimicit.
In acestă stare de prostraţiune, care a durat delà
nóö orc sera şi pënë a doua di, m’a găsit vcrul meu
Anastase, care s\a speriat de marea schimbare ce së fă
cuse in tótă fiinţa mea.
— Dar pentru D-deii ce ţi-s’a intêmplat vere Iraclie më apostrofă el?
Cuvintele sale avurë asupră-’mî efectul unei commoţiuni electrice, care më scudul in totă fiinţa mea. —
Vëduiii dulcile ilusiuni ale sufletului meu spulbe
rate, credinţa mea in amorul meu batjocorită, sdrobită.
Më simţiiti nenorocit cu desăvîrşire şi in adevër
•ce nenorocire póte fi mai mare, mai complectă de cât
aceea de a te vedea înşelat, trădat mişelesce de fiinţa

*

i

I

.-1

104

pentru-care ai fi dat ultima picătura din sângele teu
pentru a’-ï evita uă lacrimă, uă neplăcere?
Drept ori-ce rëspuns la cuvintele vëruluï meu, din
ochii mei pornirë dóuö siróe de lacrimi şi mâna-’mî care
era încleştată pe fatalul album, îl lăsa së cadă la pi
ci orele lui. Anastasie îl ridica şi ca prin instinct îl des
chise î?i incepu a-1 observa, a-1 foileta şi ajungend la
notele Zulmei incepu a le mânca cu ochii, atât le citea
cu aviditate.
Pentru-cc ore când suferim in taină, când nu avem
cui divulga durerea ce ne dobóra, suferinţa nôstrë e mai
oribilă, mai aprigă ? iar când durerea nôstrë e împărtă
şită de fiinţele ce ne sunt scumpe, pentru-ce óre sufe
rinţa nôstrë devine mai puçin intensă, mai suportabilă?
Së fie acesta din causa că in realitate durerea
nôstrë simţită fiind şi de un altu se diminuă rëmâind
in inima nôstrë uă porţiune mai mică din suferinţa ce
încercăm, sau că egoismul acest demon al sufletelor
nôstrë să bucură de durerea ce vede născându-se in sómănul nostru şi acestă bucuriă neutralisând durerea,
face să simţim mai puçin suferinţa nôstrë?
Orï-care ar fi explicarea acestui fenomen, e cert
că cu cât vërul meu Anastase devenea mai sumbru,
apoi mai trist şi in cele din urmă mai desperat, cu atât
intensitatea suferinţei mele scădea.
încetul cu încetul óre-carl forţe îmï revenirë,
spiritul meu să lumina şi deveniiu in cât-va stăpân pe
simţirile mele, ast-fel că la exclamaţiunea, .Oh miserabila infamă, ce scăpa vërului meu când parcurgând no
tele Zulmei, se convinse in ce satanică cursă şi el era
căclut, eu putuiîi . a-1 atrage in braţele mele incercându-më a-1 consola, cu tóté că insu-mï avém mare tre
buinţă de consolare, pentru-că in inima mea römäsese
uă rană adîncă care nicï ad! dupë trecere de doi ani
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ancă nu s’a vindecat şi nu aş putea predice epoca când
suferinţele mele vor lua sfârşit, daca cănd-va vor lua
un sferşit, atât de teribila fost’a lovitura Çce am primit.
Numai aceea carii s’ar găsi in posiţia mea, vor
infelege că nu e durere mai mare, suferinţe mai crude,
mai sfasietóre, mai fără nume ca durerea şi suferinţele
ce am încercat eu! A fi batjocorit şi trădat de fiinţa pe
care o adorï pênè la idolatriă, este cea mai oribilă din
tre suferinţe!
— O, scumpe vere Iraclic, rosti intr’un târdiu
Anastase, in ce cursă satanică am câdut!
Pentru-cine sacrificat’am cei mai frumoşi ani ai
tinereţelor mele ? Şi un plâns amar îi innecâ vocea.',—
Tote recriminaţiunile acum sunt de prisos tï diseiü eu.
Ceea-ce suferi tu, sufer eu indoit pentru-că tu eşti mai
tênër şi vigórea tinereţii este un puternic scut contra
durerei. Nu tot in astă posiţiă sunt eu care am trecut
peste anii Juniei şi la care durerea şi suferinţele nu
pot fii neutralisate de ilusiunile pe carii nu le mai am
şi de aspiraţiunile carii îmi lipsesc.
Sufletul meu s’a îmbrăcat in linţoliul conscernaţiunei din momentul ce am cunoscut sufletul acelui de
mon şi hotărîrea mea este luată. Mè voiü retrage intr’uă Mănăstire pentru a’mî espia pöcatele unei vieţi
nesocotite dacă nu criminale, căci am fost sau nesoco
tit, sau criminal, o prea iubitul meu vèr, aliindu-më cu
femeea care prin nepăsarea ei a omorît pe un frate iu
bit, iar tu care nu ai de a-ţi imputa de cât uă slăbi
ciune, vei căuta in studiî, in voaj uitarea unei fiinţe,
care nu merită de cât dispreçiul sufletelor nobile şi ge
neröse ca al tëu. Itt cer insö un serviciu, prin care
póte chiar vei câştiga forţe pentru a uita pe acel de
mon; îţi cer sô rupi masca acelei fiinţe periculóse societăţiî şi pentru acest scop te rog să iei acest fatal
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album, sa cauţi a-1 pune in scrin la locul seu de undeTain luat pentru-ca densa se nu presupue lipsa lui, ast
fel vei putea urmări noile curse ce va întinde şi o vei
demasca când te vei simţi destul de forte pentru a o
face fără pericul pentru tine. Din când in când më vei
anuncia şi pe mine de resultatul descoperirilor tale,
adresându'mî epistolele tale la mănăstirea Gliighiu unde
chiar in cursul septëmânei acesteia më voiţi stabili. —
Anastase îmi promise că îmi va satisface cererea şi
inbrăcişendu-nc cu sinceră afecţiune nc-am despărţit.
Chiar in cursul septëmânei am luat tote disposiţiunile pentru stabilirea mea in mănăstirea Gliighiu unde
ani sosit Sâmbëta sera şi unde m’am călugărit, sunt
acum aprópe doi ani.
HI.
Scriind aceste rendurî cugetarea mea să îndreptă
asupra trecutului şi examindză cu inparţialitate circum
stanţele cari ni’au condus in acest sânt asii, pentru a
găsi marea mea vinovăţiă care ar putea legitima teri
bilele suferinţe ce am încercat, dar sunt nevoit a măr
turisi in consciinţă că altă vină nu îmi găsesc de cât
aceea de a fi iubit cu tot focul unui suflet pasionat uă
fiinţă pe care o eredéin tot atât de nobilă, pe cât era
de incântâtôre.
Sciam că Zulma fusese nepăsăt6re la mortea fra
telui meu, dar cine putut’ar fi presupune cursele în
tinse adoratorilor sëï, intre cari fusese şi fratele meu?
Ş’apoi dupë încetarea din viaţă a fratelui meu eu am
părăsit ţâra, absentându-më opt anï in streinëtate, aşa
că la intórcerea mea când am revôdut pe acea femeeă
fatală la bal la D-nu Ionicescu, trecutul cu nenorocirile
sale era pentru mine numai uă slabă amintire, totu-şî
nu voiesc a-mî legitima purtarea care a fost nesocotită

107

— căutând cunoscinţa unei curtezane, care ca tóté cur
tezanele trebuia să sciu că nu póte avea inimă şi in
acesta consistă erórea mea şi şi erorile adese au conse
cinţe mai grave de cât crimele chiar. Esemplu viu sunt
insu-mî eu care am suferit amar consecinţele unei erori
de tinerefă.
Consciinţa mea e insë liniscită pentru-că găsesc
că intenţiunea mea in alianţa mea cu acel demon a fost
curată, nevinovată.
Orï-cine va citi manuscrisul meu, e rugat prin urmare
să nu me osöndescä mai in-ainte de a judeca matur că póte
nu s’ar găsi ten er care së nu cadă intr’uă cursă întinsă
cu uă măestriă diabolică, de cea mai satanică femeiă.
Şi voi legiuitori cari votaţi uă sumedeniă de legi
inutile cugetataţ! verî-uă-dată la femeia care are drept
dogmă a jertfi unei religiun! infernale cele mai caste
fiinţe, pe cei mai viguros! fi! ai Patriei? . . .
IY.
Dupe un an şi dece Iun! petrecut in cea mai com
plectă isolare fără nici uă sciinţă despre rudele şi ami
cii mei, pentru-că in tot acest spaciu de timp nimeni
nu m’a visitât in asilul ce mî-am ales şi nimeni nu mi-a
scris, adï in fine in diua adormirei sf. Ión Evangelistul
a anului 186y am avut rara bucuriă de a primi delà
vërul meu Anastase uă epistolă, prin care îmi arată că
demonul îşi continuă meseria intindênd mereu la curse
tinerilor fără experienţă ; că silinţele sale de a demasca
pe acestă furiă de cea mai rea speciă a rëmas infructuóse, pentru-că acelora câtrë cari! s’a încercat ale arëta
adevërul in privinţa ei, Tau luat in bătaiă de joc, taxându-1 uni! de calumniator şi alţii, de Igelos. Tot ve
chia istoriă a omenirei, lumea vrea să fie înşelată şi pe
acela care îi face bine nu-1 iartă nie! mort. Dar că in
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ceea-ce îl privesce pe densul pot fi asigurat ca a scă
pat cu desăvîrşire din cursa acestui demon şi in ace
laşi timp îşi inplinesce promisiunea ce mî-a fost dat la
despartul nostru, trimiţendu-ml in copia exactă câte-va
note intime pe carii le-a copiat numai de câte-va dile
din fatalul album pe care îl aşezase la locul seu dupé
recomandaţiunea mea.
Trec in jurnalul meu şi aceste note in speranţa că
póte vor folosi acelora cariî vor avea ocasiunea de a
citi manuscrisul meu.
Y.
In frontispiciul notelor ce urmez» să află, glăsuiesce scrisórea vörului meu Anastase, un portret iară
cruce şi fără numör, este portretul junelui Radu S. Nópteş, iar de desubt se vöd scrise cu uă mână tremurătdre
aceste cinci litere: „A. c. c. 1. Z..!?“*)
Iată acum şi acele note ce mï-a comunicat Anastase. —
Iraclie.
186y August 13.
Pentru a doua oră in viaţa mea mö simt neliniscită in faţa unui sentiment de care mî-am rîs pănă adl !
Dar ce deosebire colosală intre ceea-ce am simţit in
frageda mea etate pentru Constantin şi intre ceea ce
simţ astădl! Un foc infernal îmî dogoresce inima din
momentul ce ochii lui mari şi expresivi au intelnit pe
ai mei! Să fie acesta amorul?
O ! pentru-ce sórta mea cea bună nu m’a poprit
de a merge ieri la Şosea?
Yine cineva ....
Z.
*) Amorule ce cauţi la Zulma.
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186y August 25.
Ce concurs do circonstanţe nenorocite! Silivestru
dosit, neneca bolnavă. Tóté obiectele din mănăstire şi
giuvaoricaua mea ridicate de minister şi ca culme a
fatalităţei, acest sentiment indomptabil care më tine intr’uă surescitaţiune febrilă, care ’mî muşcă din inimă,
din suflet; îmi agită sângele şi ’mî produce uă langóre
neinţelesă pënë adî. Datoria mö cmamä la neneca care
e bolnavă şi acest sentiment më opresce ca să-l mai
vëd pe el ! Dar unde ? Dar cum ? Sciu că este funcţio
nar la minister, dar cu ce ocasiă, cum, eu uă femeeă
şi cu ce pretext m’aş duce să-l vöd? Şi dacă îl voiţi
vedea şi dacă më va despreţui şi probabil că më va
desproţui, viaţa mea, O! Dumnedeule, acum simţ, acum
vëd cât e de inpură şi el e pur, ochii tëi, da, ocliiî tëi
o! Roptcş ’mi-au spus acesta! Ce më voifi face o! Dum
nedeule? Dumnedeule! ... Şi nu am pe niminî, de cât
pTiă nenorocită mamă in agoniă. Ce së më fac, ce sô
Z.
më fac!
lS6y August 26.
Ce pótc fi p-cesta nu inţeleg! Tóté principiile nenecliiî, uă rară grccă din fanar, pe carî le-am aplicat
de la etatea de 15 ani nu’mî folosesc nimic ! Chiar bóla
ei, më lasă indeferentă şi caut şi caut mereu ocasia să’l
intêlnesc! Da, Radule Ropteş, dacă când-va vei avea
cunoscinţă de ceea ce së petrece in sufletul meu, vei
putea rîdc, dupë cum ’mî spunea neneca că rîd toţî
bărbaţii de slăbiciunile femeilor când simt că sunt iubiţî, vei putea rîde de suferinţele in carî më tăvălesc,
cum së tăvălesce nenorocitul epileptic pe patu-’i de du
rere ! Iadu cu tóté furiile sale îmi smacină tóté mărun
taiele si focul ce më arde este in tocmai focului ghec-
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nei in care am cetit cil sè svilrcolcsc nenorociţi] locui
tori ai Tartarului.
Nicï un minut de odihna sufletul meu nu mai are,
de când ochii mei a intelnit ochii tei ! Lacrimi de foc
topesc ochit mei şi peptul meu sô sufoca de dogorea
ce me consumă! Ce se fac, ce sö fac o Dumnezeule?.!
Sîrmanul Paul ! acum simţ tot adevărul sentimen
telor sale atât de dulce exprimate prin poesia ce mî-a
trimis in-aintea morţei sale ! Şi eu nu am demnat nici
măcar sä merg a-’l consola.
Z.
O D-deule, D-deul meu, aibî indurare !
186y August 27.
Da, nu mai am puterea, chiar dacă dispreţul ar
fi rcsplata acestui amor care ine inncbunesce ine voi ft
duce la densul d’a dreptul şi *mï voiü astâmpăra cel
puţin sufletul cu vederea lui! Am vorbit cu pretena
mea Zoe căreia multe servicii ’iam făcut ! Mî-a spus că
’i arc cunoscinţa, că a fost pretenă cu măsa ! Ce feri
cire pe mine când îl voiü vedea. Dar când ’1 voift
apropia 0! Dumnezeule!
Z.
VI.
lS6y August 2S.
Ce fatalitate! De trei ori Zoe a fost la densul şi
nici uă-dată nu Ta putut intêlni! Şi nicăirî nu l’ani pu
tut vedea. Pare că un blestem mă urmăresce! Ce am
făcut o D-^eule ca să sufer atât?
186y August 29.
D-deule, D-deul meu iartă-raă, sau mă sdrobesce
cu puterea ta. Tu sei, o D-(Jeul meu viaţa mea şi sei
că pe niminî nu am avut să mè indrepteze pe drumul
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cel bun. Acea miserabilă pe care o credem de muma
a mea şi care numai când a simţit câ viaţa i să stinge
mi-a mărturisit că ea nu c mumă-mea, că mumă-mea
este acea fiinţă angelică din tabloul ridicat de Minister,
tu sei, o D-deul meu, că ea a făcut din mine aceea ce
sunt. O D-deule, dă-mî putere să aud tot ce miserabila mî-a promis să’mî descopere, sau sdrobesce-mă ca
se sfârşesc uă existenţă ce mî-a devenit mai insupor
tabilă de cât mórtea pe care o doresc din tot sufle
tul meu !
Z.
VII.
lS6y Septembrie 5.
Da, peste dóuö ore me voiii duce la el, la isvorul
vieţii mele! lî voiţi cere consilii in afacerea obiectelor
ridicate de Ministeriu. li voiii arăta nenorocirea ce
plană asupra-’mî, cum pănă in versta acesta n’am cu
noscut ce este o mamă; cum am credut că acea mise
rabilă de Aristeia e muma mea ! Cum viaţa mea începe
numai din diua in care — ochii săi a privit in ochii
mei, când raiul cu tote deliciile ce limbă omenescă nu
le pete spune, a apărut vederilor melc! Voiii face totul
ce arta şi experienţa m’au învăţat spre a’l putea dacă
nu lega de mine, cei puţin face să nu fugă de mine!
Sau mai bine, nu voiii face nimic, din ceea-ce am
făcut pănă adî, ’i voiii deschide sufletul meu cum am
deschide uă cameră in care el să potă vedea tot ceeace există şi din trecut şi din present, pentru-că să va
. putea încredinţa că amorul meu pentru el e mai mare,
e mai sfânt decât să’l p0tă mânji tóté fără delegile mele
trecute. Voiii scrie confesiunea cea mai sinceră ce s’a
scris de când lumea există numai spre a’i putea dovedi
că prefer iubirea lui in-aintea a orî-ce fel de relaţii, de
avuţii şi de orî-ce consideraţii sociale, şi cum el e forte
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inteligent pote, sper, că va înţelege că am fost victimă
mai mult de cât actóre a unei vieţi infame ! 0 ! Aristcio, 0! Silivestre, blestemată fie memoria Yôstrë!
0 ! Clierubină, prea scump sânge din sângele meu
de ce nu ai trăit ca să nu remân isolată in tocmai spi
ritului rëului care nu are ca şi mine pe nimini care să’l
Z.
compătimescă !
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X.
In care së póte vedea inpresiunea ce a făcut
asupra celor doi prieteni cetirea manuscrisului.

rozăviă, teribilă grozăvie clise Athanasie
când Radu terminase cu citirea manu
scrisului şi accentul cu care pronunciă
PT
aceste vorbe së vedea cu multă greutate
T
scăpat din pieptu-’i ce era agitat de un
f&ßßf plâns iute, sfâşietor ! Sîrman frate, adï nu më
mir că ai murit, ci te plâng şi ’mî va fi scumpă
memoria ta. Yoiti reabilita iubirea ta in inima
mea şi voiîi plânge asupra nenorocitului tëu
destin! O! Radule, scumpul meu amic şi frate,
i
mi së parc că visez, mi së pare că eşti lângă mine nu
mai in vis şi më tem, mult më tem să nu më deştept
ca së te perd!!
Ru te voi ii acusa in nicï un cas, dar mî-e târnă,
mult mî-e tdmă să nu te smulgă delà iubirea mea, căci
multe sciam de acea femeiă, dar o! Dumnezeule, cine
ar fi putut crede, cine ar fi putut visa măcar că ar pu
tea exista atâta monstruositate in inima unei femei ? !..
Pe D-deul meu, urma Athanasie din ce in cea mai
animat, dacă te voiîi perde şi pe tine, o taiü cu mâna

mm
mm

■

114

mea şi întâmplase orî-ce ! Nu voiu fugi nici de scandal,
nici de justiţia!
— Fi liniscit, scumpul meu amic, respunsc Radu
cu un ton de siguranţă care nu scăpa lui Atlianasie, nu
më vei perde şi nu mô vei plânge cel puţin din astă
causă.
S’apropie timpul in care më vei cunósce căci
trebue să’ţî mai declar că ancă nu më cunoscî.
— Să dea D-deu scumpul meu, ca temerea mea
să fie ca a acelui căpitan de corabiă care vëdênd semne
de furtună, îşi ia tóté precauţiunilo, dar in-ainte de a
da comanda de pericol. vede că cerul s’a înseninat şi
furtuna sboră pe alte tërîmurl şi el de bucurie să pune
la mesă cu omeni sëi ; më tem insë pentru tine, căci
acel amor descris — pare un ultragiu adus bunei cre
dinţe şi uă cursă măiestrită pentru a se putea face stăpână
şi pe viaţa ta ca şi pe a acelor nenuraërate victime de
cari ş’au rîs dupë ce le-a secat viaţa şi punga, aduţî
aminte tot d’auna de fratele meu Alecu şi de simianul
Iraclie !
Mai mult de cât îţi incliipucsct îmi aduc aminte,
response Radu cu un ton grav — şi de Alecu şi de
nenorocitul Iraclie şi inima mea simte ancă uă durere
şi mai sfâşietore prin lipsa amicului meu Zilcşanu. Dacă
aş uita pe Alecu şi pe Iraclie, continuă apoi cu aprin
dere, nu voifi putea insë nici uă-dată uita pe Paul şi
in ochii sëi dôuë lacrimi lucirë ca martori a unei tăcute
si profunde dureri.
— Aşa dar, (Jise Atlianasie, dupë un moment de
cugetare, nu te temi de cursele acelui demon? Nu te
temi că acea confesiune care s’a pregătit pentru tine së
te potă smulge delà iubirea mea şi delà datoriile tale?
O ! Radule, iubitul meu, eu ancă tot sunt neliniscit pentru tine pentru-că numai din notele ei privitóre
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la tine şi am simţit mii de săgeţi înveninate, mii de
periciile grozave ce te ameninţă!
Te-am privit cu băgare de semă când citeai acele
note si nu voiesc a te sup era, dar mi se pare că sufle
tul tëu së intereseză de acel demon, că inima ta crede
in sinceritatea unui amor nesincer. Ce va fi óre când
vei citi acele confesiuni? Mô tem, mult më tem că nu
vei putea scăpa din cursa ce ea îţi întinde!
— Ancă uă-dată îî repet, scumpul meu, dise Radu
cu fermitate, îmï pare rëu că nu më cunoscT şi fiind că
te vëd neliniscit pentru viitor, îţi promit un lucru ; îţi
voiîi trimite fără a citi un rend măcar, confesiunile Zulmei aşa cum le voiîi primi din mâna ei, dacă numai
îşi va ţine hotărîrea de a’mî da aceste confesiuni.
In aceste vorbe cei doi amici iesirë din salonaşul
Otelului Europa, së urcarë in căruciorul de poştiă care
deja îî aştepta şi căruciorul ca uă vijeliă apuca pe dru
mul Buzoului.
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XI.
In care së va citi uă Epistolă explicativă
a Iul Nóptes.
I.
Z incï-spra-dcce dilc trecuse delà reintórcet rea lui Radu in Capitală, când Athanasie
y Rămulcescu primi delà densul Epistola
•a / urinatórc:
v
Bucurescî, Martie 23 186z.
Scumpul meö, mult dorite şi tot d’auna
neuitate amice!
Apuc condeiul cu mare dorinţă pentru a’ţî
scrie. Mai in-ainte de tóté doresc din inimă ca
acésta epistolă şi multe ancă să te găsescă in
dep’ină sănătate; eu sunt sânètos şi pot dice
vesel. Mö veï întreba de causă, sigur. Nu cred insë
ca së o poţi presupune. Află dar că demonul ş’a ter
minat cariera. Mâne vei primi şi confesiunile pe carï
le-am primit numai a seră şi ţi-le expediez din causa
lipsei de timp mai târcjiii de cât acestă scrisóre, tară
a’mî permite să citesc uă literă măcar atât din causa
că tî-am promis acesta, cât şi din causă, îţi mărturisesc
pere ruşinea mea, că me tem de .a le citi.
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Spre a fi insë clar înţeleg că trebue să fiu maî
puţin laconic. De aceea îmi iau libertatea a începe
delà început ca së pot să te fac a cunósce in deplină
tate atât motivele relaţiunilor mele, cât şi resultatul
silinţelor mele.
îţi aduci negreşit aminte că in-aintea plecărci D-tale
la Brăila, de unde apoi aï fost transferat la Iaşi, intr’uă
di de Duminecă m’aî aşteptat cu mésa pënô la 6 Va ore
fără ca eîi să viu. La 7 pe când ieşeî m’aî zărit in
tr’uă birjă, gonind dupë cum dicéï, uă căprioră. Era
Zulma, fără insë së sciù eu cine este. Yëdusem pe
acâstă fiinţă satanică din feréstra D-luî Ionicescu la care
eram şi in adevër am simţit uă puternică inprcsiune.
D-l Ionicescu mî-a băgat de semă şi mî a dis cu un ton
ce mia părut straniu: „bagă de sémii copile, nu
prea te ocupa a privi acel Yasilisc căpotc
să mori."
M’am roşit şi nu ;î-am respuns nimic. După câte-va
momente am plecat, insë fiind forte indispus, am făcut
semn celui dintâiu birjar liber şi urcându-më in birjă,
’î am <}is : la Şosea.
Eram intr'uă cotitură aprópe de rondul şoseliî, am
apucat la drépta, faţă in faţă venea uă altă birjă in
care era Zulma.
Am simţit inima bătendu-mi-se maî cu tăriă. Şi
pentru-ce óre, vei crede că un amor teribil din prima
vedere m’a săgetat in tote simţirile mele, in totă fi
inţa mea ?
Te inşelî! Ascultă şi judecă.
In-ainte de a te cunósce pe D-ta, pe când invëjam
âncă la Craiova, făcusem cunoscinţa luî Paul Zileşanu
care de şi maî in etate de cât mine, din causă că fu
sese mult timp bolnav era in aceeşî clasă cu mine. Era
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de un temperament forte violent, insë pe atât de bun
şi generos pe cât era de iute. Tatăl sëu era mare
proprietar, dar ţinea cu arendă şi uă moşiă a Statului
in plasa unde e şi proprietatea tatălui meu.
Vacanţele tot d’auna le petrecem inpreună, când
la ei, când la noi. înţelegi dar că s’a stabilit intre
mine şi el uă adevărată simpatliiă, cu atât mai puterică
cu cât că prin venirea nóströ in capitală numai noi eram
in clasă din acelaşi judeţ. Ne iubém in adevér ca fraţii,
iubire ce crescu cu versta nóströ intr’atât că ajunsesem
a fi nedespărţiţi. Ne numéu Orest şi Pylade.
In al doilea an, dupë venirea nóstrc in Capitală,
amicul meu avu nenorocirea să intelnescă pe Zulma.
El o iubi cu tot focul unui suflet simţitor şi iubirea îl
duse in mormânt. El a murit inse pe braţele mele şi
’mi-a lăsat ca sfântă moscenire, pe lângă suvenirea sa
neştârsă din sufletul meu şi datoria de a’l resbuna şi
pentru-ca nu cum-va să uit acésta datoriă, prinxdóuö
rânduri scrise de mâna sa când agonia era aprópe să
incepă, m’a conjurat pe viitorul meu ca să-’l resbun.
Eram atunci in adolescenţă nu avem de cât dóuödecl şi doi de ani, Zileşanu era de dôuë-decï şi cinci când
ş’a dat sufletul in mâinile creatorului.
Delà mórtea amicului meu şi sper că eşti convins
cât numele de amic este de sfânt inimei mele, şi pëuë
in diua când m'ai aşteptat cu masa, sau din causa stu
diilor, sau din causa tinereţii mele, nu numai că nu
m’am ocupat cu idea de a rësbuna pe amicul meu, dar
D-deti sa me ierte, pot dice că acesta ideă adormise
chiar in memoria mea.
Câtc-va dile in urmă, la 30 August anul trecut
eram ca tot d’auna la D-l Alexandru Ionicescu la şosea
sau
fiind onomastica sa. Era mai mulţi cunoscuţi
amic! de <li, ori de căciulă cum së mai numesc. Am
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petrecut de minune, Intre alte toaste, D-l Ionicescu
ridicând paharul toasta in chipul următor:
Yé urez amicii mei la toţi, cel mai mare bine ce
D-deîi póte da unui muritor, un amic sincer! Da, ami
cii mei, cel mai mare bine ce putem avea in acesta
lume plină de miseriî, este un amic sincer, care te con
solă la nenorociri, te ajută la inpasurï, in sinul căruia
îţi verşi tot focul, tóté secretele pe cari nu le poţi con
fia unui tată, unui frate, unei soţii! Yö urez dar acest
mare bine la toţi şi beii in sănetatca amicilor, trăescă
amiciţia !
Acest toast avu darul de a deştepta în mine uă
lume intregă de cugetări. — Amintirea amicului meu
omorît mişelesce sö ridică in creerii mei plină de flacftrî, golii păharul pene in fund la suvenirea lui şi fără
chiar a’m! lua adio mö urcaiu in birjă ca şi când eram
inpins de un vîrtej.
Sunt mulţi carii îşi rîd de semne bune şi rele.
In privinţa acesta tot d'auna am fost fatalist. Când
m’apropiam de rond, faţă in faţă, întâlnesc pe o femeeă
elegant investită, alături cu faimosul artist Lucian. Era
aceeaşi femeeă ce făcuse in dóuö rânduri atâta inpresiă
asupra mea. Nu o cunosccm, întrebai dar pe birjar şi
el sö miră de nesciinţa mea. Plecasem cu hotărîrea de
a întâlni pe Zulma şi a odichni in orï-ce chip memoria
amicului meu! Era ea! Un trăsnet dacă m'ar fi lovit,
nu m’ar fi sdrobit mai teribil ca vederea acestei femei.
N:am sciut şi nu sciu pe unde m’a dus birjaru
atâta eram de pre-ocupat.
Acesta a treia întâlnire fu pentru mine punctul de
plecare a unui plan gigantic ce’mî făcui.
Pe când pusesem totul la cale ca sö fiu introdus
la Zulma, in cjiua de cincî Septembrie, adică peste şese
dile avui buna fortună ca Zulma sö vie la mine intr’uă
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afacere de mare interes pentru densa, dar care póte era
numai tin pretext de introducţiune la mine. Orï-cum
ar fi. destul ca. relaţiunile cele mai intime fure urmarea
acestei visite ce’mî făcu.
Dupe trei luni de cjile delà stabilirea intimităţei
intre noi, prin cele mai tinere preveninţe, prin cea mai
perfectă prefăcută purtare, abia am isbutit se fac pe
Zulma să’mî deschidă puţin inima sa.
Şese luni de cjile in continuu am fost in relaţiune
cu acestă femecă şi cu totă dibăcia planului meu, o
mărturisesc am avut momente in cari mô temem de
mine insu-’mî. — Ajunsesem a crede că uă patimă te
ribilă colcotesce in sufletul meu. Mô întrebam adese:
óre nu sunt eu care in legarea acestei intimităţi nu am
avut alt scop de cât a rôsbuna pe amicul meu omorît
mişelesce? Avem momente in cari venera la ideile cele
mai extravagante. îmi dicém : acestă femecă are inimă,
dar bănui tore prea mult, nu a putut nici uă-dată a şi-o
deschide. Din acest punct fals plecend ajungem la uă
mulţime de proiecte, unul mai periculos de cât altul.
Ast-fel uă dată propusesem Zulmci să plecăm in streinutate, unde necunoscuţi de nimini, vom duce uă viaţă
de ângerî. —
Ea primi şi eu eram aprópe do a cădea. Circum
stanţele ulterióre inse spre norocirea mea, nimicire acest
plan periculos. —

in.
Intr’uă seră pe şosea intêlnim pe D. Relescu.
îl cunosci, o intrebaiü intr’un chip ce vedea gelosia? Da, ’i fu respunsul şi cu accentul cel mai natu
ral din lume.
— Să dice că Tai avut la picidre!

!
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— Sa dice că şi pe D-ta te am, îmi respunse cu
un ton batjocoritor.
— Y a sß dică stau intr’uă liniă cu D-l Relescu?
— Şi cine ’ţ! a spus asta, ’m! reflecta?
— Dar bine uitaşi ce dises!?
— Nie! de cum.
— Aşa fără mine ancă ai putea fi ca şi fără Re
lescu ?
TJă posomorîre teribilă, cum nu mai vßdusem la
ea, înveli faţa Zulmei in urma acestor vorbe. Acesta
s’a petrecut pe la jumßtatea lunci a şcsa a relaţiilor
nóstre.
— La ce te gîndesci? o intrebaiü.
Ea nu’mî dete nici un respuns. O întrebai a
doua, a treia-oră şi nici un respuns. Ne am intors a
acasă. Ea s’a culcat şi in nóptea aceea a avut un tre
mur teribil, apoi friguri cari au durat dece dile.
Cele mai tinere îngrijiri, cele mai intime asigurări
de totă interesateţa mea nu m’am ostenit nici un mi
nut de a i le da. — Ajunsesem sè ine identific cu
rolul meu.
Jucam aşa de bine pe amorezatul, încât erau mo
mente in cari mai credém că am slăbiciune de Zulma.
Atunci a fost când *iam dis: ved! angolul meu, die! că
ţii la mine, die! că mS iubesc! ! şi ... .
— Şi ce, me întrerupse densa, cu un ton de flă
cări? Ce? ce vrei, spune?
— Nimic angolul meu, de cât că nu te-ai gîndit
nie! uă-dată să mß asigur! ....
— Cu ce ? cum, spune uă-dată că mß omor! !
— Şi nu înţeleg!? Ah! ce crudă est!!
— Nu, nu înţeleg! spune îm! dise ea, cu uă voce
din ce in ce mai ridicată. Spune, te rog!
— Ei bine, nu mß iubesc! de sigur dacă nu mö

123

înţelegi ! ! Tu sei, continuai, că cu faţă cu lumea nu am
alt drept la tine, de cat Relescu şi la acest nume dëdui
vocei mele accentul gelosiei şi nu vroiţi să fiu nenoro
cit şi aş fi dacă ar rêmânea in sufletul meu convincţia
că tu mö preruescî numai atât.
— Ascultă, îmï clise ea, şi vocea-i era de uă gra
vitate ce nu mai observasem pêne atunci ; Ia bine séma
la aceste vorbe ce clici. De când bărbatul meu a mu
rit, nu’mï a trecut prin cap astă ideiă. Pentru tine nu
aş elice nu, dar etatea ta şi etatea mea, câtă diferenţă şi
prin urmare, la ce ne-am expune, judecata-’! vr’uă dată?
— Am judecat, respunsei, şi sciu că slăbiciunile
sunt pentru ómen! şi omeni! iartă slăbiciunile. Dacă
avem adevërat amor unul pentru altul, atunci totul este
posibil !
— Bine, îmî clise, insë mai ântâi voiesc să te pun
in posiţiă d’a më cunósce şi dupë ce më vei cunósce,
dacă vei stărui ancă, voi fi fericită.
A doua di, ea îm! nara (cu un cinism ce’mï făcu
mult rëu), tote câte le sei şi câte inpreună le-am citit,
in memoárul călugărului. Acel suflu divin ce părea a
nasce in mine câte un moment in cursul relaţiilor mele,
cu acostă femeeă, acel suflu ce poeţi! îl numesc amor,
ce philosophia îl boteză cu numele de simpatiă — ani
mală, pieri cu iuţela trăsnetului ce dobdră şi ofilesce.
Remăsesem înmărmurit. — Zulma më privea cu anexietate ; ea-’mî întinse mâna, mâna-’i era rece. Mi së făcu
milă de acest demon.
— Ce dicî, Radule, më intrebà cu un accent de
uă nuanţă dulce ironică ? — Mai vrei lua pe Zulma de
nevestă?
— Cu totă inima, respunsei, insë cu uă condiţiă.
— Care, care, că më omorî?
— Să’mî probed! că më iubesc!, insë më tem!! . .
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— Spune şi totul ce’mî stă in putere să va face.
— Tot acel metal mişelesce câştigat, să-’l imparti
celor îndrept sau la săraci. Atunci ne vom cununa şi
vom trăi retraşi unul pentru altul şi sufletele nóstre vor
uita nenorocirile. Prin muncă şi prin amor vom putea
fi fericiţi.
— Intr’alt chip?
— M’aş crede un laş să mai trăiesc un moment
măcar lingă tine.
— Fie! să va face, inse condiţiă pentru condiriă,
dacă in urma citirei confesiunei mele vei dori ancă a
fi bărbatul meu ne vom cununa.
— Primesc mai din ainte.
— Se nu primescî!
— Primesc!
— Fie, vino in braţele mele şi D-cJeu se judece
pe miserabilit cari m’au făcut criminală.
O ! ce delicios este a fi lingă acela care este viata
vieţei tale!
O! ce divin este a strenge la peptul teu un alt
tu însuţi şi mai mult de cât tine pcntru-că totă viaţa
ta este in el şi fără el viaţa ta e un intunerec nenoro
cit şi miserabil!
Şi apoi intr’un chip maşinal cu ochii in ochii mei,
têrêndu-më cu mâna stângă spre scrin, cu drépta lua
un necesar din care scóse un manuscris ce era legat ca
uă carte, — ţine, 7mï dise, şi fugi! Mâne se ne vedem,
nu avu inse puterea de a\şî apropia mâna sa dreptă de
a mea, cartea ’i cădu din mână şi leşina. Acesta a
durat uă secundă, abia am avut timpul de a o reţine
ca se nu cadă.
— O stropii cu spirturi şi apă şi dupe ce îşî re
veni in simţiri, eşiî.
Sufletul meu avea trebuinţă de aer liber, mersei
?

I
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la şosea. A doua di dupe acesta scenă te-am intelnit
pe D-ta scumpul meu şi bun amic. Sei că am plecat
arabii la Iaşi.
IY.
Când m’am intors Zulma me aştepta cu neastêmper! Am găsit’o forte schimbată. Un fel de hotărîre
sinistră pare că i se citea pe trăsurile feţei.
— Pentru-cc m’ai părăsit atâta timp, fu primul
cuvent cu care me întâmpină şi apoi vedênd că nu prea
mö grăbesc de a o inbrăţişa, me inbrăţişa cu atâta pa
siune in cât am simţit ca un foc de care buzele mele
s’ar fi atins şi done siróe de lacrimi pornire din ochii
ci, primele lacrimi ale acestei femei a căror sinceritate
nu am bănuit’o. —
— lain explicat cum am putut mai bine închipuita
causă ce m'a silit a pleca cu graba, dar de altmintrelea
o prevenisem la plecarea mea şi ’i scrisesem din Iaşi
inse ecce-me reîntors, ’i clisei spre a nu ne mai des
părţi dacă in aclcver me iubescî şi dacă vrei se fi soţia
mea legitimă. —
— Dacă voi ii, response ea ca şi când ş’ar fi vor
bit sieşi, auclî dacă voiü, eu care n’am iubit nimic in
viaţa mea de cât pe el! Eu care nu am ţinut compt
de nimic in lumea asta in-ainte de al vedea pe el; şi
care de la vederea lui as vrea sö fiu pură ca fiul cşit
din maică-sa spre ai putea oferi tot corpul şi tote cu
getările melc lui şi numai lui. Dacă voiü! Audi dacă voiul
— O ! Scumpul meu Radule, sunt situaţiunî in carï
cuvintele sunt fără putere, de a exprima ceea-ce sim
ţim, in aşa situaţiu ne mö găsesc eu. Aş vrea se fiu
ceea-ce nu sunt spre a-ţi oferi numai ţie pentru t6tă
■viaţa tote comorile sufletului şi corpului meu.
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Sunt insë aceea ce ancă nu cunoscî cu tote cate
ţî-am spus in-aintea plecărei tale şi pentru-că sunt aceea
ce sunt şi nu pot aţi oferi de cât aceea ce am, voi esc,
am jurat acesta in sufletul meu, s0-ţi arët in tóta goli
ciunea viaţa mea şi numai dupë ce vei citi confesiunile
mele scrise [pentru tine, numai atunci primesc së aud
respunsul teu, pentru-ca nu voiesc së te insei pe tine
suflet al sufletului meu.
Acel manuscris ce ţi’l didesem in-aintea plecărei
tale, din causa leşinului ce mi-a venit a remas aici.
Eccë’l, ia-1, citesce-1 şi hotăresce. Te aştept cum aş
teptă prevenitul sentinţa!
A doua di Zulma me primi cu un fel de sfială,
ochii sëi scrutători căuta in ochii mei së cités că hotărîrea ce presupunea că trebue së fiu luat in urma citirei manuscrisului.
Ne vedênd in mine nimic deosebit ; éccë, ’mi clise
cu vocea ei de sirenă, am vêndut tot pentru ca să’ţî
pot dovedi iubirea mé'a nemărginită pentru tine. Te
aşteptam să vöd dacă trebue să pun semnătura mea pe
acest Contract şi ea îmi întinse uă hârtie, era un Act
de venzare al moşiei Coliba şi al caselor din Podu
mogosóe in preţ de 25 mii de galbeni.
învoiala acesta, ’i respunsei eu, ’mî face mult rëu
şi pentru a’i da totă asigurarea ce sta in puterea mea
îi luai frumosu-’i cap in mâini, o aplecai spre mine şi
pusei pe acea gură de un desen perfect douë din acele
lungi sărutări cari fac să nască in sînul celor ce le
primesc, tóté florile fericirei şi a le amorului!
In aceeşî di Contractul a fost semnat şi banii numërafï.
In a doua şi a treia di însoţite de Epistole olo
graphe ea a trimis pe la cei in drept sumele ce fie-care
avea să primescă.
-
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Abia s’a terminat acesta operaţiune şi teribila iu
bire de argint a lovit pe Zulma, cu tóté că ’i mai remăsese la cinci mii galbeni ce ’i primise delà Miridopulos şi care fiind dosit din Ţeră şi ne având nici uă
rudă pentru-că acea Aristeia murise, nu avea cui dis
tribui acesta sumă.
— Uă singură faptă bună ai făcut in viaţa ta şi
mi se pare că te căiescî Zulmo!
Dupe dcce momente de tăcere:
— j\le iubescî din t6tă inima ta şi cu tot focul
teu, me întrebă ca?
— Pcntru-ce ine intrebî, Zulmo?
— Nu sciu, dar un presentiment gróznic îmi agiteză simţirile. Când eredi să ne cunumăm?
— Pcntru-ce me întrebi . .. Zulmo ?
— Cum???
— Aşa ! !
— Nu ine iubescî dar, ai minţit?
— Tu did!
»
Ea mai mult cădu de cât sö lăsă in fotelul de care
sö rezima, capu ’i cădu cu scomot pe uni örül drept.
Leşinase. Am chemat pe femeea din casă şi recomandândui sö o ingrijescă am părăsit-o cu hotărîre pentru
tot d’auna; de şi sufletul meu, trebue se mărturisesc
era coprins de milă.
A doua di ’i am scris aceste rendurî:
Domnă!
Yci sei că nu te-am iubit nici uă dată şi nu te
iubesc! Am vroit numai să fac uă faptă bună, sö te
silesc a intórce nisce sume adeveraţilor posesori, dintre
.cari! uni! erau sö moră de fonie dacă nu făcem aşa.
Tot d’uă dată am resbuhat un amic pe Zileşanu.
Ai dis că îl iubescî şi ai minţit. lai stors sănetatea şi
. punga şi apoi ’i-ai dat cu piciorul.
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Dacă as sei că më iubeseï, te aş consilia sö intri
intr’uă mănăstire, dar fiind că sciu că minţi ca tot d’auna, te rog să te asiguri că suntem cuit.
R. N.
P. S. In aceste momente sunt 2 orc p. m. aud
că Zulma ş’ar fi perdut minţile şi că D. Relescu ar fi
avut compaşiunea - de a o conduce la Mărcuţa. De şi
fratele Alecu, Iorgu, Victor, amicul meu Paul şi neno
rocitul Iraclie sunt rozbunaţî, îţi mărturesc cu sinceri
tate că mô căiesc de ceea-ce am făcut, pontru-că fără
indoelă nu avem dreptul de a comite uă injustiţiă şi
uă nonorocire este cea mai mare injustiţiă.
Te inbrăţişeză cu iubire amicul D-tale
Radu Ropteş.

Fine cărţei Antdiă.
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I.
Uă şedinţă a comitetului Societăţii
Condeiu.
e când Maiorul A. Rămulcescu fu trans^era^ cu Regimentul la laşi, in acésta
||||||k a doua Capitală a terci, atât de roman|§|lg|L ti ca. prin posiţiunea sa, atât de dragă
^ vSnT inimclor adevörat Românesc! prin sacriHeile ce a făcut pentru realisarea grandiosei
idei a unireï, pe cât de nefericită prin incuibarea infecţiunilor de tot soiul in urma inmul. irar ţi roi peste orî-ce margini a elementului ovreesc
si prin părăsirea in care zace din partea diferitelor guverne ce s’au succedat delà marele
* act al unirci incóce, exista, de puţin timp, este
adevörat dar exista uă societate literară purtând mo- ,
destul nume de Condeiul, formată cu scopul vedut d’a pre
mia scrierile de orî-ce natură pe cari Comitetul executiv le
va găsi meritorie şi pentru distracţiunea in comun, in conversaţiunl scienţifice şi literarii, in citirea lucrărilor, supuse .
concursului şi a altor lucrări inedite ce societatea ş’ar,
procura, precum şi in jocuri nevinovate ca şahul, bih
ariul şi tablele, jocul de cărţi fiind cu desăvîrşire defins;
5'
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mai avênd insë şi un alt scop occult, despre care së
va vorbi la locul seu.
Ceea-ce e necesar a arëta aci, este ca intemectorul societăţii şi care in acelaşi timp era şi cel mai ge
neros contribuitor la fondul social, fu ales Preşedinte
perpetuu al comitetului executiv al societăţei şi printr’un articol din regulament i së recunoscca dreptul că
votul seu së valoreze cât trei voturi, cu alte cuvinte së
potă vota de trei orï.
Premiile constau dintr’un condeiü de argint sau de
aur artistic lucrate şi inpodobite cu diamante de uă valóre intre dece şi una sută galbeni dupe decişi unea
comitetului luată cu majoritate de voturi .şi purtând in
crustat cu liiere de argint la condeele de aur si cu li
tere de aur la cele de argint nnmele premiatului.
Comitetul era compus din dece membriî şi cu Pre-.
şedinţele un-spră-dece, in virtutea insë a articolului
menţionat din regulament, comitetul numera trei-sprădece membriî, pentru-că trei-spră-dece voturi së numëraü.
Un alt articol din regulament dispunea că fic-care
membru va purta drept numele sëu, uă singură literă
sau uă monogramă, insë ast-fel combinate ca nici una
së nu së confunde cu alta.
,
Yoind dar a arëta numele membrilor comitetului,
vom spune că Preşedinte era Domnul A. B. C.
Membriî eraíí Domniï D. E. F. G. II. I. L. M.

N. şi O.
Domnul A. B. C. este unul dintre cei mai inteli
genţi bărbaţi ai terei, dintr’uă însemnată familia italiană
stabilită in ţâră in vécul al XYI şi romanisată nu nu
mai in limbă dai’ şi in inimă. A occupât in ultimii ani
unele dintre cele mai in-alte funcţiuni in Stat şi chiar
cu câteva clile in-aintea formărei societăţii Condeiu,
î
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ocupa funcţiunea de Prim-Preşedinte al Curţei apelative,
din care a dimisionat recunoscând ca nu învăţase în
destul dreptul spre a fi apt sa distribue justifia dupé
obiceiul nenorocit ce ne-a remas moştenire delà fanarioţi
şi forma societatea Condeiu atât pentru încurajarea
talentelor tinere, cât şi pentru distracţiunea sa perso
nala, spre a nu fi silit să frequenteze, in nopţile lungi
nie iernci in lipsă de alte ocupaţiunî, societăţile private,
unde vecinu sfâşie pe vecin, cunoscuţii calumniază pe
cunoscuţi şi femeile critică pe cele mai frumóse de cât
ele şi apoi să ruineză unii pe alţii, bărbaţi şi femei, in
jocul de cărţi, atâta de lăţit ca şi când un blestem ar
plana asupra ndstră.
Din acostă societate cu începuturi forte modeste
•s’a născut prin puterea hasardului un tribunal de sânge
care a făcut mult scomot iii epoca in care să petrec .
evenimentele de cari ne ocupăm. Dar să nu anticipăm
asupra evenimentelor.
A doua di după ce primise ultima Epistolă delà
amicul său Radu Róptes, să aduse Maiorului A. Rămiilcescu de cătră factorul postai un pachet mărişor la al
cărui dessigilare Maiorul simţi uă satisfacţiune indescrip
tibilă vădend că coprinde manuscrisul pe care îl aştepta
cu inpacienţă. Era confesiunea Zulmei.
Când Maiorul primi acest manuscris să găsea la
masă numai cu amicul său Domnul A. B. C. preşedin
tele societăţei condeiul..
Maiorul după ce dessigilă pachetul îşi manifestă
satisfacţiunea ce simţia bătend in palme şi strigând:
bravo! de mai multe ori.
— Dar bine Maiorule, ce te-a apucat <jise Dom
nul A. B. C. ar crede cine-va vă<jendu-te atât de mul
ţumit că ai primit uă moscenire de câte-va milióne şi
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că acest pacliet coniine miliónele moştenirei in bancnota
de ale Băncei Engliterei.
— Drept respuns maiorul întinse amicului A. B. C.
manuscrisul pe a cărei primă pagină Domnul A. B. C.
citi aceste cuvinte: Confesiunea mea.
— Bravo Maiorule, clise Domnul A. B. C. minu
nat lucru! când ai dat societăţei nóstre manuscrisul că
lugărului nu mai credem că vom avea şi urmarea.
Acesta negreşit că complecteză şi verifică pe cel-lalt.
Yom avea uă plăcută şedinţă diseră. Nu îţi poţi în
chipui cât de mult mă intereseză tot ce aflu despre
acea femeeă, pentru-că şi eu am cunoscut’o óre când
şi îţi mârturesc că am considerate ca pe uă fiinţă forte
periculosă. Sunt dar forte curios să aflu cum ea sin
gură îşj descrie uă viaţă atât de plină de monstruosităţî. Ş’apoi după vorba bătrânilor noştri că sfatul cu
mulţi să face, ceea-ce va să clică că un singur judecă
tor, nu póte fi bun, citit in şedinţă plenară a comite
tului, mă aştept la interesate şi judiciósc obscrvaţiunî
şi la aprinse discuţii.
Sunt clece ore nóptoa când membrii comitetului
societăţei Condeiu intrară in sala şedinţelor.
Sala are forma unui pătrat. Pereţii sunt tapetaţi
cu parchet pe care să văd diferite desemne, globul te
restru, sórele şi luna, foi de viţă, frunde de laur şi
de stejar.
Să văd atârnate şi câte-va tablouri de uă lucrare
artistică dintre carii sunt de remarcat, tabloul représen
tant! pe Americo Yespuciu şi pe Columb descoperitorii
Americei, dându-’şî mâna ; a lui Galileu explicând miş
carea globului; a lui Socrate cel mai inţelept dintre
muritori după oracolul delà Delphi; d’asupra tribunei
Preşedintelui este acela al marelui martir Isus, in 1110-
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mentül când gonesce pe traficatorl din templu. La stênga
Preşedintelui sunt a le lu! Newton, Archimede, Calvin
şi Luther, intre ? ceste dóuö este un orologiu pe care
se vede desemnat Uranus.
Masa in jurul căreia se aşedă membrii comitetului
este in formă de potcovă, depărtată de tribuna Preşe
dintelui de câţl-va paşi şi inbrăcată in postav roşu. La
mijlocul potcôveï este scaunul secretarului şi care viue
vis-à-vis de tribuna Preşedintelui, mal ridicat de cât
cele-l-aite din jurul mesei. Scaunele sunt de stejar şi
pe fie-care să vede sculptată câte uă literă a alfabe
tului. sau câte uă monogramă.
Sala este luminată de dóuö lămpi suspendate şi
de şepte candelabre cu câte cinci luminări.
Dupe încetarea sunetului produs de cele decc lo
vituri a le ciocanului orologiului, Preşedintele îşi ocupa
locul la tribună, unde lectorul va bine-voi să ne insoţescă, rostind sacramentalele cuvinte: Domnilor, şedinţa
este deschisă, apoi continua:
In puterea dreptului ce îmi conferă regulamentul
prin art. 13, dispun ca in şedinţa présentă să ni së citdscă manuscrisul pe care unul din colegii nostril Dom
nul I. l’a dăruit societăţel nóstre. Acestă lectură pótc
că ne va distra, dacă nu ne va excita chiar curiositatea
să cunósccm mal pe deplin pe uă femeeă cu cave am
mal făcut cunoscinţă prin citirea unul alt manuscris
scris de un càlugër şi care a avut darul pe cât ml-aduc aminte ca să producă asupra comitetului uă inpreöiune forte adîncă in cât aţi dispus d’a să menţiona in
procesul verbal al şedinţei in care s’a citit. Invit dar
pe colegul nostru D. al cărui e rendül de a.inplini sar
cina de secretar in şedinţa acesta, ca să binc-voiéscà a
primi acest manuscris şi Preşedintele întinse unul bărbat
tênër in etatea cam intre 25—27 ani, care së apropia
de tribună, un caet şi îl ruga să-’l dea lectură. —
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Domnul D. primi manuscrisul din mâinile Dom
nului A. B. C. şi ocupându-şY locul, îl deschise, apoi cu
voce tare insë lină începu lectura in chipul următor:
Confesiunea mea.
Dupë citirea titlului se aucji uă voce:
— Cer cuvântul pentru uă explicare.
ln-ainte de a da cuvântul, vë amintesc Domnilor
colegi, prescripţiunilc art. 23 din Regulamentul nostru
dupë care uă dată citirea unui manuscris începută, nici
uă intrerupţiune sub nici un fel de motiv nu mai este
permisă pënë ce s’a finit lectura, sub pcdepsa grelelor
amendï prevëdute de menţionatul articul şi acum Domnul
I. arc cuvântul pentru uă explicare, rosti Preşedintele.
— Domnilor colegi, disc Domnul L, cred de a mea
datoriă ca unul ce am procurat societăţei nóstro atât acest
manuscript, cât şi pe acela al călugfrnlui, să vë aduc la cunoşcinţă unele*circumstanţe pe cari le cred absolut indis
pensabile de a vi le face cunoscute, in-ainte do a audi ci
tirea acestui nou manuscript, pentru-că fără cunóscérea
acestora nu cred că s’ar putea cu folos asculta lectura nou
lui manuscris şi Domnul I. explica tot ceea-ce scia despre
Zulma, cum amoiul acestei femei a fost fatal acelora carii
au cunoscut’o, cum fratele Maiorului Rămulcescu şi fostu
coleg de şcolă al acestuia, mai târdifi calugër sub numele
de Iosif au cădut victima acestei curtezane, cum a cătat să
smulgă pe tânërul sëti amic Nóptes, ducendul expres să
vedă pe Lionul cälugörit la mănăstirea Ghighiu şi l’a fă
cut a citi manuscriptul călugerului, cum tânërul îi optes a
promis amicului sëu să-’i trimită confesiunile acelei fe
mei fără a le citi, mărturind adunarei că mare satisfacţiune a simţit Maiorul Rămulcescu la primirea acestor
confesiuni pentru-că acesta era uă dovadă puterică că
tenorul .Nóptes erá scăpat din mrejele acestei femei periculósc. Apoi Domnul I. dete lectură ultimei Epistole
a lui Radu Nóptes cätrö ’amicul sôii Maiorul Răraul-
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cescu, pe care lectorii o cunosc, din contextul primei
cărţi a acestei scrieri.
— Cu aceste explicări termin, dise Domnul I.
pe care lectorii nostril fără indoelă l’au recunoscut a fi
insusî Maiorul Rămulcescu, lăsând cuvântul Domnului
Secretar.
— Écce, Domnilor colegi, dise secretarul, titlul ce
portă acest manuscript, Confesiunea mea.
Acum dar continuii şi secretarul incepu lectura in
chipul următor :

*

m

n.
Unde së arată cu ce speranţa s’a scris
acésta confesiune.
«KA

«osjurarï care va fi decisiunea ta scumpul meu
Radule, dupë ce vei fi citit acest meraoriu, sau mai corect, acésta confesiune a
.^^^^^^^^vieţei mele, pe care am scris’o numai
'’****pentru tine, më voiü supune decisiunei
^ua a murrauia
^ra a
acusa ?*
voiîi simţi fericită, pentru-că më voiü simţi
âv?? uşurata şi unica mea fericire posibilă- in lumea
acesta este de a’mî uşura sufletul printr’uă
Qsj\S~) mărturisire sinceră şi nesilită câtrë tine sin^ b gura fiinţă in lume pe care te respect pentrucă m’ai făcut a respecta lumea in tine şi te iubesc pen
tru-că m’ai făcut a iubi in tine lumea şi viaţa.
Yei judeca dupë cum îţi va dicta inima pe marea
pöcätosä ce’tï së confeseză cu sinceritatea cu care nu
cred că confesiune s’au făcut când-va vre unui confe
sor, nu sper că decisiunea ta îmi va fi favorabilă, pen
tru-că ar fi prea mare fericire pentru mine acesta, ar
fi cerul cu ângeriï sëi legânându-më in légânul fericirei
ce limb ei omenesc! nu e dat a o exprima; ar fi renas-
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cerea la uă viaţă nemuritóre, cum e aceea a deilor carii
dispun de tóté stările de fericire dupë dorinţa lor; ar
fi cu un cuvent, realisarea tutulor ilusiunilor, aspiraţiunilor şi dorinţelor de fericire de car! sufletul meu este
capabil; ar fi adică fericirea complectă pentru uă fiinţă
creată de a fi nenorocită cum am fost eu, éccë pentru
ce nu sper uă decisiune favorabilă delà tine, pentru-că
acostă fericire nu este dată omului şi cu atât mai puţin
póte fi dată unei mari păcătose ca mine !
Ne sperând uă decisiune favorabilă, pentru-că prin
natura omenescă in care tu insu-ţî eşti îmbrăcat, ai
perdut póte puterea divină de a crea fericirea pentru
uă fiinţă nefericită, totu-şî sper că prin calităţile tale
superióre, vei ierta, dacă nu vei compătimi chiar pe
aceea contra căreia tóté circumstanţele vieţii s’au con
jurat de a o face nefericită, dupë cum te vei convinge
din cele ce urmédiu
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III.
Prima şi a doua epocă.
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nde sunt născută nu pot spune pentrucă singură nu sciu cu siguranţă.
M’arn pomenit insë sub potestatea
femeii Aristeia care se numea de mumă
a me a, faţă eu mine, iar faţă cu lumea
de mătuşă şi locuiam in casele din podu Mo<1
gosóe, case mai mult vechi, inprejmuite cu uluci
i n-alte, a vend uă portă şi mai in-altă care nu
së deschidea de cât uă-dată sau de doue ori
pe sôptëmânâ, având in dosul curţei grădină
mare, plină de copaci şi înconjurată despre ve
cini cu zid in-alt in cât era inposibil d’a privi
la vecini, sau vecinii la noi.
Cred că avem in acest timp etatea de patru sau
cinci ani, dar mai nimic nu’ml aduc a minte din condiţiunile existenţei mele din acestă primă epocă a vieţii
mele pênë la etatea de şepte ani.
La etatea de şepte ani de când îmi aduc mai com
plect aminte circumstanţele vieţii mele, in casă venea
nn căluger intre 27—30 ani, de uă statură scundă dar
bine făcut, purtând cu mare mândriă uă barbă negră
stufosă. Acest om trecea drept frate al femeii ce së
*
-V
*

a
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elicea muma mea. Era Egumen la uă mănăstire închi
nată. De câte orî venea in casă, inbrăiişa cu mare căl
dură pe numita mea mumă şi pe mine şi era primit cu
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Egumenul SILIVESTRU MIRID0PUL03 la anul I86x

semne de deosebită afecţiune de către Aristeia pe caro
de acum in-ainte o voiţi numi cu numele ci propriu,
tot pe numele lor voiţi numi pe tóté persónele de cari
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voii! scrie, pentru raţiunile pe cari uşor le vei înţelege
din acesta mărturisire.
Câlugëru îşi avea in casă doué camere deosebite
ale sale. El së numea Silivestru.
Venea tot d'auna cu uă trăsură cu patru cai negrii
ca pëcatele cele negre ale lui; cai de uă frumuseţă rară
şi prin urmare şi de uă valóre considerabilă.
De câte-orî venea la noi, românea tot d’auna câte
trei, patru şi cinci dile şi venea mai cu semă Marţea
şi pleca Sâmbătă seră.
Eu in acestă epocă, dupë ce invôfasem a citi şi
scrie româncsce şi grecesce, inveţam limba francesă şi
cunoscinţele elemenlare cu uă Domnişoră pe care mi-o
adusese Silivestru ca guvernantă şi care së numea Şarlota bordier.
Făcem progrese mari dupë cum vorbei! in casă
Aristeia, Călugărul şi Guvernanta, care tot d’auna la
venirea călugărului îî didea raport detaiat despre în
aintarea mea la inv0ţătură şi care de câte-orî era mul
ţumit de raportul ce-’i făcea Guvernanta më lua in braţe,
me acoperea cu sărutări nesfârşite şi îmî făcea daruri
de mare preţ, broşe de diamant, cercei, rochi şi tot
felul de jucării.
Ast-fel am dus viaţa mea pënë la etatea de treispră-dece anî, intre guvernanta mea, Aristeia şi cälugörul cu care eram tot aşa de familiarisată ca şi cu Aris
teia pe care o iubém cu uă nemărginită iubire fiescă.
La etatea de trei-spră-dece anî dupë un examen
general ce am depus faţă cu toţi ai casei, examen la
care laudele ce’mî făceu cu toţii şi mai cu semă călugërul nu së mai sfêrséu, guvernanta dupë ce fu încăr
cată cu mulţumiri şi daruri, fu concediată pe motivul
că nu mai avem ce învăţa delà densa.
Şi in adevër că făcusem progrese însemnate, vor-'
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bém destul de corect limba francesä şi posedam apropo
mai mult de cât cunoscinţele ce së propun in cele patru
clase elementare, iar in desemn şi musicâ pentru cari
avem uă deosebită aplicare, propăşirea mea era admi
rabilă.
A doua di Silivestru şi cu Aristeia ancă fiind la
dejun ini-au făcut cunosct că voiu incepe cu Profesori
externi de a inveţa sciinţele necesarie, Istoria, Geograpliia şi sciinţele naturali, precum şi a më perfecţiona
in desemn şi musicâ, spuindu'mï că vor a face din mine
uă femeeă rară prin sciinţă precum sunt rară prin frumuseţă şi că nici un sacrificiu nu li së va părea mare
ca së më facă fericită.
Dupë ce am terminat dejunul, Aristeia m*a luat
de mână şi m’a condus in' iatacul meu unde dormém
tot d’auna singură din epoca de când am uă ţinere de
minte şi unde fosta mea guvernantă mô însoţea pënë
când më desbrăcam şi apoi trecea in camera sa care
era alături, lăsând uşa deschisă spre a nu’mï fi frică.
In iatac më aştepta uă surprisă dintre cele mai
. plăcute pentru uă fată in etatea mea. Pe masa de
lângă canapea era un costum conplect de mătasă, cusut
numai in fir de aur, dupë cum vëdusem unul desemnat
intr’un diar de mode din Yiena, pe care-’l primea Aris
teia, numai cât era mai bogat lucrat şi mai luxos. Era
in adevër uimitor de frumuseţă şi de gust, in cât nu’mï
am putut reţine uă exclamaţiune de satisfacţie ce simţii
la vederea sa.
Aristeia më făcu se më desbrac şi să-’l încerc,
îmi veni cu desăvîrşire bine, ca şi când ar fi fost tur
nat pe corpul meu.
Dupë ce më lăsă së’l admir şi să më admir in
oglindă, Aristeia scóse din mescióra mea de toaletă dóuö
cutii pe cad le deschise in-aintea mea, remăsei zăpă
cită de plăcere la vederea obiectelor ce conţindîi.
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Era un césornic de damă de o frumuseţă indes
criptibilă, avênd pe un capac portretul Aristeei, şi pe
cel-lalt a lui Silvestru şi uă broşa in forma unui şerpe
cu ochii in diamante. îmi puse orologiu dupé gît şi
broşa în mân1 a dropta şi apoi inbrâç^êndu-mô cu profusiune, éccö îmï dise, rësplata ce ţi-am pregătit pen
tru purtarea ta şi progresele ce ai făcut.
Acesta este forte puţin in raport cu ceea-ce te
asceptă urma apoi cu un ton pronunciat de linguşire,
dacă vei fi bună şi ascultătore !
Eşti născută fata mea, in Zodiă fericită şi depinde
numai de tine să devii cea mai fericită dintre fete,
precum eşti şi cea mai frumosă, inse pentru acosta se
cere se fi şi ascultătore şi inţelegetore !
Eşti de trei-spră-clece ani, fata mea, prin urmare
cu cliua de ad! ai încetat de a mai fi copilă şi incepî
a deveni fată, urmând a te desvolta pëné la cincisprăclece ani, când începe a se nasce in tine femeea.
Acesta este epoca, prin urmare, in care trebue să
te pregătesc! de a sei şi de a putea fi femeeă.
Pentru acesta ăncă odată îţi clic că se cere se fi
şi ascultătore şi infelegótóre.
Lumea acesta este draga mea întocmai unei mine
de aur şi diamante pe cari insë nerodiï nu le găsesc şi
nu le vëd nici aprópe când sunt de nasul lor, iar cei
deştepţi le găsesc si cu ochi! inchişî. „Nerodul, este
un proverb in Bucurcscï, nu găsesce nici apă in gîrlă,
iar cel deştept scote lapte din petră sécâ. Este multă
înţelepciune in acest proverb ca in. tóté proverbele po
porului, pentru-că viaţa unui popor fiind cu miile de
ani, mai mult vede şi prin urmare mai multe scie ci
neva intr’un spaciu de mii, de cât intr’un spaciu de sute
sau (Jccimi de anî.
Pënë adi ai invöfat limbile necesari! vieţi!, fran!
!..
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cesa şi germana şi nu pot de cât se fiu mândra de pro
gresele ce ai făcut, de mâne chiar vei incepe a invëta,
dupé cum ţi-am spus şi la dejun sciinţele ce eu şi Silivestru credem necesarie fericireî tale, te vei ocupa
câte doe ore dimineţa şi doue dupë amiadî, acesta insë
este afacerea fratelui-meu de a regula modul intrebuinţerei timpului in privinţa predărei studielor, ceca-ce e
datoria mea a’ţi spune este că el së interesedă de fe
ricirea ta ca şi mine şi dóue ore sera te va medita insuşî, pentru ca să faci tot progresul ce noi îl dorim in
aceşti doi ani, iar cât privesce sciinţa vieţii, cea mai
necesară omului, in acesta vei avea pe mama ta de
profesoră.
îţi recomand insë chiar de acum dóue lucruri:
ântâi când Silivestru va dice s& faci ceva şi eu voiu cjice
nu, së nu’l asculţi; tot aşa se urmedl şi când eu voiu
dice se faci ceva şi el va dice nu, tot d’auna insë se
urmedl orbesce când eu şi el vom dice da, căci el şi
cu mine ne interesăm de fericirea ta precum ne intere
săm de fericirea nôstrë.
— Şi acum inbraçisécja-më, scumpa mea — frumosă mititică.
— Cu aceste vorbe s’a încheiat introducţiunea
ce’ml făcu Aristeia in-ainte de a incepe lecţiunile ce’mî
pregătea in sciinţa vieţii.
Cu diua de 13 August 184x. am şi început studiele intr’un chip regulat, avend in fie-care cji dimineţa
trei obiecte şi dupë amédï dóuö, ca in fie-care liceu,
predate fie-care de câte un deosebit Profesor; iar la 4
ore venea Silivestru oare më întreba despre lecţiunile
de a dóua <}i şi’mî explica cu multă claritate ceea-ce
vedea că nu pricep, pënë la orele 5. Pënë la 6V2 eranl
liberă, libertate care o întrebuinţam érna exercitându-
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më la piano, tomna şi primu-véra desemnând câte un
peisagiu, iar véra âncă din Maiü plimbându-më prin gră
dină saii cultivând florile pentru cari avem mare pasiune,
la 6l/s ne punem la masă, de obiceiü fiind numai noi,
Aristea, eu şi Silivestru, când acesta nu lipsea şi rar să
întâmpla să lipsescă. Masa dura cam pënë la 7 şi 1/2,
când ne ridicam, Aristea şi Silivestru mergând la brat
in salon, do unde era intrare şi in iatacul Aristeel şi
in camerile Iul Silivestru, iar eu mergem in camera
mea de lucru unde căutam a me distra cu tot felul de
jucării ce avem in abondanţă, sau că chemam pe fata
din casă, uă un gurui că cu numele Şariş, forte mucălită,
care-’ml spunea tot soiul de glume, sau îmi lua păpuşa
mea, pe Marion, uă păpuşă aprópe de mărimea mea
şi cu care de mal mulţi ani nu më mal jucam, de o
juca schimonosindu'sc in tote chipurile şi cântându-’T
spre a më face se rid.
Ast-fel më distram pënë la Sxl2 când sunetul clo
poţelului făcea pe Şariş së plece şi in câte-ya minute
venea Aristea care me inbrăţişa cu mare demonstraţiunc de iubire şi apoi îşi incopea lecţiunile dumnea-ûl
cari durau in general pënë la 972 când de obiceiü tre
cem iu salon unde găsem pe Silivestru citind şi unde
idrna luam ccaiü şi jucam câte-va partide de loton con
versând la uă jumătate de oră şi apoi trecem fie-care
in camera sa, după ce eram inbraţişată iar cu prea
mari demonstraţiun! de iubire atât de Aristea, cât şi
do Silivestru, caro adese-orl më ţinea mal multe secunde
in braţe, numindu-mö ângcrul sëü, copilul sëü, fericirea sa.
Intr’accst chip am trecut anul lS4x, ierna şi pri
măvara anului următor l«S4y, diua in orele de studiu
cu Profesorii mei, carii toţi eraü de uă verstă in aintată, şi sera cu Aristea, Silivestru saü cu fata din casă.
Făccm mari progrese la studii şi mal cu semă in

.
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istoria, in desemn şi musică spre cari avem uă deose
bita tragere de inima, facem inse progrese enorme in
sciinţa ce-’m! preda Aristea; pentru-că la jumötatea töm
ne! anului lS4z, sciém prea multe din cele ce nu s’ar n
fi cuvenit să sciu nu la etatea mea, dar nici uă-dată
şi abia inplinisem cincî-spră-doce ani. Diţr avem de
inveţatore pe Aristea sub a cărei absolută putere eram
şi de meditator pe Silivestru, car! inpreună îşi luase
mësurile ast-fel ca nimic absolut së nu transpire in su
fletul meu afară de ceea-ce vroia dânşii.
Aristea era faţă şi chiar la lecţiunile mele, lăsând
tot d’auna uşa camerei sale când venei! Profesori! mei
şi- care era alătur! de a mea, deschisă, ast-fel că nu-'!
scăpa uă vorbă a Profesorilor.
înţeleg! dor că tot ceea-ce aii voit a face clin mine,
. aceea aii făcut aceste dóue fiinţe pe cari! nu le voiu
cualifica, lăsând acesta sarcină ţie pe care te fac jude
cător al meu.
Şi acum să’ţi árét modul cum a procedat Aristea
de a më instrui in sciinţa vieţi!.
. Ma! ântâï a inceput prin a’m! povesti istoria sa,
aşa dupë cum lï-o voiü descrie, sinceră saii falsă ne
greşit nu putém së sciu, credem insë atuneï, in nevino
văţia mea, că e sinceră, vei înţelege dar ce fel de inpresiï a întipărit in totă fiinţa mea, fâcôndu-më së cred,
că ceea-cc i s’a întâmplat eï, s’a întâmplat la nenumërate fete de familiă intr’un chip sau intr’altul, şi së în
tâmplă pe fie-care <}i i mi s’ar întâmpla fără indoiolă şi
mie, dacă eu nu aş fi avut marele noroc de a o avea
pe dânsa nu nunia! de mumă, dar şi de conducötóre pe
căile vieţi! şi pe Silivestru de protector, care e omul
cel mai superior şi cel ma! de trebă dintre câţ! ómen!
a vëdut dânsa in lume, profitând la fie-care frasă saü
period al povestire! şale să’m! inculce in inimă, să’m!
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infiltreze in sânge principiile cele mai pernicióse, cele
mai satanice, urinând acesta povestire, aceste lecţiunî,
in diferite rânduri, mai rar sau mai des, dupë cum era
dispusă, in curs de multe seri şi numai câte uă oră pe
fie-care seră, aşa ca să’mî lase spiritul neliniscit, inima
înflăcărată, sensurile revoluţionate. Dar in fine, vei ju
deca singur, o prea iubitul sufletului meu şi fie ca acestă
sinceră mărturisire să vorbescă inimei tale in favórea
nefericirei mele. Eu me voiu sili a reproduce cu totă
fidelitatea aceste lecţiunî restrêngêndule insô dupë cum
îmi permite memoria.
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Povestirea Aristeeï.
Ora primă.
In oare se face vorba de căsătoria unei Croscinc
cu un Mohamedán.*)
mŢ unt născută, incepu a povesti Aristeia, in
Constantinopol, din părinţi Leonida KasWr& miropulos şi a femeei sale Calipso, greci
KH^din Phanar. Tatăl mëu, Dumnedeu să’l
ierte era dragoman la Sublima Portă şi ca
atare se bucura de uă influenţă mare atât la
Vizirul, cât şi chiar la Maestatea sa Sultanul,
care nu uă-dată Ta chemat spre a’l consulta
in cuesţiuni grave, de aceea tatăl meu era iu
bit de uniî şi urît de alţii carii făcdu tot felul
de intrigi spre a’l rësturna din funcţiune nu
putéîi insô isbuti pentru-că tatăl meu scia tot d’auna
preveni pericolul.

s

*) In tot ceea-ce se atinge de moravurile, usanţele şi credinţele
religiose ale Mohamedanilor. am urmat pe cei mai celebrii autori
carii au tractac aceste cuesţiuni, ca: Hammer in Istoria sa a Im
periului Otomanilor; G. Pauthier in erudita sa operă, les Livres
sacrées de l’Orient typărită ín anul 1840 ş. a.
Iar in ceea-ce privesce Koránul, cartea sântă a Mahomeda
nilor, am avut in vedere cea mal bună traducţiune cunoscută, de
D. M. Kazimirski, interpretul legaţiunei francese in Persia şi pu
blicată in anul 1852 la Paris.
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In acéstíl epoca eu eram de patru-sprá-<Jece ant,
de uit frumuseţii daca nu supe ri óra , dar ca şi tine
scumpa mea mititico, şi trebue se’ţt mărturisesc că în
cepusem a simţi un amor înfocat pentru secretaru Am
basadei francese, Ernest Durvieux, pe care tatăl meu
îl acceptase ca Profesor de limba francesä pentru mine,
dupé recomandaţiunea Ambasadorclui.
Da, scumpa mea, avem pentru Ernest cu mult
mai mare iubire, de cât vöd a avea tu pentru Silivestru,
care insö, dupé cum te vei încredinţa nu merita iubirea
mea, pe când Silivestru merită iubirea ori-cărei princi
pese, pentru-că este frumos, nobil de caracter, instruit
şi mai presus de tóté, prin el tu eşti ceea-ce eşti şi
poţi deveni cea mai fericită dintre femei !
Intr’una din dile, ţiu minte ca acum, era uă
di de vineri, mö pomenesc cu tatăl meu că mö chiamă
in cabinetul sèu de lucru şi inbrăţişându-me îmi dice
cu lacrimi de bucuriă: Aristeio, prea scumpa mea co
pilă, bucură-te, căci în fine D-deiî a bine-voit cu tine
şi cu noi!
Unul dintre cei mai mari Principi ai Asiei şi mai
bogat de cât toţi principii inprcună, Nawabul*) Nizzin,
continua tatăl meu din ce in ce mai animat, care s’a
stabilit de cât-va timp in Constantinopol, îţi face. marea
onóre de a te vrea de soţia sa legitimă, fâră chiar a
pretinde să’ţî renegi Religia,**) fiind unul dintre cei mai
luminaţi bărbaţi ai secolului. înţelegi tu acum Aristeio
■ scump odor al dilelor mele, pentru-ce am dis că Dum
nezeii a voit cu tine şi cu noi? Sei tu că nu există o
*) Navab cuvênt pe care Occidentalii îl pronunciă Nabab, de
aceea am întrebuinţat ambele forme, insemnózá Principe sau nobil
Mahometan, titlu ce së dă Principilor şi Nobililor MahometanI mai
cu sémà in Indii.,
**) Câsătoriele mixte, cu femei creştine sunt permise la Turci.
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fericire mai mare pe pâment de cât acesta, căcî fiind
soţia favorita a celui mai bogat principe, nicî un fel de
dorinţă cât de secretă ar fi, nu îţi va remânea ne reá
lisától, la moment ce vei esprima-o ! Şi că vei fi soţia
sa favorită, de acesta se nu te indoeştî nici un minut,
..căci numai portretul tëu l’a vëdut in miniatură, aşa
cum îl purtam la césornic şi mï-a dis că pentru a avea.

de soţie pe aedsta huriă divină a cărei portret îl vede,
nici un sacrificiu nu i se va părea prea mare şi ca
să’mî dovedescă acesta m’a făcut să primesc a schimba
acest portret contra unui darii de un milion de lei.
Tatăl meu vorbea cu exaltaţiune şi nu observa
ce profundă schimbare se făcuse in mine delà primele
vorbe din cari înţelesesem că amorul meu pentru Er
nest era in pericol.
Devenisem lividă, întocmai unui om pe care Far
fi lovit apoplexia, numai prin bătăile inimei carï devenéü
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tot mai iuţi şi mai cu putere, më si intem că mai tră
iesc, më rădimal de masa de scris a tatălui meu ca së
nu cad şi dupe ce’mi croi! in mintea mea un plan în
treg, cutezai së intreb pe tatăl meu de diua nunţei
dacă e fixată şi spuindu’mî că diua e fixată pentru cinclsprădece Aprile, eram atunci in diua de 23 Martie, cu
tezai să incerc a depărta diua pentru a câştiga timp,
de aceea îi dise!, nu cumva socoteşte că ar fi mai bine,
având in vedere etatea mea fragetă, de a interveni pen
tru a nu se face cununia in-ainte de a inplini cinclsprădece ani, in caşul când nu ar voi së revie asupra
liotărîrei D-sale de a më da dupe un păgân, ca şi când
nu s’ar mai găsi bărbaţi de legea nóstró in lume !
Uă privire posomorită cum nu mai vëdusem nici
uă-dată la dënsul, fu in-ainte mergëtôrea rëspunsului
sëü, apoi cu uă voce teribilă îmi clise:
Sunt 23 de clile pënë la 15 Aprile, timp prea in
destul pentru a te pregăti in tote, de a cil chiar vor veni
croitorii cei mai buni din Constantinopol, îţi vor aduce
tot felul de stofe, şî îţi vei alege tot ce îţi va conveni,
ca să’ţl faci rochiile cele mai splendide ce îţi vor plăcea.
Tot adl vor veni şi mai mulţi giuvaergii să’ţi alegi
tot felul de giuvaericale ce inima şi ochii îţi vor cere,
, profită şi alege. Consultă-te cu măta şi cu guvernanta
ta; densele te vor asista cu consiliele lor şi îţi vor ajuta
să te pregăteşti in tóté pënë in diua in care vei intra
in nóua ta viaţă!
Etate fragetă, continua tatăl meu, după un mo
ment, este un termen pe care nu’l inţeleg in gura ta
care ai de mumă şi Profesoră pe scumpa mea Calipso,
care fără îndoială că îţi va şi spune că acest termen
nu s’ar afla in gura nici unei alte fete care ar avea fe
ricirea pentru care tu spui că eşti prea fragedă!
Prea fragedă pentru fericire, acesta nu s’a mai
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audit si mi së pare că acesta expresiune ascunde- cuge
tări pe cari îţi este ruşine a le da pe fată.
Ei, fata mea, la patru-spră-dece ani trecuţi, cum
eşti Dumneata, acest termen era dovadă de uă mânia
in paroxismul ei. fata e deja devenită femeeă şi dovadă
este că-’şî neglijeză jucăriile pentru a conversa cu
bărbaţii !
Pentru Ernest Durvieux nu ţi s’ar părea că eşti
prea fragedă, dovadă şi la acest cuvent tatăl meu scóse
din buzunar primul bilet de amor ce scrisesem lui Er
nest şi care pënë adï nu sciu cum a ajuns in manile
tatălui meu, dovadă acest bilet, continua tatăl meu din
ce in ce mai aprins, oare pe lângă mărturia ce aduce
contra fragedimei, mai constată âncă ceva şi adică că
eşti prea prostă pentru fîca Calipsei şi a lui Leonida
Kasmiropulos. Norocul ţi-a venit insë in ciuda prostiei
tale şi norocul uă dată vine in viaţa omului, fericit acela
ce îl scie preţui şi nefericit acela care fuge de el!
Mergi fata mea şi caută de a te pregăti se pri
meşti norocul, căci vorbe nebune de frăgcdime şi păgân,
nu intră in dicţionarul meu şi al mamei tale!
Hotărîrea nôstrë este irevocabilă, ca aceea a desti
nului, fure ultimele vorbe ale tatălui meu!
Am trecut in camera mamei mele, m’am aruncat
de gîtul sëu şi nra podidit un plâns de care roşesc şi
astădî când mi-aduc aminte. Rugaiii pe muma-mea cu
lacrimi ferbinţî să nu ine sacrifice iubirei de avere,
pentru-că sunt decisă a preferi mórtea de cât a më
include de vie intr’uă inchisóre a unui păgân, căci aşa
audisem adese că Haremul unui Turc, e uă adevöratä
inchisóre. Mumă-mea fu tot atât de neînduplecată ca
şi tatăl-meu. Atunci incepuiu a’mï frământa creeriî să
găsesc un drum de ieşire din acesta posiţie şi nu găsem;
făccm mii de proecte şi rëmâném tot pe lângă planul

156

ce’mï -croisem anca delà primele vorbe ale tatălui meu,
plan care consista in aceea de a fugi cu Ernest in pri
mul moment când voiu găsi ocasiă.
Incepuiu dar a me preface că me supun sortéi mele,
dar in sufletul meu aşteptam numai minutul de a ve
dea pe Ernest spre a’i comunica hotărîrea Părinţilor
mei şi planul ce făcusem.
înţelegem inse că lui Ernest nu-’ï va mai fi per
misă intrarea in casa nóstre şi prin urmare ine smăcinam cu gêndu cum se fac să'l întâlnesc.
Ast-fel am petrecut dóue dile lungi de disperare,
asistând cu lacrimile in ochi şi intr’un chip mai mult
machinal, la diferite têrguelï de stofe şi giuvaericale
ce sö cumpGraîi pentru mine de către muma mea şi
guvernanta mea.
Guvernanta mea, Martha Stadefort era uă fată
b G trän ă, englesă, de uă bunătate de caracter şi de uă
energiă care mi se părea mai pre sus de orî-ce comparaţiă. Era in casa nóstrG de cinci ani de dile, înţe
leg! dar prea scumpa mea mititică, că cu tot respectul
ce purta tatălui meu, avea pentru mine uă mare dosă
de .iubire, sau cel puţin eu credem acesta, pentru-că
din parte-’m! simţem pentru densa uă adevGrată simpathiă, căci simpathia scumpa mea, nasce intre ómen! prin
dósa vedere, prin indatorir! ce ni se fac, de aceea nu
prea înţeleg pcntru-ce la tine care te-ai pomenit numai
cu mine şi cu Silivestru am putut observa de mai multe
or! aşa de puţină simpathie ca se nu clic rGcelă pentru
densul, care tot felul de indatorir! ţî-a făcut şi prin
care eşt! ceea-ce est! şi pot! in adever deveni fericită:
Die dar, continua Aristeia, că credem, că guver
nanta mea avea mare iubire pentru mine pentru-că eu
simţem uă adevGrată simpathie pentru densa şi simpathia
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€ mumă incredereï, de aceea a treia di remâind numai
amândôuë më aruncai de gîtul sëu plângând şi jelűindu-më in chipul cel mai lamentabil. Densa a început
a më consola cu vorbele cele mai oneste şi mai duióse
atât timp pënë ce chiar in cursul acestei dile îmi dete
curajul de a’i deschide inima mea şi a-’i mărturisi tot
amorul meu pentru Ernest, arëtându-’ï că prefer mai
bine mórtea de cât a më căsători cu Nababul si rugându-o, conjurându-o pe tot ce are mai scump in lume
să nii dea concursul sëu ca se scap din acestă nenoro
cire sau cel puţin së caute un mijloc de a putea se më
întâlnesc cu Ernest. Lucru de care më căiesc şi astă-dî pentru că multe rele mi s’a cansat prin neasculta
rea mea, dupë cum vei afla.
Guvernanta mea, dupë ce ine lăsă a-’î repeta de
sute de ori rugăciunea de a më ajuta, silindu-se prin
vorbe dulci de a më face să më supun voinţei Părin
ţilor mei, insë cu tonul pe care in urmă l’am înţeles
că avea scopul de a me încuraja in liotărîrea mea ne
norocită, më inbrăeişa cu înduioşare şi plângend scóso
din sînul sëu uă fasióra, de hîrtie pe care cu mare discreţiune mi-o dete conjurându-më la rândul sëu de a fi
cu minte şi discretă.
Desfac hîrtiora şi găsesc aceste patru cuvinte scrise
cu crcionu de mâna chiar a lui Ernest: „aratäte su
pusă şi speră.“
A më încerca së descriu bucuria mea din acel
moment este a më încerca se dărîm turnul Colţei cu
pumnu, de aceea îţi voiîi spune numai că din momentul
de când aflasem liotărîrea fatală pentru prima oră in
noptca aceea am putut închide ochii.
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? inét clile in unna hotărîrei fatale, marnăL mea, continuii Àristeia cu uä voce ce
w&gg« L voia a fi plângëtôre, dar era mai mult
V miorlăită, statu mai multe ore inpreună
*** cu guvernanta pene îmi făcui toaleta şi
me inbrăcai, apoi intre orele trei si patru p. m.
îmi dise se më apropiu de feréstrit că are siVmî
arate ceva care ’mî va inprăştia negreşit sur pera rea.
In adevër nu trecuse cjece minute de când
më aşezasem la ferestră cam de voia, cam de
nevoia şi un mare scomot îmi atrase privirea. Era uă
suită de mai mulţi călăreţi, atât civilt cât şi militari.
Cel care mi-a atras atenţiunea mai mult era un bărbat
inposant, cu uă barbă lungă şi fórte stufosă, in etate
cam intre 45 şi 50 ani, fiind insoţit de mai mulţi oficerî tineri şi frumoşi, dar mai cu semă îmî atrăsese
atenţiunea prin splendórea costumului sôu. Purta uă
tunică lungă pënë la genucht de catifea nâgră pe care
së pogorâţi rîurï de diamante, ce prin strălucirea lor
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inbăta, uimea ochiî privitorului. Era Nababul, am în
ţeles acesta fără a mi-se spune, atât bogăţia costumu
lui său şi liarnaşamentul pompos al nobilului seu cursier
îl deosibea din omenii suitei sale.
Mumă-mea care mă privea cu atenţiune şi obser
vase marea inpresiă ce făcuse asupra mea vederea lui,
îmï dise cam cu indiferenţă : el te-a vădut, când şi unde
nu e tréba ta, destul numai că aşa un amor i-ai insu
flat, in cât e in stare a depune la piciórele tale tote
bogăţiile sale, tu îl vădu-şi, fi-vei óre şi adi tot atât de
prostă ca in diua in care tatăl teu ţi-a vorbit de dînsul?
Orî-că incepï a înţelege că un bărbat şi mai in verstă
dar bogat, e mai de preferit de cât un altul tenăr
insă sărac?
Nu respunseî nimic, sau mai drept respunseî prin
tăcerea mea, căci şi tăcerea e un respuns şi incă forte
eloquent câte uă-dată. Mumă-mea lua tăcerea mea drept
aprobare, cu tóté că in interiorul fiinţei mele să urma
uă luptă intre sensurile mele şi inima mea, luptă teri
bilă, dacă trebue sau nu să ascult in acesta ocasiă pe
Părinţii mei. Sensurile mele fermecate de atâta strălu
cire ce vădusem (liceu da, iar inima mea intréga a lui
Ernest dicea nu, nici uă dată! Şi inima mea învinse.
Bucuria ce să născuse in sufletul meu la citirea
celor patru cuvinte magice a le lui Ernest, sburase insă
încetul cu încetul, făcend loc desperaţiunei celei mai desăvîrşite, cu atât mai cu sămă că nu mai găsem nici
un moment liber in care să pot comunica guvernantei
mele neliniscea mea şi focul inimei mele. Die neliniscea mea, pentru-că mă temem de mine insă-’mi nu
curn-va prin atâtea lupte contrarii in sufletul meu, Pă
rinţii mei, intr’un moment de slăbiciune, să ajungă a’mi
smulge consinţimentul meu.
Mumă-mea clile întregi nu să mai deslipea de lângă
V •
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mine ca şi când cineva ’i ar fi spus secretul ce exista
intre mine şi Martha.
O ! dacă aş fi ascultat pe Părinţii mei, ofta Aristea, ce viaţă fericită aş fi dus!
Inse nu i am ascultat şi de aceea am suferit atât
de mult, in cât stau adese şi më gândesc cum de mai
sunt in totă întregimea minţii mele. Iată şi causa pen
tru care cu deosebită îngrijire observ tóté mişcările tale,
prea scumpa mea frumosă copilă şi nu arare-orî am
remas nemulţumită vëdênd că un fel de repulsiune së
nasce in tine contra lui Silivestru, când el së apropie
ca să te mângâie, pe când din gura mea tot d’auna ai
audit că el şi cu mine numai fericirea ta .o dorim, cum
dorim fericirea nôstrë ; şi tot d’auna ţî-am recomandat
să ne asculţi pe el şi pe mine.
— îmi făcuse in cursul acestei povestiri atâtea
inputărî cu acel aer blajin care te face së te eredi in
culpă in cât më simţii umilită şi më creduiu vinovată,
cu atât mai cu seină că adevërul este că nici uă dată
in sufletul meu nu am avut pentru Cälugörul cea mai
mică sympatiă, ci din potrivă, un fel de repulsiune, un
fel de temă secretă, uă inchietudine neinţelesă, care
më făcea să më refill faţă cu densul de orî-ce dernonstraţiune de iubire, păstrând un fel de indiferenţă, un
fel de nesimţire in totă fiinţa mea la demonstraţiunile
sale de iubire pentru mine.
Më simţii, dar, umilită şi më creduiu vinovată
fără a sei in ce, de aceea inbrăţişând pe Aristea cu
mult foc, incepuiii să plâng şi o întrebai u : dar ce am fă
cut buna mea mamă, ca së merit atâtea inputărî, sciu
că më iubescî şi D-ta şi Silivestru dar şi eu vë iubesc
şi pot dice că më silesc a vë inplini tóté ordinele.
v
— Tocmai acesta e nemulţumirea mea, rôspunse
Aristea cu fineţă, că te sileseï a ne asculta, pe când
6
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eu aş vrea să te vöd că ne înţelegi instinctiv, din sim
ţul de iubire ce trebue sö se desvólte in tine numai
pentru mine şi unchiul tîhî, căci numai noi suntem cari
te iubim şi te vom iubi tot d’auna.
Dar nu disper, scumpa mea frumosă că încetul cu
încetul vei deveni aceea ce aşteptăm eu şi Silivcstru
delà tine, un tesaur nesfârşit de fericire pentru noi şi
pentru tine, pentru că vöd că in adcver că ai voinţa şi
dorinţa de a ne asculta şi iubi şi dacă óre-care repulsiune am observat in tine contra lui Silivcstru, acesta
va trece şi vei fi fericită şi vom fi fericiţi.
— Ei bine, am sete, iubita mea mamă, să aflu
cum pot deveni un tesaur de fericire pentru voi şi pen
tru mine, ce trebue, in fine să fac ca se n’am nemul
ţumirea de a crede că’mî-a’ţi putea ancă face drepte
imputări ? !
— Vei afla in curênd, rëspunse Aristca cu uă
voce solemnă; se apropie timpul ca să sciï şi aceea ce
ancă nu poţi să sciï adi. —
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TI.
Ora a treia.
In care se face vorba despre darurile de logodnă.
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cincea di dupé ce vedusem pe Nabab,
era Joi in dóé Aprile, pe la orele trei
p. m. mumă-mea care era in camera
mea, fu chemată de tatăl meu şi in câteva momente sö reintórse urmată de
5* trei Nubienî negrii ca nóptea, carii erau incărh catï cu diferite obiecte. Eraii darurile de lo
godnă ale Nababului pentru mine.
Aşa dar totul era sfârşit! Dupé plecarea
I
Nubienilor, eu incepuiü a vărsa lacrimi amare,
iar mumă-mea începu a despacheta obiectele.
Eraţi şepte obiecte pe cari le-am privit printre lacrimele
mele şi totu-şî am fost nevoită a le admira, atât eraţi
de preţiose şi admirabil lucrate. Era ântâî un fel de
casetă de aur masiv representănd un porumbel care
purta in cioc un smaragd de mărimea unei alune, iar
aripile versaţi uă lumină strălucitore din causa nenumöratelor diamante in cari erau lucrate.
6*
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Mumă-mea a deschis acesta casetă şi cu tote la
crimile mele nu mî-am putut reţine uă exclamare de
admiraţiune insoţită şi de exclamaţiuuea guvernantei
melc. Interiorul casetei era plin cu diamante, cu măr
găritare şi rubinurî, cari prin lucirea şi focul lor, au
produs asupra privirilor mele uă reală fascinaţiune. Am
rëmas uimită şi lacrimile mele s’au uscat mai grabnic
de cât se usucă plóia la razele soreluî de Iulie.
Al doilea obiect ce a atras admiraţiunea mea era
un fel de fotoliu, in formă de tron ale cărui spate şi
braţe erau de argint, iar d’asupra pe trei drugi de aur
incrustaţi cu diamante, se ridica uă coronă de aur ma
siv in forma a dóue semilune inbinate si incărcate cu
trei-sprădece diamante de mărimea intre alună şi nucă,
cari îţi luau vödül prin strălucirea lor. Apoi era uă
.brăţară, un colet, uă cingătore, uă pereche
. de cercei, tote de aur lucrate in diamante şi şese
ceşci de aur masiv atâta de fine şi artistic lucrate in
cât trebue sô mărturisesc că in momentele acelea aprópe
uitasem pe Ernest şi amorul meu, ceea-ce ar fi fost uă
fericire dacă acestă uitare ar fi persistat. Dar nu a
persistat! Amorul meu pentru Ernest, sau mai drept
prostia mea a eşit invingëtôre şi din acestă probă, cu
tóté că in ciuda promisiune! lui şi a guvernantei mele
nici uă mişcare nu venea a’m! dovedi că pot spera ver!
uă schimbare in sortea ce’mî croise tatăl meu şi for
malităţile căsătorie! së succedau cu regularitatea une!
leg! fatale.
In adevër, opt dile in urma primire! darurilor
adică in diua de dece Aprile, intre orele dôuë şi trei
p. m. m’am pomenit cu mumă-mea că deschide uşa ca
mere! mele pe care lăsându-o intredeschisă, uă voce
streină care venea din cea-l-altă cameră, întreba intr’uă
limbă grecéscâ inposibilă: Aristea, fierea imaculată,
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consimte la căsătoria sa cu strălucitul Nawab Nizzin?
Iar mumă-mea caro nici nu ine prevenise respunse cu
da, in-ainte de a’mï da timpul se me desmetecesc.
Acesta întrebare se repeta ancă de doue ori şi muma
mea respunse in locul meu fără a se preocupa de sta
rea in care eram, la a doua repeţire a intrebărei le
şinasem.
Era ceremonia contractului de căsătoriă ce se săverşea, dupe cum mi s’a spus apoi de cätrö muma mea,
că in cca-l-altă cameră se găsea inputernicitul Nababu
lui cu doi martori şi tatăl meu cu asemenea doi mar
tori, eu inse nu am vedut pe nici unul. Tatăl meu
inse nu mult in urmă mï-a confirmat acesta şi in acelaşi
timp deschidend un eufér de capacitatea circa a dóuö
vedre îmï a re ta şi Aghirlicul*) ce primise pentru
mine. Cuferul era plin de lire. Aşa dar totul era sfâr
şit, nu mai remane a de cât celebrarea Căsătoriei.

*) Cuvêntul turcesc Aghirlic insemnézâ greutate ş se intrebuinţâză pentru a defini suma pe care ginerile trebue să plătescă
tatălui miresei şi care variază după starea ginerelui şi dupé inţe
legerea părţilor.
r
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VII.
Ora a patra.
Iii care se vorbesc© despre toaletă si iatacul miresei.
n fine, scumpa mea frumosă mititică,
sosi şi diua de cincî-spră-decc Aprile,
fixată pentru celebrarea cununiei mele
şi trebue së’ft mărturisesc că amintindu’ml acesta di, sufletul meu e coprins
de adîncă întristare şi nu’mî voiţi ierta in totă
viaţa mea că nu am ascultat pe tatăl meu,
îfifè» pentru că tote fericirile ce am cunoscut nu se
iteÈj'l pot compara cu fericirea ce am perdut’o prin
neascultarea mea. Vei judeca inse singură.
%
Când m’am deşteptat in acestă cji, uimi
rea, zăpăcela mea ajunse la culme; închidem şi deschi
dem ochii spre a më încredinţa dacă sunt deştdptă sau
visez. Totul ce vedem îmi era necunoscut. Patul in
care dormóm, odaia, divanul, priveliştea măreţă ce era
in faţa mea, marea cu uă nenumerată mulţime de caice,
corăbii, bărci, îmi dovedéîi că visez, dar vederea mea
care simţem că este reală, mişcările ce făcem spre à
më încredinţa de realitate, îmî doveddu că sunt deş-
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téptá. Muma mea care era la căpătâiul meu më scóse
din acéstá perplexitate explicându-’mï in inbrăţişerile cu
cari m6 acoperi, că locuim din ajun in palatul ce Na
babul l’a dăruit tatălui meu şi că am fost transportată
pe când donnern pentru-ca surprisa mea së fie cu atât
mai mare şi rugându-më se me scol pentru-că este tim
pul să më inbrac şi se’mî fac toaleta.
In acelaşi timp guvernanta mea intră in iatacul
unde dormisem, însoţită de dóué sclave tinere, de uă
frumuseţii remarcabilă, a căror destinaţiune era să primcscă să’mî execute ordinele şi se caute a înţelege, a
împlini şi cele mai intime dorinţe ale mele.
Patul in care më găsem era in forma unui legăn
aï cărui drugi delà căpătâe erau de argint suflat cu aur,
iar plapuma şi pernele de mătase, de colore roză şi
cerşafele de cel mai fin lino, in bogate dantele de
bruxel.
In întregul sëu, iatacul era pe jos acoperit cu tapete
brodate in aur.
Pereţii erau inbrăcaţi cu porţelan alb de Persia
pe a căror suprafaţă eraţi zugrăvite grupe de genii, de
ângeri, femei de uă frumuseţă ideală, cari odihnei! pri
virile intr’uă stare de beatitudine oerescă.
D’asupra patului, in mijloc era portretul Nababu
lui intr’uă ciurciuvea de aur înconjurată de rubine şi
diamante, iar d’asupra acestui portret in centru unei
grupe de mari diamante aşezate in forma sôreluï şi care
întocmai unui sóre vërsa uă plóie de raze, era portre
tul aceleea care nu’şî uitase amorul, nu’şî uitase măchnirea, era portretul meu!
Dupë ce mî-am părăsit patul dóué sclave au in-'
trat, una a atins un resort invisibil pentru mine, uă uşă
s’a deschis la stenga patului meu, lăsând a së vedea uă
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baie de marmură şi cea-laltă apropiinduse de mine me
rugà a me lăsa condusă pentru a me inbăia. Dupe ce
nii-am făcut baia in apă de roze, am fost recondusă in
iatacul meu, unde mî-am luat dejunul şi apoi alte dóuö
sclave au intrat, carii sub privegherea mumei mele şi a
guvernantei au inceput a’mï face toaleta şi a më imbrăca. —
Perul îmi fu coafat dupe cum era coafat al regi
nei Aisclie din Gwalior in India, al cărei portret îl re
produsese de curênd diarul Ilustrated London îsews;
purtam uă diademă de aur in briliante, de uă lucrare
in adevër artistică, rochia ’ml era de mătasă ţesută cu
fire de aur; iar pe cingëtôrea mea de colore închisă
diamantele produceţi prin strălucirea lor focuri jucătdre
cari apărea şi dispărea in tocmai cum stelele apar şi
dispar in fenomenul cunoscut sub numirea de căderea
stelelor.
Dupe ce gătela îmi fu ast-fel făcută, mi se aduse
prândul din care gustaifi inpreună cu mumă-mea şi gu
vernanta mea, apoi sclavele, mumă-mea şi Miss Martha
së retraserë.
Era ora şese post meridiane. Atunci uşa së des
chise şi Nawabul apăru. Së apropia de mine fără a
pvonuncia un singur cuvent, më contempla mult timp şi
apoi luându-’ml braţul m’a condus in camera nupţială.

i:
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Till.
Ora a cincea.
In care se descrie Camera nupţială sau Paradisul Mahomedan.

wm
!»
^

tr’un aer infectat, intr’un aer inbălsămat şi
plin de uă viaţă nóuá.
^ll a<^evör f™0 nevoită a închide ochii
de mai multe ori căci valurile de lumină
me orbóíí; trebuii să respir mai cu putere
căci inima si intern cum së dilată, se mă.reşce in peptul meu. Trecurë câte-va momente pënë
să’mî pot da socotéla de ceea-ce ochiî mei vedeţi şi
inima şi sensurile mele simţeti.
Interiorul acestei earner! a.vea aspectul bolţii ce
rului cu tóté splendorile sale visibile in cea mai senină
dintre nopţile senine ale unei frumóse luni de Maift sub
un cer rîdëtor de Italia sau Elada.
Mii de diamante, de smaragdé şi rubino delà mă
rimea nucilor şi pënë la mărimea alunelor aşedate cu
uă artă perfectă, unele in vîrful florilor şi al plantelor

Bl

i
?

ot ceea-ce vedusem pene acum, tot
ceea-ce mi se întâmplase, să şterse din
memoria mea la intrarea in camera nup
ţială, ca şi când dintr’un mare intuneric aş fi intrat intr’uă mare lumină şi din-
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artificiale cari acöp'eréü pereţii, altele in spaciu aninate
in fire de aur, représentai! stelele. Uă bucată de aur
masiv in forma unei Semi-lune înconjurată de dóuö-dect
şi patru diamante de mărimea migdalelor, cari se ridi
cau majestuóse intr’un grup de stele in partea stengă,
représenta luna. Trei smaragdé de mărimea porumbe
lor, de uă colore de un admirabil verde deschis, încon
jurate cu trei-sprădece diamante de mărimea unui ocliiîi
de copil fie-care, ridicăndu-se superbe in partea opusă
luneî représenta lucéfërul. In mijloc se ridica majestuos un arbore din familia smochinului de India deosebindu-se de acostă speciă numai prin frundele sale late,
verdi şi mătăsose şi care prin multele sale tulpine forma
un fel de semi-umbră divină, intretăind ca să clic aşa
strălucirea stelelor. Din acest arbore isvorati nenumerate pîrae artificiale, de lapte, de vin şi de miere şi
printre aceste pîrae cari erau de uă limpiditate de necreclut, se ridicau mese rotunde de marmură, d’asupra
cărora planau lămpi de aur suspendate.
Mesele erau încărcate cu tot felul de dulceţuri,
cu fructele cele mai rari din cele patru părţi ale lumeî,
cu munţi de pilaf ridicându-se din vase mari de China
aurite ; cu bôuturile cele mai deliciése delà apa de roze
şi pënë la vinurile cele mai renumite ale Asiei minore
şi alè Spaniei; iar inprejurul fie-cărcî mese se aţineau
cate patru şi cinci sclave şi sclavi tineri, frumoşi, sprin
teni pe a căror faţă voioşia rivalisa cu frumuseţea, gata
a vörsa din cupele de Japonia generosul lichid al viţel
Asiei sau Spaniei, ori a oferi cele mai deliciosc dulce
ţuri şi şerbete din chisele de argint in linguriţe de aur,
sau esenţă ambrosiacă de roze din ceşci cochete de faienţa aurite, dupé dorinţa convivilor, in sunetul musiceî
care nu mai încetaşi a angelicelor melodii ale sclavelor cântătore, cari te transportai! in lumea ilusiunilor şi a visărilor.

*
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Pereţii acoperit! de iarbă mătăsosă, de roze de
Japonia, de iasomie de Siria, de liliac de Persia şi alte
plante şi Hor! rari, röspendéű un profum îmbătător de
mosc, de trandafir şi de chichlibar.
D’a-supra arborelui la uă distanţă apropo egală
delà lună şi lucéför, sö vedea minunea minunilor aceste!
camere miraculóse, trei smaragdé in formă hexagonală,
delà şepte sute cinci-deci şi două la şepte sute şesedec! şi opt carate fie-care, de uă uimitóre colóre verde
deschisă, înlănţuite prin fire de aur, erau incungiurate
de 12 diamante de mărimea alunelor, de 45 diamante
ceva mai mic! şi de 70 diamante delà 50—80 carate.
Acest întreg de petre nestimate era încadrat intr’un
cerc unde străluceu 19 diamante mar!, 13 rêndurï de
mărgăritare conţinând fie-care rend pene la 400 bobe,
fie-care avend la extremităţi cate un smaragd de cea
mai frumoşii apă, întregul formând un ochiu strălucitor
ca serele pe care’l représenta şi care prin neasemănata
splendóre a luminelor sale *m!-a făcut impresiunea unu!
alt sore creat expres de mâna unu! D-defi pentru a ri
valisa cu surele ce se răsfaţă in infinitul spaciurilor.
Florile şi plantele dupé pereţî prin făşiele de lu
mină, prin fulgerile acestui nou sóre, lăsau a sö vedea
in intervale ce se succedau cu iuţela gândire!, câmpuri,
imagin! noi, de uă frumuseţe ce extasia privirea, um
plea sufletul de un sentiment neînţeles şi neesprimabil
transportândute pöne in al şeptelea cer.
Am percurs din ce in ce mai fărmecată, mai ui
mită, la braţul Nawabuluï acestă cameră, care repré
senta realisaţiunea pe păment a Paradisului aşa cum îl
descrie sfânta carte Koránul, pénö la un baldachin*) sub
*) Baldachinul este un fel de polog, format din dóué mar!
•draperii festonate, cari sunt sau de mătase, sau de altă materiă
dupé starea şi posiţia părţilor, tot d’auna insé de colóre roză.
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ale cărui draperii roze bogat brodate cu aur se ascun
dea tronul ce îl primisem ca daru.
Nababul me instala pe acest tron fără a’şi permite
măcar să se atingă de velul ce’mi acoperea faţa. Mö
contempla ancă câte-va momente şi apoi se retrase arötându-’mï cel mai mare respect.
Dupë retragerea Nawabulut, uă mulţime de femei
din lumea mare a Constantinopolului, soţii şi fete de a
le marilor demnitari au irupt ca uă adeverată vijelie in
camera nupţială pentru a mö vedea şi a’mi admira toa
leta, in-aintea tutulor insè uă femeeă veni drept la
mine, se închina de doue ori şi apoi îmi ridica voalul,
. era Usta-Kadîn.*)
Doue ore, cari mi s’au părut dóuö secole am su
ferit un adeverat martiriu sub privirile avide ale invidiei
şi curiosităţei femeilor turce, audind chiar şopte maliţiose, exclamări de admiraţiune făcute cu un ton bat
jocoritor in cât trebue să mărturesc că amorul meu
pentru Ernest, in ciuda acestui lux fără sémán, in ciuda
acestui fast ne mai vedut, reveni in inima mea mai
têner, mai înfocat, mai indomptabil ca tot d’auna! Şi
acesta scumpa mea mititico, nu era de cât urmarea
prostiei şi a neascultărei melc, căci atunci când sufletul
nostru este rebel unui ordin ce nu ne convine, căutăm
ori-ce pretext cât de neînsemnat pentru a justifica ne
ascultarea nóströ ! Şi in asemenea ocasii pentru uă su
ferinţă neînsemnată de căte-va ore, sau chiar pentru
ceea-ce fără cuvent considerăm uă suferinţă, perdera
ferieirea reală, cum am făcut eu. Dar sö nu anticip
asupra evenimentelor.
In aceste momente uă voce stridentă sö audi.
Era vocea Imamului care chema pe credincioşi la rugă*) Intendenta Haremului.
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ciimea de sera. Era opt ore. Tótit mulţimea së retrase
spre a fi faţa dupe cum am aflat iu urmă, la rugăciu
nile adresate ceruluj pentru fericirea căsătoriei Nababu
lui cu mine, de către Imam*) care in acelaşi timp bine
cuvânta acestă căsătoriă inplorând favórea marelui Alah**)
şi a astrelor asupra nóstre.
Dupe ce s’au retras femeile, remfiind numai sin
gură cu cele două sclave a le mele, m'am pogorît in
fine dupe tron.
In acest moment mumă-mea, tatăl-meu şi guver
nanta mea intrare in camera nupţială, më imbrăcişare
cu mare afecţiune şi më felicitară. Apoi tatăl meu luându-më la braţ, parcurseiu in tóté direcţiunile acestă fee
rică cameră observând aceea-ce fie din causa prea ma
rc! emoţiunî, fie din causa uimire! mele, nu observasem
in destul şi tatăl meu îmî explică înţelesul simbolic al
fie-căru! lucru. II întrebai A pentru arborele din mijloc
al căru! inţcles nu’l pëtrundém şi’mY spuse că represintă
arborele Tuba***).
Mumă-mea care ne urma şi câte uă dată ne pre
ceda inso ţi tă de Mis Martha nu mai înceta de a më
*) Imam, şef religios, călăuz al credincioşilor in cele spiri
tuale, model, prototip.
**) Numele lui D-deu, insemnézá Dumnedeu-unic.
***) Arborele fericirei, care dupë Koran va cresce in mijlo
cul palatului Profetului Mohamet din Paradis, dar că in fie-care
casă a fie-cărul mohamedán se va întinde câte uă ramură din acest
arbore, producônd tot felul de fructe, de un gust delicios necunos
cut muritorilor, ast-fel că dacă cine-va doresce de a mânca un
fruct de uă specie deosebită i se va présenta imediat. Sau dacă
preferă mâncări de carne, pasërile fripte gata, de orl-ce speciă,
dupë dorinţă i se vor pune dinaintea lui pe dată. Şi mai adaugtâ
că după credinţa Musulmanilor, ramurile acestui arbore se vor apleca de sine spre aceia cari vor voi a’i culege fructele, şi nu nu
mai nutrimentul, dar şi haine de mătase, cai înşelaţi gata cu cele
mal splendide harnaşamente. vor eşi dintre ramurile lui pentru
fericiţii credincioşi ai lui Mahomed, la nascerea dorinţei lor. Şi
că acest arbore este atât de mare in cât cel mai iute cursier ar
trebui să fugă in galop una sută de ani spre a putea eşi de sub
umbra lui.
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ferici pentru marele meu noroc, cu uă voce îndestul de
ridicată pentru a parveni pënë la audul meu.
MÔ facem că. nu aud, spre a nu fi silită a respunde, atât spiritul meu era de confus, eram intr’uă
stare ce nu o pot defini, aci simţem in mine uă bucurie
ce nu póte nasce de cât din sentimentul fericireî, aci
mö vedem uă biată victimă, care nu aşteptă de cât
cuţitul cu care va fi înjunghiată.
Fie oboséla, fie emoţiunilo prin car! trecusem simţem trebuinţa nu atât de a mô odihni cât mai cu seină
de a më reculege. Arătaiu dar tatălui meu dorinţa de
a më retrage in camera mea. Sô şi făcea întuneric.
In acelaşi moment şi fără ca tatăl-meu së aibă
timpul de a’m! respunde mi! de focuri feerice ne isbirë
vederile. Erau lămpile car! së aprindéü şi a căror lu
mină purpuriă incrucişendu-se cu luminele nenumôratelor diamante, smaragdé şi rubinurï producéu un joc de
culori de uă frumuseţă fără asemănare car! formau pe
d’asupra lămpilor suspendate ca miriade de insecte de
aur şi de smaragd ureându-së, pogorându-së, invêrtindu-së, jucând, ast-fel că ochii privitorului cădea intr’un
farmec Dumnedeesc.
Ancă fiind sub impresiunea aceste! incomparabile
priveliscî, uă voce de un timbru serafic acompaniind su
netele unei mandoline, umplu aerul de melodii ceresc!.
Sô audirô aceste strofe:
Vino, vin Liccéfcr dulce, tu ilustrule Naicab,
Vivo, de te veseleşce căci aşa voeşce — Alali!
Ancă sburaü şoptelc aceste! ceresc! melodii printre
fior!, âncă gustam tot farmecul ce acestă voce de uă
dulceţă cum nu mai audisem, exercitase asupră-m!, când
diferite instrumente printr’un scomot asurditor vcstcfi
sosirea Nababului.
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Ora a sésea.
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w®»*' ababul intra însoţit do mai mulţi demni tari ai Imperiului cari îï erau mai in§H|jp;.3 timï. Dopaşi po însoţitorii soi şi veni
d’a dreptul spre noi, erau 9 ore.
La intrarea Nababululuï sö făcu
*>
linişcea cea mai deplina, musica şi sclavele
X W
cântătore încetare de a cânta.
însoţitorii sei se poprirö câţi-va paşi in
'cgpf urma sa, iar Nababul apropiindu-se ca de do»
paşi de noi, lua cu cea mai distinsă graţiă
ţipi/
mâna mamei mele, ’i-o săruta şi apoi in tin dând
drop ta tatălui meu să adresa către muma-mea
cu cuvintele : Dómini şi mumă a fiinţei celei mai frumóse, celei mai grafiósc şi mai desăvîrşite ce Sórelé a
vëdut vre-uă dată, îmi permitc-ţi să vö consider de
muma mea, primind din mânile vóstre de soţia pe
acostă minune a lui D-deu şi a vö jura că o voiü con
sidera tot d’auna, cum o consider in momentele acestea
şi cum am considerat’o din momentul in care chipul söu
divin a făcut se nască uă nouă viaţă in fiinţa mea, de
regină a vieţei mele!
La respunsul afirmativ al mumei mele, un cârd de
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tinere de uă frumuseţii stnllucitóre, desăvîrşită, cu niscc
ochi mari negrii, se vedure apărend din camera late
rală, din partea stingă a iatacului meu, conduse de uă
femeeă inaltă şi voalată. Eraíí soţiile legitime ale Na
babului şi sclavele sale favorite, cari représentait huriile
divine*) cari dupe Koran vor face fericirea principală a
credincioşilor musulmani. Şi in adevăr că tóté magni
ficenţele ce’mï védurô ochii, fure eclipsaic in sufletul
meu la priveliştea acestă nouă, in care tinereţa, frăgedimea, se intrecéu cu frumuscţa acestor rivale de cari
in acele momente devenii gelosă, atât uimirea mea fu
de mare, de complectă. Acestă uimire fu împărtăşită
şi de insoţitoriî Nababului, cari sub privirile acestor hu
rii cu ochii de foc, se zeu i tas eră cu dcsăvîrşire, remâind pironiţi la locul in care intrarea acestor nuoï
Sirene îi găsi, ne putându-şî adresa nici măcar uă şoptă,
nici măcar un gest întocmai acelor călători de cari ne
vorbesce Mitologia că remâneCi uimiţi, sub impresiunea
cântului Sirenelor.
întocmai Sirenelor din mitologiă cari prin cântul
lor, fermecau, uiméü, aceste nuoî sirene, prin ochii lor
mari, negri şi focoşi din cari fulgerau priviri imbătu
tore ; prin formele corpului lor de uă frumuseţă desăvîrşită, ne fermecase, fascinase, uimise.
Ele fă cure cerc in jurul nostru, apoi femeea cu
voal făcend Nababului două temenele, Lucefăr al cre
dincioşilor, îi clise cu uă voce solemnă dar lină, fiu
ilustru al ilustrului şi veneratului mare Principe MohamedNizzin, insuţî ilustru şi marc stêlp al Imperiului credin
cioşilor care se intinde delà Dunăre la Eufrat şi pană
la Oceanul Indic, coprinde Asia mică, parte din Asia
centrală, Arabia şi jumătate din Africa septentrională,
*)• Ilur al oyun.
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in numele strălucitei vóstro mume absentă din acest loc,
vê présentez pe acesta huria divină trimisă de marele
nostru profet, ca daru pentru deosebitele vóstre merite,
fiind de un preţ ne stimat prin frumuseţcle, prin spiri
tul şi prin nascerea sa, ca să v8 vcscldscă prin talen
tele sale, să vë distreze prin spiritul sëu, şi să vè bu
cure prin voluptatea corpului sëu.
Era y engine K ad în*), care adresând aceste
vorbe Nababului, îmi făcu dóuö temenele şi apoi cu uă
desteritatc de prestidigitator îmi ridică vëlul şi continuă
ast-fel : iar stăpânele mele, strălucitele vóstre soţii şi
favorite a căror presenţă mărturisesc (lisele mele, ml-au
poruncit de a arëta închinăciunile lor Dómnei şi Regi
nei acestei dile şi in semn de asentiment douë-spnldece
capete să plecare făcendu-ml adîncl temenele.
La ridicarea vëluluï meu ca .şi când uă comoţiune
electrică ar fi mişcat pe toţi asistenţii, tóté privirile să
indreptarë spre mine şi ceva ca uă radiare, ca un surîs
purtat de mii de satisfacţiunl să vëdu trecend pe faţa
Nababului, care luându-ml mâna o duse la buzele sale,
o efloră cu un sărutat lung şi apoi mulţumi in termeni
aleşi yenghid kadinei pentru prcsentarca mea, më
sărută apoi pe frunte şi’ml clise : faţă cu aceşti iluştrii
şi intimi amici, pe cari vi-’l recomand şi îî numi pe toţi
pe nume, pe cari îl iau de martori ai acestei solemni
tăţi şi ai cuvintelor mele, ca pe singurii demni de în
crederea mea spre a putea trece faţă cu martori peste
nisce formalităţi puerile ce îmi displac şi a îndeplini
unele dupë tradiţiile familiei mele şi altele dupé gustul
şi convincţiile mele, faţă cu aceşti martori îţi comunic
solemn că de acum eşti favorita inimel mele, orî-ce vei
comanda se va face pentru-că este puternic Principele
*) Yenghié Kadîn, naşă, nuna mare.
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Nizzin care te privesce cu iubire şi te iubesce privindu-te.
Ajunsă, la acest loc cu povestirea, Aristea îşi şterse
lacrimele ce ţîşnire din ochii seî întocmai unor scênteï
ce ţîşnesc câte-uă dată din cenuşa ce credem că e stensăj
apoi continuă in termenii următori. —
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Ora a séptea
Procesiunea.

cuvintele ce-mï adresa, Nababul îmï
rfÊ'iïii
lu.à braţul şi me duse iar la tronul meu,
YmS Pe carc
instala. Atunci începu uă proccsiunc care m’a inpresionat mai mult de cât tot
'jţjftfV ceca-ce vCduscm pene aci. Soţiile Nababului,
in mimer de cinci, venire una câte una însoţite
—7ÍY-w
de câte doue sclave sau doi sclavi tineri cari
4'
purtau farfurii de aur sau tăvi, cupe, pahare pline cu
petre precióse sau cu galbeni, defila pe din-aintea mea
inchinândumi-se, iar sclavele sau sclavii ridicându-se pe
câte un taburel aşezat la fie-care parte a tronului, vőrsaíi
conţinutul vaselor peste mine, in S3mn de bine-cuventare, dupe obiceiul mahomedanilor, iar vasele le aşezau
la piciórele tronului meu.
Ceca-ce m’a atins neplăcut in acesta ceremonia, a
fost că soţiile Nababului nu ş’afi ridicat voalul, cum au
urmat favoritele, afară de una care cu iuţela fulgerului
şi l’a ridicat şi in aceëasï clipă şi l’a tras, póte ca uă
desfidere contra rivalei ce cäpöta in persona mea, des
fidere pe care am apreţuit’o şi care a avut cea mai fa
tală inrîurirc asupra spiritului şi inimeî mele. Frumu-
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seta acestei femei pe cave am zărit’o numai uă clipă
era atâta de extra-ordinară, incât vederea de un mo
ment m’a fascinat, m’a orbit, m’a nimicit.
Pe dată mî-am făcut acest raţionament in capul
meu: dacă cu uă asemenea soţia Nababul a mai căutat
altă frumseţă in persona mea, care in comparaţiă cu
acestă deitate eram uă diformă, ce va fi mâne cu favo
rita de adl?
Acest raţionament greşit delà bază m’a perdut
die greşit, pentru-că perfecţiunea frumseţiî nu residă
atât in frumseţă chiar, cât in ochii carii o privesc.
După defilarea şi închinăciunea soţiclor legitime,
a urmat aceea a favoritelor, una mai frumosă de cât
alta, tote fără voal şi însoţite de câte doue sclave sau
sclavi tineri, fie-carl purtând vase de aur sau de argint
pline cu diferite petre preţiose vărsândule peste capul
meu in semn de bine-cuvêntare, după cum urmaseră şi
cele dintâi, cu deosebire că fic-caro din aceste femei
îmi săruta mâna.
Dă altă scenă care m’a inpresionat adine şi m’a
intărit in falsul meu raţionament a fost că una din aceste •
favorite când ml-a sărutat mâna mï-a dis cu cel mai pur
accent grec şi cu uă voce de uă tristeţă mormentală,
cuvântul, „ne nor o cito“ şi două lacrimi luciră in ochii
săi negrii carii pareil două stele pe un cer întunecos,
martore unei mari nenorociri.
In acest timp musica, sclavele cântă tóre umpléü
aerul de melodii de uă dulc6ţă, de uă suavitate supra
naturală.
După defilarea favoritelor urmă aceea a amicilor
intimi ai Nawabului, pe carii mi ia fost recomandat,
intre carii doi Paşi cu trei tuiurl*).
*) Cuvôntul Paşa e de origine persană şi e compus din cu
vintele: pa, picior şi şah, Rege, este equivalent cu expresiunea,
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Fie-care trecând pe diu-aintea mea îmi făcea te*
menelc pene la pământ, iar sclavii ce-’T însoţea făceu
să plouă peste umerii mei mărgăritarele, turcoasele,
galbenii ce conţineţi vasele ce purtau in mâinî.
Apoi mesele se umplură din nou cu tot felul de
mâncări alese, cu fructe dintre cele mai gustuóse, din
cele patru părţi ale Globului, cu vinurile cele mai ge
neröse.
Să aşeza uă masă din-aintea tronului meu, alte
mese alături la drépta şi la stânga. Nababul să aşeza
lângă mine, iar la masa de alături la drépta tatăl meu,
mumă mea şi Mis Martha ; la masa din stânga amicii
intim! ai Nababului ; la altă masă soţiile legitime ale
Nababului şi la uă altă mai in depărtare favoritele sale
şi începu festinul intim, in sunetele unei music! divine,
a cântărilor de uă frumuseţă incomparabilă a le sclave
lor cântătoro car! insoţeu cu vocea lor angelică, sune
tele armonióse a le mandolinelor şi a le harpelor încor
date pentru a celebra cualităţilc, darurile şi frumseţa
favorite! dilcî, care eram eu.

sprijin al tronului şi nu designeză funcţiuni speciale. Este un
titlu onorific cu care in Turcia să decorâză marii demnitari ai Im
periului, fie că aparţin administraţiunei civile sau militare. La
resbel, in-ainlea paşalelor să portă cotii de cal fluturând in vèrful
unei lănci.
Sunt Paşale cu două şi trei tuiurî sau cotii de cal. Cei din
urmă sunt de ordinariu cei mai mari demnitari ai Imperiului, ca
Vice-Regelc Egiptului, marele Vizir, Căpitan Paşa sau ministru de
marină.
Pănă la anul 1862 titlul de Paşă nu să didea de cât la Mu
sulmani. Vetjl Dicţionnaire Général de la Politique, de M. Block.
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XI.
Ora a opta.
Jocul Baya (Icrelor*).
í mi lipsesce posibilitatea, îmï lipsesce
chiar şi voinţa de a-’tï nara tóté scenele,
toastcle şi alte peripeţii ce m’a inpresionat la acest festin, îţi voi îi spune
^
numai, frumósa mea mititica, că la ora
12 punct, douîj-spră-dece sclave dintre cele mai
tinere şi mai remarcabile dintre câte vëdusem,
prin frumseţa lor, cu totă partea corpului pënë
Sg* la brîîi despoiate, iar de la brîft in jos intr'un
costum de mătase de colore unele p'embe, al%
tele verde, fin ca pânza de paiangin care as
cundea cu greu tesaurele de frumuseţă misteriösä, incepurë a juca unul dintre acele jocuri expresive, cari
plac atât de mult orientalilor, luând fel de fel de pose
plastice, când imitând mişcările unul animal, când a le
unui om in mâniă, sau a unui gelos şi recitând cuplete
explicative posclor ce imitau. Apoi desfăcenduse in
doue semi-cercurï egale, din fiè-care ieşind câte uă dănţuit0re, cari avansau paralel către noi, cu braţele aron
date, cu sînul flotând, së invertéu încetişor inprejurul
lor undulându-’şi corpurile cu graţia cu ochii pe jurnă*)
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se vedé nolle delà finele volumului.
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täte închişi, ele paré fi nisce visiuni divine legănate nu
mai de puterea musicct ce scotea nisce sunete dulci,
languróse şi cadenţate.
Erau bayaderelc.
Ele se succedare ast-fel cate dóue pe rend, una
simulând un încântător de şerpi, sau un luptător cu
animalele sclbatice, alta ardendă şi pasionată se invîrtca
cu uă rapiditate fascinatóre; uă alta îşi legăna corpul
intr’un chip particular, iar fisiognomia sa trecea dintr’uă
expresiune intr’alta, una mai mucălită de cât alfa pro
ducând asupra convivilor şi convivelor ameţiţi deja de
puterea vinurilor generöse şi a apei de roze, inprcsiunî
adîncî cari se manifestau prin semne visibile de plăcere
şi de admiraţiune.
Ele finire printr’un rondel forte animat însoţind
danţul lor cu cântece şi cu batere din palme.
Era ora unu dupe medul nopţiî când acest rondel
lua sfîrşit.
Convivii din ce in ce mai aprinşi, mai exaltaţi pot
dice începură a’şi deslega limbile, toastcle pline de laude
pentru Nabab şi pentru favorita dilci se succedau fără
întrerupere întocmai cum acesta se urraeză şi in socie
tăţile creştine, ca se nu die Europene, luând parte la
acostă expresiune a sentimentului ce deborda inimile
atât bărbaţii, cât şi soţiile şi favoritele Nababului ceeace nu puţin să vedea a fi scandalisât pe unii dintre în
alţii demnitari ai Imperiului.
Nababul insă nu a ţinut nici un compt de ceea-cc
ar fi putut nemulţumi pe unii din amicii săi, mari dem
nitari ai Imperiului pentru-că in tot cursul acestei so
lemnităţi nu uă-dată a contravenit obiceiurilor musul
mane fără a se stenjini câtu-şi de puţin.

■

Hegina Bayaderelor.
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XII.
Ora a noua.
Regina Baiaderelor.
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a ora unu şi jumătate toastelc, mu£
sica şi orï-ce scomot inpetarë ca prin
£
farmec, atunci se vădu.apărend una din
J-jL. ace^e fiinfe deosebite a cărei vedere
inpresiunï neperitóre in inima privitorilor. Era uă femeeă voalată, inbrăcată intr un costum de gaz transparent aprópe ca sticla,
sub care formele cele mai perfecte, cele mai
cercscï apărétt intocmaï razelor soreluî ce pistesc printre, unii nori transparenţi şi vivifică sim
ţurile muritorilor, dupé câte-va ore de un timp
posomorit sau dubios.
Era uă nouă bayaderâ, regina bayaderelor aş pu
tea dice.
De uă statură mat mult in-naltă purtând peste
umărul stâng costumu-î de gaz ţesut pe margini cu
mărgăritare şi briliante şi care îi acoperea jumătate si
nul pogorându-se cu nespusă gratia pene Ia mijloc unde
ît forma uă cingătore miraculosă, apăru ca uă visiune
fericită, intr’un concert de armonii cu care musica şi

a
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sclavele cântătore acompaniind melodiósele sunete ale
harpelor şi mandolinelor o primire.
Sub braţul drept avea uă tamburina pe care dinpreună cu imineii*) din piciére le aşeza la ua parte,
apoi ?ă apropia la ua distanţa ca de şepte-opt paşi de
masa nostră şi urmând tactul musicei, intr’uă posa lcgânâtére, de uâ cochetăria plină de farmec percurgea
distanţa pănă in apropiere de doi paşi do noi, ţiindu-şî
cu mâna dreptă voalul ce îi felfêia ca şi spre a nu-’Î
vedea farda, nu inse cu acea fermitate ca să nu ne lase
de a zări din când in când desfătătorul seu chip şi
marii sei ochi negrii din carii ploau adevărate săgeţi
mistuitóre, iar cu mâna stengă ne adresa gesturi provocătore, amoróse, corpul său luând mii de pose una
mai incântătore, mai excitantă de cât alta.
Fu un moment in care din rostul tutulor ieşi uă
exclamaţiune unanimă de admirare pentru acestă fiinţă
de uă frumseţă inexprimabilă; fu momentul când dânţuitorea intindendu-şî mâna dreptă d’asupra capului,
voalul să desfăcu lăsând a i să vedea partea dreptă a
sinului său de uă albeţă de crin, care adumbrit de păru-î
negru ce unduia pe spate, îl didea aspectul unei fiinţe
ideale, unei nimfe, venită expres din alte lumi pentru a
ne fermeca, a ne excita şi a ne uimi.
Fie că acest danţ, provocator pănă la extrem, a
avut asupra convivilor acea influenţă de a deştepta tote
dorinţele cele mai secrete, fie că era in prevederile Na- '
babuluî, aşa credem cel puţin eu, destul că resultatul
a fost uă debordare a tutulor ardorilor conţinute, a tu
tulor pasiunilor sensuale. Pe când dănţuitorea incepuse
a se inverti inprejurul său intr’un picior, mai ântâî lin,
*) Iminél, un fel de papucT.
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cadenţat, apoi tot mai iute, mai repede, pënë la paro
xism, in cât prin diafanul sëiï costum de gaz, formele
corpului seu de uă frumuseţii uimitóre apăréu şi dispă
reţi ca visele fericircî, iar voalul seu şi përu-ï undulator
fîlfăiau in aer ca aripile unui ânger, şi briliantele ţesute
in costumu-’î diafan revărsau uă plóiá de lumini, iar
inprejurul frumosului seu cap focurile ochilor sëï îî forma
uă aureolă divină, cu una din albele-î mâini bătea tactul
pe piciorul stâng adus in formă de arc pene la mijlocul
corpului, iar cu cea-laltă mână ne provoca prin gesturi
misterióse de voluptate, in acest moment douë-sprâ-dece
corpuri luase aceeaşi posă, erau cele-lalte bayadere, apoi
alte dece corpuri le imitare, erau soţiile şi favoritele
Nababului, apoi urmare convivii unul dupe altul începând
delà Nabab. Nu se mai vedeţi decât corpuri invîrtindu-sc, jucând, sărind, legănându-se. Apoi incepurë inbrăţiserî şi apoi urmă uă adevărată orgiă, la care spre marea
mea mirare vëduiu că lua parte si mumă-mea şi tatăl
meu, şi sclavele mele. Numai pe Marta nu o zării in
acest danţ ce devenea tot mai aprins, mai infernal pot dice.
Eu singură remăsesem spectatóre uimită şi exci
tată in tote sensurile mele, destul insë de stăpână pe
mine ca se păstrez uă linisce pe care toţi o perduserë.
Acostă orgiă a durat uă oră şi jumătate, in tot
acest timp, convivii toţ! inpreună cu Nababul, danţaîi,
săreti, să invîrtéîi, să inbrăţişau intr’un chip care më
făcu pentru prima oră a avea ideea că acesta nu póte
fi ceva natural, pentru-că lucrurile devenéü prea scandalóse. Imî puseiîi mânile la ochi, pentru a nu mai ve
dea acostă privelişte .ce’mï făcea rëü. Atunci simţiiu
la spatele tronului meu ceva ca uă fîşietură şi uă voce
îmi clise : âncă puţină pacienţă scumpa mea şi vei vedea
dacă sciu sau nu a më ţine de cuvent. Nu cumva insë
să pui pe limba D-tale vre-uă picătură nici din vin,
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nici din apa de roze, pentru- ca tot ce s’a adus delà, ora
unu incóce, numai e nici apă de roze, nici vin curat,
ci totul e amestecat cu uă esenţă din iarba El-Khrafu r*), care posedă proprietatea de a inbGta pene la ne
bunia excitând pe cel ce o bea la tot felul de acţiuni
selb atice, dupe care urmeză un somn letargic de mai
multe ore. Se apropiă, scumpa mea, ora scăpărei.
Era vocea guvernantei mele Mis Martha. In adevôr nu trecure ancă dóue-déci minute, in care săritu
rile, jocurile, inbrâç.iserile convivilor devenire tot mai
scalămbate, mai sălbatice, mai scandalóse, incât incepuiii
a avea temă şi apoi urma uă tăcere profundă, musica, cân
tările încetare, ca prin farmec, convivii cu toţii cädurö
intr’un somn letargic, se vedeu claie peste grămadă intr’uă promiscuitate infernală.

*) Expresiune şi ideă luată din opera lui A. De Lamartine
»Voyage en Orient.«
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XIII.
Ora a decea.
P u £ a*
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ste momentul când Dióra îşT pregătesce
carul triumfal in care să avântă spre a
deschide porţile firmamentului. Este
momentul când priveghejtórea îşî scote
capul de sub aripa şi in-ainte de a sâ
§ bt
scutura de somn îşi face mişcările prevestitóre
divinei cântări cu care va desfată pe muritori.
Este momentul in fino in care ne fiind
ţ
ancă
di,
nu mai e inse nópto. Umbrele dispar
î>
încet cu încetul ca şi când s’ar căi că sunt si
lite a părăsi pământul.
Nici un scomot, nici uă mişcare in natură.
In acest moment, continuă Aristea, punéin piciorul
I in barca ce mo aştepta sub conducerea lui Ernest, dupe
ce trecusem prin cel mai mare pericol, pogorând pe uă
scară de mătasă, uă distanţă ca de 15 metrii ce despărţea ,
iatacul meu din etajul al doilea de suprafaţa solului,
pentru-că tóté intrările, tóté esirile craii păzite.
Abea am pus piciorul meu in barcă şi buzele mele
pe buzele aceluia pentru care despreţuiam uă stare

m
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imensă de bogăţia şi uă filomelă in faţa nóströ începu
a versa in natură melodii de cari sufletul române în
cântat, iar in sinul meu mii de filomele cântau amorul
etern şi fericit; amorul, acest sentiment care ridică pe
om pönö la dei şi degrada pe dei pene la om!
II.
— O ! Zulmo scumpa mea frumosă mititico, nu
mai resuvenindu-’mï ceea-ce am perdut, ceea-ce am su
ferit apoi in urmă şi cum ilusiunile şi credinţele mele
in eternitatea amorului lui Ernest, pe care cu îl inpărtăşem întreg, cast, au sburat una câte una, numai resuvenindu-’mi clic acesta, sufletul meu se împle de fiorile
morţii, mai cu sémâ pentru tine căreia aş dori să pro
fite suferinţele mele provenite din neascultarea mea,
neascultare, ce a avut cel mai funest résultat, nenorocindu-me şi pe minc; şi pe Părinţii mei carii au murit
in miseria provocată de persecuţia Nababului.
Dar vei judeca singură cu tute că voiîi fi forte
sobră in povestirea suferinţelor mele, pentru-că la suvenirea lor inima mi-se include şi gura refusă de a nara
durerile pe cari timpul nu a fost in stare de a le şterge.
Ancă nu se ştersese din sufletul meu ultima impresiune ce-mi lăsă priveliştea măre fă a palatului pe
care îl părăsisem prin fuga mea, al cărui înveliş exterior
fiind inbrăcat cu porţelan albastru de Persia, la uă coti
tură ce făcu barca, apăru vederilor mele. la primele
raze ale Sórelui răsărind întocmai unei fracţiuni a firma
mentului, de uă frumseţă divină, inexprimabilă şi care îi
dedea aspectul unui palat .de fee, unei locuinţe ferme
cate; nu se ştersese clic din sufletul meu acesta impresiune grandiosă şi avui îi durerea a mc convinge că din
tot amorul lui Ernest pentru mine nu mai remăsese de
cât umbra. In momentul când in sufletul meu a intrat
acesta convincţiune, am simţit ca uă lovitură do măciucă
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care îmi turtea creeriî, apót un întuneric adînc, fioros
s’a făcut în spiritul meu şi am cădut intr’uă stare de
catalepsiă care a durat dóué luni de dile, in căre spaciu de timp perdusem orî-ce percepţiune a vieţii.
Când am revenit la cunoscinţă, primul meu cuvent
a fost Ernest, ochii mei s’a deschis privind insö pe Silivestru, prin ale căruţ dulci şi neîntrerupte îngrijiri
viaţa începu a’mt reveni. Ernest me părăsise ca un laş
şi fără îngrijirile lui Silivestru astădî eram in lumea
celor morţi şi tu frumósa mea mititică ai fi in lumea
nefiinţei. Eccé căuşele pentru cart preocupându-mé de
viitorul teu, pcntru-că cunosc lumea sub tote feţele sale,
te previn că frumuseţa este puterea cea mai mare a
fîmeeî ; că nestabilitatea, schimbarea este legea omeni
re!, că amorul este uă plăcere de care chiar (leit useză,
dar că a pretinde că amorul este etern, dupé cum îl
credem şi eu este a înşela sau a sö înşela. Bucură-te
dar de viaţă, fugi insé de poeţi şi de visători, pentru-că
si unit şi alţii înşelă inşelându-se pe sine inşişt, credênd
şi preconisând eternitatea unei pasiuni care nu e de
cât un produs al sensurilor, fragile, schimbătdre ca tot
ce e omenesc!
Eşti frumósa, fi şi deşteptă şi cu acest preţ vei
putea fi fericită.
Nu te grăbi nicî-uă-dată d’a inplini dorinţele născênde a le unui adorator. Caută mat ântâiii a’l subjuga
sub puterea graţiilor şi carmenilor tét şi reţine-1 cu far
mecul speranţei, totd’auna in aparenţă gata de a-’t în
tinde cupa fericirilor, sciind inse evita momentul decisiv
pöné când te vet încredinţa că pasiunea sa, dorinţele
sale, aii atins punctul culminant şi atuncî cu tact şi cu
metodă fă-’l să trecă prin tóté gradele neastempörulut
şi ale frigurilor aşteptăret mat in-ainte de a-’i permite
să deşerte cupa plăcerilor dorite, iritând mereti pasi li
7
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nea şi secretele sale dorinţi pe cari le voi satisface nu
mai atuncî când vei avea convincţiunea că in facia ta
stă un sclav gata de a face ultimul sacrificiu pentru
orî-ce capriciu ’i-aî manifesta şi atuncî chiar numai trep
tat şi insuflându-’î credinţa că prin favorile ce'îi acorcjî
indeplinescî tot atâtea sacrificic peste puterile tale. —
Numai ast-fel cea maî neînsemnată favóre capătă un
preçiü enorm pentru-că a fost dorită cu înfocare. Nu
mai ast-fel vei putea stăpâni pe adoratorii tëï si le vei
putea dicta tote mişcările lor, filcêndu-’ï adevăraţi sate
liţi cari se vor inverti in jurul teu cum planeţii se invértese inprejurul Sórelui, delà cari îşi inprumută căl
dura şi viaţa.
Ca termometru al pasiunei adoratorilor tei, con
sideră numai cuantitatea sacrificielor ce vor face pentru
tine şi in ora in care vei vedea că acest termometru
scade cu un singur grad, rupe ori-ce rclaţiune cu un
asemenea adorator pentru tot d’auna. Şi së ai de re
gulă nestrămutată acestă maximă : „Avarii nu’şi inpru
mută tesauriî fără procente mari, tot aşa urmeză şi tu
a fi avară cu tesauriî frumuseţii tale!" Nu te preocupa
de acei trişti şi hypocriţi moralişti carii préconisez»
abţinerea ca uă virtute, atât pentru cuventul că ei în
şişi nu urmeză acestei învăţaturi, cât şi pentru că in
realitate abţinerea nu este şi nu póte fi uă virtute, căci
virtutea nu e decât dorinţa de fericire a ómenilor, ori,
a te abţine de ceea-ce póte satisface inima şi sufletul,
sensurile şi totă fiinţa ta, este a lucra contra dorinţei
de fericire ce este înnăscută in flinta nôstrë!
Omenirea este atât de nenorocită, scumpa mea
mititico, in cât a o priva şi de câte-va momente de vo
luptate, este nu numai a te erija dar a fi in realitate
vrăşmaşul declarat al neamului omenesc.
Nu uita că in templul voluptăţii au servit cei mai
mari şi mai virtuoşi bărbaţi, cu carii genul omenesc să

195

póte lăuda, ca Aristide, Socrate şi alţii cu miile, ceeace dovedesce că adevărata virtute nu exclude plăcerile,
ba din contră le admite ca pe elemente puterice pen
tru conservarea individului şi a speciei omenescï.
Şi acum, scumpa mea mititico, ca conclusiune la
tóté învăţăturile mele îţi die că amorul este numai sen
sual, ancă uă-dată îţî repet dar să fugi de poeţî şi de
toţi visătorii şi fiind-că mâne inplinescî cinci-spră-dece
ani şi prin urmare începe in tine existenţa femeeî, fi
inţeleptă ca şerpii şi nesimţitore ca marmura, să rîdî
puţin şi la timp, dar nici uă dată së nu plângi.
Caută să fi iubită cât se póte de mult, dar tu în
săţi iubesce cât se póte mai puçin.
Omenii sunt rëî, invidioşi, viaţa ta să fie un con
tinuu dispreţ pentru ei, in aparenţă inse să le dovedescî
cea mai mare interesateţă, iubire, candóre, ataşament.
Atitudinea să-ţî varieze in infinit, timidă sau indrăsneţă, cu focul schînteindu-ţî in ochi sau cu länge
res in privire, avend aerul cast, inocent sau provocator ; .
accentul unei sânte sau scurt şi pasionat, dupë cum posiţiunea ta îţî va comanda së te prefaci.
Şi pentru ca să’mi dovedescî că m’aî înţeles şi
voiescî a urma învăţăturilor mele pentru fericirea ta, e
timpul, urma Aristea, cu uă voce mai puţin blajină,
in care un accent de ciudă contrasta cu aerul de dulcâţă ce îşî da, e timpul, scumpa mea mititico, să ne
lămurim asupra urieî copilării ce póte ar fi avut conse
cinţe triste pentru tine, dacă nu aş fi avut norocul să
o aflu şi pe care nu inţeleg pentru-ce mî-aî ascunso !
— înţelegi, scumpa mea, de ce voiesc să vorbesc ?
— Nu, nu inţeleg!
— Te prefaci, frumósa -mea mititico ! Laud arta
cu care te scii preface dar faţă cu mine ar fi uă nebuniă
se tăgăduesci aceea ce sciu tot atât de bine ca şi tine.
7*
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— Ia arată-mî acea epistolă pe care ai primit’o
erî, urma Aristea cu un accent din ce in ce mai restit
şi mulţumesce inprejurării că Silivestru nu are nici idee
de acesta, căci alt-fel consecinţele putea fi torte neplă
cute dacă nu şi triste pentru tine. Totd'auna rl-am re
comandat se nu ai nici un secret faţă cu mine şi ved
că te incercï a fi nesinceră. Rôü fata mea !
Aceste cuvinte Aristea le pronuncia cu un accent
de măniă cum nu mai audisem nici uă-dată.
Drept rëspuns me podidirë lacrimele şi incepuiû sô
tremur. — Pentru-ce ore?
O! prea scumpul inimeî mele Radule, judecă insu-ţî dacă nu avem dreptate. —
Dar spre a inţelege pe deplin cele ce urmezâ,
trebue a më reintórce cu câte-va dile in urmă.
Ţî-am fost arëtat că lungile dile de veră mi le
petrecem mai ales in grădină, cultivând florile, sau plirnbându-më, sau citind.
In diua de dece August a acestui an 184z pe
când căutam să dau la uă parte un trandafir altoit care
îmi închidea cărarea ce conducea la uă bancă pe care
më aşezam mai obicinuit ca së citesc sau să më odih
nesc, spre marea mea uimire vëduiîi jos uă cărticică
elegant şi bogat legată. 0 ridicaiü şi in-exprimabilă fu
plăcerea şi mirarea mea citindu-î titlu. Era Paul şi
Virginia acea inimitabilă pastorală a lui Bernardin de
Saint Pierre, pe care Profesorele meu de franceză mî-o
lăudase ca pe cea mai perfectă operă romantică a spi
ritului omenesc, dar pe care cu tóté promisiunile sale
că mî-o va aduce să o citesc, âncă nu mî-o adusese.
Dorinţa mea de a citi acestă operă, atât era de
mare şi confusiunea mea de a o găsi intr’un chip atât
de neaşteptat atât de complectă, in cât nu mai fócuí
un pas măcar şi îmi făcuiîi loc, sub trandafir, unde më
aşezaiu pe iarbă avidă de a cunósce cuprinsul ei.
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XIT.
Sub Trandafir.
if ntorcend prima pagina, mirarea mea
ajunse la culme aflând uâ epistola cu
adresa mea. Am dcschis’O cu uâ mâna
febrilii. Scrisórca conţinea şi două poesiî, pe cari le transcriu in ordinea cum
ochi şi cum le-am cetit,
poesiî:
La Tine.
Vödutu-te-am fetiţo şi la mândraţî privire,
, WR
Fiori şi ne odihnă tot corpul mï-a coprins ;
'W Un foc d’atuneï oribil consum’-a mea simţire,
In sânge simţesc flăcări şi mintea’ml s’a aprins!
Destinul, crud destinul, căci n’a vroit ca’n lume
P’un tron să vöd lumina, popórö să domnesc;
Sau cel puçin talente să fiu avut eu sume:
Faimos prin poesiă, mulţimea s’o uimesc!
Atunci speranţa dulce ca raze de luminc
Ar fi putut vr’uă-dată luci-’n sufletul meu,
Ţ’as fii oferit tronu’mY şi-’n sferele divine
Ţ’aş fi ridicat altul mai sus de Dumncdeu !
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Şi sclav, a mea voinţă, o die cu’ncredinţare,
Ţ’aş fi jertfit1 o vecinie fără de alt favor,
De cât pururea ţie din tót’-a mea suflare :
Sancliin a mea gândire şi tainicul meu dor!
Dar vai, ursita-’mî crudă aşa mi-a făcut parte :
Pe trépta cea din urmă să nasc şi să trăiesc;
Talente pentru mine nici cea mai mică parte,
Sfiala mc opresce, viaţa-’mî să’ţi jertfesc!
Durerea mea-’î eternă, oribilă şi
Şi mii de săgeţi crude al meu
Aş arunca viaţa-’mi ca haină de
De n'ar fi mulţumirea ce simţ

vie,
pept l’a umplut;
urgie
că te-am vădut !

Da, astă mulţumire o simţ şi mă nutresce
Ea mă transportă tainic prin lumi nenumărate
Ea-’i care-'mi dă putere şi di, nópte-’mi şoptesce
Uă dulce cugetare din sferele ’ncântate.
Acestă cugetare, sorginte de iubire
’Mi dice că tu meriţi ca insuşî D-deîi
Să-1şi părăsescă tronul de splendidă mărire
Spre a iubi in tine pe D-<Jeul său.
Ursita sau Hasardul a chaosului mamă,
De-ar fi decis ca insu’mî să fiu eu vre-un Deu
Te-aş ridica pe tronumî nimic băgând in samă
Ş’aş crede, crede ’n tine ca ’n D-deul meu.
Şi când din vr’uă sfială sau mare modestiă
Ai refusa tu tronuri şi Cer şi tronul meu,
Le-aş aşverli ’n abisuri, jurând pe. vecîniciă
Că nu mai vroiţi nimica de cât amorul tău.
Tu m’-ai iubi atuncea, căcî ai vedea in mine
Că- mai presus de tóté amoru’ţî prefer eu ;
De ce, de ce ş’acuma nu simţi că pentru tine,
M’as lepăda de viaţă şi chiar de D-deti?
- .vi
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La Tine.
'.Stele miï cu-a lor lumine vederile mt-a atin3
Sufletu-’mî inse nici una, ira luminat, n’a aprins.
\
'
Fi tu stéua vieţii mele şi prin dulcea ta lumină
Fă ca viaţa mea să fie liniscită şi senină!
Şi îţi jur că nici uă dată veri un moment de căinţă
Nu va trece’n tr’al teu suflet nobilă, dragă fiinţă!
-Căci iubirea mea profundă ca un Sóre’n călditor
Va preface sórta nóstre intr’un raiu desfătător!
Fericirea-’m! cea mai mare, unica mea fericire,
Va fi să te ved ferice prin vecïnica mea iubire!
Écce acum şi acea scrisóre pe care o păstrez ca
uă sântă reliquiă a puçinelor momente fericite din tinereţa mea.
Angel adorat!
Apăruşi pe calea intunecată a vieţii mele, ca uă
îlusiă cercscă menită de a’mî lumina şi încânta sufletul
şi inima.
Frumosă ca ungerii, incântătore ca Sórele răsărind,
diafană ca raza din ochiul lui D-deü, te rog in genuchî,
sufletul şi inima mea te rogă, demneză a citi aceste
rendu rî.
Sunt trei luni de când mc urcam in perul din
grădina nóstre ca să iau pentru micul meu frate Nicuşor, un cuib de scatiu pentru care de mai multe (jlile
nu mai inceta d'a me ruga să i-1 aduc. Ajuns in vîrf
pun mâna in cuib, puişori mici ciripesc, un frémët se
face in grădina de alături, in grădina vóströ,^muna
sbôrâ neliniştită spre per, plânge, ţipă pentru puişoriî
•ei. Micul meu frate Nicuşor cu lacrimile im ochi më
Tóga, më zoresce să-î aduc cuibul cu pul.
V.
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O ! fi pe pace mumii dcsolată, mâna mea a rëmas
in nemişcare, înlemnită, fiinţa mea intréga a rëmas pi
ronită in extas, căci ochilor mei apăru lumina paradi
sului, apăruşi tu, o ânger adorat din ale cărei priviri
scântei electrice sburarë in ochii mei cari au aprins in
sufletul meu un foc mistuitor, uă văpaie in care inima
mea de atuncea arde, să topesce.
D’atuncî, o! ânger adorat, in continuu aurora më
găsea in pórul meu lângă cuibul in care puii crescuserë
mărişori, le a dat tuleele , eî să obicïnuiserë cu mine
ca cu un preten, muma lor numai plângea, numai ţipa
de temă, venea aducând puişorilor mâncare şi adese së
punea, pe umërul meu ciripind de mulţumire vëdêndu-şî puii crescând in siguranţă, lângă al căror cuib eu
remâném in adăstarea apariţiunei tale, o ! dulce ilusiune
cerescă, cum călătorul rătăcit intr’uă nóptc adîncă, e in
adăstarea Soreluî ca să-’i lumineze calea, pentru-că tu
escï lumina (lilelor mele, tu singură poţi a’mi lumina
calea vieţii şi dupë ce te ivé-’ï, te contemplam cu nesaţiu, pënë când umbrele serei te ascundéu ochilor mei
din ce in ce mai avidî d’a privi divinul tëu chip.
Ast-fel am petrecut sëptëmânï întregi in përul nostru,
fericit, de uă fericire cerescă, când tu, o ânger adorat,
apăre-i vederilor mele ca un Sóre purtător de viaţă şi
lumină şi nefericit de uă nefericire desperantă când privirile
mele te căta in darn! Atunci îmi facem mii de închi
puiri nenorocite. Credem că pótc mai zărit şi că drept
pedepsă a cutezanţei mele d’a te adora, te-ai hotărît
de a nu te mai îngriji nici de scumpele flori, pe cari
le vedem triste şi ofilite ca şi sufletul meu când tu
Regina lor le lipsé-ï!
Altă-dată îmi inchipuem că póte vei fi bolnavă —
sau póte chiar, iertă te rog acestă negră închipuire a
sufletului meu desolat, in diua de 25 Maiü ,când dóuö
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<Jile d'a rendül nu te-ani vëdut, creduiü ca. póte ângeriï
geloşi de atâta frumuseţe, te-aü ridicat in sferele empireuluT, creduiü că póte ai murit! O! durerea ce am
simţit atunci este inexprimabilă. Simţit’am ca un cerc
de fer că îmi strângea templele, ochii mi s’au întune
cat şi mii de gliiare simţeai ca’mï smâciuă inima.
Am ameţit şi ara căcjut.
Nu sciu cărei fericite întâmplări datoresc că nu
am murit. Când m’am deşteptat eram in patul meu şi
muniă-mea şi frăţiorul meu plângéü la căpătâiul meu.
Am zăcut dóuö luni. In convalescenţa mea am între
bat pe toţi vecinii, iartă, te rog in genuchî acesta indrăsnelă; ca se aflu informaţiunî despre familia aceleia fără
de care simţem că nu mai pot trăi, pentru-că simţ că nu
mai pot trăi fără tine, o ! ânger adorat. Am dobândit
şi consânţimântul mumei mele, căreia ’iam declarat că
voiü muri dacă voiü avea fatalitatea să’mi refusi mâna.
Ceea-ce am aflat despre tine mô neliniştesce adînc, o!
divină fiinţă a cugetărilor mele! Mi s’a spus că eşti
nepóta unui căi ugor, care mî-a fost descris ca un om
rôu şi că in casa vostrë niminî nu intră afară de Pro
fesorii toi. Mumă mea s'a opus la început vëdând in
modul de viaţa a unchiului tëu nu sciu ce de misterios.
După ce s’a convins insë cât escî de necesară existenţei
mele, mî-a declarat că va consimţi la dorinţele mele.
Atunci am aşteptat ore întregi la porta vostrë pënë ce
am putut aborda pe unul din Profesorii tői, D-l Alexandricescu. Dar dânsul nu a voit cu nici un chip să
primescă a interveni la unchiul têu, cu tote rugăciunile
mele şi ale murneî mele şi cu tóté că ne cunósco şi ne
a dis că prin posiţia nóströ crede că unchiul tëu nu ar
avea cuvinte să nu accepte uă alianţă care in tot caşul
nu ar putea de cât să-l onoreze. Din puţinul ce am
putut afla delà dânsul şi din aerul misterios şi de te
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relit cu care ne-a vorbit şi a refusât sä intervie, s’a
născut in sufletul meu uă adîncă nelinişte pentru tine.
Mi së pare, o ! angel adorat, că ai fi in nu sciu ce cursă,
pe care nu o înţeleg.
De aceea sunt hotărît ca să-’m! iau refugiul la
pórul meu. Yoiu adăsta la locul de unde te-am vëdut
pentru prima ónt, o ! viaţă a vieţii mele, te voiu adăsta
atâta timp pënë când te voiu mai zări uă-dată pe tino
fericirea mea. Atunci voiu arunca pe Paul şi Virginia
in calea ta, ca să înţeleg! că amorul ce mï-ai insuflateste tot aşa de neperitor, etern ca şi a lui Paul. In
carte vei găsi acestă scrisóre şi poesiile pe cari sublima
ta faţă mi le-a inspirat, ca uă sinceră mărturia, a imen
sului meu amor pentru tine, o! angel adorat şi së scii,
îţi jur pe mormântul Tatălui meu, că viaţa mea e in
mâinile tale. Dacă vei fi nepăsătore iubire! mele, voiu
muri. Când tu vei citi aceste rânduri, cu te voiu privi
şi voiu citi in expresiunea feţe! tale viaţa sau mórtea
mea.
Al tëu pënë la mormânt neschimbat
Constantin Prunteşanu.
Ai înţeles fără indoelă, prea scumpul meu Radule,
că terminând lectura aceste! scrisori ochi! mei, nu putéü a nu privi spre pórul care era in façïa mea din
colo de zidul ce despărţea grădina nóströ. Uă roşâţăce îmi acoperi façïa ca un voal de foc, nu-mî putu as/Cunde privirile lui Constantin din cari! ploaii scântei de
iubire, de ataşament şi de admiraţiune.
Ochi! sëi së infipserë ca dôuë săgeţi in ochi! mei.
Simţi! sângele meu colcotind in vine. Apo! urma
ceva neînţeles: ca şi când uă părticică din fiinţa mea
s’ar fi degajat şi ar fi atins fiinţa luî, apo! s'ar fi re
întors in sínül meu, simţi! ca uă flacără care mô ardea
i in acelaş! timp më recorea, gura mea, de uă-dată cu
\
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vocea lui, pronuncià marele cuvent al vieţii: te iubesc!
Te iubesc, o ! angel adorat, te iubesc, pënë la mormênt,
acesta fu cuvântul legăture! divine dintre mine şi el..
Mai curând de cât mï-a trebuit ca sö descriu acesta
scena, Constantin era in braţele mele. Buzele lui au
atins buzele mele şi un fior dulce, divin şi in acelaşi
timp teribil, ardëtor, inplacabil m’a aruncat intr’uă lume
de delicii, incântătore, fantastică.
Avut'am simţirea unei fericiri ceresc! pe care nu
am mai gustat’o de cât lângă tine, o! scumpul vieţii
mele Radule, când te-am visitât cerând bunele tale
consilii dupë fuga acelui miserabil călugăr.
Dar sâ me re-intorc la şirul confesiune! mele. ol
dacă cerul ar fi voit ca acel miserabil câlugër să fie
dat in acele momente peste mine, cât aş fi fost de fe
ricită să fiu părăsit acesta viaţă in care pënë atunc
eram atât de pură şi in care in urmă trebuii să sorb
tot amarul ticăloşiilor!
Dar inplacabila mea sôrtë a dispus cu totul alt-fel.
Ricï călugărul şi nici Aristea nu au avut nici umbra
unei bănuell despre amorul meu cu Constantin.
Ne-am despărţit jurându-ne unul altuia un amor
etern pe care ambii îl simţâm in tâtă fiinţa nôstrë şi
botărându-ne de-a ne vedea cât mai des, iar eu să caut
a pëtrunde misterul purtărel acestor monştrii sub a că
ror putere rnë găsem şi la un cas de pericol să fug d’a
dreptul la prea iubitul meu şi să më adăpostesc in fa
milia sa. Acest eveniment a avut loc nuinal cu dôuë
dile in-aintea ultimei mele întreţineri cu Aristea, când
mi-a cerut cu atâta mâniă să-’I dau Epistola primită şi
când ’ţi-am arëtat că drept respuns më podidirë lacrimele şi m’a coprins tremurul.
Vei crede póte, prea scumpul meu Radule, că din
causa acesta tremuram de a da epistola ce mi se cerea?
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Ku, scumpul meu! Cu câtc-va ore in-aintca acestei
întreţineri dintre mine şi Aristea, adică in nóptea ce a
proces acestei întreţineri, sub influenţa unui vis extra
ordinar, m’am deşteptat, cred ca ine deşteptasem pentru-că sciu ca am audit bătaia orologiului, eraţi trei
ore dupe medul nopţei, când vocea călugărului şi a
Aristeeî ajunse penă la urechile melc.
Ceca-cc am audit mi-a îngheţat sângele in vine
şi tot d’uă-dată îmi confirma bănuelile lui Costachc in
privinţa acestor monştrii.
— Iţi spun, dicea călugărul, că nu cred să mă
fiu înşelat.
Era el, el însuşi şi călugărul pronunc'iâ un nume
atât de incet in cât penă astădi nu sunt sigură dacă
Vain audit sau a fost numai uă închipuire şi mai mult
inclin a crede că am audit un nume sau uă silabă dintr’un nume ca ne st — sau vest — şi vocea călugă
rului căpăta uă modulare in care predomina spaima si
ura, apoi adause : prin urmare suntem perduţi.
Ah! acesta e teribil. După atâtea lupte uriaşe,
după atâtea smăcinări mortale şi după nenumărate sacrificie ce am făcut, când planul cel mai bine conceput
la care am pus tot spiritul şi inima mea, era apropo să
isbutescă, acum după cinci-spră-dccc ani in cursul că
rora am luptat cu tóté armele, suferind tóté privaţiunile,
trecênd prin mit de pericole, acum să’inî văd tóté spe
ranţele cart int-au dat puterea d’a lupta, sdrobite, spul
berate, nimicite! Şi de cine? De acela pe care mâinile
mele Va ajutat de a să cununa cu marea. Este ceva
oribil şi numai a gendi in posibilitatea că el ar putea
exista! Dar de când valurile măreţ au puterea de a
re-invia pe acei îngropaţi in sînul lor? Şi dinţii călugă
rului scrîşneu şi audiam cum îşt frângea mâinile in pa
roxismul ureî şi spaimei sale.
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Ei bine, continua călugărul apoï dupe câte-va mo
mente, sa sei, tu soţa neschimbata a vieţii mele, cu
care am inpărţit şi binele şi răul, sa sei că liotărîrea
mea este luată. Pe dată ce ine voiţi încredinţa că este
el, o omor ! Ş’apoî vom fugi şi când fuga nu ne-ar mai
fi posibilă, vom preferi mórtea de cât miseria şi Ocna!
Ca tot d’auna cred că şi astădî tu më vei urma
la morte ca şi la viaţă, in fugă ca şi in retragere, in
luptă ca şi in repaos, in suferinţă ca şi la bucuriă.
— Fără nici uă indoelă prea scumpul meu Silivestre, dar nu te nelinişti atât, respundea Aristea, căci
de atunci sunt cincî-spră-dece ani şi numele nostru şi
noi suntem schimbaţi, chiar el de ar fi este peste putinţă
să te bănu escă.
Cum puteare-ar óre să bănuescă pe un om a[
Bisericii?
’Ţî faci numai spaime scumpul meu Andreiu ! Liniştescete, te rog, căci nu va fi nimic!
Póte, scumpa mea, respunsë călugărul, şi să dea
D-deu ca spaimele mele să fie numai năluciri, să dea
D-deu să më fiu înşelat, insë me tem, de aceea să-’i
smulgi, dacă să va putea cu binele şi dacă nu cu răul,
acea serisóre ce mî-ai spus că o citea in grădină, pentru-că şi acea serisóre mă neliniştesce grozav. Nu cumva
să fie vre-uă încercare delà el! In acest cas liicï uă
indoelă nu ne va remâne că Satan l’a scos din fundul
mărci nevătămat, de şi bine sciu că era mort, deplin
mort când l’am aruncat in mare.
Acesta o vei face mâne şi apoi te vei pregăti cu
tóté de plecare căci pentru orî-ce caz vom pleca
poimâine cât să va putea mai grabnic la mănăstire,
unde vom sta cel puţin şese luni. Yei da drumul scrvitórelor şi vei plăti Profesorii arătându-le că plecăm in
străinătate. Ei nu-’i vei da voiă a să mişca nici un pas.
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[m cest dialog, dupa cum ţl-am arëtat, l’am
"», audit pe la trei ore iu nóptea care a
4§|
preces întreţinerea mea cu Aristea prin
care îmi pretindea Epistola ce primi7yí< sem, adică dupë dôuë dile delà intêlnirea mea cu prea iubitul meu Constantin in
prediua dar a onomasticei mele când inpliném
JpgJU cincl-spră-decc ani, deşteptată fiind dintr’un vis
]B||> extra-ordinar, care, nu te vei mira că mï-a rëáfe mas in memoriă in tóté amănuntele, pentru-că
in adevër fu unul din acele visuri miraculóse
cari së inpun intregel nóstre fiinţe.
Eccë acest vis.
Să făcea că dormém sub trandafirul altoit unde
simţii primul amor, unde citit-’am acea epistolă şi acele
poesiî cari îmï vorbéü uă limbă mie necunoscută pënë
atunci, dar pe care inima mea era arçlëtôre d’a o inţelege, pentru-că avem sete d’a iubi, d’a trăi de uă viaţă
pe care o intrevëdusem la citirea lor ca un punct cui
minant al fericire! omenesc!.
Ridicându-’mî privirile câtrë përul unde vëdusem
; V
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pentru prima-órá pe acela care deşteptase sufletul meii
la uă viaţă nouă, cu mirare am vëdut că përul să innălţa pënë la Ceruri şi in verful lui trei ângerï cu ari
pile intinse şi strălucind de lumină, îs! intindéü manile
spre mine ca să më ridice la ei. YeT recunósce insu-ţ!
o! prea scumpul meu Radule, cât de miraculos, fostaft
acest vis când îţi voiţi spune că unul din acest! ângerl
avea chipul lui Constantin ccea-ce nu më putea mira
pentru-că îl vëdusem, î! sorbisem nectarul voce! sale
fermecătore, al doilea avea faţa mume! mele aşa dupé
cum e depinsă in scumpul meu tablou ce-’l ridicase ministeriul, ceea-ce iar póte fi explicat prin impregiurarea
că in copilăria mea adese contemplascm acest desfătător
chip şi prin urmare natural se póte explica, că rëmas
in memoria mea, spiritul meu in somn Ta reprodus, ce
ea-ce fu in adevôr extra-ordinar şi ceca-ce m’a inpresionat adînc şi më inpresioneză tot-d’auna când îmi re
memorez acest vis, este că al treilea ânger avea tote
trăsurile tale, totă înfăţişarea ta, aşa cum to-am vëdut
pentru prima-oră, 16 an! in urmă la şosea. Acesta iinpregiurare nu mî-am pntut’o nici uă-dată explica si aş
dori. O ! prea scumpul meu Radule, ca dupe ce vei citi
confesiunile mele, să’m! poţi tu deslega acesta enigmă.
Suntem noi ore jocul unor inteligenţe suporióre,
car! locuesc in aer sau in alte mundurî, sau că Provi
denţa ne arată câte uă dată prin visuri, uă parte din
secretul viitorului nostru? In acest cas visurile să fie
ele adevërate şi au ele uă explicare? Care să fie ex
plicarea visului meu?
Pe când ângeriî îşî intindéü mânilo spre mine*),
se făcea că trandafirul cu tot locul pe care dormém şi
care devenise un glob să ridica spre ei, më vedem in*) Ve<h mvëlitôrea.
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nălţendu-m0 in «aer surizend ungerilor ce mö chemau,
in acest timp solul unde fusese trandafirul se deschise
cu scomot, apa mocirlosă incepc a isvorî cu furiă, colcote teribile se aud, apoi mugete grozave, răcnete fioróse, de uă dată vöd .că din «apa mocirlosă ce devenise
un lac negru, urît, se ivesc nenumërate fiinţe pocite,
grozave, cari rcnjau, să scălâmbau incruntându-şî ochi!
lor mici la mine, din cari eşaii flăcări şi fum şi mö amerinţau cu pumnii lor din cari curgeu pîrae do sânge.
Simţit'am ca nişce şerpi de ghiaţă că îinï incolâcéü gîtul şi tâmplele; apoi uă fiinţă şi mai hidosă cu doué
corne in cap, cu manile in-armate cu ghiare de fier, cu
piciórcle unul de ţap şi altul de cal apare şi o ! grozăvia, më
înhaţă de picidre si mö reţine cu tăria. Era Satan, Fam
privit, dar avea chipul şi totă înfăţişarea călugărului Silivestru afară de barbă. Atunci gróza desnădejdei mö
apuc.à şi scot un ţipet grozav, care m’a deşteptat.
Cu terórea in suflet, tremurândă ca trestia bătută
de venturi, plină de năduşelele morţeî, cu cunoscinţa
de sine-mî confusă, fără nici uă voinţă, astfel eram in
deşteptarea ce urma acestui vis, dacă deşteptare a fost
sau uă continuare a acestui vis, când am audit dialogul
dintre Silivestru şi Aristea, ceea-ce pönö astădi nu’mî
pot pe deplin da séma, pcntru-că sunt inpregiurări carii
mö fac a crede că eram deşteptă şi in realitate ara au<Jit. acest dialog, şi sunt altele cari mö fac a crede că
dosi am audit «acest dialog, l’am audit insö numai in vis.
Intre «aceste din urmă este şi circumstanţa că Aristea
când s’a présentât la mine m’a apostrofat cu cuvintele:
dar bine leneşo, nu te mai scoli, sunt nóuö ore!?
Ori-cum s’ar explica "acesta, starea in care mö găsem in urma visului raportat şi a dialogului dintre călugër şi Aristea, fie că Pam audit in vis, fie că Pam
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aiuîit deşteptă, era uă stare de oribile suferinţe, in cur
sul cărora fiinţa mea intregă se sbătca ca intr’uă at
mosferă de foc, iar vederilor mele speriate, apăreţi
cârduri de fantasme urîciose carii îmi arötaü in litere
de sânge cuvântul ce audisem, o omor; înţelegi dar,
o! prea scumpul meu Radule, că in aceésï di câte-va
ore in urma acestor grozave suferinţe, când Aristea a
inceput întreţinerea ce ţî-am descris, am ascultat’o cu
terórea mortel in suflet, iar când drept conclusiunc îmi
ceru scrisórea ce cetisem, in loc de a-I respundc me
podidirö lacrimile si incepuiîi se tremur.
— Aşa dar refus! d’a-mï areta Epistola, mö apos
trofa Aristea cu uă voce ale cărei accente se infigeu
in sufletul meu ca nisce săgeţi veninóse?
Aşa dar drept recunoscinţă pentru tote sacrificiele
ce eu şi Silivestru am făcut pentru tino, ne plătesc! cu
ingratitudine şi hypocrisiă?
Ei bine, mititica mea, te previn, striga Aristea
in paroxismul furie!, că lacrimi de sânge vei versa pen
tru acest refus; că te vei căi amar şi vei blestema
césul in care ai avut idea de a te opune cereri! melc.
— Pentru ultima oră te provoc să-’mî areţî scri
sórea ce cité-ï er! in grădină, sau căi nu mai respund
de viaţa ta, me înţeleg! tu scorpiă pe care am crescut’o
in sînul meu pentru-ca să mö musce şi la acesta apos
trofare Aristea îmî apuca mâinile in mâinile ei şi mö
scudui cil atâta putere in cât capul meu se lovi tare
de un drug al patuju! şi sângele începu a ţîsni din rana
ce căipătasem.
Istovită, de forţe, după atâtea suferinţe morale,
speriată de purtarea barbară a Aristee!, care produse
asupră-'m! cu atât mai mare teróre, cu cât că pönö
atunci, densa nu a întrebuinţat faţă cu mine de cât uă
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purtare blajină şi vorbe dulci şi mai mult speriată de
sângele ce îmi curgea din rană, lesinaiü.
Când mî-am revenit iu simţire dinţii îmi clentenéü
in gură, siinţcm un frig ce îmi îngheţa ósele şi uă sete
grozavă.
Deschidênd ochi! am vădut pe călugărul şi pe
Aristea că erau la capul meu, trişti şi nelinisciţî ca şi
când uă adevărată iubire purintésca ar fi avut pentru
mine, ceea-ce mï-a indoit nesiguranţa in care eram in
privinţa dialogului ce audisem.
— O! ângerul meu, iartă-mă, îmi clise Aristeia
vedendu-mă că deschid ochii şi îmi lua mâna dreptă şi
mî-o acoperi de sărutări.
— Norocul teu, clise călugărul incet şi plângător,
dacă va reveni la viaţă, căci dacă aş perde-o pe ea, şi
tu ai putea să-ţi iei lumea in cap, pentru-că nu aş mai
putea să te sufer lângă mine şi călugărul îmi lua mâna
stengă şi mi-o acoperi de sărutări.
La aceste vorbe ce audil şi la demonstraţiunile
lor de iubire, un suris de indoéhl şi de mefienţă îmi
acoperi buzelo şi închiseiu ochii spre a nu-i mai privi,
să vede insă că ei creclură a vedea in surîsul meu drept
încredere şi plăcere ce aş fi simţit că ÎI vedem, căci
amândoi îmi cliseră:
— Călugărul, deschide, o! prea scumpa mea
ochii tăi frumoşi ca Cerul spre a vedea intrînşiî ferfeirea şi viaţa mea.
— Aristea, deschide, o ! prea frumósa mea
mititică, ochii tăi dulci şi frumoşi ca lumincle (leilor,
spre a citi intrînşiî iertarea mea şi fericirea ta!
Atâta ţiu minte din deşteptarea ce a urmat leşi
nului meu, apoi am cădut in nisce friguri tifoide de
cari am suferit una lună de dile, pentru-că la a doua
mea deşteptare Aristea cu lacrimele in ochi mî-a spus
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cu disperase de scăparea mea, cu a adus trei medici
din BucurescT si că in curs de dôuë scptămânl perduse
orl-ce speranţă, iar că după doue săptămâni uă ore-care
inbunătăţire s’a pronunciat in starea mea, care, din fe
ricire a mers progresând şi că atunci in diua de 16
Septembre, Doctorii au garantat că sunt afară din orî-ce
pericol. Aşa dar boia mea a durat una lună şi uă di,
cuci in diua de patru-spră-deco August era aniversara
mea şi că acum eram in 15 Septembre.
Ce a urmat in cursul acestui spaciu de timp, nu
sciu ; cum am fost transportată la mănăstire, cuc! la a
doua mea deşteptare eram in casele mănăstire! X din
judeţul Jalomiţa, unde călugărul era egumen, iar nu sciu.
Ce s’a făcut prea iubitul ini met mele Constantin,
asemenea nu sciam.
A întreba pe Aristea avem temă, prima mea miş
care, după ce mî-am revenit cu totul in simţiri, a fost
să pun mâna şi se caut sub perna mea in saltea unde
ascunsesem poesiile şi scrisórca prea iubitului meu.
Erau la locul lor, le-am simtit. Evident dar că
fusesem in pericol de morte dacă am fost transportată
cu aşternutul la mănăstire, pentru sîrmana mea inimă
pericolul se transformase insă intr’un sentimeet de feri
cire şi lacrimi de bucuriă au curs din ochii mei când am
simţit la locul lor aceste nestimate ale inimel mele. —
Mi se părea că tote fricile mele si boia mea nu
au fost decât un vis nenorocit şi aşteptam cu uă nerăb
dare febrilă să mă fac deplin sănătosă spre a putea a
mă ascunde şi a reciti aceste tesaure ale vieţii mele.
Dorinţa acesta ml-a făcut mult bine, încetul cu în
cetul m’am întremat, aşa că pe la finele lui Septembre
am putut să mă dau jos din pat.
Am arătat Aristeel dorinţa de a mă plimba.
Mănăstirea poseda uă mare şi frumosâ grădină,
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plina de pomi roditori, de boschete de rozarî şi de lemn
de pelin avend şi uă colosală boltă de viţă şi mai multe
straturi şi movile do flori.
Când am intrat pentru prima oră, in diua de 30
Septembre in grădină m’am aşedat pe uă bancă sub
bolta de viţă, căcî sőréié era in putere, ardôtor, erau
trei ore p. m. Scoţând Epistola şi poesiile, unicile melc
tesaure din sîn unde le ascunsesem după ce le-am scos
din saltea, începuiii a le pcrcurge cu aviditate.
Le-am percurs de mai multe ori şi inima mea nu
sô mai sătura de exprcsiunile dulci ce citém. Sufletul
meu se întrista inse adine cugetând la prea iubitul meu
şi din ochi! mei curserö siróie de lacrimi!
Pentru prima oră îmi puseiü întrebarea ce më
voiü face?
Să arët Àristecï şi lui Silivestru că amorul meu
pentru Constantin este totă viaţa mea şi că prefer de
uă miiă de ori mórtea, de cât lipsa lui, ceea-ce simtém
din adîncul inimel mele!
Sau să ascund in sufletul meu simţirea mea şi së
caut ocasiunca de a fugi la prea iubitul meu?
Dar cum şi când găsivoiu acea ocasiune ;şi când
ei ar afla acesta, cari fi-vor ore consecinţele?
Şi dacă le voiu spune lor, nu’şî vor ride ei ore
de amorul meu şi mai cu seină Aristea nu më va taxa
de uă neghiobă care urmeză tocmai contrariul invöfäturilor ei, ş’apol Silivestru de a cărui amor Aristea de
atâtea-orl më întreţinuse, nu va căuta să inpedice chiar
pentru viitor orî-ce posibilitate de a-I mai întâlni?
In ast-fel de lupte se sbătea sufletul meu şi nu
găs6m in spiritul meu nici uă ieşire.
Simţit’am totă desperarea posiţil mele şi lacrimcle
mele cäpätarö uă nouă alimentare in convincţiunea ne
putinţei mele.
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Plânseiü mult, sórele îşi arunca ultimele raze ca şi
când s’ar fi grăbit a apune spre a nu mai vedea adînca
mea măclmire, când Aristea se ivi strigând : prea frumós’a mea copilă, intră in casă căci e târdiü şi serile
sunt recoróse, nu cumva se rôcescï.
Imï sterseiü lacrimile, şi in momentele acelea luai
liotărîrea in sufletul meu d’a mărturisi Aristeeî amorul
meu şi in caşul când densa s’ar opune fericireî mele,
de a profita de prima ocasiă favorabilă spre a fugi la
prea iubitul meu.
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Unde începe epoca fatală.
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ii diua de 1 Octombre lS4z, începe epoca
a vieţii melc, epoca care a durat
i^pënë in diua de 13 August lS6y, di in care

I! MÉWtQ-lUn
?osea
^n“na mea a
inceput a inboboci florile unui amor imens
care nu va trece de cât de uă-dată cu viaţa
mea.
Tu m’ai făcut apoi, dupë ce am avut fericirea de a lega relaţiuni mai intime intre noi,
îîji• dupé visita mea la tinç, să vöd, să simţ şi să
•'p abhorez totă infamia vieţii mole. Atunci am
inceput numai a trăi de uă nouă viaţă şi m’am decis
, in sufletul meu d’a rupe pentru tot d’auna cu un tre
cut monstruos pe care îl simţ ca uă greutate de plnmb
că apasă asupra vieţii mele.
Dar să reiau şirul confesiune! mele.
Intrând in casă Aristea më întrebă cu uă voce
duiosă, că pentru-ce faţa mea e plânsă?’
— Pentru-ce frumoşii tői ochi sunt iu lacrimi,
prea frumósa mea copilă?
— Pentru-că urësc viaţa, respunseiü eu cu liotărîre.
*
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Pentru-cä voese sä mor!
— Sä mor! tu, o! frumósa mea copilă! ce ideä
nenorocită ş’a făcut loc in creeriY tői ! Şi pentru ce ső
mori?! . . .
— Pentru-ce ső mor? m6 intrebî D-ta care eşti
causa nefericirei mele, întrebai & la rendül meu pe Aristea, cu uă voce supusă şi mierosă, dar in acelaş timp
hotărîtă.
D-ta care m’ai crescut cu multă îngrijire recunosc
şi ţi-ai dat mari silinţe de a face din mine ceea-ce
sunt, uă fiinţă nenorocită, pe când tot d’auna îmi spuné-ï că numai fericirea mea o doresc! şi îmi profetisa!
acestă fericire, D-ta mő intrebî pentru-ce voiesc să mor?
— Şi pentru-ce aş! trăi ore?
Pentru a simţi cu fie-care di ce ső succedă tot
mai mult nefericirea in care mő tăvălesc?
Şi la acestă apostrofare lacrimile car! mő imiceau
ţîşnirg din ochi! mei in abundanţă, cum dintr’un vas
plin căruia iam smulge dopurile ce î! astupă desclíidőturile, ţîşnesce licuidul ce conţine.
Aristea păru desconcentrată de atâta indrăsnclă
ce negreşit nu presupunea la mine.
— Şi care o acea nenorocire in care te tăvălesc!,
îm! clise densa cu uă voce blajină, mierosă şi plină de
interes ?
Spune-’m! şi mie, o! prea iubita mea mititico. —
Fá-mő să înţeleg ceea-ce sufer! şi vei vedea că
inima mea nu e nesimţitore şi că voi ii face totul pentru
a te vedea mulţumită şi fericită.
Tu ai un âecret fata mea, dacă mie nu mi-1 vei
arăta, cui îl vei spune şi ne cunoscêndu-1 cum putévoiü să te ajut?
înţeleseiu nu atât din vorbele, cât din expresiunea
feţei sale şi * din atitudinea sa că momentul era favora
bil de a da lovitura decisivă.
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Ei bine, îï rëspunseiu eu intre suspinele ce dedea
voceï mele modularea disperare!, da, am un secret şi
orï-carï ar fi consecinţele descoperire! lui, pentru-că mai
rele decât mórtea nu pot fi aceste consecinţe, ţi-1 voiţi
descoperi şi apo! aternă delà D-ta ca să trăiesc sau
să mor. —
Credem, urmaiîi eu, că acest secret D-ta l’ai des
coperit şi consecinţa aceste! descoperiri a fost plecarea
din Bucurescï, éccë pentru-ce am dis că D-ta m’ai fă
cut nenorocită.
Da, am un secret, continuait! apo! cu 'exaltare şi
acest secret este — si lacrimile mele ca dóué siróe de
munte ce curg cu furiă in urma une! furtun!, së inbinaü pe fata mea, acest secret, prea iubita mea, este că
iubesc.
Da, iubesc cu un amor nemărginit ca Cerul, mai
puternic decât voinţa mea, căc! tóté silinţele ce mî-am
dat spre al goni din inima mea nu au făcut decât a-1
aprinde, a-1 mări. l! simţ văpaia care më dogoresce,
inima mea să sbate in lanţurile lui, raţiunea mea simţ
că së rătăceşte, puterile şi voinţa mea më părăsesc,
fieţ! milă, o ! prea iubita mea mamă, fieţ! milă de co
pila D-tale.
Aduţ! aminte de tinereţele D-tale, aduţ! aminte do
primul D-tale amor, şi nu më învinovăţi dacă vrei ca
să trăiesc.
— Nenorocito, nenorocito, rëspunse Aristea, dupë
câte-va momente de reculegere, dar ce făcut-’a! invăţăturile mele?
Ce făcuta-’! sfaturile mele?
Pentru acesta datu-mî-am óre atâtea silinţe; pen
tru acesta luat’am atâtea precauţiun! pentru fericirea
ta, ca së aud din gura ta nenorocirea ce singură ţ.î-aî
pregătit’o ?
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Dar nu ţî-am repetat de sute de ori ca nici tu,
nici eu nu avem nimic şi cit tot ceea-ce eşti, eşti prin
Silivestru şi că fără el tu şi eu am fi nisce nenorocite.
Dar nu te gândesc! că el a făcut pentru tine ne
numărate sacrificiul*! ?
Că te iubesce şi că aflând că tu î! prefer! pe al
tul care pănă in cele din urmă te asigur eu, se va purta
cum s’a purtat Ernest cu nenorocita ta mamă, ne va
arunca şi pe tine şi pe mine pe drumuri şi atunci o!
nenorocire, atunci vei simţi in adevăr nefericirea, pentru-că vei fi nefericită. Şi prin tine, prin neascultarea
ta, voiii fi şi eu nefericită, drept răsplată a atâtor silinţe,
ce rnî-am dat de a te face fericită!
Şi Aristea îs! frângea mâinile şi ochi! săi aruncau
fulgere de ciudă şi de ură, apoî, după câte-va secunde
de tăcere continuă:
Să vede prea iubita mea copilă, şi ea îş! da totă
silinţa de a să stăpâni, că acea scrisóre pe care ai re
fusât de a mi-o da, era delà el, delà acela care te va
nenoroci pe tine şi pe mine cum Ernest m’a nenorocit
pe mine şi pe Părinţi! mei.
Cel puţin dacă mi-ai fi dat acea scrisóre, dacă nu
ai fi ascuns de mine nenorocita ta patimă, póte aş fi
găsit un mijloc de a te vindeca sau de a te ajuta, dar
acum ce voescî să fac?
Singură nu sciu!
— Cu tote aceste mă voiîi gândi, clise intr’un
târdiîi Aristea şi îţ! promit că voiii face tot posibilul,
insă aştept delà tine să fi mai sinceră ca pănă acum,
să nu ascund! nimic absolut de mine, faţă cu Silivestru
să te port! arëtându-ï multă afecţiune chiar dacă nu o
simţi, arătându-te faţă cu densul veselă, indatoritóre şi
nu cum-va să-ţî transpire vre un cuvent din care el ar
putea să bănuâscă amorul tău, căci atunci suntem
perdute.
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Cu aceste condiţiunl sper că îţi voiü putea ajuta,
apoi Aristea më inbrăţişa de mai multe ori şi ine con
sola dicendu-’ml să sper.
Apoi ne-am pus la masă, pentru prima oră de uă
lună de dile am mâncat cu toţii şi pentru prima óra
in acest spaciu de timp am simţit speranţa născând in
sufletul meu. Pui veselă şi sprintenă şi avui pentru
Silivcstru vorbe afectuosc, expresiunï dulci. Eram mul
ţumită şi voiam ca toţi să fie mulţumiţi. Călugărul avu
câte-va vorbe de spirit atât de ncmerite in cât pentru
prima oră in viaţa mea îl aţinti! in faţă cu óre-care
plăcere.
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Cum am descoperit nenoro
cirea mea.

de dimineţă a doua di in prima Octorntömbre Àristea veni in camera mea. Eu
anca donnern adîncj pentru-ca nipî nu am sim&4p ţit când a intrat.
Me deştepta in sărutări din somn şi apoi
cu un aer de veselia care îmi da bune speranţe,
îmi clise să më scol şi să mê inbrac grabnic
căci pe Silivestru l’a expediat cu uă afacere la Călăraşi
şi in lipsa lui care va dura cel puţin dece dile, putem
profita de a pune in aplicare planul ce a croit pentru
a’inl dovedi tot interesul şi iubirea ce are pentru mine.
Te vei convinge, îmi clise apoi Àristea cu uă voce
plină de dulceţă, cât fericirea ta îmi zace la inimă şi
nu vei mai ascunde secretele tale de muma ta care te
idolatreză.
Grăbescc-te dar, şi deiisa më lua in braţe şi më
ajuta să më cobor din pat. —
Apoi pe când îmi trägem ciorapii şi îmi punem
fusta, începu a’ml spune că pentru a më vedea mulţu
mită şi fericită s’a hotărît a merge cu mine la Bucu
rase! şi la trebuinţă a rupe orl-ce relaţii cu Silivestru,
preferind a se expune privaţiunilor de tot felul şi chiar
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sëràcieï numai ca se më vedă fericită. Că dacă prea
iubitul meu in adevër me iubesce cu un amor sincer şi
nestrămutat densa consimte şi va face totul ca să ne
căsătorâscă şi se va simţi prea fericită de fericirea
nôstrë. —
înţelegi. O ! prea scumpul meu Radule, că la uă
atât de neaşteptată hotărîre sufletul meu se împlu de
uă bucuriă cerescă.
Inbrăţişaiii cu căldură pe Aristea şi remăseî mai
multe momente aternată de gîtul sëu, numindu-o buna
şi nobila mea mumă, promiţendu-î cu accentele cele mai
duióse că in totă viaţa mea îï voii! păstra uă nestrămu
tată recunoseinţă şi supunere; că nu-’ï voiţi mai ascunde
nicï uă mişcare şi nicï uă cugetare a fiinţei mele şi invinovăţendu-m0 singură că iam ascuns amorul meu şi
ni’am temut a-i da Epistola ce îmi ceruse şi din care
causa am suferit atât, rugându-o cu lacrimi de bucuriă
să-mi ierte supërarea ce din neghiobia mea i-am pri
cinuit. —
— Bine, bine prea scumpa mea copilă, clise Aris
tea dupë ce mï-am aruncat rochia pe mine, să lăsăm
aceste acum, faţî toaleta şi pregătcşceţî tóté de
drum pënë ce eu voiţi da ordinele ca së se inhame caii.
Iaţî cufôrul cel mare cu tóté hainele şi fi gata, căcî
cel mult in uă oră vom pleca şi Aristea eşi.
Rëmasa singură, prima mea mişcare fu să alerg
la oglindă pentru a më peptena.
Rcmăseî speriată de palórea feţei mele, avém as
pectul unei fiinţe din altă lume, eram de uă paliditate
cadaverică, ceea-ce më mira căci cu uă di inainte më
privisem lung in oglindă şi më găsem bine, cu colorile
feţei revenite in totă splendórea lor ca şi înaintea bólé
mele. îmï diseï insë că póte impresiunea adîncă ce am
simţit au (Jind buna hotărîre a Aristeeî pentru mine, a
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fócut acesta strania transformare şi începui sa më péptcn; manile mele insô îmï refusai! serviciul lor. Siinţem
ca un fel de ostenelă, de greutate care îmi dobora
mâinile.
îmî pusei totă voinţa sâ înving acesta oste
nelă, dar in zadar, in loc de a o învinge un fel de pirotelă, un fel de simţire inesprimabilă de lasitudine, ca
şi când aş fi suferit uă pisăgire, aş fi fost bătucită,
sdrobită, mô coprinse in totă iiiinţa mea. Apoi simţii
nisce dureri misterióse pe cari nu le mai simţisem. Mô
tîrîï pënë la patul meu pe care më aruncaiîi cu dispe
rarea in suflet şi incepuiu a vërsa lacrimi amarë.
Aristea më găsi in acestă posiţiă şi îşi arëtà mi
rarea că nu mî-am terminat âncă toaleta.
Ii arătaiu că mï-a venit rëü, că am simţit uă ameţelă, ferindu-më de uă camdată de a-T descoperi bănuelele mele şi spaima sufletului meu, de temă ca să nu
revie asupra hotărîrei sale.
Ţie, îţi voii! spune insë, 0! prea scumpul inimeï
mele Radule, cari fost’au bănuelile mele, care era spaima
sufletului meu şi póte chiar că ai înţeles din cele des
coperite, că bănuelile mele — din disgraţiă adevërate,
eraü că nenorocirea mea së consumase, in nóptea chiar
ce urma primei promisiuni a Aristeeî pe care am credut’o sinceră şi neinteresată.
Aristea më peptenà singură şi apoi ieşi pentru a
ordona să ni së aducă caféua.
Profitai de acestă absenţă pentru a scote delà lo
cul unde le ascunsesem unicele mele tesaure şi ale as
cunde poesiile la uă parte şi epistola la altă parte in
sínül meú.
Dupë ce am luat caféua plecarëm

XVIII.
In drum spre BucurescT.
ristea, cum am ieşit in.drumul mare, îmï
ceru aceste nestimate ale inimeï mele.
î»
Am scos ântâiu poesiile cu intenţiunea d’a căuta să profit dacă să va putea
să nu îi dau şi epistola, şi i le-am dat,
jPg*
Sîl 1111 î?* revie din hotărîrea d'a merge
Jfj&w la Bucurescï, pentru-că eram decisă la orî-ce
sacri ficie numai să pot da faţă cu Constantin.
jHS
Le citi cu mult interes şi apoi mă întrebă
4®» cum făcutus’a ctinoscinţa mea cu densul?
*Iam arătat ceea-ce am credut de trebuinţă,
cum el m’a vădut din părul de lângă zid in care să ur
case spre a lua pentru fratele său un cuib, cum după
ce m'a vădut, acesta vedere s’a urmat in mai multe
(Iile pănă ce l’am vădut şi eu; cum delà prima vedere
am simţit un amor nemărginit pentru el. Cum apoï mî
a aruncat poesiile şi in fine ’l-am spus că el a trecut
zidul şi că ne-am jurat uă eternă iubire.
Aristca remasă mai multe minute pe gendurî, apoT
îmï disc cu duioşiă:
Acum înţeleg prea scumpa mea copilă, că t6tă
dreptatea aï avut ca sufletul tău să să deschidă la un
lAr
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sentiment atât de cu foc exprimat de câtrë un tênër
frumos şi nobil, numaï să dea D-deû ca prevede
rile mele să nu se realiseze.
Me tem insë şi tu trebuia să te temi şi să te fe
resc! de curse. Trebuia să’ţ! aduc! aminte sfaturile
mele. De câte or! nu ţî-ain repetat să fug! de visători
şi de poeţi, căci dacă e! nu înşelă, să înşelă singuri.
Acum vedé-vom.
Atât ma! bine că Constantin al teii este dintr’uă
familiă însemnată, posedă şi uă avere destul de consi
derabilă, prin urmare dacă in realitate simte ceea-ce
exprimă prin poesiile ce ţî-a adresat, tote greutăţile
sunt uşor de a së aplana.
Şi dacă îmi arëta-ï âncă delà prima cerere, acest
secret al inimeî tale, nie! tu, nici eu nu am fi suferit,
căc! ceea-ce nu sei şi eu am suferit mult.
Die că tote greutăţile sunt uşor de aplanat, dacă
el simte pentru tine uă iubire sinceră şi nestrămutată,
pentru-că in acest cas negreşit nu va refusa să facă
prea iubite! sale, uă zestre potrivită cu posiţia socială
ce ve! avea şi cu crescerea ta, ca intr’un cas D-deü
ferescă de nenorocire, să nu rëmâï pe drumuri.
Dacă acésta va fi, eu sunt gata să’ţî dau consênţîmentul meu şi să stăruesc a së săvîrşi cât s’ar putea
ma! grabnic cununia vóstró.
Te întreb insë pe tine, O! prea scumpa mea co
pilă, ce ve! face in caşul când amorul iubitului tëîi va
fi din acele, car! së exprimă numaï in declaraţi! frumóse,
dar in realitate lipsesce din inima celui ce îl exprimă?
No!, draga mea, sei, sau dacă nu sei, află că nu
uvem nimic, suntem förä nie! uă avere. Dacă dar prea
iubitul tëü va fi unul dintre ace! mulţi car! caută zestre
pentru a së căsători, saü întinde curse pentru a së pro
fita de uă fată tênërâ, frumosă şi fără experienţă, şi
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apoi a-’î da cu piciorul, căci draga mea trebue să sei
că in societatea de astădî unii ómení merg penă acolo,
mai cu semă faţă cu fetele sărace si oneste in cât din
căsătoria chiar fac uă cursă, pentru-că să căsătoresc şi
după ce s’a săturat de femeeă să divorţeză şi femeea
rămâne pe drumuri, iar el să căsătoresce cu alta cu
zestre, te întreb in acest cas ce te veî face şi ce ne
vom face, căci uă dată ce Silivestru va afla că Tai despreţuit, ne va oropsi şi atunci ancă uă dată te întreb,
ce ne vom face?
Primi-veî să te faci servitóre şi primi-veî să mă
vedî la versta mea slujind pentru pâinea de tóté dilele
şi suferind miseriile vieţiî?
Respunde fata mea şi nu plânge, căci plânsul nu
ajută nimic!
Printre lacrimile mele, căci vorbele Aristeeî şi vo
cea eî duiosă şi tristă cum nu o cunoscusem pănă atuncî,
avu darul de a mă mişca pănă la lacrimi, respunseifi :
atuncî O! prea iubita mea mamă, voia face tot ce veî
pretinde delà mine, voiîi urma orbesce ordinele D-talo.
Forte bine veî face fata mea, urma Aristea inţelegênd câtă impresiune produsese ultimele-î vorbe in
sufletul meu, insă te mai întreb, dar dacă purtându-ne
cu vorbe dulcî, pănă in cele din urmă să va retrage şi
Silivestru aflând că in lipsa lui eu te-am dus să te că
sătoresc, ne va oropsi, in acest cas ce ne vom face?
— Atuncî voiü muri, respunseiu cu hotărîre!
— A muri, a muri, reflecta Aristea! Dar a muri
e lucrul cel mai uşor; a trăi este mai grea, O! prea
iubita mea copilă ! Ş’apoî când clici că veî muri, genditu-te-’î óre ca să mă hotărescî şi pe mine să mor?
sa a eşti atât de egoistă in cât te gendescî numaî la
tine si la aceea care tc-a lăptat, te-a crescut, te-a în
grijit şi a făcut sacrificiu maî marî de cât póte îţi
8*
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inchipuescï pentru a te putea vedea mare, frumoşii şi
învăţată, nu te gêndescï de loc?
O! prea scumpa mea Zulmo, cât m’ani înşelat in
inteligenţa ta, căci te ved cât eşti de lipsită de inteligenţă
de óre-ce aï intrat intr’uă cursă pe care adese şi prea
adese-orî în’am silit a o evita pentru tine.
Ce fatalitate te urmăresce ca tocmai pe drumul
acela al peireî să alergi de care voiam să te depărtez
şi de care eu nu am fost scăpat şi aş fi perit in ticăloşiă dacă Silivestru nu mî ar fi intins mâna. Când va
fi prea târdiü, găsi-veî óre şi tu pe un Silivestru? Më
îndoiesc! Şi Aristea incepu să plângă.
Nu sciu dacă mï-aï studiat îndestul de bine ca
racterul, O! prea scumpul meu Radule, sunt prea mult
inpresionabilă, prea mult generosă, cam fantastică şi
visatóre; póte că aceste defecte sati cualităţî cum vrei
së le numescî pe carï le intrunescï şi tu m’a legat de
tine cu legături indestructibile pënë la morte.
Când vëduiü pe Aristea plângând îmi veni pënë la
buze cuvântul de aï dice să ne reintórccm, atât de mult
fuseiti de inpresionată.
Hotărîsem in sufletul meii să më sacrific, numaî
durerea misteriosă, sdrobirea ce simţem in tóté fiinţa
mea, îmï aduse aminte bănuelile mele, îmï aduse aminte
cura Aristea singură m’a deşteptat din somn, ceea-ce
nu maï făcuse nicï uă dată; cum s’a grăbit să më ajute
a më da jos din pat, negreşit spre a nu avea timpul
së observ probele ce ar fi existat in aşternutul meii de
rëul misterios ce fiinţa mea suferise.
Atuncî uă lumină s’a făcut in spiritul meu, incepuiîi să mô tem că totul a fost pregătit; că dânsa tre
buia să scie că nenorocirea mea e consumată.
Më infioraiu de uă spaimă secretă, cuvântul îmï
muri pe buze, şi oftaiu adînc!
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Luaiii insë in spiritul meü decisiuiiea de a căuta
să profit de prima ocasiă pentru-ca să descoper acest
mister. De aceea păstraiîi mult timp tăcerea pe'care o
intrerupea numaî adîncul meu oftat.
— Pentru-ce oftezi, 0! prea iubita mea, me în
treba Aristca cu vocé-’ï innecată de suspine?
— Pentru-că sorta mea e tristă şi durereî mele
nu găsesc nici un remediu de cât mórtea.
— Sorta ta e tristă, da, fiind-că aï fericirea in
mâinile tale şi umbli dupë năluciri, dar ca durerea ta
së fie fără remediu, acesta nu e adevërat.
Mai curend de cât îţi inchipuescî durerea ta s’ar
şterge, pentru-că timpul şterge dureri mai mari de cât
póte fi durerea unui amor ori cât de nemărginit ar fi.
— Nu de acesta durere vorbesc in acest moment,
O prea iubita mea mamă. Më simt cu adevërat ne
norocită şi nu vöd nici un remediu, afară de morte, de
aceea doresc din totă inima ca së mor.
— Aşi dori mórtea este uă laşitate chiar pentru
nenorociţii cari nu au unde să-’şî plece capul, cu atât
mai cu semă pentru uă fiinţă tênëra, frumosă ca tine,
creată de a trăi, a së bucura de tóté bunătăţile, de
tóté fericirile lumei!
Pentru tine, acésta ar fi uă crimă grozavă, dobitocescă, neiertată, nu numaî contra ta, dar şi contra
mea, pentru-că pu teiul să fi fericită şi să më facï feri
cită; să fi şi să fiii in lumină, bucurându-te şi bucurându-më de tóté plăcerile şi fericirile vieţii, a-’ï căuta
singură să fi nefericită, şi să më faci nefericită; să te
arunci in întunericul morţii, inpingêndu-mô şi pe mine,
acolo unde nu póte fi de cât durere şi desperare,
spaime şi tóté relele pe cari întunericul, le produce,
acesta e cea maî oribilă dintre crime pe care nici omenii
nici D-deü nu aii iertat! o nici uă dată şi nu o vor ierta î
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Da, uit crimă grozavă şi dobitoccscă, urma Aristca
cu uă voce din ce in ce mai duiosă şi mai plângătore,
pentru-că cine dintre fiinţele raţionale, O ! prea scumpa
mea copilă, putând trăi in lumină ar preferi întuneri
cul? putând fi fericite, ar preferi nefericirea? putând fi
in viaţă, ar preferi mórtea? fără indoelă niminl!
Şi tu se cad! intr'acestă crimă spăimântătore ? intr’acestă dobitociă! O! prea iubita mea Zulmo, dar ce
făcut-’al inteligenţa, deşteptăciunea şi buna ta judecată?
— Inteligenţă, deşteptăciune şi judecată, la ce
îmi pot óre folosi, O ! prea iubita mea mamă, când
sufletul meu simte nenorocirea grozavă in care fiinţa
mea intregă sô abate, cum paserea fără putere së sbate
in ghiarële ereteluî?
— Dar de ce nenorocire voescî a’mî vorbi, O!
prea scumpa mea copilă? Când vedî că peste tote consideraţiunile am trecut, pentru a te vedea mulţumită,
când ne apropiem de ţinta călătoriei nóstre, la care cu
atâta ardóre, cu atâta foc doré-1! să ajungi, ce idei, ce
cugetări triste îţi stăpânesc sufletul ca să’ml vorbesc!
de nenorocire şi care e acea nenorocire de care îmi
vorbesc!?
Indoéla in amorul prea iubitului tëu să-ţl fie in
trat óre aşa de curând in suflet?
O! facă Cerul ca acesta să së fie întâmplat! câte
dureri, câte nemulţumiri, câtă disperare adevărată, nu
ş’ar evita inimel tale in acest cas!
O ! dacă lumina s’ar fi făcut in sufletul tëü la
vorbele mele, de ce mari nenorociri nu a’l scăpa pe
cari eu le prevëd, dar sufletul tëü întunecat de órba ta
pasiune nu le prevede!
Ajunsesem la Pantilimon, când Aristeea îmi adresă
ultimele cuvinte.
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Acesta o aşteptam, ca apropierea de Bucure scî
să-’mî dea siguranţa inposibilităţeî reintorcereî, pentru
a cuteza să me încerc de a afla delà densa chiar, dacă
bănuelile mele, despre nenorocirea mea sunt intemeéte,
•căci ultime licăriri de speranţă tot së mai ivéü in su
fletul meu.
Purtam in mine siguranţa nenorocire! mele, dar
speranţa acestă lumină neperitóre a celor nenorociţi, nu
sê stinsese cu totul in sufletul meu. De aceea când
téma reintorcereî din drum, îmi dispăru, pentru-că atât
de aprópe de Bucurescî, pe cât ajunsesem, la orî-ce
cas eram decisă de a më opune, de a më revolta chiar
contra voinţei Aristeeî şi de a alerga singură pe jos să
caut asii in familia prea iubitului meü, diseiu Aristeeî
cu uă voce in care duioşia nu excludea fermitatea: Nu,
indoéla in amorul prea iubitului meu, nu a intrat şi nu
ya putea intra nicî uă dată in inima, in spiritul meu,
precum nu póte intra in spiritul ângerilor indoéla des
pre puterea şi iubirea luî D-deü şi totu-şî, póte chiar
din causa acésta më simţ nenorocită, pentru-că sunt in
realitate nenorocită şi dând fisiognomieî mele un aer
de neghiobia, o fixaiîi pe sub pleopele ochilor meî semiinchişî ast-fel ca să nu’mî scape nicî una din mişcările
sale, atuncî, printre lacrimele ce şirueîi din ochiî meî,
incepuiü a-’ï aréta nenorocirea mea, exagerând in de
scrierea ce îî făcuiü rëul ce simţem şi probele cari îmî
•dovedéű că nenorocirea mea së consumase, iar lacrimile
mele devenéu tot maî abondinte şi disperarea mea maî
pronunciată cu cât in-aintam in expunerea efectelor
rëuluï misterios ce suferém şi drept conclusiune îî diseiu,
că de sigur densa nu avea cunoscinţă despre perpetrarea faptului, căcî alt-fel negreşit nu s’ar fi decis să më
insotéscâ şi să më ajute a dobêndi unica fericire la
care inima mea aspiră, éccë dar, O ! prea scumpa mea

232

mamă, totă grozăvia posiţieî mele; éccë nenorocirea
mea! —
Judecă singură, D-ta a cărei experienţă şi inteli
genţă sunt atât de euperióre mai adaogaiu printre sus
pinele ce’mï sufocaţi respirarea, judecă, te rog, dacă
durereî mele să póte găsi alt remediu de cât mórtea!
jSFicî cea maî mică mişcare, dacă nu de incliietudine, cel puţin de mirare, nu putuiu observa pe fisiognomia Aristeeî, nicî un muşchi fi al feţei sale, nici uă
nuanţă cât de neînsemnată nu trădâ secretul sufletu
lui sëü.
Ea îmi respunse cu uă linisce perfectă şi cu duio
şia unei mame ce së intereseză de fericirea copilului
süű, te insei! amar, o prea scumpa mea Zulmo, şi bănuelile tale me ating simţitor pentru-că nu au altă sor
ginte de cât neîncrederea in mama ta care s’a sacrificat
pentru tine şi e gata a se maî sacrifica pentru a te
vedea fericită.
Ceea-ce presupui este uă infamiă şi Silivestru nu
e capabil de uă infamiă, acésta ţî-am spus’o tot d’auna
că el e generos şi nobil in sentimente şi nu ar trebui
să perdî din vedere că acesta dacă ar fi fost scopul
luî, âncă de mult ş’ar fi putut réalisa acest scop. Aduţî
aminte că in-aintea ultimei tale bólé, cu am lipsit uă
sëptëmânâ intregă şi tu aï rëmas numai cu densul, găsit’aî óre in manierile luî, in apucăturile luî, ceva care
să te facă a crede că el voia să abuseze de slăbiciu
nea ta? . . .
— Fui nevoită a recunósce că in adevër câlugërul së purtase, in timpul de care îmi vorbea Aristea,
forte nobil şi forte reservat cu mine.
— Da iubita mea Zulmo, continua Aristea, s’a
purtat nobil şi reservat, pentru-că acésta e in caracterul
seu, pentru-că âncă uă dată îţi cjic că el nu e capabil
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de uä infamia. Ceea-ce a dorit el, ceea-ce era in drept
să aştepte, e ca tu să te ataşez! cu totă inima de den
sul, să îl iubesc! cu tot focul ce vëd că eşt! capabilă
a avea pentru altul ! Să-l asculţi ca pe singura fiiinţă
care merită iubirea ta, ma! mult de cât pe mine chiar,
pentru-că el mai multe sacrificie a făcut pentru tine,
de cât am putut insă-’m! eu face. Şi singur el te-ar
putea face fericită.
0 ! dacă iubirea imensă ce a! pentru Constantin
al téti, aï ayea-o pentru Silivestru cât de sigură şi de li
niştită a-ş! fi de fericirea ta. Acesta iubire nemărginită
ce tu a! pentru Constantin, Silivestru o are îndoită póte
pentru tine. De aceea neliniscea mea e adîncă gêndindu-më la consecinţe in cas când Constantin nu ar
ţine in realitate la tine, pentru-că un mare amor despreţuit, se preface intr’uă ură inplacabilă. Acesta este
in natura omenescă, o! prea scumpa mea Zulmo!
Dar simţ! cum die! un röü misterios in corpul töü
care te nelinişteşte. Acesta se explică forte uşor şi o
vei înţelege când îţi voiu spune că este un rëü perio
dic hereditär, de care am suferit şi eu şi a suferit şi
mama mea, şi pe care eu Tarn simţit de mai multe or!
in cursul vieţi!, suferind intr’un grad cu mult ma! mare
de cât vëd că suferi tu. Dar despre adevërul acesta
te va încredinţa orî-care medic dupë ce te va examina.
Fi dar liniscită in privinţa acésta, O! prea iubita
mea copilă, şi păstreză-ţ! aceste lacrimî pentru timpul
când prea iubitul tëü nu ar avea iubirea nemărginită
ce î! presupui şi pentru care despreţuesc! un amor
imens şi nestrămutat al unu! bărbat care ţi-a dat stră
lucite probe de acest amor şi de care, cunoscêndul bine,
de-aprópe şi de mult timp, te depărtez!, fug!, pentru a
te arunca in braţele aceluia pe care nu-’l cunosc! de
loc, pentru-că l’aï vëdiut numai abia de uă lună de dlile !
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Doresc din tótit inima, o ! prea iubita mea copila,
ca să nu se inplinescă şi in privinţa ta ades observatul
curs al faptelor omenesci care se traduce prin aceste
axiome: căutăm fericirea departe şi eaeaprópe; lăsăm

realitatea şi alergăm dupé umbră. Dorim viitorul şi
despreţuim presentul.
Cât mô privesce, continua apoï Aristea cu un ton
din ce in ce maï trist, tu singură, o ! prea scumpa mea
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Zulmo, poţi mărturisi că am făcut totul së te abat din
acest drum fatal pe care aï apucat şi cu tóté că in
cualitatea mea de mamă aş avea dreptul să më opun
la ceea-ce cred a fi rëu pentru tine, iubirea mea pentru
tine, fiind insë maî mare de cât së te pot vedea tot
d’auna tristă şi plânsă, de aceea m’ara hotărît a face
tot ceea-ce voieseï tu singură. Te voiü însoţi chiar la
familia iubitului teu, vom vorbi cu mama sa şi facă
Cerul ca prevederile mele să nu së realiseze, căci atuneï
rëü, forte rëu va fi şi de tine şi de mine. Dacă spe
ranţele tale nu së vor réalisa şi Silivestru va afla de
mersul nostru, amare vor fi suferinţele nóstre.
Cu aceste vorbe am intrat pe bariera Bucurescilor. Eraii nôë ore sera.
Trăsura intra intr’uă curte şi Aristea sări sprin
tenă ca uă căprioră jos şi apoi îmî întinse mâna şi më
ajuta să më pogor şi eu.
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XIX.
La Hotel.
ram Ia Hotelul Mănăstire! Cernica uude
jfc. am ocupat un salonaş şi ua odaiă cu
doué paturi.
ii
Eram sdrobită in totă fiinţa mea,
T
atât fisicesce de rëul necunoscut de care
ïgPsufcrém, cât şi moralmente de luptele in cari
Rgp sufletul meu së sbătea. —
j|?l?
Aristea më făcuse sâ më indoiesc de amojË** rlll Prea iubitului meii Constantin, sâ më indonSÿp* iese de mine insă-mî.
Cum ara intrat in odaiâ incepuiu imediat să më
desbrac şi arëtaiü Aristeeî că më simţ ostenită şi că
voiesc să më culc, ceea-ce şi făcuiu. —
— Bine, prea iubita mea Zulmo, îmi dise densa,
dar ar fi prudentjma! ântâî să iei ceva să mănânci ca
să-ţi prind! inima, căci drumul negreşit te-a sfârşit şi
tu nu aï vroit să iei nimic in tot parcursul sëü, decât
uă cafea. —
La refusul meu îmi dise, cel puţin vei lua doza
ta de apă minerală care ţ.I-a făcut atât de bine şi care
te va restaura.
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In adevăr in convalescenţa mea luam câte un pa
har de apă feruginósa dimineţa şi unul sera şi care
simţem că îmi renasce forţele şi fără a adăsta răspun
sul meti Aristea îmi intinse un pahar plin dicendu-mî
cu uă voce plină de dulceţă : vedl prea iubita mea cât
îmî eşti de scumpă că mă îngrijesc mai mult de cât
insă-ţl de tine, căci pe când tu ai neglijat sau ai uitat
eu am îngrijit să-ţl aduc apa minerală care ţî-a făcut
atât de bine.
Fără a’ml trece prin minte vre-uă bănuielă, în
acele momente nici nu eram in stare a cugeta atât
eram de istovită, luaiii paharul şi îl sorbiiu de uă-dată.
Apoi inchiseifi pleopele şi intorcendu-mă cu faţa la pe
rete, dedeiu curs liber lacrimelor mele pe car! le sim
ţem că-’mî ard ochii şi in cursul lor îmi sfîşie obrajii
ca nisce dungi de foc.
Trecu la mijloc un timp óre-care s’apoï căduiii
intr’uă stare de care nici acum nu-'mî pot da socotelă.
încinsesem ochii in speranţa de a mă linisci şi de
a putea cugeta in tăcere la nenorocita mea posiţiunc.
Liniscea insă nu mal era pentru mine, simţem in inte
riorul meu ca un cuptor de foc care mă dogorea apoi
urma starea nedefinită de care vorbiiu. Mii de visiuni
apărură spiritului meu neliniscit, unele frumóse, plăcute ;
altele spăimântătore, hidóse. Mă văduiu in braţele prea
iubitului meu Constantin, sorbind nectarul vieţel după
buzele sale delicióse.
Simţem ca şi când fiinţa mea intregă ar fi înve
lită intr’uă atmosferă diafană, caldă, plină de uă viaţă
nouă. Mă vedem pură şi candidă ca cugetarea unul co
pil inocent şi simţem totă fiinţa mea scăldându-se in
tr’uă stare de fericire angelică, divină, inexprimabilă.
Apoi tabloul să schirabâ:
Yăduiu uă Fetişără, prăpădită, slăbănogită, inbră-
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cată cu nisce sdrenţe carii abia îï acoperéü uă parte a
corpului, desculţă, purtând in fie-care mână câte uă
doniţă colosală cu apă şi incovăindu-30 sub greutatea
acestei poveri peste puterile sale. Mâinile-’! erau slabe
ca ale unui schelet şi pline de răni. Fetişora puse jos
doniţele spre a sè odichni puţin, atunci insë la spatele
sale să ivi uă fiinţă hidosă ca mórtea şi cu un biciu
cu sfârcuri de plumb lovi de mal multe ori cu putere
pe nefericita, strigêndu-’ï: A! nemernică ticălosă, d’aia
te-’nbrac eu şi te hrănesc ca să mi te da! lenei! O să
te sdrobesc in bătăi când te-oiu mal prinde lenevindu-te,
auditu-mal tu puiü de năpârcă ce eşti! Şi hidósa fiiinră
mal aplică câte-va lovituri nefericitei care apucă colo
salele doniţî cu slăbuţele-! mâni iuţindu-şl micii sëï paşi;
pe când din ochişorii sëï curgcü lacrimi amare. In
acest timp un bărbat robust, purtând uă barbă negră
stufosă, stitea in calea copilei, pe care privindu-’l l’am
recunoscut a fi călugărul, copila se apropia de acest
bărbat şi îl ruga să aibe compasiune de densa. Mi së
păru că cunosc p’acea Fetişcană care îmi inspira mila,
era Zulma, eram eu !
Călugărul o inbrâncea şi îşi rîdea de dânsa, dicendu-I, mergi ingrato la prea iubitul tëü Constantin.
Acesta visiune më infioră adînc. Më incercaiü se des
chid ochii, dar ochii mei refusarë a se deschide. Atunci
incercaiü së strig pe Aristea, dar vocea mea se popri
in gîtlejul meu. —
— Apoi tabloul se schimbă erăşl. Era uă câmpia
întinsă plină de flori pe care nu se vedea nici un om
şi nici uă fiinţă vieţuitore afară de uă copilă drăgălaşă
cu un per lung, blond, care îl flutura pe .spate. Flu
turii sburaü din flore in flóré si copila alerga in zadar
să-’I prindă, căci fluturii sburaü când copila së apropia
de el. Acestă alergare a durat delà răsăritul şi pënë
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la apusul Soréiul, atunci copila obosită şi desperată în
cepu să plângă, eü m’am apropiat de densa să o mângâiti dar am rëmas uimită recunoscêndu-më pe mine
insă-ml. Erau doue copile una care plângea şi alta
care o mângăia şi amêndôuë eram eu !
Cât timp a durat acesta stare nu sein, mî-am re
venit in sine-mî deşteptată fiind de Aristea care së inbrăca dicêndu-mï să më scol că este jtârdiii şi să më
inbrac, căci abia vom avea timpul să dejunăm şi apoi
ne vom duce la prea iubitul meu.
Cu totă starea de suferinţă in care më găsem,
căci rëul misterios de care suferem, simţem că se agraveză, m’am sculat grabnic din pat, Aristea ine peptenâ
şi-’mî ajuta de më inbräcaiü; dejunarëm şi apoi nc-ain
urcat intr’uă birjă ce ni se aduse pentru a ne duce la
prea iubitul meu. —
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XX.
La Dómna Emilia Frunteşanu.
Sg

I

J and ne-am apropiat de casele prea iubituUuî meii Constantin, simţi iii că inima mea
% inccpe a svîcni mai cu putere in peptul
53
j- meu ; eraü dôuë - spră - dece ore. Porta
caselor era deschisă. Intrarëm.
La scară ne ieşi in-ainte un fecior purtând in mâni mănuşi albe. Aristea îl întreba
dacă Dómna Emilia şi fiul său sunt a casă,
jEF feciorul rëspunse, că cucóna este acasă, dar
cuconaşul lipsesce la moşia, Aristea îl ruga
“T
să arate cuconcl că uă Domnă cu fiica sa do
resc să-1 vorbescă intr’uă afacere de cea mai mare inportanţă şi că o rogă së aibe bunëtatea de a le primi.
Asteptarëm puţine minute in anticameră şi apoi
furëm introduse intr’un salon spacios şi splendid mobi
lat. Oglindi mari de Veneţia şi tablouri de cel mal re
numiţi pictori atêrnaü pe pereţii tapetaţi cu parchete
pe cari desemne aurite îl inpodobéii.
La mijloc era uă masă rotundă de abanos aşezată
pe un covor ţesut in trei culorul românesc, pe care Tam
admirat pentru frumuseţa lucrului sëü. Masa era inve-
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lită cu uă fată de lână de asemnea in cele trei colon
ale ţerel, mobilele erau inbrăcate in rips de mătasă
galben, învelite cu invelitorî de cea mal fină reţea albă.
Abia cât avui ii timpul de a face aceste observaţiunî şi uă uşă sö deschise şi Dómna Frunteşanu apăru,
cerêndu-sï sense că ne-a făcut se adăstăm.
Dómna Emilia Frunteşanu era uă femeeă in-altă,
plină la faţă şi la corp fără a fi grasă şi ancă frumosă,
cu tóté că përul îi era alb colibă. Avea un aer de
demnitate cum la puţine femei am vödut in viaţa mea.
putea se fie intre 38—42 de ani.
Când am vedut’o apărend simjiiü că tot sângele
mi sô urcă in faţă şi un fel de neastâmpăr ca şi un
început de friguri să născu in sângele meii.
Erau in adever frigurile sfieleî şi ale temere! mele,
pentru-că delà resultalul aceste! întrevederi eram con
vinsă că aternă fericirea sau nefericirea mea.
— Domnişora e fiica D-vóströ, fu primul cuvent
al Domne! Frunteşanu, adresându-se Aristeeî.
— Dar, Domnă, gata pentru serviciul D-vóströ,
respunsè Aristea, iar eu ca inpinsă de uă putere supra
naturală, îî şi luasem mâna pe care puseiii un lung săru
tat ca uă mută rugăciune de a avea compasiune de mine.
— Frumosă copilă! dar pare a fi puţin palidă, ori
est! suferindă scumpă copilă sö adresa la mine cu uă
voce dulce şi in care simţem uă vie simpathiă pentru
mine.
— Dar Domnă, a fost suferindă, inse acum e ma!
bine, dar ancă puţin debilă, röspunsö Aristea.
— Şi cărei inpregiurări fericite am plăcerea de a
vö primi la mine, întreba apoi Dómna Emilia, dar ocu
pat! loc, më rog, ma! dise, căc! eram ancă in piciére,,
şi Dómna Emilia' sö aşeza pe un fotoliu, indicându-ne
şi nóö câte unul in apropierea Dumné-eï.
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Ne asezarëm şi apoï incepu urmátórea intrevorbire
intre Aristea si Dómna Frunteşanu.
Ar is tea. Uă inpregiurare forte seriosă, Domnii,
ne-a silit pe mine şi pe fie-mea së cutezăm a vë inportuna.
Orî-care ar fi insë decisiunea Dumné-vôstrô, vë
rog cu umilinţă, Dómna, să aveţî bună-voinţă pentru uă
inocentă copilă şi pentru biata sa mumă. Ne fiind dintr’uă lume unde eticheta şi legile bon-tonuluî domnesc,
vë rog cu umilinţă Domnă, së bine-voiţî a scusa de
mersul nostru, dacă prin trînsul am comis sau vom co
mite vre uă erőre in contra bunci-cuviinţe, bine-voind
a nu vë aduce aminte de cât de gravitatea caşului care
ne aduce şi de bunătatea D-vôstrë, in care sperăm a
ne găsi scusa.
Emilia. Alesele D-vostrë expresiunï din potrivă
Domnă, îmî dovedesc că sunteţi forte familiară cu lu
mea de care vorbiţi şi nu înţeleg să accept nici uă
scusă pentru-că nu vëd nici uă erőre orî-care ar fi
motivul visite! D-vóströ, vë rog dar a vë explica.
Aristea. Sunt, Dômnâ, uă nenorocită vëduva.
fără nici uă avere. Am crescut pe acestă inocentă co
pilă prin ajutorul ce am primit delà un frate al meu,
egumen al mănăstire! X, — făcend tote sacrificiile po
sibile şi inposibile, pentru a-î da uă bună crescere, ca
la etatea de 18 sau 19 an! së o pot face uă Profesoră
sau uă guvernantă intr’uă familiă nobilă, pentru a’şl
câştiga pâinea de tote dilcle intr’un chip onest pënë
când D-deu care ingrijésce de tóté creaturile sale îl va
trimite un bărbat de condiţiunea şi starea sa cu care
se potă fi fericită.
Dumnedeu îmi e martor, Dómna inea, că nu am
nie! uă ambiţiă şi nici uă dorinţă vinovata de cat a
vedea pe fie-mea fericită. De aceea am căutat së o
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tin cat sö pote mai retrasa, pentru-ca nu cumva locul
tinereţeî să-i aprindă vre-uă patimă in suflet nepotrivită
condiţiunei sale şi care se o nefericescă. Tote precauţiunile mele inse au fost in zadar. Aşa [se vede că a
voit D-deft.
Copila mea şi fiul D-vôstrë s’aîi vedut Domnă şi
să iubesc cu un amor pasionat, imens, din care, dacă
uă căsătoriă grabnică, nu îï va uni, prevëd cu spaimă
că va résulta pentru copila mea cele mai mari nenoro
ciri. Ca să înţelegeţi că şi cuconaşul, fiul D-vôstrë, simte
acest imens şi pasionat amor, bine-voiţî vë rog a lua
cunoscinţă de aceste poesiî şi Aristea prededc Dómnei
Emilia poesiile pe cari nu mi le-a fost înapoiat.
Ceea-ce vë rog Domnă, ceea-ce cer cu lacrimi
delà D-vóströ, este, să aveţi milă de fiica mea şi de
mine, să aveţi bună-voinţa de a ne spune hotărît şi
fără esitare cuvântul D-vôstrë, dacă credeţi că ar fi
cănd-va posibilă acesta căsătoriă intrë scumpul D-vóströ
fiu unicul moscenitor al numelui şi mărci averi a D-vóstrë şi a soţului D-vóströ şi intrë fiica mea, sëraca şi
dintr’uă familiă de jos, in cas de afirmativă cam care
ar fi timpul in care aţi putea crede posibilă reali sarea
acestei căsătorii. Iar in cas de negativă, să bine-voiţî
a ne des-amăgi Domnă, fără a vë preocupa de durerea
nôstrë, la care in nici un cas nu purtaţi nici uă vină,
pentru-că din dóué pericole mari, unul cunoscut şi altul
necunoscut, mai uşor putem scăpa de acela pe care îl
cunóscem, ’ de cât de acela pe care nu îl cunóscem.
ÉccÖ, D0mnă, ceea-ce avém de a comunica Domnieivóströ şi ancă uă-dată yë rog să bine-voiţî a’mi scusa
acest demers pe care îl cred nesocotit dar nu am putut
să’l evit.
Acestă vorbire a Aristeei păru a fi făcut mare
iopresiune asupra Dómnei Emilia, făcu insë asupră-’m
Y
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uă inpresiune atât de adîncâ in cât fără voia mea căduiű in genuchî, din ochii mei curseră lacrimi amară şi
gura mea rosti cuvintele :
Domnă, fie-vë milă de mine! şi më scăpaţi de
nefericire !
— Emilia. Domnă, caşul ce ml-aţl adus la cunoscinţă este fórte serios, mî-ar fi dar inposibil de a vfi
răspunde curând, atât pentru-că trebue să më consult
şi eu cu fiul meu şi cu rudele mele, cât şi pentru-că
chiar când toţi al mei ar aproba ca să së realizeze do
rinţa D-vostrë, acesta nu s’ar putea face mal curând de
unu sau doi ani, pentru-că fiul meu este nevârstnic şi
D-ta negreşit cunosc! că nevârstniciï nu së pot căsători
de cât numai dupë ce vor fi dobândit iertarea de vârstă
şi pentru a së face acesta negreşit trebue a trece un
timp, pentru-că sunt formalităţi de îndeplinit.
Afară de acésta trebue se cer învoirea rudelor şi
mal cu séma a fraţilor şi cumnaţilor mei pentru-că în
ţelegi Domnă că nu aş putea lua totă rëspunderea asu
pra mea ca fiul marelui Scrdar Frunteşanu să se căsătorescă cu fica unei femei necunoscute şi fură numo,
totu-şl nu trebue să vö pierdeţi speranţa, eu una sunt
gata së fac tot ce-mî va fi posibil pentru fericirea co
pilului meu.
Fiul meii pote se sosescă din cés in cés, in tot
caşul, cel mal târdîu in dece dile së va re’ntôrce delà
uă moşiă de peste Olt unde să găsesce, îî voiu vorbi
şi atunci vë voiu da răspunsul meu definitiv. Pentru
acest scop vë rog a-’mï arôta adresa unde se vë vestesc.
Iar tu scumpă copilă, së adresa cätrö mine, Dómna
Emilia, şi aplecându-se, më ridică in braţele sale, căci
eram tot in genuchî, më inbrăţişă cu afecţiune, nu sus
pina, nu plânge şi la totă întâmplarea nu fi desperată,
căci uă aşa nefericire şi eu, póte şi muma D-tale am

246

suferit’o in tinereţele nóstre şi aii trecut, pentru-că cum
dice cântecul :
Dar amoru-ï trecëtor
Ca un june câlëtor,
E trecător, da, scumpă copilă, fi cu minte şi as
cultă. pe muma ta.
Dómna Emilia ne concedia apoi primind din mâna
Aristeeï adresa nôstrë şi noi iesirëm intorcându - ne
la Hotel, eu cu raórtea in suflet, iar Aristea plângând
insë printre lacrimele ei mi se părea, că zăresc nisce
picături ale unei ploi infernale, cari săreu in ochii mei,
ş’apoi pötrundcu in inima mea şi stingéü şi ultimele
licăriri ale speranţei ce’mî mai remăsese. —
întocmai unui consumat Politic, care scie a se fo
losi de orî-ce circumstanţe pentru a?şî câştiga causa,
când lovind, când câciulindu-së ; când indignat şi când
cu aerul unei pisice blânde, Aristea in tot percursul
pënë la Hotel mc mângâie cu vorbele cele mai duióse,
cu expresiunile cele mai dulci, arëtându-se nemulţumită,
indignată pe Dómna Emilia, că nu ne-a dat uă asigu
rare formală că va consimţi la căsătoria fiului söu. cu
mine, dicendu’mî inse că nu trebue să me desper căci
de sigur prea iubitul meu Constantin va sci-o face se
consimţă. Totul atârnă dar delà sosirea lui şi in pri
vinţa acesta Dómna Emilia ne-a asigurat că îi aşteptă
din cés i cés şi că in tot caşul in dece dile se va reintórce. —
Nu numai că nu trebue së perdem speranţa isbêndeï, dar ancă din inpregiurările cum s’a petrecut
acâstă intrevedere, eu, clise Aristea, am câştigat aprópe
intregă convincţiunea că vom isbuti, pentru-că am vë/ dut că mare inpresiă, aï făcut o ! prea scumpa mea co
pilă, asupra Dómnei Frunteşanu, care te-a privit lung
şi cu multă simpathiă, prin urmare fiul sëu stăruind, de
ceea-ce nu më îndoiesc, vei isbuti negreşit.
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Apoi acum este şi uri interes de amor propriu
pentru mine, o! prea iubita mea Zulmo, ca sä isbutim
pentru-că aï observat negreşit cu câtă inpertinenţă m’a
lovit. Ce dispreţ mï-a arëtat, (Jicêndu-’mï că nu ar
putea da consindmêntul sëu fără învoirea unchilor prea
iubitului teu, la căsătoria fiului marelui Serdar cu fiica
unei femei necunoscute şi fără nume.
Ah ! cucóna mare găsesce că fiica mea nu ar me
rita mâna unui copil de Serdar, exclama Aristea cu
cea mai mare indignaţiă.
îtï voiu arëta eu nevastă de Serdar, că familia
mea e cu mult mat presus de cât a D-tale, că nepóta
unuî dragoman al Sublimei Porţi, cum a fost Tatăl meu,
merită a fi rugată in genuchï sâ dea mâna sa unuî fiu
de Serdar dintr’uă Provincia tributară Sublimei Porţi,
continua Aristea cu aprindere şi te voiu face eu Serdăreso, cu totă sărăcia mea së simţi că cine e Aristea
şi ce sô cuvine prea frumoseî sale copile! . . .
Te vei pogorî singură dupë piedestalul avereî de
unde te-aï urcat spre a më despreţui pe mine şi pe
prea scumpa şi frumósa mea copilă, pentru a ridica pe
acesta scumpă copilă in locul tëü !
— Da, prea scumpa mea Zulmo, së adresa apoi
la mine Aristea, este acum amorul meii propriu in joc
şi simţ că vom isbuti, numaî prea iubitul tëü së ţie la
tine şi tu să më asculţî şi să fi cu minte. Şi mal ntâï de tête trebue së gonescï disperarea din sufletul
tëü, trebue să te areţi veselă şi nepăsătore, căci băr
baţii urméza legei umbrelor, cu cât alergi după el, cu
atât së depărteză şi cu cât te depărtedl, cu atât te urmcză, te însoţesc, să ţin de paşii/tëï, ca umbra.
Fi dar veselă şi speră, gonesce disperarea din
inima ta, căci disperarea te face urîtă, vedl cât ai slă
bit şi trebue së fi frumosă, mal frumósa ca tot-d’auna
şi vom isbuti.
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Cu aceste vorbe intrarăm iii camera nostră (lela
Hotel. —
Erau patru ore p. m.
îmî (lise apoi să më desbrac şi së desbrăca si
densa ca se ne facem alte toalete, ceea-ce urmaiu. intr’un chip machinal căci suferinţele mele, atât fisice,
cât şi morale tot persistau, tot le simţcm, ea inse nu’mî
dede pas să fac nici uă observaţiunc.
Mă făcu apoi să me inbrac cu cea mai frumósa
din hainele mele, uă haină de mătasă negră garnită cu
dantele fine de Bruxelles şi după ce se inbrăcâ şi densa
şi ne-am pus pălăriile, ordona se tragă trăsura, cu cei
doi cai negrii cu cari venisem, la scară şi ne-am dus
la Şosea unde ne-am plimbat pănă la şese óre şi jumă
tate, fiind cu t6tă slăbiciunea in care cădusem obiectul
de admiraţiune al lionilor Şoselei.
— îl vedî cum te privesc şi te admiră îmi (licea
Ari8tea, fi veselă ca Sórele rîdător şi increde-te in mine
voiţi face pe marea Serdăresă să te róge in genuchi a
acorda fiului sëü mâna ta.
La sépte óre am luat masa la Herăstrău in cântecile lăutarilor, pe cari Aristea îî angajase. Masa a
durat pănă la opt ore şi un sfert, in care timp Aristea
îşî da tóté silinţele să-mî provóce rîsul şi veselia, silindu-mă ca să gust şi din vin.
A si isbutit in parte, pentru-că la plecare simţirea
relelor ce mă consumaţi, era in cât-va tocită, amorţită.

m

m

—mi
XXI.
La Teatru.
(r^ a opt ore .şi trei sferturi eram la Teatru, unde Aristea luase uit lojii,
Í3H
b
Să représenta uă dramă al cărei
f.
titlu
l’am
uitat, tiu insë minte că era
rä
Că,
uă scenă care m’a inpresionat adînc,
*111 care un Domnitor opuindu-së căsătorie! unicului sëü fiu cu fêta unui simplu boer0^ naş, de uă frumseţă rară dar sëraca, acesta cade
^ intr’uă stare de monomania furi<5să incât médi
se ci! să vëd nevoiţi a opina să fie închis intr’uă
¥ cameră separată si legat, ceea-ce să şi urrneză
««
* pentru-ca intr’un moment de paroxism nu cum
va să-’şT ridice viata.
Acesta stare nenorocită dureză an! întreg! şi ce!
mai celebrii medici al Ţereî sunt constrînşî a declara
Domnitorului că orî-ce speranţă de a mântui pe Beizadêua*) este perdută, in cât in cele din urmă Domnul
spăimântat că îşi va perde pe unicu-I fiu, să vede ne
voit a merge şi a ruga cu lacrimile in ochi pe fêta cea
frumosă së scape pe fiul sëü declarându-I că îî va cu*) Beizadea, fiu de Dornn.
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muia şi le va lăsa şi chiar tronul sëü, numai să-l vedă
însănătoşit.
Fota al cărei amor nu së ştersese prin trecerea
vromei, acceptă cu fericire acestă sarcină, nu pentru a
câştiga un tron, dar pentru a mai putea privi, pentru
a mai putea apropia pe acela care era sórele vieţii sale.
Ea dispune ca legăturile Principelui monoman să
fie slăbite, dar nu de tot desfăcute, iar in camera de
alătur! unde Beizadéua este închis, să se aşeze un cla
vir, ferestrele şi uşa aceste! camere să së deschidă
pantru-ca sunetele Pianului sö pută pëtrunde pënë la
densul şi apoï së aşeză la Clavir şi degetele mâinilor
sale treraurânde incepurë preludiele une! melodii com
pusă de Profesorele de musică al Principelui, pentru uă
poesiă populară care era atât de dragă acestuia şi pe
care adese î! ceruse, in vremile cele fericite a le amo
rului lor, a ’!-o cânta.
Era una din acele melodiï duiôse, plângëtôre, ca
aceea pe care Eva a trebuit să o cânte când a fost
expulsată din Raiü, care pëtrunde sufletul de duioşiă,
îl răpesce, îl transportă in lumea încântată a fericire!
şi îl ţine intr’un continuu farmec ce domineză inima şi
indumnedeesce simţirile.
La primele sunete ale aceste! divine melodii, Prin
cipele să infioră, ochi! së! să deschid mar!, sperioş!,
apoi ca şi când uă simţire din altă lume ar deştepta
in creeriï së! adormiţi, uă suvenire dulce, nc-aşteptată
_ care îl rechiamă, îl strigă, el îs! întinde braçïul drept,
legăturile slăbite, së rup sau sé desfac, îş! aduce mâna
la frunte, pe care o atinge ca şi când ar voi să medi
teze, ascultă, un tremur de neastêmpër î! mişcă t<$tă
fiinţa; atunci cântăreţa lasă a së audi uă voce serafică
care acompaniază sunetele fermecătore ale Pianului,
Principele rômâne in uimire, înlemnit, ochii sëï trec
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delà sperieciunc la tristeţii, apoi la langóre, totă fiinţa
sa pare a së abate intre sentimente contrarie cari îî
asediază, gîndirea.
Yocea serafică së moduleză cu uă dulceţă cerescă,
acum së pogdră, acum së urcă, apoi nuanţele devin din
ce in ce mai fermecătore, mai sublime, mai dumnedcescl;
së aud cuvintele strofei:
Dor amar, grele suspine,
Au pëtruns inima-’n mine,
De când te-am perdut pe tine!
Principele îşi lovesce fruntea cu putere, cântăreţa
repetă strofa, Principele tremură de neastêrapër cum
frundele pomilor tremur la suflarea vântului, ochii sëï
par a innota intr’uă mare de duioşia, cântăreţa repetă
pentru a treia 6ră cuvintele strofei ce au ajuns la audul
sôü, ochii Principelui devin umcdî, cântăreţa versa ac
cente de uă armonia plângëtôre cari in’au mişcat pënë
la lacrimi şi pe când Clavirul geme sub degetele sale,
ea lasă a së audi
» cuvintele :
Dor amar şi jale grea,
A pelruns inima mea .. .
Principele plânge şi voce-I speriosă pronunciă :
De când nu mai eşti a mea !
Cântăreţa reîncepe aceeşl strofa,
Dor amar şi jale grea,
dar Principele së grăbesce acum a o acompania şi cântă
desluşit,
A patnins mima mea
De când nu mai eşti a mea!
Cântereţa repetă de mal multe ori acestă strofa,
Principele o acompaniază, dar din ochii sëï acum curg
pîrae de lacrimi. Privirile sale sunt aţîntaie asupra
camerei cântăreţei, să pare că voiesce a căuta pe aceea
care Pa induioşat, l’a fermecat.
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Eziteză, cântăreţa reîncepe din nou, piano plânge,
geme acum sub degetele eï, vocé-’ï serafica să in-alră
la cel maï sublim diapason al duioşiei, ea plânge, inse
plânge cum trebue că plâng ângeriî când principiul
rëuluï învinge in omenire principiul binelui şi printre
lacrimile sale lasă a se audi desluşit, cadenţat, cuvintele
Yino, vino, scumpul meu,
Să te string la sînul meu,
Să maî am pe D-deii !
Principele acum nu mai eziteză, el să grăbesce
cu paşi mari spre camera cântăreţei care repetă mereü
acestă strofa pënë când Principele o zăresce, atunci
sare delà Clavir, alergă spre densul şi Principele spre
densa, ambii cu braçele deschise, să inbrăoişeza intr’un
lung şi duios sărutat.
Dar, O ! fatalitate, furia nebuniei îi revine, dege
tele mâinilor sale së incleşteză ca tot atâtea cleşte de
fer de gîtul nefericitei amante şi cu gura sa, intocinaî
unui tigru turbat, o muşcă, o rupe, brăzdându-î angelica
façià cu nenumërate răni adînci din cari sângele curge
in şiroe.
Corpul frumôseï cântăreţe cade neînsufleţit intr’un
lac de sânge, iar Principele cu rîsul idiot, cu privirea
sölbaticä, rênjésce la căderea victimei furiei sale, pe
care o ţine sub greutatea corpului sëîi.
Spectatorii sunt mişcaţi pënô in adîncul sufletului,
unii aplaudă cu frenesiă, iar alţii şi cea mai mare parte,
intre cariî eram şi eu, simt coprinşî de uă inexprima
bilă înduioşare.
Cortina cade in aplausele frenetice a le unora şi
in suspinele altora dintre spectatori.

’
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Ne-o in intors la Hotel pe la două-spră-decc ore.
Cum am intrat in camera incepuiu a niö desbrăca.
Pe când me desbrâcam Aristca îmï dise că să căicscc de a me fi dus la Teatru, dar că nu scia că să
representă uă dramă atât de tragică, totu-şî din spec
tacolul ce aï vöd ut, aï pute, o! prea iubita mea Zulmo,
adause cu uă voce mîerosă, să te convingi de adevörul
învăţăturilor melc că adevăratul amor nu e şi nu póte
fi de cât sensual; că ceea-ce visătorii numesc amor
platonic, nu e de cât uă aberaţiune a spiritului şi care
ca tóté abcraţiunile conduce fatalmente la nenorocire,
la desastru, cum a condus pe Beizadéua şi pe sublima
cântăreţă. Şi să nu eredi, scumpă copilă, că spectacolul
ce ai vădut ar fi numai uă ficţiune a unui dramaturg
pentru că acesta dramă este uă crudă realitate şi eu
însă-’mi am cunoscut pe nenorociţii actori. Te întreb
dar: nu era de uă miiă de ori mai bine pentru infortunaţii tineri dacă mai puţin visători, ei ar fi înţeles
amorul aşa cum ni-1 póte procura viaţa şi cum este in
realitate ?
In acest caz fără îndoială sentimentele lor ar fi
fost mai puţin poetic exprimate, dar cu atât mai sigur,
mai liniscit ei ar fi gustat totă dulceţa vieţei, deşertând
penă in fund cupa nectarului acestei existenţe, pe care
ilusiunile ca să nu die prostia lor, le-a spart’o in-ainte
de a o atinge de buzele lor însetate! Şi ancă acestă
nenorocire, acest desastru care a făcut să curgă lacrimi
din ochii, nostriï, a fost, crede-me, scumpă Zulmo, un
mare bine, aş pute dice uă fericire in comparaţiune cu
ceea-ce îi aştepta in caşul de a se fi reálisát nebunele
lor ilusii !
Şi vorbele mele să nu te mire, pentru-că sei care
ar fi fost rcsultatul când Beizadéua s’a'r fi însănătoşit?
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O, să-’mi respundï, căsătoria cu frumósa-’i amantă.
Pără-’ndoială căsătoria s’ar fi făcut, acesta o afirm
şi eu, dar resultatul acestei căsătorii sei care ar fi fost?
Cea mal complectă nenorocire! continue dureri*
continue suferinţe, desilusia şi căinţa cu tóté furi ele,
cari cu ghiarë de fer le-ar fi smăcinat corpul şi spiritul
intr’uă neîntreruptă nefericire pënë la morment ! vorbele
mele ţi së par paradoxale pentru-că nu cunoscî viaţa, o
pré iubita mea Zulmo!
Eî bine, află că vorbele mele sunt numai expresiunea verităţei.
Atât de adevërat este acésta incât unul dintre coi
mai voluptuoşî populî, poporul spaniol posedă un pro
verb şi sei că proverbiî sunt înţelepciunea Naţiunilor,
care oglindesce experienţa făcută de omenire in acostă
materiă :
Acest proverb dice:
Quien se casa por amores
Ha de vivir con dolores.
•lx Adică, cine să căsătoresce din amor, va trăi in
di. K *e. Şi este in natura lucrurilor acésta, o! prea
scumpa mea copilă, căci amorul aşa cum îl înţeleg po
eţii şi visătorii, presentându-se spiritului ca ceva gran
dios, inmutabil, etern şi in realitate fiind numai un pro
dus al sensurilor nóstre fragile şi schimbăt0re, aceia a
căror inimă şi spirit s’au nutrit cu credinţa, cu ilusiunile,
in inmutabilitatea şi eternitatea acestui sentiment, când
realitatea vine şi le sdrobescc fără milă aceste dulci şi
scumpe vise ca să nu die aberaţiuni dovcdindu-le totă falacitatea şi nestatornicia, ei să cred înşelaţi şi nefericiţi.
Şi in adevor asemenea omeni sunt nefericiţi, pen
tru-că din raiul viselor lor de aur, ei cad in tartarul
desnădăjduirel! Fiinţe cu atât mai nefericite, cu cât
prin propria lor erére ş’aîi creat nefericirea, despreçiuind
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realitatea şi alergând dupe umbre; căutând in acesta
existenţă fragilă, eternitatea pcntru-câ in creeriî lor
plini de fumul ilusiunilor şi viselor nu pete intra ade
veriţi cel mai evident, că eternitatea şi viata sunt doi
termeni cari së exclud unul pe altul.
Acesta este uă colosală aberaţiune de care însem
nată parte din omenire pătimcsce. Am pătimit şi eu
suferind chinuri şi dureri fără nume, de cari dorit’am
din tot sufletul să te scap pe tine, scumpa mea Zulmo.
dar să vede că destinul a hotărît altfel şi contra desti
nului orî-ce luptă este inposibilă, prin urmare este de
prisos, de aceea m’am şi decis nu numai să nu me opun
dorinţelor tale, dar să te şi secondez in realisarea lor.
Pentru-că de şi convinsă că realisarea acestor dorinţe,
va avea de efect a te neferici, cum tu insă acum cred!
•că fericirea o poţi găsi numai in realisarea acestor do
rinţe, dacă cu m’aş opune, negreşit mal considera ca
pe uă vrăşmaşă a fericire! tale.
Iată motivele pentru cari de şi cu durerea in $uHet, eu totu-şî nici nu pot şi nici nu trebue să mă o' n
/ realisăre! la ceea-ce tu cred! a fi fericirea ta. Ni h'.aî
dacă prea iubitul tău ar inpărtăşi sentimentele tale, ca
perdend uă fericire sigură ce eu preparasem pentru tine.
cel puçin intrarea ta in viaţa de femoeă, să o poţi face
pe porta daurită a ilusiunilor scumpe şi viselor grandi
ose ale sufletului tău, vcăcl durerea si suferinţele, deş
ii usiunile şi disperarea te vor ajunge curend şi prea cu
prisos, cum m’aîi ajuns pe mine şi pe tofî aceia cavii
•ca tine am căutat fericirea unde du se putea si nu se
pote găsi ; in legăturile unui amor exaltat, romanesc î
Pecunosc că port. şi cu vină la acesta nenorocire, căci
nu te-am scos in societate unde te-aî fi convins ca
ómenii înţelepţi, atât bărbaţii cât şi femeile, juni şi fete,
-astăzi nu fac decât, căsătorii de convcninţa şi numai
nerodii mai fac căsătorii de amor.
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Am insë scusa, adause Aristea, cu uă voce din ce
in ce ma! duiosă şi mai plângëtorc, ca. am luat tote
măsurile şi mî-am făcut tóté datoriele ca să'ţî pregă
tesc fericirea. Dacă succesul nu a încoronat silinţele
mele, causa nu sunt eu, pot jura acesta in-aintca Dumnedeireî, şi Aristea începu să plângă cu hohot.
Eram tocmai să me aşez in pat când lacrimele eî
pëtrundêndu-’mï sufletul de duioşiă, mc făcu re să me
arunc de gîtul sëti incercându-më a o consola.
— #Nu mai plânge, prea scumpa mea mamă, îî
cliseiu acoperindu-o de sărutări, pentru-că ori cât adevër ar coprinde temerile D-tale, D-ta sei că nu e re
gulă fără excepţiune şi eu sunt atât de sigură de sen
timentele lui Constantin, de nobleţă cugetărilor şi inimeï sale, incât nu me îndoiesc că voiü fi fericită pentru
tdtă viaţa. Şi D-ta te vei bucura de fericirea mea şi
vei fi fericită de fericirea nóströ!
— Cum se nu plâng, îmî rëspunse Aristea, inbrăcişendu-mS cu foc, când tot ceea-ce am vëdut, tot
ceea-ce sciîi din propria mea experienţă, îmî arată curat
şi lămurit că acest corp răpitor, carne din carnea mea,
fiinţă din fiinţa mea şi gura eî nu înceta a me acoperi
cu sărutări de văpaiă pe frunte, pe ochi, pe sîn, in cu
rând va cădea victimă unor nebune ilusiî!
Şi eü, care aşii da viaţa mea pentru densa, adause
apoi incet şi plângëtor ca şi când ş’ar fi vorbit şieşî,
cu să nu pot face nimic pentru a inpcdica rëul. O !
acesta este grozav şi lacrimi din ce in ce mai abondente
îî inuridarë façia.
Trecurë mai multe momente de uă profundă tă
cere întreruptă numai prin desele sale oftări, şi prin
necurmatele inbrăoişărî cu cari më mângăia. Apoi ca
şi când uă cugetare nouă ş’ar fi făcut loc in creeriï sëî,
dar in fine, va fi cum va vrea D-cleîi, îmî disc, acum
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sít ne dăm odichneî pentru-că este târdiu, mai ântâiü
insë nu uita scumpă Zulmico, să ieï doza ta de apă
minerală şi densa să grăbi a umplea un pahar şi a mi-’l
oferi. Ezitaiü să-'l iau aducându-’mî aminte de visiunile din nóptea sosire! la Hotel pe cari începusem a
le crede ca efecte ale acesteï bëuturï şi îï exprimait!
dorinţa ca de astă-dată să nu usez de doza de apă mine
rală, pentru-că Dumneata nu sei, prea scumpa mea mamă,
îî diseiu, ce efecte stranii produce asupră-'mî acestă
băutură şi incepuifi a’î expune parte din yisiunile ce
avusesem in nóptea precedentă, ferindu-më insë de aï
arëta visiunea ce me îngrozise cu hidósa fiinţă, ce mö
maltrata şi cu căi ugerul care ine gonea şi îşî rîdea de
mine, de temă ca să nu găsescă motive nou! contra
iubire! şi ataşamentului meu pentru Constantin.
Acesta dovedesce îmï dise Aristea cu uă voce
plină de dulceţă, că doctorul avea dreptate să’mî reco
mande pentru tine acest remediu ca un elixir binefaeëtor şi sunt fericită a vedea ce acţiune miraculosă exer
cită asupră-ţî pentru-că delà sosirea nostrë abia au trecut
patru-decî şi opt de ore şi găsesc uă însemnată şi inbucurătore schimbare in tine.
Că somnul îţi este agitat, nu trebue să te nélinisccscî pentru-că acesta nu póte fi de cât efectul acţiune!
binefăcătorc a apei, care neîndoios că gonind rëul şi
slăbiciunea din corp, agită, revoltă chiar pënë la un
ore-carc grad sângele, pentru al putea curăţi şi scăpa
de boia încuibată intrînsul, agitaţiune care e natural se
provóce visiunï ciudate, inposibile, insë in tocmai cum
in urma furtuneï aerul devine mai pur şi totul in natură
mai înviorat, mai vesel, ast-fel vor fi şi in fiinţa ta,
efectele acestei bëuturï miraculóse, grăbesce-te dar fără
nici uă ezitare de a bea — şi dânsa îmï întinse din
nou paharul, al cărui conţinut, nu avuiű încotro şi fuiü
9
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siliţii de a’l sorbi, apoï Aristca me inbraçisii iarăşi dicêndu-inï nóptc bună şi ne culcaröm.
Erau dóuö ore dupe medul nopreï.

r

XXII.
ín nóptea ce a preces cădere! mele.
Un incident.

I.
rcï Octombrc fu ţinta fatală, (Jiua com
plectei mele nefericiri! Ce coinciding!
Şi astădî este uă di de trei Octombre
când vocea ta melodiosă ca harpele
^ eoliane aduse svcnturatuluî meu suflet bal» şamul consolaţiuneî!
Erau doue orc după meţlul nopţeî când
»
m’am
culcat in nóptea ce a preces cădereî
ÛI
mele, cădere urmată de uă viaţă plină do
mâV*1 infamii, sunt de atunci şese-spră-dece ani
di cu di. Sunt două ore după medul nopţeî,
astătjî când intrega mea fiinţă te bine-cuvintâză pentru
momentele fericite ce aï procurat smăcinateî mele inirnî
prin sublimele tale esprosiunî de compasiune şi iertare.
Dacă aï putea citi, O ! prea scumpul meu Radule,
in sufletul meu, dacă aï putea privi façïa mea in aceste
momente in carî îţî scriu, cutez a afirma că tc-aî simţi
fericit, de fericirea ce cuvintele tale pline de interes şi
căldură, topind ghiata nefericirilor trecute, au făcut să
nască, să crescă şi să inflorescă in acelaşî timp in inima
mea, intocmaî cum radele bine-făcătore ale soreluï carî
9*
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topind ghiaţa ce acopere pământul, fac a se ivi primele
Hori preyestitóre ale drăgălaşei primă-vărî. întocmai
florilor de primă-veră cari răsar suave dar plăpânde
dupe uă iernă grea, astfel a-ţî răsărit şi voi, o ! prime
flori de fericire ale mult întristatei mele fiinţe, după uă
iernă viforosă de şel-sprădece ani. Ye salut, flori desfătătore ale sufletului meu cu lacrimi de duioşiă ca pe
mesagerii unei puteri dumnedeescî ce me va susţine
pentru à putea continua cea mal grea parte a sarcinel
ce inl-am inpus când am început a scrie confesiunea
vieţel mele !
Tu dormi, o prea scumpul meii Radule, dormi şi
surîdl negreşit ungerilor cu cari semeni prin buneţa su
fletului tëu, eü plâng şi reviu in iatac pentru a scrie,
inse plâng de astădată cu lacrimi de bucuriă atât de
rari în viaţa mea şi şerifi uă mărturisire pe care pote
că citindu-o ine vel despreçiui, me vel respinge şi vel
fugi de mine.
Cu tote aceste o scriu pentru că te iubesc cu acel
amor sânt şi nemărginit care ne lumineză sufletul, ue
incăldesce inima şi ne face a iubi adevărul ca uă ne
cesitate a fericire! nóstre.
Şi acum reiau şirul confesiuncl, dar mal ântâiü me simtă datore de aţi arăta că după mărturi
sirea ce ml-a făcut-o, e abia uă lună acum şi câteva
dile, acea miserabilă de Aristca dl cărei nume adevărat
este Athina şi de care voiă vorbi la locul său, in apa
minerală ce luam in convalescenţa mea şi care in adevër iml făcuse mult bine, âncă cu diua de 30 Septembre
a acestui an in care am ajuns cu confesiunea, se in
trodusese uă amestecătură de mal multe esenţe medi
cinali, intre carii prevala bacişul, composiţiune a unu
faimos medic arab pe care miserabilul de Silivestru l’aï
omorît numai spre al putea lirăpi rcceta pe care ine-
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dicul eu nie! un preçiü nu voise a’T o descoperi şi prin
mijlocul căreia multe infamii a comis câlugërul dupe
cum se va vedea când voifi scrie mărturisirea Aristeeî.
Dacă nu am vorbit de acesta împrejurare pënë
ucum causa a fost ca să te pun pe tine, o ! prea scumpul
meu Radule, in stare de a putea mal bine vedea posiţiunea nenorocită in care më găsem sub puterea aces
tor monştrii, fără nici uă ideă de mijlócele lor infernale
şi dacă acum m’am decis a atinge acestă circumstanţă
o fac pentru cuvântul că cele ce am a-ţ! revela sunt
cu mult maï grave de cât să mai pot avea curajul să
retac întrebuinţarea unor mijlóce infame, in destul simţindu-m! nenorocirea că am putut fi atât de laşă in
urma cădere! mele, ca să pot suferi in tăcere perpetrarea crimelor acestor miserabilî.

n.
Dar să reiau şirul confesiune! mele. Nu cred să
fie trecut un sfert de oră dupë ce am sorbit conţinutul
păharulu! ce-’m! oferi Aristea şi corpul meii cădii intr’uă stare de somn adînc, letargic., .care se póte numi
ma! mult uă stare de morte, decât de viaţă, pentru-că
ceea-ce a suferit fiinţa mea pënô la desceptare fără a
da nie! un semn de viaţă dovedesce că in adevër cor
pul meu era dacă nu cu desëvîrsire dar aprópe mort
şi că viaţa dacă ma! exista in fiinţa mea, acesta apar
ţinea ma! mult sufletului de cât corpuluî.
Când corpul meu cădii in acestă stare, simţiifi
ceva ca un suflu de foc că se degajeză din fiinţa mea
şi lucru admirabil devine uă rază de lumină care se
transformă apo! intr’uă columbă albastră de uă frumseţă indescriptibilă, transparentă ca raza ce î! dedese
fiinţa, privesce cu milă pe asociatul söu de humă şi
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apoï cu iuţcla gândire! isïïa avêntul către infinitul spaciurilor.
Era óre sufletul meu care gonit de puterea mix
ture! medicinale ce băusem cu apa minerală, căuta in
regiunile superióre uitarea disgustuluT ce încercase, în
tocmai disperatului care îşi părăsescc propria-! locuinţă cău
tând in alte părţi uitarea necazurilor şi suferinţelor sale? Sau
că tot ceea-ce vedem nu era decât uă lume de lialuci naţiunî, de vise şi ilusiî produse de mixtura ce belisem?
Ori că acesta medicină avea puterea de a produce
asupră’mî starea de somnambulism artificial ?
înclin pentru ultima liypotesă, dar uă circumstanţă
importantă române pentru mine ne’nţelesă in acest cas
şi póte va remâne pentru totd’auna nepătrunsă.
Este următorea: Ceea-ce să ştersese din memoria
mea, căci cea mai infimă aducere aminte nu-’mî rămă
sese la deşteptare, din tot ceea-ce spiritul meii vădu
in orele cât a durat letargia; ceea-ce şese-spră-dece
ani di cu di nu mî-a revenit nu in întregime, dar nie!
iu parte in memoria, cum să face óre că astăd! când
am ajuns cu descrierea confesiune! mele la diua şi césurile când s’a produs in fiinţa mea acesta stare extra
ordinară, se revină memoriei mele in întregime aşa
precum spiritului meu apăruse atunci, cu totul distinct,
clar, ca şi când s’ar reflecta intr’uă oglindă?
Orî-cum s’ar explica acest fenomen, cât mă privesce rămân încredinţată că cele-ce vădusem pănă la
deşteptarea mea, s’au petrecut in realitate aşa dupăcum spiritul meu le-au vădut şi după cum mă voi ft
incerca a le descrie cu totă fidelitatea. —
Acestea clise reiau şirul confesiune!.
Cu cât columba albastră să aventa mal mult in
nemărginirea spaciuluî, cu atât spiritul meii vede ma!
clar, ma! distinct tot ceea-ce se petrece in camera unde
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•corpul meu remăsese confundat in somnul adine al le
targie!. —
Vöduiü pe Aristea sculându-se şi aprindênd uă
•candelă, apoî ieşi din cameră şi in câtc-va momente să
reintórse însoţită de un bărbat robust şi care era îm
brăcat cu un halat lung de cutniă roşia. Era călugă
rul Silivestru.
El se îndreptă spre patul meu cu un surîs satanic
pe buze şi când se apropia ochii sei versau scênteï de
nesaţiîi. Jşî lipi blestematele sale buze pe buzele mele
şi săvîrşi ultimele ultragie asupra corpului meu cădut
in cea mal adîncă nesimţire, in hohotele de rîs ale
Aristeeî. —
Când ultima frasă fu pronunciată de secretar, să
produse in adunare un incident ce nu păru la început
a fi de vro uă însemnătate, dar care a fost punctul de
plecare a noul evenimente, am putea dice de legătură
intre evenimente trecute şi viitóre şi prin urmare ur
ni eză a fi relevat.
— A! ce miserabili infami, se audi uă voce miş
cată, tremurândă !
Tote capetele, tote privirile se îndreptară spre
partea de unde resunase vocea.
Apoi Preşedintele sunând cu furia clopoţelul în
trebă cu gravitate : care dintre D-vostră Domni colegi
•ş’a permis a contraveni regulamentului societătel intrerumpend lectura?
— Eu răspunse, ridicându-se in picidre unul din-.
tre membrii şi din ochii săi printre lacrimile ce ÎI inundau
faţa, ţîşneu scênteï de mâniă, de ură, iar glasul ÎI era
solemn, amerinţător şi prelungit; ast-fel in unele nopţi
din norii ce răvarsă plóia in torente, fulgerile ţîşnesc in
brazde de foc , apoi urm eză tunetul, acestă voce teri-
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bilă a unei puteri necunoscute, amenintëtôre şi ma!
presu de orl-ce asemănare.
Era Domnul H, un bărbat ca de 35 an!, robust
şi bine făcut, de uă înfăţişare cât să póte de plăcută,
insë plină de gravitate.
S’ar părea, dise Preşedintele cu privirea fixată
asupra intreruptoruluï, că colegul nostru Domnul II a
perdut din memoriă prescrierile regulamentului nostru,
de aceea invit pe d. Secretar să bine-voiască a citi
art. 23.
Secretarul scóse din pupitru uă broşurică litograpliiată şi rësfoindu-o, citi:
Articulul 23. Uă dată lectura unu! manuscris în
cepută este absolut definsă orï-ce intrerupţiune chiar
intemeetă de ar fi pe cel ma! serios motiv, ne ma! putêndu-se cere cuvântul de niinin! pënë ce se va mântui
citirea. Contravenienţi! aceste! disposiţiunî se vor pe
depsi cu amendă dupô următorele distincţiun! :
a) Pentru prima intrerupţiune se va aplica uă amendă
delà 100 pënë la 300 leï.
b) Pentru a dóua intrerupţiune amenda va fi delà 300
pënë la 1000 leï.
c) A treia intrerupţiune va atrage pentru contrave
nient excluderea timporală din sînul comitetului
delà 3 pënë la 7 şedinţe.
d) A patra intrerupţiune lipsesce pe intreruptor dc
dreptul de vot la pronunciarea decisiune! relative
premielor decernende pentru operile intrate la
concurs.
e) Iar a cincea întrerupere va atrage excluderea de
finitivă a contravenientului din sînul comitetului.
Preşedintele este singur in drept a pronuncia aceste
penalităţi, când insë in urma decisiune! şepte membri!
a! comitetului vor protesta contra decisiune! sale, in
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acest caz pedépsa se suspendă convocându-se de urgenţă
adunarea generală a societăţel pentru a se pronuncia
intre Preşedinte şi majoritatea comitetului.
Amendele pronunciate se vor vërsa, în favórea
fondului social, in maximum trei dile, sub pedépsa excluderei definitive din societate, a celui amendat.
— In virtutea acestui articol, dise apoi Preşedin
tele, amendez pe Domnul nostru coleg Ii, pentru prima
întrerupere ce a făcut, cu 175 leï, — aducêndu-vë
aminte Domnilor colegi că prima virtute socială este de
a respecta regulele ce societatea ş’a stabilit, că precum *
societăţile politice nu pot exista fără respectarea le
gilor ce ş’aft stabilit, tot ast-fel şi societăţile particularie,
fie literare, fie de ori-ce natură nu vor putea exista
dacă nu’şî vor respecta regulile aşezate, cari pentru so
cietatea nôstrë sunt prevëdute in regulamentul nostru*
Şi acum conformându-më unei disposiţiunî a articlului ce ni s’a citit, vë întreb D-lor: sunt intre Dvéstrë sépte Domni colegi cari să proteste contra decisiuneî luate?
Nici uă voce nu rëspunse acestei întrebări.
Incidentul fiind vidat.
— Domnul secretar va bine-voi a continua citirea
manuscrisului, rosti apoi Preşedintele.
Secretarul rcincepîi lectura dupë cum urmâză.

Apoi cälugörul îşi plimba nesăţiosele sale buze pe
corpul meu şi acoperindu-1 de sărutări, întinse Aristeel
un borcănaş şi după aceea părăsi camera. —
In acest timp columba albastră despica cu vitesa
trăsnetului azurul, apropiindu-se din ce in ce mal mult
de magnificul astru al dilcî, focar de lumină şi căldură,
iar din ochii sél curgéu lacrimele in şiroe atât de abun-
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deute, in cat căldura acestui astru nu fu in stare a
le seca.
Aristea, dupe ce călugărul părăsi camera, se apro
pia de pat, işî întinse verful degetelor manei drepte in
borcănasul ce-’î încredinţase călugărul şi care conţinea
uă alifia negru ca cărbunele şi apoi unse buzele, ge
nele, sprâncenile, extremităţile manilor şi piciórelor cor
pului meu care zăcea in cea mai complectă nesimţire.
Apoi după acestă operaţiune Aristea îşi apropia
gura de urechia mea şi cu uă voce sinistră dar impui • tore, întrebă : dupe câte ore trebuc să te descept,
Zulmo, pentru-ca corpul şi spiritul teu să nu se resimtă
de starea de nesimţire in care te găsescî?!
Ne primind nici un respuns ea repeţi pentru a
doua 6ră întrebarea, insă in zadar căci gura mea ră
mase mută la întrebările sale.
Atunci Aristea cu uă grabă febrilă rupse cămaşa
in care corpul meu era investit şi-’l unse peste tot cu
alifia ce conţinea borcănasul. Apoi repetă pentru a
treia oră întrebarea dar in van. Atunci spaima îî cu
prinse fiinţa intregă şi densa părăsi cu precipitare ca
mera, urcă cu furiă căte-va trepte şi împinse cu putere
uă uşă. Era in camera unde să retrăsese călugărul
după mârşava sa ispravă.
Desolarca acestor miserabilî după ce Aristea co
munică călugărului că întrebările sale rămase fără răs
puns, fu atât de complectă, atât' de spăimântătore, în
cât dacă acestă scenă aş fi putut’o observa cu ochiî
complectei mele fiinţe, sunt convinsă că aş fi simţit pănă
si in cele maî secrete fibre ale fiinţei mele bucuria răz
bunări, acest sentiment care ridică pe animal pănă la
om şi degradă pe om pănă la animal. Dar acestă scenă
o privém numai cu ochiî spiritului din regiuni inacce
sibile fiinţei oraenescî, dintr’uă atmosferă dulce ca lap\
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tele şi ca mierea şi privém, lucru admirabil şi neînţeles,
l>e aceşti miserabili cu un dispreoiíí in care compasiu
nea şi ieratarea avea uă însemnata parte
In adovër in acest timp colnmba albastra dupe ce
trecuse regiunea systemului nostru solar, intrase apoi
şi pcrcurse spaciuri nemărginite unde Sori duplii cu sute
de planeţi, apoi triplii cu mii, quadrupliï cu deci de
mii, quintuplil cu sute de mii, sextuplii :cu milióne şi
septuplii cu sute de milióne de planeţi îşi aii existenţa,
străbatea acum cu uă vitesă miraculosă, ca aceea a unei
raze de lumină a cărei mişcare ’i-ar fi fost imprimată
de mâna lui Dumuedeii nisce regiuni a căror splendóre
este inexprimabilă cu termenii limbei omenesci şi spi
ritul meu contemplă spectaculul măreţ şi uimitor a mi
riade de m und urî invêrtindu-se împrejurul unui astru a
cărui lumină posedă tote splendorile şi era de uă mă
rime pe lângă care Sórele ce lumineză sêrmanul nostru
Glob, ar putea fi comparat cu nă infimă scenteiă din
focul imens care ar consuma întregul nostru system
Solar !
Tote aceste miriade de munduri invertindu-se inprcjurul acestui astru nemărginit de frumos şi de mare
şi el însuşi translocându-se cu uă iutelă pentru care
termen lipsesce limbagiului si chiar cugetărcî omenesci,
delà Occident spre Orient, către un alt astru, de uă splendóro negrăită şi de uă mărime fără margini, ale cărui
lumini apăreţi dintr’uă depărtare infinită privirilor spi
ritului meu, ca uă plóie de raze scenteitórc de frumseţă şi de uă strălucire divină, cum intr’uă nópte cerdscă, printre miorii alburii ce să întind peste bolta
misteriosă apar vederei muritorilor miile de lumini ale
stelelor firmamentului şi acest nemărginit astru cu un
numër indecit de miriade de munduri pe cari le lumi
neză şi incăldesce, la rendül sëfl translocându-se către
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un altul de uit strălucire şi uă mărime cu mult mai
presus orî-căre! asemânărî, şi acela către un altul, şi
astfel in înmiitul spaciurilor din regiune in regiune tote
aceste munduri şi astre prin prodigiósa dar regulata in
vertire a unora şi translaţiune a altora, in-aintând către
ţinta in-accesibilă minte! omenescî, ca către scopul fe
ricire! supreme, produceţi un concert de atâta armoniă,
in cât columba albastră fu atrasă in divinul lor vârtej •
şi se confundă in miriadele de lumini ale mundurilor
şi astrelor cum picătura de ploiă se confundă in imen
sitatea Oceanului.
Ast-fel fu nóptea ce precese cădere! mele î —
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XXIII.
Căderea.
Ancă un incident.

Jfejf?-à
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L1 m dis că (Jiua de treï Octonibre, fii diua
i&> complectei mele nefericiri. Yoiü încerca,
:
o, prea scumpul meu Radule, să. më
TÉ
■fÇM/7&rfmY7m'Nír exP^c *n Pr’v’nta acesta, cu tote că
/?>■ faptele ce voiîi desveli, vor elucida maï
JpjÇ' bine decât a.ş pute-o insă-’mi face, starea de
MîSî grozavă nefericire în care m’am deşteptat, cum
inse in sufletul meu am luat ferma decisiune
j||§| de a nu ascunde nimic din ceea-ce ar putea
3®* aduce óre-care lumină in viaţa mea, pentru a
te pune in posiţiă să më poţi cu deplinătate
cunósce şi judeca, cred de datoriă să insist asupra unor
simptome cari s’au manifestat in fiinţa mea la deştep
tare şi cari atunci aii trecut neobservate de spiritul
meii, dar cari astădî îmi apar ca tot atâtea legături
infernale ce fuseră menite de a’mi facilita şi precipita
căderea.
Deşteptarea mi sö păru destul de naturală, numai
cât capul mi-1 simţem ceva mal greu, pleopcle më glodéfi ca şi când ar fi fost amorţite de veghere, de şi
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erau trei ore p. m. când îmï revendu în simţire, prin
urmare somnul meu durase dóuö-spra-decc ore.
Dar aceste fure cele mai neînsemnate dintre simptomele ce s’au manifestat. Altele fure cu mult mai
grave şi totu-şî trecurö neobservate de spiritul meu ca
şi când raţiunea mea anca ar fi fost conjurata pentru
peirea mea, sau pró slabă pentru a’ml da ajutorul seu.
Avem nisce simţiri stranie, pe car! nu le mal avusem, corpul meu părea că se dilată, să mă reşce sub
inpulsiunea unui fluid de foc pe care îl simţem amestecându-se în sânge şi care îmi irita sensurile pene la
paroxism.
Era, dacă me pot. exprime ast-fel uă altă fiinţă
deosebită de fiinţa mea anterioră care se dcscepta in
mine, cu dorinţî stranie, necunoscute şi care întocmai
unei fere selbatice, nesăţiâsă, ce asceptă rînjind ocasia
de â-şî sătura pofta de sânge, dorea, ascepta rînjind
prilejul de a-şî satisface nesaţiul apetiturilor bestiale.
Ast-fel fuiü dupë desceptarea ce urma somnului
meü letargic, sau ca să fiu mal corectă: ast-fel fii Zulma
care să desceptâ din letargiă, clic: Zulma care se desceptâ, pentru-că orl-cât ţi s’ar părea de straniu, nu un
dată spiritul meii s’a indoit, in timpul de când scriu
acesta confesiune, dacă Zulma posterioră dcsceptărel nu
era cu totul altă fiinţă, aşa desăvîrşit schimbată gă
sesc fiinţa mea ce începe a trăi cu cliua de trei Octombre şi penö la 12 August a anului fericit in care îţi
scriu, de fiinţa mea anterioră acestei epocc şi de fiinţa
mea de acum, in cât sunt momente in cari admit theoria unul philosoph a cărui cunoscinţă am făcut’o intr’un
chip forte ciudat şi care îmi elicea: că sufletul nostru
ar fi compus din dóuö elemente, unul divin, emanând
delà D-cleîi şi altul satanic emanând delà Spiritul Reulul, că dupe cum unul sail altul din aceste dóue ele-
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mente înving in fiinţa nóströ, ast-fel vor fi şi acţiunile
nóstre, bune sau rele; prin consequenţă îinî vine să
cred că elementul divin al sufletului meti era suflarea
«le foc metamortosată in columba albastră ce să con
fundase in oceanul de lumine al astrelor şi mundurilor
superióre si că in tot cursul acestui spaciü de timp de
şese-spră-dccc ani, acest element dumncdeesc lipsi su
fletului meu, domnind asupra fiinţei mele in stăpân ab
solut numai elementul satanic. Numai ast-fel îmi pot
explica pe Zulma dintr’acesta epocă, de aceea pcntru-ca
spiritul meu să potă mai fără preocupaţiune privi viaţa
mea din acest curs de timp voiîi si scrie in a treia
persona ca de uă fiinţă streină, despre fiinţa mea de
atunci.

ir.
Ast-fel era Zulma. Sînu-’I colcotca de pasiuni ca
un Vulcan. Din ochii se! mari şi frumoşi ţîşneîi cău
tături focósc, sel baţi ce, iar fiinţa sa intregă să sbătea
sub mii de simţiri, misterióse, fragede, stranie, cari o
apucau, o strîngéu ca tot atâtea braţe nevßdute dar
reale nianţinându-o intr-uă continuă înfiorare de volup
tate, dulce, langurosă.
Dacă in aceste momente Constantin s’ar fi înfăţi
şat privirilor sale iubitor, generos şi decis de a o lua
sub ocrotirea sa, este fără-ndoclă că intre ambii amanţi,
nu Zulma ar fi fost cea mal puţin generosă. Posibil că
densa ar fi mers cu sacrificiul pöne la exaltare, pene
Ia aberaţiunc.
Lise lucrurile avure.cu totul alt curs şi ceea-ce ime
diat in urma desteptărel era posibil, mal târdiü devenea
cu totul peste putinţă.
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Zulma să coborî din pat, să apropia de oglindă,
să privi lung şi un surîs, in care satisfacţiunea de sine
să amesteca cu desfiderea, cu voluptatea şi mândria, ii
trecu pe buze. Apoi începu a-şî face toaleta. Era sin
gură, unde să fie Aristea să gândi densa pene in tim
pul acesta căci trebue să fie târdiü şi- şi arunca ochii
pe mescióra de lengă pat unde obicinuit îşî punea césornicul. Eraţi trei ore şi jumôtate.
Ce mult am dormit îşî dise! De si m’am culcat
forte târdiü, totuşi un somn de dôuë-spra-dece ore este
prea lung! Ea nu scia sermana ceea-ce tocmai 16 ani
in urină aflaiü din mărturisirea Aristeei că acest somn
nu era natural!
Tocmai să îndreptase spre uşă pentru a chema
vre uă servitóre.
Când uşa să deschise apăru şi Aristea, care cu
aerul cel mai simplu, cel mai nevinovat din lume o inbraçisà de mai multe ori, apoi, iartame dragă Zulrno,
îi dise, că te-am lăsat singură pentru un cés, având
mare trebuinţă ca să ies intr’uă afacere de cel mai mare
interes pentru noi, dar am lăsat pe una din servitorele
Otelului ca să vegheze la uşă ca nu cumva să-ţi tur
bure cineva somnul pentru-că dormé-ï aşa de liniscită.
Dar să mâncăm ceva ş’apoi îţi voiü areta causa
absenţei mele şi Aristea deschidem! uşa chema pe servitórca care in adevër sta ca uă statuă şi îi dete ordin
pentru a. aduce prânzul. Mâncare, Zulma era veselă,
sprintenă, vorbitóre.
Ah, ce frumósá eşti scumpa mea, dise Aristea,
care deveni in cât-va preocupată, nervosă. Nici uă-datâ
nu te-am vëdut atât de splendidă de frumseţă, atât de
scenteetóre de graţii ca astădi. Ar dice cine-va că fie
care di ce trece te incarcă cu nou? graţii, cu nouî nuri
de frăgedime, atât îmi pari de incântătore şi plină de
farmec !

273

O ! scumpa mea Zulmico, de ce nu eşti şi inţelâptă pe cât eşti de frumoşii, atunci fiinţa mai fericită
de cât tine nu ar fi alta pe pământ!
Imî vine să te mânânc, atât îmi eşti de dragă,
mal dise şi Aristea o atrase spre sine şi o acoperi cu
sărutări de foc. Apoi, stai colea lângă mine, mai adause,
trăgându-’î scaunul lângă al sëü, pentru-că avem ceva
forte serios de vorbit. Ancă uă-dată şi pótc pentru cea
din urmă oră voiesc a mai încerca să te pun pe dru
mul fericire!!
Şi Aristea o atrase iar in braţele sale, o desmerdă
ma! multe momente cu cele mai fragede, mai drăgălaşe
numiri, o acoperi din nou cu sărutări pasionate şi apoi
scoţând din sînul sëü uă Epistolă, o predede Zulmeî
dicându-î : mai ântâiü cetesce acesta şi in urmă îţi voii!
spune ceca-cc am de aţi comunica.
Zulma scóse din plicul care deja era desfăcut
Epistola care era scrisă pe cea mai fină hârtie de Holanda şi încadrată in fior! aurite şi incepvi a o percurge
cu ochi!.
— Tare, cetesce tare, dice Aristea, căci de şi am
cetit’o, tot voiesc să o mai au<J.
Iată acea Epistolă pe care Zulma o citi cu voce tare.
Incântătâre Damicelă !
Te rog să bine-voiesc! a citi aceste rânduri şi ori
care ar fi decisiunea Domnie! Tale, in cas de refus sa
fi atât de bună, pe cât angelicaţ! facîă promite, scusând
francbeţa cu care îţi vorbesc, să’mî restitui acestă Epi
stolă ca uă mărturiă că refus! propunerile melc, iar in
caşul fericit pentru mine de a accepta propunerile mele
să o păstred! ca uă dovadă a angajam en tu Iu! ce îmi
iaü solemn şi sub semnătura mea: că totul ce stă in
putinţa unu! om care iubesce din tot sufletul sëü,' voifi
face pentru fericirea D-tale.
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Eşti tenörä. eşti frumoşii, pentru ochii şi inima
mea eşti un angel precum in versta ilusiunilor mele
Pani visat şi pe care nu mî-a fost dat. a’l intêlni decât
adî intr’uâ versta in care nici nu am, nici nu voiesc a
avea pretenţiunea ca sa fiu iubit.
Cum insö inima si ochii mei te considera, pótc că
nu totă lumea te va considera ast-fel, intr’uă societate
unde fie-care caută cu fórte rari exccpţiunî avere şi
posiţiuni sociale. De aceea este forte posibil că vel
trece pe calea vieţeî fără a găsi fiinţa pe care ochii şi
inima D-tale ar putea-o considera cum ochii şi inima
mea îţi consideră angelicâţî fiinţă, cum si eu am trecut
pőnö în versta acesta fără a intêlni uă fiinţă ca D-ta
căreia aş fi fost gata de a-ï sacrifica şi viaţa, cum sunt
gata a o sacrifica D-tale dacă vei demna a accepta
acostă jertfă. !N'e intêlnind uă asemenea fiinţă viaţa
D-tale să va strecura întocmai vieţi! unu! arestant pen
tru care aerul, lumea cu tóté plăcerile ce ne pótc pro
cura, nu are nie! un preţ pönö in diua liberăre! sale.
care pentru D-ta nu va sosi de cât atunci când ve!
intêlni fiinţa pe care o ve! crede demnă do a te ferici.
Dacă acesta va fi prea târdiu, negreşit ve! regretă adînc
un timp fericit al tinereţi! petrecut in isolare şi fără
nie! uă bucuriă. Dacă acostă di nu va sosi nie! uă dată
pentru D-ta, ve! plânge cu amar timpul care trebuia
să fie cel ma! fericit pentru existenţă, timpul tinereţelor D-tale.
Şi intr-un cas şi intr’altul ve! regreta fără îndo
ială că nu a! sciut profita de trecut.
Aceste regrete voiesc să le évitez pentru uă fiinţă
pe care ochi! ine! o vöd ma! frumosă, ma! nobilă de
cât tóté fiinţele ce am cunoscut şi cu acest scop î>!
adresez aceste rôndurï prin car! indrăsnesc a-ţ! face uă
sinceră mărturisire şi uă propunere nu ma! puçin sinceră.
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Te-am vădut alaltă seră la Teatru şi fiinţa mea
intregă de atunci este plină de chipul D-talc desfătător
angelic, divin !
A më bucura de vederea D-talc este unica condiţiune de acuma a existenţei mele, do aceea îmi iaîi
curagiul de a-ţl face următorea propunere :
Să demnedî a me privi ca pe amicul D-tale per
miţând u-’mî a te iubi cu tot focul şi imensa iubire ce
mi-aï inspirat, şi să fi convinsă că in mine vei avea nu
un amant gelos şi inportun, dar un amic sincer, devo
tat şi gala la orî-ce sacrificie pentru a te vedea mul
ţumită şi fericită, angajându-mă solemn in consciinţa şi
onórea mea, de a-’ţl procura pe fie-care lună câte una
sută de galbeni numai pentru întreţinerea D-talc, suma
pe care sunt gata a ţl-o număra şi pe un an in-ainte
binevoind a cunósce că vei avea la disposiţiunea D-talc
uă trăsură plătită iar pc un an in-ainte şi aţâţi servi
tori câţi vei ordona, in comptul meu; iar pentru chiria
caselor do asemenen voiţi îngriji insu-mi, D-ta numai
să-’mî indici casele ce-’ţl vel fi ales pentru locuinţă.
Sunt, Damicela mea, intr'uă verstă, in care sein preciui lumea şi omenii, am patru-decl de ani, acesta o şi
causa că nu cutez aţi oferi numele meii de temă ca al
refusa să-ţî legi sorta de aceea a unul om mal mult
betrân, de cât tenor, când inse aş fi aşa de fericit ca
să mă insei in previsiunile melc, mă voiţi simţi forte
onorat de aţi oferi numele si mâna mea.
Termin arătându-vă că v’am urmărit după ieşirea
din Teatru şi vă trimit acesta serisóro prin vătaful meu
de curte care va adăsta preoîuitul Domniei tale răspuns
şi mă subsemnez al Domnicl-vóstro neschimbat de bineMarele vornic
voitor preten
S c a r 1 a t R om i ş t e a nu.
Octombre in 4 dilc 184z.
— El, ce did pré scumpa mea la strălucitele pro- .
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puneri ale marelui vornic Romişteanu sä adresa Aristea
când Zulma terminase lectura serisóreí. Sei că aï deo
sebită şansă pentru intrarea ta in lume şi că aï comite
uă enormă greşală să maï adăştî pe cel ce nu să grăbesce a veni şi D-deü scie veni-va sau nu şi să refuşi
un noroc atât de mare, atât de strălucit, când el te
caută, îţî vine pe neaşteptate tocmaî la timp, căcî prea
iubita mea Zulmo, nu maï pot să-ţi ascund temerile
mele' că Constandin al teu să póte prea bine să nu
aibe tăria de a lupta cu réua voinţă a măseî şi chiar
de ar ave-o, după cum ne-a spus înfumurata Serdarcsă
căsătoria nu s’ar putea curând face şi timpul nostru e
scurt, abia maï sunt câte-va cjile şi va trebui se ne
alegem una din doue sau să ne intórcem la mănăstire,
peutru a nu afla Silivestru, sau să o rup cu desăvîrşire
cu el. Cum vedî trebue să te liotärösci la un fel.
ATu-ţi ascund că dorinţa mea, dacă căsătoria ta cu
Constantin nu e posibilă, ar fi ca să preferî pe Sili
vestru in-aintea orî-cărei propunefï orï cât ar fi de ?plendidă, pentru-că ataşamentul luî pentru tine merge pöne
la idolafriă, ceea-ce este uă siguranţă pentru viitorul
teu, pentru fericirea ta. Dacă insă acea repulsiune care
ai avut1 o maï tot-d’auna façïâ cu el persistă, dacă eredi
că nu aï putea a-’l iubi, cu tóté că nu pot înţelege
pentruce, in acest cas trebue să profiţî de norocul ce
să presentă, trebue să primescî propunerile marelui
vornic, care ce c dreptul nu mai este tînër, dar nu e
nici bëtrên, am fost intr’adins la densul, l’am vörjut,
Tam studiat şi pot a te asigura pentru liniscea ta că
de veï sei â fi cu minte şi cu tact poţî face dintr’ensul
un adevërat sclav, pentru-că e din acele fiinţe la cari
tote pasiunile trupeseï şi sufletescî concentrându-se intr’uă pasiune unică ce îî subjugă, le domineză tetă viaţa
nu maï trăiesc de cât prin acea pasiune.
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La unii acesta pasiune să manifestă pentru jocul
de cărţi şi nu mai trăiesc de cât pentru acest joc; la
alţii pentru cai, la alţii pentru venătore; la unii pentru
gloria si la alţii intre care e şi marele vornic petru fe
mei, cu puçin tact dar şi pricepere vei putea face dintr ênsul robul de veci al voinţelor tale, pentru-că este
predispus, este ca să clic aşa in sângele säü, in firea
sa predisposiţiunea de a deveni sclav al femeel!
Apoi incă uă dată, dacă nu maï e tênër, nu e
nicï un bëtrên, un nesuferit, este ca acele clile de tomnă
ceva cam aspro inse plăcute in cari de aceea iubim mai
mult lumina şi căldura Soreluî pentru-că o simţim mai
pucin intensă, mai puçin ardătore şi seim ’că puçin ne
putem bucura de densa cliua fiind scurtă şi Sórele apuind
curând, şi’n sufletul nostru temerea să nasce dacă a
doua di astrul va mai reveni sau nu!
Este adevărat, prea scumpa mea că din marele
' vornic va trebui să sei a face un sclav, pe când Silivestru este deja de mult timp sclav al tutor voinţelor
tale, dar omul face ce póte, dacă tu, eredi că nu’l vei
putea iubi, in acest cas primesce, trebue să primescî
propunerile Boerului Romişteanu, cu tóté că nu pricep
causa repulsiuneï tale pentru Silivestru, dacă cumva nu
va fi idea că cl e unchiul tău, ceea-ce ţî-am spus este
adevărat totd’auna, şi nu ţî-am explicat nici uă-dată că
façia cu lumea nu putem ţine alt limbaj. Yeî sei dar
prea scumpa mea, că el nu e nici al noălea néni cu
tine. Acesta insă este secretul meu pe care ţi-1 voiü
descoperi când timpul va fi sosit.

III.
As t-fel vorbi A riştea, după aceea atrase iarăşi la
sine pe tânăra şi inexperta copilă, o desmerdà, o .flatâ

278

mult timp, apoi o săruta de mal multe ori cu foc, pe
frunte, pe ochi, pe obraji-1! ce devenise ca nisce tran
dafiri sub focul pasiunilor ce o sbuciumafi iritate de
cuvintele mleróse şi de inbrăeişerile acestei bacante.
Eraii patru ore când Zulma se reaşeza gânditore pe
scaunul săii.
— Aşa, draga mea frumosă, trebue să te decid!,
in acest moment dóue
urma Aristea, pentru-că
bătă! consecutive să audiră in uşă. Aristea îşi între
rupse vorba şi dise cu voce ridicată, intră.
Uşa să deschise şi apării una din servitórele otelului.
— Cuconiţă, este un fecior care vă caută, dise
femeea.
— Se intre, replică Aristea.
Feciorul intră. Era un om scund, bine-făcut,
purta in mâini mănuşi albe şi era inbrăcat in livrea
luxósă.
Zulma recunoscu pe lacheul care le introdusese
la Dómna Frunteşanu. Tot sângele i se urcă in faciă
şi intréga-ï fiinţă tremura de neastâmpăr. Omul făcii
un compliment pretenţios, apoi adresându-se către Ari
stea, cinstită jupănâsă îï dise, sunt însărcinat de cătră
cuconiţa să vă predau uă scrisóre abia sosită din Sla
tina delà cuconaşul Costache şi el îl prcdede un plic
mărişor, făcii apoi din nou un compliment şi mai în
ainte ca Zulma să-’î fi putut adresa vre un cuvânt, să
făcii nevădut.
— Bine c’adat D-deîi, dise Aristea după câte-va
momente de tăcere ce urmară plecăre! lacheului, ca să
seim uă-dată ce hotăresce prea iubitul tăii. Acum vom
sei dacă acele declaraţiunl pompóse sunt sincere saü
prefăcute. O! prea scumpa şi draga mea Zulmico, ori
care ar fi conţinutul acestei scrisori, eti te rog să fi
curaj osă, căci şi la uă bucuriă mare ca si la întristare
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• cine-va are trebuinţă de curaj. Apoi Aristea întinse
Zulmeï scrisôrea, car3 0 luă cu uă mână febrilă, îï privi
mult timp adresa ce era in chipul următor: Cinstitei
Jupânese Aristea şi fiicei sale Zulma la Hotelul Mănă
stire! Cernica in oraşul Bucurescl. Recunoscu in scriere
trăsurile lui Constandin şi inima sa nu-’ï augura nimic
bun din uă aşa adresă serbăbă, totu-şl nu putea a.-şî
închipui totă evudimea realităţeî ce era să îl desvelescă
conţinutul acestei mult aşteptate, mult dorite Epistole.
Rupse apoi plicul, dar la citirea primului rend
ochii sei sc intunecarö, manile şi piciórele sale incepurö
a-ï tremura şi din rostul söü ieşi un ţipiSt adînc, sfâşie
tor, iar din ochii sei lacrimi amaró, in siróc se scurserë
pe façia sa!
Mototolind cu furiă in mâna sa fatala serisóre,
sêrmana copilă leşina şi ar fi căfjut fără ajutorul Aristeeî care preveni acesta cădere luându-o in braţele salo
şi aşedendu-o in pat. Ea îl dete tóté ajutórcle. O stropi
cu apă de Colonia, îl făcu fricţiuni la temple, pe mâni
-şi pe gât cu oţet de trandafir.
Zulma îşi reveni in simţiri diipö un sfert de oră,
primul seu cuvent fu : O ! miscrabilul, de uă miiă de
ori miserabil ! Apoi începu a plânge cu hohot, inse*
plânsul seu nu mal era plânsul inimel, era plânsul vanităţel de a se vedea înşelată in credinţele sale, in ilusiunile sufletului söü, lacrimile sale erau lacrimi de
ciudă şi de ură. Acesta rcsultă din mişcările, din vor
bele sale.
Ea se ridică cu furiă din pat, îşi şterse lacrimile,
apoi descleştă mâna dréptâ, desfăcu scrisôrea, o citi cu
vocea mişcată, inse o citi tare pÖnÖ in capet.
Scrisôrea era uă invitaţiune la nuntă şi avea ur
mătorul cuprins : „Vöduva Serdăresă Emilia Frunteşanu
şi Marele Postelnic Iorgu Hălăceanu şi soçia sa Marea
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Postelnicesă Anica au cinstea de a ve face cunoscuta
căsătoria fiilor D-lor Constantin şi Emilia, care va avea
loc in sânta Biserică Ionaşcu din oraşul Slatina in diua
de 10 Octomvre lS4z şi vö rógá a le face cinstea cu
fiinţa D-vóströ de façià la bine-cuventarea cununiilor.
Felicitările să primesc in casele socrului, D-lul
Marele Postelnic Iorgu Ilălăceanu din oraş, din Slatina.
— Acesta este cea mai grozavă infamia, să audi
u& voce forte mişcată când Secretarul fini citirea bile
tului de invitaţiune, pentru-că atât biletul cât şi adresa
au fost falşe. —
Uă óre-care mişcare se produse printre membrii
comitetului la acestă nouă intrerupţiune. —
Peşedintele suna clopoţelul şi întreba de numele
intreruptorulul. —
— Sunt eü răspunse ridicându-se in piciére unul
dintre membrii şi vocé-’ï era mişcată pene la lacrimi ;
eu Domnule Preşedinte şi Domnilor colegi, care revol
tat pené in suflet de atâta infamiă, nu m'am putut re
ţine de a vő aröta că acest bilet şi acea adresă erau
uă cursă infamă, pentru-că eraü false. Acum cerêndu-vi5 sincer scuse că, contra dorinţei şi pot dice voin
ţei mele, am împiedicat din nou lectura, sunt la ordinile D-vóstre, Domnule Preşedinte şi ascept pronunciarea pedepsei ce cu drept mi se va aplica. —
Era acelaşi membru^ Domnul H. care mal intrerupsese uă dată.
Preşedintele urmând aceeşl procedură ca şi la
prima intrerupţiune pronunciă contra membrului II uă
n6uă amendă de 450 lei in virtutea aceluiaşi articol 23
şi apoi adresându-se membrilor îl întrebă iarăşi dacă
sunt şepte cari ar găsi de cuviinţa — să proteste contra
acestei hotărîrl şi după un interval de câte-va secunde
ne primind nici un respuns, invită pe secretar a con
tinua citirea, acesta reîncepu ast-fel.
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După ce isprăvi citirea, se anina de gâtul Aristeei,
o acoperi de sărutări, o strînse în braţele sale. numindu-o buna şi prevădătdrea sa mumă,
— d’acum, îï dise apoi într’un târdiü, înţeleg tot
adevărul cuvintelor Dumitale şi îţi făgăduesc că voiü
sei profita de tóté preceptele, de tóté învăţăturile Dumi tale. Apoi îşî desprinse mâinele de după gâtul säü,
se aşeza la masă, lua un condeiü şi hârtia şi cu uă mână
febrilă scrise următorea Epistolă. Prea cinstitului şi de
bun nem născut Dumnealui Marele Yornic Scarlat Romişteanu.
Cucóne,
Respund cu graba mult preçïuiteï Dumitale scri
sori, pentru-că trebue să mă pregătesc de drum, mâne
pănă in cjiua urmând să plec. Iţi mulţumesc din tóta
inima pentru frumuşele propuneri ce’m! faci, dar nu le
pot primi pentru-că inima nu’mî este liberă, este plină
de uă fiinţă pe care o iubesc cu un amor nemărginit
şi pentru care sunt gata a sacrifica chiar viaţa mea.
Înţeleg! dar, că dacă aşii putea primi să’ţî sacri
fic liniştea conştiinţe! mele, ar fi numaï pentru câtc-va
ore, din când in când cu venirea mea in oraş, dar acesta
póte că nu te va mulţumi pentru-că preçïul neliniscire!
une! consciinţe, nu póte fi decât enorm, fórte enorm.
Iată pentru-ce salutându-vă cu sinceritate, vă rog
de a căuta să mă uitat! şi vă asigur că mă veţi uita,
pentru-că amorul bărbaţilor in genere este cum dice
Z u 1 m a.
cântecul: trecător, ca un june călător.
Cum se vede din conţinutul aceste! scrisorî, in
inima Zulmeî ura şi răzbunarea să încuibaseră deja
ca două vipere neadormite car! îï rodéü măruntăile, î!
înveninase sângele, şi î! intunecase sufletul.
Ea citi tare ceea-ce scrisese, puse epistola intr’un
plic, o sigila ş’apo! o întinse Aristee! care radia de bu-
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curia, rugându-o să o ducă sau să o trimită prin cine
va Marelui Vornic Romişteanu.
— O voiţi duce insă-inî, prea iubita mea Zulmico,
căci asemenea mesagie nu să incredinţeză pe mâni
streine, insë spunem! ce va trebui să-î respund dacă
mc va întreba de diua când vrei să-’l primesc!, replica
Aristea.
— Ce va trebui să-î respund! mc întreb! Dumnéta,
dise Zulma şi pe buzele sale trecu unul din acele surîsur! indetinisabile car! vor remânea pentru totd’auna
uă enigmă pentru inteligenţa bărbaţilor, Dumnéta in
comparabila mea profesoră mc întreb! ce va trebui să
respund!? Dar acesta nu mc ma! privesce de loc, buna
mea mumă!
Ar fi trebuit să înţeleg! şi cred că a! înţeles că
din acest moment eu nu ma! am altă voinţă decât vo
inţa D urni tale.
— O ! vino pe sémii meu, tu cel ma! scump odor
al vieţeî mele, respunse Aristea şi atrase iarăşi la sine
pe tênëra fată, o mângăiâ cu cele ma! dulcï munir!, o
imbrăeişâ de nenumërate or!, apoi, pene mc întorc eîi,
îi clise, caută së te distredî; îţ! voiţi şi procura ceva
cu ce sper că te ve! putea distra şi Aristea descuind
un cuferaş, lua din-intru uă cutiă de lemn forte fin
sculptată, o descuia, scóse din intru un pachet de ma!
multe scrisori şi-l predete cu recomandaţiunea ca pënë
la reintórcerea sa së-le cetescă şi apo! Aristea pleca.
Aceste scrisori pe car! le păstrez sunt delà călu
gărul câtrë Aristea, unele din anul cădere! mele şi al
tele cu un an in-ainte. —
Le copiez întocmai pentru că cred necesarii! sa
le cunosc!, o! prea scumpul mei! Radule, spre a putea
vedea clar in nefericita mea viaţă.
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IV.
lata aceste scrisori.
Prea iubita mea Aristeo ! Am sosit forte târdiü
* la
mănăstire, clin causa că noroiul este atăt de mare in
cât bieţii cal se inompléü pêne in piept. Sunt forte
obosit şi cu tote acestea somnul fuge ele mine. Spiri
tul meu e trist şi preocupat, pentru-că şi adl ca şi in
rendül trecut am observat că tote mângâierile, tóté desmierdărilc şi interesul ce-'ï árét, ea le primesco tot mai
cu marc răcelă. —
Pe cli ce trece ea devine mal frumosă, mal incântătore, dar cu atât mal indiferentă, mal nepăsătore pen
tru mine! Acesta îmi inveninâză viaţa şi ’ml dobóra
curajul ! Când cuget la primejdiile prin cari am trecut
pentru al scăpa viaţa, la luptele ce am încercat pentru
a o cresce in abundenţă şi a o vedea fericită, ş’apol
me întreb care va fi rcsultatul, şî vöd in perspectivă
dispreclu, în loc de iubire; nepăsare, in loc de ataşa
ment, îmi vine să înnebunesc, să-'ml sdrobesc creeril
şi să sfârşesc uă viaţă devenită fără nici un scop!
Mö gândesc insö, in acest cas ce vei deveni tu şi
ce va deveni ea fără nici un sprijin, ea pentru care cu
drag am suferit multe privaţiuni şi asű sacrifica chiar
viaţa pentru a o vedea fericită. Atunci sângele mi se
liniştesce, raţiunea îmi revine şi sufer hotärändu-mö de
a trăi pentru voi, şi mö hotărăsc de a trăi suferind in
present şi fără speranţă in viitor.
încheiu aretându-ţl că in dóuö septămânl nu voiu
putea veni in Bucurescl din causa afacerilor ce le cu
nosc!. — îţi trimit trăsura pentru ca sô nu vë privaţi
de plăcutele vóstre plimbări pe aceste călduri grozave..
Al töu iubitor
Si li vest ru.
15 Iunie 184y

281

Prea iubita mea Aristeo,
Ancă uă singură reuşită ca cea din săptămâna
trecută — şi apoi vom putea aştepta cu linişte diua
fericita când vom pune mâna pe acea stare însemnată
............... pentru că vom fi asiguraţi pentru mult timp!
dar sei că.............insă să nu te sperii, A . . . era să o
paţă cât de bună; este bolnav de un picior, de aceea
nu a putut veni după cum dicea in ultima serisóre,
şi Preotul
Marţi sera la 14 va sosi; prcgătesce
să fie acolo.
Dar idolul meu mă va privi el ove tot cu nepăsare?
Ce <Jicî, tot aï nădejde că pănă in cele din urmă
îşî va deschide inima şi mă va iubi puoin? Tu sciî, o!
prea iubita mea sôçïâ, că fericirea mea, fericirea nóstre
este cu acest preçiü posibilă. Tu sciî cât de mult o
iubesc! Fă totul şi inspiră-î iubire, pentru acel ce o
adoră şi te iubesce.
8 August 184y.
Silivestru.

:
!

Prea iubita mea Aristeo!
îmi lipsesce cuvintele de a-ţi arăta fericirea ce
am simţit astă-dî, atât sunt de mişcat şi acum, pentrucă mi se pare că intreved că prevederile tale o ! prea
iubita' mea, să vor réalisa. Ea mă va iubi şi atunci
fericirea nostră va fi complectă. Deşi cum sei am ple
cat târziu, pentru-că cu greu m’am putut smulge de
lengă voî, am sosit in pace, sănătos. Drumul e ca in
palmă. — Mâne voiii pleca şi dacă vom isbuti de ceace nu mă îndoiesc, apoî neliniscile vor dispare pentru
viitor. —
Iubiţi-mă cum vă iubesc, spune-ï mereu să mă
iubescă şi va fi fericită.
Al tëü iubitor.
Silivestru.
13 Aprilie 184z.
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Prea iubita mea Aristeo.
Sunt doue (lile de când ai plecat pentru a te in
forma despre
Astădî am avut câteva
momente cu adevërat fericite, pentru-că incep a avea
buna nădejde că voiu fi fericit, adică vom fi fericiţi.—
înţelegi negreşit ceca-ce voiţi să die. —
Sei că fericirea pentru mine nu póte exista decât
cu condiţiunea de a fi iubit de către acest idol adorat
si astădî ca nici uă dată dulci expresiunî, priviri mai
calde din partea sa pentru mine, mai pucină răcelă la
imbrăcişările mele, îmi procurare momentele fericite de
care vorbesc şi fă cu rë a nascc in sufletul meu speranţa
............................. Iţi trimit acestă scrisoro pentru a-’ţî
împărtăşi şi ţie, prea iubita mea, acestă veste bună,
pentru-că fericirea mea este şi a ta
Silivcstru.
Bucurcsci 27 Iunie lS4z.
Prea iubita mea!
Ca nici uă dată Zulma astădî a rëspuns imbrăeişerilor mele cu dulcî şi calde sărutări! Aşa dar pre
vederile tale sunt aprópe de a se réalisa! Bucură-te si
grăbesce-ţî re'ntorcerea! Dacă aï sei ce bucuriă nemăr
ginită simte sufletul meu .... dacă aï fi façïa să vedî
cu ce aventuri, cu câtă putere inima îmî svecneştc, te
aî convinge că îndoiala a dispărut din sufletul meii şi
mare ar fi bucuria ta. De aceea îţî scriu pentru a-’ţî
dice bucurate, o! prea iubita mea şi revino cât maî
cu rend ! —
Silivestru.
10 Iulie lS4z.
V.
Când Aristea só reintórse din excursiunca făcută
la marele Yornic Romiştenu, găsi pe Zulma citind încă
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aceste scrisori din cari spiritului seu nu apăru atunci
de cât uă patimă nebună, un amor nemărginit şi ne
strămutat ce călugărul avea pentru dânsa. —
Aristea intra cu surîsul pe buze in cameră, apoir
ia spunem! draga mea Zulmico, îl (Jisc după ce o imbraçisà, inşelatu-m’am orc cred end că vel găsi uă distracţiune plăcută in citirea scrisorilor ce ţî-am dat?
Ia arată-m! ca ce impresie a făcut asupra-ţi ceti
rea lor şi apoi îţi voi ii comunica şi eü rosul tatul intrevorbire! mele cu marele Vornic. —
— Rcsultatul intrevorbire! D-tale nu mă intereseză câtuşi de puçin, respunse Zulma, deşi încă uă-dată
voinţa D-talc, va fi şi a mea, iar la întrebările ce dorescî, află, — prea scumpa mea mamă, că impresia ce
cetirea scrisorilor a lăsat in inima mea este dintre cele
ma! fericite. Cred că Silivestru mă iubescc cu un amor
nemărginit şi nestrămutat, pe care-1 împărtăşesc din tóté
simţirile mele şi singura părere de rău ce am este că
atât timp nu am înţeles totă nobleţă inimeî şi a purtăre! sale pentru mine; mă voiii sili insă, îţi promit
acesta, să-’l fac a uita momentele de mâhnire .ce am
putut să-’I căşunez din causa neghiobie! mele.
După cum se póte înţelege din acest răspuns,
Zulma devenise deja perfectă in arta simulaţiune! şi
hypocrisie!. — Iată pentru ce am dis încă delà înce
putul acestui capitol că altă fiinţă de cât cea anteriorii
era densa.
Totuş! pentru a fi deplin veridică voiu cjice că în
acele momente, póte că Zulma să înşela pe sine însă-şî
asigurând pe Aristea de iubirea sa pentru Silivestru,
ura insă mestecată cu gelosia contra Iu! Constandin, de
a cărui trădare era convinsă, uă dorinţă nebună de aşi
răsbuna, siguranţa că este idolatrată de călugărul, tóté
aceste circumstanţe contribuiră de a o înşela in privinţa
sentimentelor sale.
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— Eï bine scumpa mea copila, atunci negreşit că
al sete de a fi fericită, se ne grăbim dar a pleca căci
drumul e ca pe palmă şi caii sunt odihniţi, respunse
Aristea, si bietul Silivestru pete să se fie rcintors şi va
fi desnădăjduit.
Să ne grăbim, mal dise, a face doi fericiţi, şi cat
pentru siguranţa drumului voiţi cere Zapciulul delà l*antclimon, care ne este preten, un dorobanţ.
Aristea ordona să puie caii la trăsură şi in câte
va minute plecare.
Când erau apropo de Pantclimon, uă trăsură ve
nea în góna mare. Când trăsurile se apropiare una de
uita, un bărbat sări din ceea care venea, se puse în
aintea cailor şi striga vizitiului să oprescă.
Era călugerul. Zulma mal mult sări de cât să
dote jos din trăsură, să arunca în braţele sale şPl aco
peri cu nenumărate sărutări de foc.
Apoi călugerul o ridica în vênjôselc sale braţe,
cum copilul ridică un fulg, o puse in trăsura cu care
venise, după aceea se absenta două momente, in cari
îmbrăţişa pe Aristea şi îl vorbi, apoi reveni la trăsura
in care era Zulma, së urca lângă densa şi ordonă vi
zitiului să intorcă.
Trăsurile apucară in fuga mare drumul Călăraşilor.
— Aşa dar tu me iubesc! puţin, disc călugărul
■dupe câte-va minute luând pe Zulma in braţe.
— Mult, respunse tênëra fată — şi buzele sale
sc lipire de buzele călugărului in lungi şi voluptóse
sărutări.
— Mult clici tu?
O ! mal repetă acéstâ dulce vorbă, prea frumósa
mea porumbiţă !
— Mult, da, din tote puterile inirneî mele, cu tot
focul sufletului meu, da, te iubesc mult şi te voiu iubi
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in tóta viaţa mea şi daca ţî-am pricinuit vrc-uă neplă
cere, iubirea mea nemărginita ca cerul, caldă ca razele
sórelui de primă-vară, sper că te va face să uiţi ne
plăcerile ce ţi-am putut causa şi tencra să lipi din ce
in ce mai mult de sînul călugărului, îşi încleşta delica
tele sale braçB de gîtul sëü, ast-fel tênôra viţîă — së
lipeşte întindêndu şi mlădiosele-i ramuri imprejurul pu
ternicului pom ce o susţine.
— Cât îţi sunt de recunoscător o ! prea scumpa
mea porumbiţă, şoptea călugărul, pentru aceste momente
dulci, de uă fericire cerescă, cari plătesc uă . . . veci
nici ă intregă! Şi cälugörul strângea cu paroxism in
braçele sale de fer corpul palpitând al tinerei fete, care
îi rëspundea prin sărutări de foc, prin şopte de iubire!
Trăsura fugea ca uă nălucă, luna pe care nori groşi o
acoperise, îşi arătă pentru prima oră melancolica’! faclă,
aruncând palidele-’i raze ca nişte mărturii tăcute a
beţiei sensurilor acestei perechi. Ast-fel fu căderea
Zulmei! Era ora unu şi jumëtate dupé medul noptei,
când ajunserë la Mănăstire.
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XXIV.
Doué luni in-tr’uă Mănăstire închinată.

%

ii curs de doué luni, dupé sosirea la
Mănăstire, calugérul fu nelipsit de lângă
Zulma. EI părea înlănţuit de paşii sëï,
ca un adevërat satelit.
Doué luni beţia sensurilor acestei
perechi fii neîntreruptă. — Cele mai capriciose,
ce^e maî extravagante dorinţe ale Zulmei devenéii legi pentru calugérul. Nici un moment
măcar in acest spaciö de timp, el nu a încetat
a’ï arëta cele mai tinere preyeninţe, cel mai
perfect interes, incărcându-o cu tot felul de da

ruri de cel mai mare preçïu, desmerdându-o cu cele
mai dulci expresiunî. O ţinea césurï întregi pe pieptul
8ÔÜ, numindu-o ângerul seu, fericirea sa şi imbătându-o
cu ardetóre şi voluptóse imbrâçiserï.
Cel mai perfect cunoscötor al inimeî omenescî,
dacă ar fi putut observa purtarea calugéruluï, ar fi rômas fără îndoiala convins că una din acele patimî ne
bune, orbe, imense, ÎÏ stăpâncsce inima pentru dênsa
care face să uite cineva nu numai lumea şi datoriile
sale, dar chiar şi onórea şi interesul seu.
10
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Acesta convincţiune să născu si in inima Zulmoî,
ccca-ce îl întări credinţa ce î! insuHase d’atâtea ori
Aristea prin învăţăturile sale, că amorul este iiuuinT
sensual, de aceea ea intra cu desăvârşire in apele eălugărulu! şi ale Aristcel ale căror scopuri nu le pre
vedea si ale căror curse nu le putuse evita.
Nu te vei mira dar, o! prea scumpul meu Radule,
dacă îţi voift spune că in curs de şeî-spră-dece ani, în
cepând cu dina in care am ajuns cu confesiunea şi pönö
in diua fericită când drăgălaşi! te! ocli! im! luminară
mintea şi inima, fiinţa mea fii in continuu uă credinciosă servitóre, aşu putea ma! corect dice, uă credincidsă victimă a voluptăţei.
Da, prea iubitul meu, acele dóue Iun! petrecute
in Mănăstire sunt reproducţiunca fidelă şi prelungită a
vieţeî mele in curs de 16 an!, sunt oglinda vieţe! im
pure ce am dus dupe căderea mea, de aceea mă simţii
datóre a te ruga o! prea scumpul meu Radule, ca ci
tind acostă confesiune să nu pierd! din vedere senti
mentele intime ce se desvoltase in inima mea, starea
ca să die aşa psicologică in care fiinţa mea se găseat
căci numai ast-fel judecata ta va putea fi imparţială şi
sciţi cât de mult ţi-î de a fi drept, tot d’auna drept în
orï-ce afacer! şi in orï-ce circumstanţe.
Să nu judec! dar pe infortunata Zulmă de atuneï,
cum a! judeca pe Zulma de astădi, pcntru-că aceea nu
a avut ca mine fericirea de a sorbi după buzele fiinţe!
iubite, adevărurile car! in-alţă inima şi purifică sufletul,
ci din contra din ce in ce ma! mult nenorocita fii îm
pinsă in abisul ticăloşie! po nisce cărărî presărate cu
fior! car! îï imbătase vederile şi conscinţa şi ’! ascundéü abisul.
îmi aduc cu drag aminte, o! prea scumpul meii
iubit, de acele momente incântătoro când răzimată pe
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sinul teu delicios ca bucuria, îţi so rb cm cuvintele consolatóre si pline de veritate, cum florile ofilite sorb.
rouă cerescă care le rcnaşce şi plângem de fericire. Da,
plângem de fericire si cutez a te încredinţa câ in cur
sul vieţeî mele, numai in acele sublime momente am
cunoscut acest sentiment ce numim fericire, care în
tocmai unui foc ceresc, divin implea fiinţa mea intrcgă
cu simţiri dulci, de uă bucuria inexprimabilă care îmi
înviora inima şi vőrsa in interiorul meu ca uâ suflare
Dumnedeescă ce mă renăscea la uă viaţă necunoscută
mie pene atunci, nouă, adevărată, unica demnă de a
purta acest nume de viaţă !
Inima mea s*a incăldit şi spiritul meu s’a luminat
la acest foc pe care cuvintele tale pline de dulceţa
adevărului, l a aprins in interiorul meü, atunci uă ade
verată revoluţiunc s’a făcut in fiinţa mea, m'am simţit
transformată, renăscută, am vădu t şi înţeles totă orórea
vieţeî melc trecute şi abhorându-o din totă puterea su
fletului, din acele momente am luat cu totă energia de
care sunt capabilă, hotărîrea ne strămutată de a rupe
cu desăvîrşire cu un trecut odios şi pcwtru-că ’mï-aï
dis că sinceritatea este uă virtute, eu marea păcătosă
căreia a lipsit tote virtuţile, m'am decis de a-ţî scrie con
fesiunea vieţeî mele cu acea sinceritate care nu ascunde
nimic, absolut nimic! — pentru-că numai ast-fel sper
a mă putea considera mal puçin nedemnă de a mă bucura
de fericirea ce o simţii lengă drăgălaşul tău sín. —
Aceste dise, reiau firul confesiune!. —

\,

II.
Intr’uă seră pe la sfârşitul septemâneï a şesa, pe
când Zulma rezemându-’şî frumosu-1 cap de peptul călu
gărului, îl şoptea cu voce melodidsă dulci cuvinte de
!()♦
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iubire faseinându-’l sub privirile sale de foc şi sub far
mecul desmerdărilor,
— Te văd vesela, te simţi dar fericita, o! prea
frumósa mea porumbiţă îl dise călugărul ? —
— Da sunt veselă şi me simţii fericiră şi unica
dorinţă a sufletului meii este ca acesta fericire să nu
înceteze de cât de uă dată cu viaţa mea, inse . . .
— Nu există nici un inse, prea iubita mea po
rumbiţă, o întrerupse căi ugerul, dacă ine vel asculta
şi me vei înţelege îţi jur că fericirea ta, fericirea mea
şi a mumei tale nu va înceta de cât cu ultima suflare
a vieţel nóstre ! Şi călugărul o acoperi cu nesfârşite
sărutări, apoi, sei, îl dise, prea iubita mea, că in purine
dile, potc chiar mâne sau polmâne o să avem un in-alt
musafir*).
Este un trimis extra-ordinar al Patriarchicl care
vine să strângă veniturile Mănăstirilor de pe la Egumeni.
Este unul dintre omenii cel mal lacomi ce există
pe pământ şi din nenorocire nu mă vede tocmai cu
ochi buni.
De când ocup acest post, tóté câşcigurile mele nu
l’a săturat, aşa că mă tem de mari neajunsuri şi sin
gura mea speranţă este la tine, o! prea scumpa mea
. porumbiţă, pentru-că pe lângă lăcomia sa nesăturată,
el are şi darul de a fi forte afemeeat, aşa că frumoşii
tăi ochi şi graţiile tale vor face nu mă indoesc dintr’un
vrăşmaş un preten, dintr’un lup un miel. —
Dar in privinţa acesta te vel consulta cu Aristea
şi vel urma sfaturile sale întocmai. Eu mă voiţi şi ab
senta câte-va dile pentru ca présenta mea să nu vă
*) Musafir ouvênt de origine turcésca, insemnă ospeţe, dar
fiind foite mult usitat din cóce de munţi nu am creijut de bine
a-’l înlocui.
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stcMijinóscií mişcările in pregătirea tôrêmuluï. Un singur
lucru ţiu să-ţi mal repet o! prea scumpa mea fetiţa,
ca ascultându-mC po mine şi pe iubitórea ta muma şi
urmând sfaturile nostre veT fi tot d’auna fericita şi vom
fi fericiţi.
Cu aceste vorbe călugerul pentru prima 'óra de
la reintórcorea Zulmeï in,Mănăstire, o părăsi, retrăgându-sc intr'uă cameră laterală si Zulma remasă siiigură
să culca Erau un-spră-dece ore din nópte.

In dimineţa dilei urmă ture când Zulma să dcscoptâ
dede cu ochii de Aristea care şedea pe un scaun in
facia patului söu şi o privea cu acei ochi avidî cu cari
eretele privcsce pe sîrmana păs,erică asupra căreia c
gata să se arunce. Dar infortunata, in disposiţiunile de
spirit in cari să găsea, credù a vedea iu avidele priviri
ale AristeeT numai marele interes ce :1 purta.
Dorinei aşa de liniscită, o! prea scumpa şi fru
moşii mea, îl disc Aristea când Zulma îşi deschise ochii,
încât îmi era milă să te desccpt, cu tote că ardem de
dorinţă ca să-ţT vorbesc având multe şi interesante lu
cruri de aţi împărtăşi.
Ea chema apoi dupe obiceiul usitat pe atunci,
prin batere in palme, pe fata din casă, ÎÏ ordona să
aducă dulceţl şi cafele şi dupö ce aduse şi fata din casă
ieş'i, singură merse de incuiâ uşa delà antreu, se intórsc
in iatac, zăvori şi aci uşa; apoi dupö ce luare dulceţa
şi heure euféua. rcaşedendu-so pe scaunul de lângă pat
din facla Zulmeï, o atrase la sine, o acoperi cu săru
tări pasionate, o încinse cu braçele sale cum flacăra
încinge cu limbile-1 de foc.tenörul lemn pe care-1 con
sumă, apoi cu uă voce mierôsâ îï dise: a sosit timpul o!
prea scumpa mea Zulmico, să dovedesc! dacă sei şi poţi
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sait nu să te profiţi de învăţăturile mele. Silivestru ţi-a
spus fără-ndoclă că este să ne sosescă un in-alt musafir.
Delà succesul ce vel sei obţine faclă cu densul
aternă strălucirea posiţie!' tale nu numai in present, dar
si in viitor, pentru-că vel sei, o! prea dulcea mea Zulmico, că musafirul ce ne vine, este unul dintre personagiele cele mal considerabile şi mal putcricc la Patriarchia ecumenică, este Archimandritul Dionvsios. tri
mis in Ţâră pentru ca să strungă veniturile Mănăstirilor
închinate, să Ia socotelile Egumenilor pe mal mulţi ani
şi delà dînsul aternă sorta tutulor Egumenilor acestor
Mănăstiri, prin urmare şi a lui Silivestru. Archimandritul este uă persona însemnată nu numai prin posiţia şi
bogăţiile sale, dar şi prin rarilo sale talente mult apreçïuite de Sântul Patriarch ecumenic care ’I a conferit
magnificul titlu de mare orator al Bisericel răsăritului.
Prin urmare, din tote aceste poţi înţelege, îţi re
pet ancă uă dată, o! prea iubita mea, că delà succbsul
ce vel obţine faclă cu densul aternă nu numai fericirea
ta, dar şi fericirea nostru, pentru-că Silivestru nu prea
să găscsce in termeni tocmai buni cu dînsul. Caută dar
faţîă cu dînsul să sei a trage tot folosul posibil din
învăţăturile mele. Fă-1 prin spiritul şi graţiile tale să
devină sclavul supus al voinţelor tale, pentru-că cu cât
succesul ce vel obţine faclă cu el va fi mal considera
bil, cu atât posiţia ta va fi mal strălucită, cu atât feri
cirea ta şi fericirea nostru va fi mal asigurată. Acesta
îţi va fi cu atât mal uşor, cu cât Dionvsios este dintre
acele fiinţe carii au pentru femceă un adevărat cult şi
cari nu precupeţesc nici uă dată cu sentimentele inimeî
lor. Este din stofa marelui vornic Romistcanu şi dacă
vei sei a te profita de ocasiune, te asigur că îţi vel
crea şi asigura fericirea, pentru-că el şi pote şi sunt
convinsă că se va şi simţi chiar fericit de a te cântări
••
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cu aur. Şi Aristea îï rememora in cuvinte scurte dar
precise tote preceptele, tóté maximele ce îi inculcase
in trecut şi despre car! am vorbit in descrierea povestirel sale, apoi îï trase uă liniă de conduita ce va tre
bui să urmeze facîă cu óspetele pe care îl asceptaîi, îu. clieindu-şî acea întreţinere cu următorele cuvinte memorabile ce făcură asupra ZulmeT uă adîncă, pot rţice
neperi torc impresiune.
„Viata este uă luptă pentru ajungerea la fericire.
Fericiţi aceia, carii au ocasia de a purta acostă
luptă pe căi presărate cu florî!“
Apoï îî recomanda şă’şî facă cea mai splendidă
toaletă pentru că este posibil ca din moment in moment
musafirul să sosescă.
După aeeea Aristea să retrase trimiţându-î pe fata
din casă ca să-T ajute a să îmbrăca
III.
Zulma îşi terminase toaleta şi se admira intr’uă
frumosă oglindă de Veneţia ce atârna pe unul din pe
reţii iatacului, apoi să apropia de ferestră şi privea cu
interesul unui copil la fulgii de zăpadă cari cădeu a
lene acoperind pământul cu un tapet alb ce sclipea la
razele fugitive a le sôreluï. Totă nóptea ninsese. Ea
remase cu ocliiî ţintiţi 'asupra ferestrei, iar cugetările
sale, trebuo să o spun spre onórea sa, sburaii spre
obiectul primului seu amor şi să reintórcéfi neliniscite
in crcerii seî ca tot atâtea săgeţi cari fără-’ncetare să
invîrtesc in rana ce au produs. Să vedea cădută din
cerul ilusiilor sale, era hotărîtă la viata în care fatali
tatea o făcuse şă intre şi totu-şî cugetările sale carï îî
făcea rău, o chinuiau, se îndreptau ancă cu mulţumire
de şi fără voia sa cătră acela a cărui trădare o arun
case in abisul unei vieţi impure.
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Ast-fel col cc să simte iniiecându-se, de şi fara»
speranţa unui ajutor, îşi întinde pentru ultima oră slăbitelc-ï braçe cătră fermul înflorit de unde intômplarca
l’a aruncat, in adîncimile abisului. Ast-fel era Zulma
in acele momente, din ochii sei ţîşniră câte-va lacrimi
de duioşia, de regret şi buzele sale şoptiră un dulce
nume: Constantin, când un scomot ca acela care îl pro
duc săniile trase de mat mulţi cai cu clopoţei îî atrase
atenţiunea. Ea îşi îndrepta privirea spre partea de
unde venea scomotul şi vădii dóue sănii cari se apro
piau de casele Mănăstirei. îşi scersc ocbii si să grăbi
după recomandaţiunea ce-’i făcuse Aristea când îi trăsese
linia conduitei ce va avea să urmeze, a trece in salon.
Să aşeza la clavir şi incepii preludiele unei melodii
dulci, languróse, forte rcspândite pe atunci, scrise pen
tru uă poesiă greccscă intitulată Fericirea. Săniile in
trară in curte când sub degelele Zulmei pianul rcspândea valuri de armonia.
Trecură câte-va momente şi uşa salonului să des
chise şi apăru Aristea insocind pe un bărbat in versta
cea mai frumosă a virilităţei, intre 35 si 40 ani. Era
musafirul asceptat, Archimandritul Dionysios. El în
ainta spre pian, atunci Aristea,
— este fiica mea, Prea sânte, dise adresându-să
Arcbimandritului, iar acesta apropiindu-să din ce in ce
mai mult de clavir, cu uă voce de un timbru angelic
adresându-se cătră Zulma îi dise: Mă simţii forte fericit,
când ochii jmei au ocasia de a privi câte uă frumseţă
divină, cum este încântătérea Dumnévôstrë fiică, care
rechiamă spiritului meu cele mai perfecte făpturi ale
lui Dumnedefi, pre ungerii şi seraphimii săi; cu atât
mai fericit mă simţii a stă di cu cât că am descins in
locuinţa Dnmnevosiră in sunetele melodiöse ale acestui
instrument armonios care rechiamă spiritului meii pe
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Regelt* Profet David, ceea-ce negreşit nu póte fi decât
de bun augur pentru şederea mea în acesta Tóra binecu ven tată de Duinnedeîi. Apoï famï graţia, incântătore
Damicelă, îî dise cu aceeşî voce angelică in care duio
şia rivalisa cu dulceţa, de a sfêrsi cerésca melodia
întreruptă prin intrarea nóstrfi. La un semn imper
ceptibil al Aristcci Zulma se reaşeza la pian şi cânta
cu-atâtea foc, cu atâta simţire, incât. produ c uă visibilă şi adâncă impresiune asupra Archimandrituluî.
Acesta stete, in tot timpul cât dura melodia in
piciére cu privirile aţintite asupra Zuîmct, iar din ochit
sfit pornón scenteï electrice cart o mişcau, o făceii să
sfi roşescă şi pot dice că îi produccîi uă óre-care nelinisce. Când Zulma sferşi,
— ab ! cât este de fericit fratele meu Silivest.ru,
că posede uă aşa eoni oră, exclama densul !
— Sei. cucóna 'mea, dise apoi adresându-se Aristcet
că vfi invidiez sorta şi că aş schimba posiţia mea cu
fratele Silivestru? Un surîs de satisfacţiă trecîi pe
buzele Aristcet şi ea voi să-î rfispundă când uşa sfi
deschise şi să ivi servifórca dicend că dejunul e gata.
Aristea îl ruga să pcftescă la masă şi apoî apucă în
ainte, Arcliimandritul asceptâ pfinfi ce Zulma sfi ridică
delà pian si apoi
'— îmi dat voiă copilă graţiosă, îî dise să’ţî ofer
braeîul? Zulma pării a esita, dar acesta o privi cu uă aşa
privire pfitrundfitore şi focosă, in cât dC»nsa sfi turbură
şi rfimasă pironită lângă Clavir, Dionysios să apropia
atuncî si îi luă braçïul cu aceea bună graţiă a omului
de societate care te încântă dacă nu te subjugă şi o
conduse in sala de mâncare.
1Y.
Arcliimandritul Dionysios era un bărbat de uă
statură mijlocia, de uă consituţiune nu slabă dar dçli-.

'
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ca ta, la façïft era plin fara a fi gras, gura, nasul îï erau
admirabil proportionate, ochiï-’î erau albaştrii si străvâzăcioşi ca cerul senin, fruntea lata, arcata ; barba de
colorea nurului, ici colea nuanţată cu câte-va fire ar
gintii. Capul îi era frumos, de uă proporţiune deliciósa
şi in acelaşi timp puterică, in care regularitatea trasu
rilor contrasta admirabil cu frumseţa formei, intr’uă
symetriă armoniosă cum rare-ori am vedut.. Nu l’aş
putea mai bine compara de cât cu interesantul şi ad
mirabil conformatul cap al celui mai mare Ministru al
marelui Domn Cuza, care a făcut pe tern nul român
proprietar pe pământul îngrăşat cu su dó rea şi sângele
sßu şi a le tutulor generaţiilor trecute a le strămoşilor
sGÎ. Pârul îi era-lung şi fin ca mătasa. Mâinile îi erau
mici, delicate, adevorate mâini de femeeă frumosă. Ochii
mari şi languroşi, când se fixau asupră-ţi posedau nu
sciţi ce putere misteriosă, .irresistibilă care te atrăgea
cum magnetul atrage ferul. Mişcările îi erau iuţi şi
mlădiose, ca mişcările unei femei elegante.
Avea conversaţia facilă şi fermccătore ; voce-’i era
de un timbru dulce, melodiosă, fără a fi femcescă, nu
era nici bărbătescă, având insö tonurile şi a le uneia şi
a le alteia; nu aşii puté-o dar caractérisa mai bine de
cât numindu-o angelică.
Vrând a’l caractérisa in întregime cu un singur
ternien nu aşii găsi uă expresiune mai nemerită de cât
asociind cele doue numiri cu cari să arată ambele sexe,
l’aşti numi: bărbatul-femeeă.
Acest termen ar fi cel mai potrivit pentru a’l ca
ractérisa, nu insâ deplin potrivit; dar lipsind un altul
mai exact, este unicul care i s’ar putea aplica cu mai
multă justeţă.
Cu un cuvânt: era unul dintre bărbaţii cei mai
- plăcuţi, cei mai atrăgători ce am vâdut vre-uă dată.
»

■
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Ast-fel era Archimandritul Dionysios.
— Cât a durat, dejunul el a ţinut pe ambele femeï
sub un continuii farmec prin conversaţiunea sa, când
presărata cu admirabile glume, cu anecdote plăcute,
încântă tore, când seriosă, impuitóre ca inv6ţăturile unui
Apostol şi tot d’auna atractivă, dulce, desfătătore.
Zulma şedea vis-ă-vis de densul; când privirile
sale se atintéu asupră-î, ea simţea uă nelinisce in tótá
.fiinţa, sângele i se urca in façïa şi îşî pleca ochii neputend suferi magnetul privirilor Iul.
Dupö ce s’au ridicat delà masă au trecut iar în
salon şi Dionysios ruga pe Zulma să-1! mal procure câ•te-va momente fericite cântându-î încă uă-dată acea
dulce melodiă ce cântase la sosirea sa. La un semn
al Aristeeî Zulma se aşeza la pian şi pe când ea începîi
să preludeze, Dionysios o întrebă cu acel accent mieros
care făcuse atât do mare impresiune asupră-î, dacă nu
ar avea bună-voinţa ca să acompanieze şi cu vocea
care nu póte fi decât sublimă, îî disc, pentru-că c con
stant că fiinţele frumóse totd’auna posed si vocea încântătore, sunetele armoniósc ale pianului, cântând şi
poesia pentru care e scrisă acesta melodia desfătătdre.
Zulma la aceste vorbe sö roş! ca firmamentul la
resărirea soreluî. Ea simţea un neastêmpër neînţeles
si astăcjî după trecere de şei-spră-dece ani îţî declar
sincer, o ! prea scumpul meu Radule, că nu’mî pot
(la socotclă de neastempörul ce am simţit, pentrucă francamente îţî spun că nu fibrele inimeî se agi
tau la vocea şi la privirile lut Dionysios, că nu simţimentul unuî amor născend îmï producéű acel neastêmper neînţeles, pe care însă îl simţem că-mî agită
şi stăpânesce întréga fiinţă. Ceea-ce e cu atât mai curios
şi mal neînţeles, cu cât că causa nu o pot precisa,
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pentru-că singura nu o cunosc, inë simţ însë datore sa’ţl
expun tóté impvesiunile mele adîncT, pentru-ca confesiu
nea mea nu voesc sä fie numai un registru serbăd al
faptelor dar si un studiu, mai cu séma un studiu al
sufletului si al sentimentelor mele intime, numai ast-fel
cred eu că voiţi putea însuşi în lipsa altor virtuţi, vir
tutea sinceri ţâţei, în scrierea acestei confesiuni.
— Plină dar de neàstèmpër, aş putea dice de ncrvositate, Zulma începu a acompania armoniósele sunete
ale pianului, nu cu vo.cé-’ï de astădî pe care tu al botezat’o voce de sirenă, dar cu vocé-'ï de atuncea, do
care vocc-’î de astădî abia mal pótc da uă palidă ideeă
cum umbra póte da uă ideeă despre corp, ca începii a
cânta acele versuri a căror melodia dulce, langurdsă,*
îţi petrundea sufletul şi îţi înduioşa inima.
— La strofa „şi .’n ce stă fericirea? să fie în aur,
în gloria sau putere?
Nu, nu, de uă miiă de ori nu, respunde tênôra
amantă: fericirea consistă în acea stare deliciosă, indefinisabilă când buzele melc atingând buzele tale. sorb
nectarul divin şi sufletul meu së-'mbată de inexprima
bile delicii, inima îmi tresare de nisce simţiri dulci,
pline de uă voluptate ameţitore şi-’n sângele meu s’a
prind mii de flăcări ce ine ard, me dogoresc; dar în
acelaşi timp privirile fermecătorilor tëï ochi varsă în
interiorul meu valuri de r6uă şi de lumină cari me rëcoresc şi luminézâ, atunci cerul cu tóté splendorile şi
bucuriile apare sufletului meu! Fiinţa mea să schimbă,
- devine diafană,, së evaporeză şi së confundă în fiinţa ta.
Simţii inima ta bătend în sînul meu care palpită de tóté
bucuriile.
Acesta e fericirea, o! prea scumpul meu iubit,
pe care o sorb cu lăcomiă din angelica ta gură, cum
'semi-deiî sorb nectarul nemurire!!

i
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La acesta strofa cantata de Ziilma cu tot focul
sufletului seu, Dionysius mat mult căcjîr de cât se lâsà
pe fotoliul ce era apropo de clavir si din pieptul söu
scăpă un oftat adine, prelungit, sfîşietor, întocmai aeelor lamente ce se exala din gura muribundului care îşi
vede perdutâ orl-ce nădejde de viaţă ! Apoï dupe câteva
momente de profundă tăcere,
— Ferice, dise adrcsându-se către Aristeea, de
sinul care a purtat şi. nutrit uă fiinţă atât de încântătóre şi de uă miiă de ori mai ferice de bărbatul pe
care acesta minune a luî Dunincdeîî îl va găsi demn
de a-'l încăldi Ia focul sinului seu plin de viaţă şi de
farmec. —
Dionvsios fu doue septeniânT musafirul Casei. I se
făcu patul în Camera de alături cu iatacul Zuluiéi.
Iatacul avea dóue uşi. una care se descindea în
salon si alta cu gemuri se deschidea în camera unde i
se făcuse patul.
Trebuc să amintesc că doue gemuri superióre lip
sei!, negreşit prin îngrijirile Aristeeï, delà acestă uşă la
care atârnau perdele de cea mal fină reţea, în cât pri
virile indiscrete putéfi pGtrunde cu înlesniră în iatac.
Acesta se vede a fi fost şi dorinţa Aristeeï dând Archimandritulul Camera laterală pentru locuinţă. Patul Zul
uiéi venea în linia dreptă a uşeî cu gemuri.
D'asupra patului, spre râsărit, în dreptul piclórelor,
atârna tabloul scump inimel mele, care după cum am
aflat în urma ridicăreî de cătrG ministeriiî, représenta
pe mumă-mea, pe a le cărei buze să desemna acel su
ris drăgălaş ce pótc fi comparat numai cu ' surîsul un
gerilor; acel tablou pe care ochii mei nu se saturau
nici uă-dată de a'l privi şi admira ca. şi când sufletul
meu ar fi intrevödut tainicile legături ce ine ataşau de
acea fiinţă dulce.
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Sub tablou era imaginea sânte! feciórc cu pruncul
lisus în brace şi sub acesta imagine ardea in continuu
diua şi nóptea, uâ candelă. —
Erau două-spră-dece ore când Zulma desbrăcân*
du-se, stinse luminările şi ap o! se culca.
Era învestită numai cu uă cămaşă de nóptea de
cel mai fin lino, care cu greu ascundea tesauri! de frumseţă cu car! natura o împodobise.
Corpul său, nu acesta pe care tu oî prea scum
pul meu Radule, Ta! numit de atâtea or! corp de feeă
si care abia ma! póte fi comparat cu cel de atunci, cum
uă di ploi0să şi urîtă de iernă póte fi comparată cu cea
raa! strălucindă di de Maiü. corpul său mlădios, de uă
• formă încântătore, plin de graţii, adumbrit de păru-! lung,
des, undulând sub palpitaţiunile sinului său puçin ieşit.,
rotund, desfătător, iluminat de palidele licării*! a le can
delei, care forma ca uă aureală divină înprejurul ochi
lor se! fixaţi asupru tabloulu! din façïa sa, era în adc;
eăr de uă frumseţă splendidă, uimitórc. Eră fermecător .
Sîrmanul Archimandrit se apropiase încet,
usure, de uşa cu gemuri şi contempla cu aviditate, pot
dice cu nebuniă acest tablou viu, mişcător, pe care
Aristeea cu premeditare îl aşezase în-aintca ochilor să!.
Die: cu nebuniă, pentrucă după câte-va momente,
când Zulma îş! trase plapuma spre a se înveli, un ţipăt
plângător, prelungit se audi în camera laterală şi uă
umbră se desemna pe gemurile use!. Dar dînsa, conformându-se ' recomandaţiunilor Aristcci remase impa
sibilă.

y.

Cele cinci cfile şi cinci nopţ! ce urmară după so
sirea Iu! Dionvsios nu să deosebiră în nimic de diua şi
nóptea descrise, afară nnmaî că Aristea adese-or! diua
lăsa câteva momente singură pe Zulma cu Archiman-
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dritul, făcendu-şî ocupaţiune în alte camere sau la
clidinia.

Dionysios în aceste momente remânea cu privirea
pironita asupra Zulmeî, pieptul îl svêcnoa cu putere,
apoi ochii söi dovenéii umedî, buzele i se mişcau ca şi
când ar ti voit a spune ceva, dar gura îî remânea muta
si un surîs de sfiala preceda adînca posomorîre în care
se confunda. Când Aristea apârea, Arcliimandritul îşi
recăpăta tută vioiciunea şi tot spiritul. El devenea
vorbitor şi ţinea sub farmecul convcrsaţiuneî sale pe
ambele femei cart îl ascultau cu multă plăcere.
Zuluin, mai adese, eseeptându-se orele inescî, îşî
petrecea dina Ia clavir, iar Dionysios în tot timpul cât
Zulma cânta, remânea tăcut, uimit, cu privirile aţintite
asupră-T şi fără a face cea maî neînsemnată mişcare.
Nu uă-dată Zulma când remânea singură cu densul,
avii temă că orî-ce viaţă părăsise acest corp, tranformându-se într’uă adeverată statuă.
In nóptea a sósa dupö ce Zulma închise cu zăvo
rul uşa cu gemuri, apoi să desbrăcă şi ridicând unul
din piciórele sale, carï erau de uă fineţă extremă, se
urca în pat, pe când îşî trăgea plapoma spre a.se acoperi,
— Ah! cât eştî do fermecătore, murmura Dionysios cu vocea sa dulce şi plengândă ! o! lasă-1116 sö te
maî contemplu, dacă nii’mî permiţî să te idolâtrez, tu
cea maî splendidă frumseţă dintre frumsetele create de
Dumnedeu.
Nu te înveli! Nu’mî ascunde lumina vieţeî. te.rog
în genuchî şi faptul urmend vorbei, Dionysios maî mult
cădii de cât se puse în genuchî.
Dupe câte-va momente el să ridica cu furia, un
gomöt surd ieşi din pieptu-T agitat, apoi lipindu-şî bu
zele de perdele;
— O! D-deule, exclamă, printre suspinele ce îi
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fnnecaû vocea, pentru-ce mi aï depărtat delà mine
acest păhar?
Pentru-ce yenit’am îu acesta casă? Şi accentele
voce! cu care pronunciase aceste vorbe do vedé fi că su
ferinţele sale erau oribile, erau reale.
Zulma liniscită pPnö atunci începu aşî perde din
siguranţă teniêndu-se de urinări neplăcute. Conformânduse consiliului ce-'î didese Aristea care preveduse acest
cas, ea sö apropia de uşă şi desfăcu perdelele.
Dacă serele în totă splendorea sa s’ar fi apropiat
de gém, nu ar fi făcut uă iinpresiune mai adîncă, mai
persistentă asupra Iui Dionysios de cât aceea care a
făcut’o Zulma. El remase înmărmurit, cu brac ele înlem
nite, pe façïa sa lacrimile cari-’l curgeţi şiroe, se po
prire ca niscc bobe de mărgăritar aninate ici colea pe
barba-î mătăsos», oclii-’î se ímplurö de uă lumină dulce,
cerescă !
Era în acea stare de perfect extas. care ne ridică
din lumea reală, în lumea ideală, încântată; în lumea
fericireî !
Acesta stare a durat mat mult ca un sfert de oră
şi ar fi durat fără-’ndoială pfcnő diminéra, dacă Zulma
nu ar fi cătat să-i pună un sfârşit.
Ea făcîi uă mişcare ca şi când ar fi voit a lăsa
perdele la loc, apoi
— Şi pentru-ce regretaţi, strălucitul nostru musa
fir, de a fi venit în casa nostru, îl întrebă? Causatuv’am eu sau mumă mea vre-uă neplăcere prin purta
rea nóstre ?
Şi yocé-'ï era atât de dulce modulată şi atât de
mângăiosă, în cât Dionysios tresări.
In acest moment luna apăru ca un glob de auria
ferestrele din . spre resărit, mil de raze rătăcinde pCtrunserö în cameră şi sC* poprire în abondentul per al Zul-
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«leï il urni ii And prin capriciósele lor jocuri, deşfatătanil
sëu chip.
— Pentru-ce regret de a fi venit în casa Dumncvóstre? dise apoi Dionysios şi vocea sa melodiosă, se
resimţea de uă cruda durere. Unica fericire ce mai
adast în viaţa acesta este intinia-niT dorinţă de a vë
arëta în genuchï căuşele acestui regret. Dar cum puţdo-voiu face când acesta uşă stă zăvorită că uă dovadă
că nu-mi este permis de a spera acostă fericire?
— Dacă acesta vë póte face plăcere, nu găsesc
pentru ce nu v’aş procura-o, convinsă cum-sunt de bu
nele Dumné-vóströ cugetări, dise Zulma şi trase zăvorul
delà uşă, apoi cu iuţela gêndiréï aprinse luminarea şi
sprintenă ca uă căprioră se urca în pat învelindu-se în
plapumă.
Dionysios întră ca uă umbră şi când së apropia
de pat îngenuchiâ, apoi
— îmi lipsesc cuvintele .îi dise, de a vë pute ex
prima totă recunoscinţa de care inima mea este plină,
pentru nesperata favére ce v'aiï milostisit de armi
procura.
Zulma îi întinse una din micele şi graţiosele ei
mâini, îl rugă să se ridice şi ii arëtà cu ochii-’i cari
aruncau săgeţi .de foc, un scaun, învitându-1 a-’l apropia
de pat şi a’l ocupa; ceea-ce Dionysios se grăbi a face.
VI.
Atunci pironindu-şi ocliii- î dulci şi frumoşi asupra
Zulmei din cari ţîşneii priviri petrundëtore ce rëscolesc
tóté fibrele corpului şi sufletului, Dionysios îi făcu una
•dintre acele declaraţii solemne • de iubire, pe cari femcea cea mai impasibilă, cea mai indiferentă, le ascultă
4otd7euna cu plăcere dacă nu şi cu interes.
■;
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Nu am nici voinţa şi nici posibilitatea de a repro
duce exact, o ! prea scumpi meu Radule, termenii aleşi,
ex presiunile pasionate şi încântătdro cu cari Dionysios,
ş’a servit în declaraţiunea ce îmi facil. Ceea-ce mö
simţ obligata de aţi a ie ta este că uă împresiune a d în ca,
neperitoro a făcut, asupra /uimei cuvintele sale, în cât
dînsa cu totâ expresa recomandaţiune a Aristeeï de a
se arăta indiferentă, rece chiar, la un aşa caz, nu se putu
reţine do a'T áröta nu numai compasiune, dar şi un
deosebit interes.
Dar vei judica singur, o! prea scumpul meu iubit!
— Da, regret de a fi venit în casa Dumné-vóstre
şi sper că însoţi vei recunósce că fotă dreptatea o am,
începii Dionysios cu glasu-l mieros şi dulce, dar în ace
laşi timp grav şi plin de tristeţă, da, regret din tófa
inima că am- venit în casa Dumné-vóstre, pentru-că cine
dintre şîrmanil muritori, fiind un minut părtaş a tutulor deliciilor Edenului, nu va regreta aceste delicii când
porţile acestui Eden i se vor închide?
Cine — respirând aerul unei vieţi ceresc!, nu va
regreta şi nu va plânge chiar cu amar, când va fi osân
dit aşi suferi existenţa în aerul infectat al unei lumi
pline de miseril? Negreşit că îrminl!
Sper dar că vel recunósce însă-ţl, mult încântătore
Damicelă, totă dreptatea ce am de a regreta venireamea în casa Dumné-vóstre, pcntru-că aci am gustat
tóté deliciile Paradisului, am respirat aerul viele! ceresc!,
înt*cve(Jend scopul sublim al existenţei, amorul, care
singur ne póte procura fericirea în acâstă lume miserabilă şi nenorocită şi de sigur că porţile acestui Eden.
întrevëdüt în dumnedeescil Dumitale ochi, mi se vor
închide ! Nici nu am pretenţiunoa de a spera măcar
acestă fericire întrevedută un moment, éccő pentru ce
regret de a fi întrat. în casa Dumné-vôstrë ; cccă pentruoe regret de a vö fi cunoscut!
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Departe de mine ideea de a voi sa vö causez cea
anaï infimă nemulţămire, dar iertaţi-mi de a vë spune
curat si ho tarît : că viaţa mea stă în mâinile Dumnévóströ. Dacă ve-ţi ordona să trăiesc, voift trăi pentru
a depune la piciórcle Dumné-vóstre ca uă neînsemnată
jertfă acestă viaţă care pentru mine nu mai are cel mai
mic proci îi de nu veţi demna să-’mî permiteţi a o sa
crifica pentu Dumné-vóstre şi numai pentru Dumnévóstre; dacă veţi ordona să mor, me voiîi supune* cu
recunoscinţă unui ordin emanând delà Dumné-vôstrë şi
më voiu simţi cu adevărat fericit părăsind uă viaţă co’mi
va fi devenit cu totul insuportabilă şi netrebuinciosă,
departe de Dumné-vóstre! Şi glasul lui Dionysios de
venea din ce în ce mai trist, mai duios şi mai solemn,
iar ochii sëï së scăldau într’un lac de lacrimi. Apoi,
— Fără-’ndoială, dise şi suspinele îi înnccau vo
cea, voibelc mele vi se par stranii şi neînţelese, dar
•când veţi cunósce copilăria şi juneţa mea; când veţi
•cunósce trecutul meu cu tóté suferinţele sale. vë veţi
încredinţa că cu caracterul şi inima ce posed, cuvintele
mele nu numai nu sunt stranii, dar exprimă cel mai
curat adevăr şi numai adevërul.
— Aşa dar cuvintele ce am audit, trebue să le
primesc ca uă adevărată dcclaraţiă de amor, întrerupse
Zulma ?
Dar amorul bărbaţilor, dupé cum de mii de ori
mi-a spuso neneca, este nestabil, trecëtor!
Apoi fi-mear óre permis a crede în amorul Sânţiei-Yostre, când Canónelc pe cari de altraintrea nu am.
pretenţiunea de a le cunósce, vë defind cu asprime,
sub grele pedepse acâstă slăbiciune, bună numai pentru
simplii muritori, dupë cum adese am aucjit vorbind pe
unchiul Silivestru?'
Şi óre un om ca Sântia-Yôstrë puté-rear vre-uă
dat » iubi cu un amor adevărat?
^*
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1 int este, cred, permis să mö" îndoiesc! Cum dar
va trebui să consider cuvintele SânţieMale si care pete
fi scopul unul bărbat superior cum sunteţi, când îşi
permite a adresa astfel de cuvinte unei orplianc fără
tată, întrebă Zulma cu uă voce în care accentele dulci
şi mierósc contrastau visibil dacă nu cu intenţiunile, cel
pucin cu forma întrebărilor sale.
— Orî-carc. ar fi decisiunca Dumné-Yóströ, vö
sunt férte .recunoscötor, pentru-că prin întrebările ce’mi
faceţi, îmi procuraţi aceste momente cu atâta dor asceptatc, de a vö desYcli tot. cugetul şi intenţiunile mele,
respunsc Dionysios şi vocea sa dulce, vibrátoré, poseda
acea modulare plină de farmec care tefatrage, te în
cântă şi te subjugă.
Apoi după câte-va momente de profundă tăcere,
— Da, aveţi cuvânt, continuă, se vö îndoiţi şi
cliiar să vö miraţi de vorbele mele, acesta dovedesce
ancă uă-dată că tută dreptatea o am de a regreta ve
nirea mea în casa Dumné-vóströ, pentru-că ori cât de
pucin ar ţine cineva la viaţă, totuşi când se vede cu
desăvîrşire pierdut, instinctul conservaţiunei să desceptă
si omul regretă • chiar uă viaţă miscrabilă. Şi eu sunt
cu desăvîrşire" pierdut, întrebările Dumné-vóströ, îndoiala
ce’mi arötafi, îmi spun că nu'ml este permis nimic să
sper, nimic să adăst! Şi cu tote acestea dacă aţi putea
citi în sufletul şi inima mea, dacă aţi voi să puneţi la
încercare fiinţa, mea, cutez să afirm că aţi avea uă altă
părere despre mine şi că uă óre-care compasiune, dacă
• nu ataşament, nu nii-aţi refusa-o, pentru-că v’aţi con
vinge că nu există sacrificiü pe care nu aşii fi gata de
a’l face pentru Dumné-vóströ!
Da, canónele ne defind sub grele pedepse de a
gusta deliciile vieţei, dar sunteţi îndestul de inteligentă
pentru, a. înţelege că atunci când ne cunóscem legile
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omenesc!,' pentru a intra şi a ne supune celor divine,
culpa nu póte exista, sau daca exista este a acelor
impil cari au instituit legi contra legilor luT D-deu.
— Da, în contra legilor lui D-deu, pentru-că amo
rul este legea primordială, universală şi supremă pé care
însuşi D-deu a instituit ’o pentru fiinţele pe cari le-a
creat. Şi chiar actul creşţiuneî nu este de cât un efect
al acestei divine şi primordiale legi. El ne-a creat, pentru-că a iubit să ne creeze. Acest adever este atât de
manifest, încât creştinismul şi l’a aşezat ca fondament
pe care s’a ridicat şi înflorit. „lubiţi-vfi unul pe altul“,
în acesta stă totă legea şi Profeţii dice D-deescul întemcctor al religiunel creştine !
Acesta-I şi causa superiorităţel creştinismului asu
pra tutulor religiunilor antichităţeî !
Unicul între toţi fondatorii de religii, Fiul omu
lui a întrevedut şi înţeles că numai amorul, acestă lege
-primordială, universală si esenţială, póte’produce şi Sus
ţine şi în lumea morală, între omeni, ordinea; precum
a produs-o şi o susţine şi în lumea materiei! Nu ordinea
factice, care domnesce- adl în societate, ci ordinea per
fectă, armonică, de care mundurilc în misteriosul lor
parcurs ne pot da un strălucit exemplu.
— Da, urma Dionysios cu uă voce din ce în ce mal vibrătore, cred şi mărturisesc că chiar mundurile
delà cel mal ’grand ioşl sori şi pőnö la infimul atom sö
guvernă şi conservă printr'acéstű. supremă lege, căci în
adever aceea-ce învăţaţii' numesc când lege de atracţiune
sau gravitaţiunj, când de ponderositate, adhesiune etc.
dupe circumstanţele diferite îu care se exerciteză şi
dupé natura efectelor ce produce, cine nu vede, cine
nu simte că nu este şi nu póte fi.de cât acestă lege
universală căreia mundurî infinit de mări, ca şi cele
infinit de mici să supun bucuros unul atras fiind de al-
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tul, întocmai cum eu neîncetat, sunt atras spre sine ....
de cerescă fiinţă căreia vorbesc?! Şi Dionysios mal cu- '
rênd de cât. Zulma să’l fi putut reţine, îngenunchiâ în
aintea patului seu, îl apuca, mâinile în ale sale, apoi cu
ochii plini de lacrimi, cu vocea întreruptă de suspine
— Lasă-me să sper, îl dise, că prin sinceritatea
mărturisitor mele şi prin cureţenia intcnţiunilor sufletulul meu, voifi învinge îndoiala ce ml aţi are lat prin în
trebarea dacă un om ca mine ar putea vcrl-uă dată să
iubescă cu un a devorat amor!
Da, de uă miiâ de ori da, vë respond fără sfială
şi cu seriositatea unei cugetări mature.
Da, ar putea iubi şi dacă îmi este iertat a fi de
plin exact vë respund: da, vë iubesc cu tot focul unei
inimi care n-a iubit nici uă dată pënë la vederea în
cântă tore! Dumné vostrë fiinţe! Da, vë iubesc cu tută
pasiunea imensă aglomerată în cursul unei vieţi întrege
în inima mea rëu.asa pënë astădl feci ură... . . Da, de
uă miiă de ori da, vë iubesc, vë inbesc, vë iubesc!
Şi Dionysios să exalta din ce în ce. Mâinile sale
încleştate pe mâinile Zulmeî. tremurau cum tremur
frunzele la suflarea vântului, frumoşii sel ochi albaştrii,
din cari printre lacrimile ce-’l inundau, ţîşnefi mii de
săgeţi de foc, exprimau frăgedimea, acel farmec al sensibilităţel, dacă îmi este permis a më exprima astfel,
care pătrunde fibrele iriimel cu mii de simţiri tinere,
duióse şi ne escită compasiunea pënë la plâns; gura sa
întredeschisă, din care se exaláü suspine, sfăşietore, ac
centele vibrátoré dar pline de tristeţă, totă atitudinea •
sa în fine respira uă pasiune orbă, violentă pënë Ia
furiă.
El îşi apleca cu uă mişcare febrilă de şi nu fără
gratiă admirabilul sëu Cap, lipi buzele sale tremurânde
pe mâinile Zulmeî, pe cari aplică un sărutat lung, pa-
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sioiiat. Zuluin tresar! ca şi cárul ua flacăra ’iar fi,atins
mâinile, atât era ft de ardetóre buzele Iul Dionysius.
Urma uă tăcere monnântală de câteva secunde în care
bătăile inimeî ArcliimandrituluT iielinisciră forte adînc pe
Zulma prin marea lor violenţă. Ea facil uă mişcare ca
si când ar fi voit a-’şi retrage mâinile din mâinile sale,
atunci un torent, de lacrimi simţi că-’T udă mâinile.
Dînsa să înduioşa — şi
— Regret din tută inima, dise, cu voce! de Sirenă
de a vă vedea adîncit într’ue mare măchnire...............
şi uă lacrimă de compasiune luci în ochii eî..........
— Suflet bun şi nobil, fii binecuvântat pentru acest cuvent, îngâna Dionvsios; apoi
— Acest, fericit cuvent,' îmi dă curajul, continua
şi vocâ-’I era atât de dulce, atât de duiâsă, în cât pă
trundea cele mai secrete fibre ale inimeî, de a'ţî desveli tot scopul şi intenţiunilc mele, de a căror curăţeniă sper a vă putea convinge şi astfel îndoiala. Dumnévostră asupra scopului meu nădăjduiesc că va dispare.
— Şi densul arăta Zu lin o7 că în adevăr să bucură la
Patriarcliiă de uă mare influenţă ; că forte ' rar să póte
găsi în analele Biserioef ortodoxe caşul ca într’uă vârstă
aşa de puçin înaintată cum e a sa, cine-va să fie ono
rat cu magnificul titlu de Maro orator al Bisericel; că
atât acâstă rară distincţiune, cât şi numeroşii amici ce
numără printre marii demnitari al Bisericel, sunt tot
atâtea puternice consideration! dacă nu garanţii, că în
curând îşi va putea ajunge ţinta ce a urmărit’o de când
a îmbrăcat rasa, de a’şl pune pe cap mitra de Patri
arch; că mal presus de aceste garanţii are în serviciul
său si uă altă putere, care în timpul de acum şi mai
eu seină faclă ■ atât cu marii demnitari al Bisericel, cât
şi cu acel ai Imperiului, delà carii atârnă alegerea Pa
tria rcluiluî, este iresistibilă’, pot dice infailibilă ! . Este
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. puterea banilor ! Şi Dionvsios a da use ca urmărind acesta,
ţintă încă delà etatea de opt-spră-dece anï de când a
îmbrăcat rassa, şi convins că fără bani în secolul acesta
nimic nu să pute dobendi, s’a privat de tote mulţumi
rile, ş’a concentrat şi ascuţit tote puterile pentru a
strînge cât se pôte maï mulţi bani si că silinţele sale,
pote'şi talentele ce au desvoi tat, l’afi ajutat a isbuti
peste ori-.ce asceptare, făcendu-1 in destul de bogat pen
tru a fi sigur de a’şî putea réalisa visul, la cea dintâiu
ocasiă ce se va présenta.
— Da, urma apoi ridicându-se în piciére şi fixând
ochii sel unie dl asupra Znlmel, da, sunt în destul de
bogat, pentru a putea réalisa uă ţintă către care tindem
din totp puterile sufletului meu, în-ainte de a cunosce
cerésca Dtale fiinţă, ţintă pe care însă deda vederea
Duniné-véstre nu o mal vizez, pentru-că tote tronurile
luniel, tété splendorile universului fără Dumné-yéstre,
nu mal preelucsc nimic în-aintea inea!
Da,^nimic, absolut nimic! ve jur pe fericirea ce
divina D-tale fiinţă îmi péte procura, pentru-că te-am
vödut şi tété luptele întregel melc existenţe, tété aspiraţiunile sufletului meu, le găsesc zadarnice si fără scop;
yiaţa mea întregă o găsesc sterilă şi netrebnică !
A trăi în prejma Dumitale, a respira aerul care-1
respiri, a mC încăldi la focul cuvintelor Dumitale si a
inö lumina* la cerescile priviri a le ochilor Dumné-véströ,
numaT cu aceste condiţiunl viaţa mea mal este posibilă.
Atârnă' dar de la Duniné-véstrê de a hotărî dacă trebue să trăiesc sau trabuc să mor!
îmi cunosc îndestul lipsa cuaîităţilor şi neajunsu
rile etăţel şi m’aş mal putea simţi fericit mumii cu eondiţiunea de a’ml permite să pun la piciórcle Dumncvóströ tété bunurile mele, încât să-nil pot lua libertatea
*de ave face .vre-uă propunere, sunteţi dar suverană
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de a'ml dice: traies,cc cu cutare condiţiune, sau: mori
ca un netrebnic. Şi într’un cas si într’altul voiu urma
cu fericire ordinele Dumné-vóströ. Ye rog însë cu la
crimi să aveţi îndurare de sclavul Dumné-vóströ !
— Aşa dar sunteţi dispus, dacă v’am înţeles bine,
de a bipeda şi rassa si chiar de a contracta uă legătura
- legală, dise Zulma?
— Au dispus: fericit, încântătorea mea Damicelă,
de a li primit drept sclavul care nu va avea altă voinţă,
decât voinţa Dumné-vóströ, nu alte dorinţe, decât do
rinţele Dumné-vóströ, totd'au na gata a face totul ce
stă în puterea sa pentru a vë vedea fericită, fericirea
sa neputend altfel exista decât atunci când îl va fi dat
a se bucura de fericirea Dumné-vóströ!
— Nu pot şi sper că înţelegeţi t0tă dreptatea re
serve! mele, röspunse dupe un interval de câteva sejcunde Zulma. nu pot să fac nici uă promisiune pönö
când nu voiu cere consiliile mamei şi ale unchiului meu
voiu cere înse consiliul Dumnélor şi pönö atunci îţi clic
cu deosebită mulţumire : asceptă şi speră !
Facla sîrmanulul Archimândrit, la aceste cuvinte,
fii inundată de uă fericire imensă, ochi* sei străluceiî,
fruntea îl radia!
,
In acest moment serele resărca mândru la Orient
gonind dinaintea sa întunerecimile nopţel, câte-va raze
fugitive pëtrunsere în cameră, se proprirë jucându-se
în mătăsosul pôr al Archimaiïdrituluï şi iluminară cu uă
aureală cerescă frumosul seu cap.
Astfel fu acea memorabilă declaraţiune ce Dionysios facil Zulmel.
Erau şepte şi jumëtatei ore când dînsul së retrase în
camera sa, Iar Zulma deşi zdrobită de nesomn, era prea
încântată de cele ce audise, prea veselă de a fi isbutit aşa.
de curend să împlinescă dorinţele Aristeel şi 'ale Iul
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Silivcscru, în cât să mai pótft închide óchil. Ea sè dere
dar jos din pat. cu voioşia unul copil şi începîi a se
îmbrăca. —
Tocmai îşi.terminase toaleta când Aristea întră cu
surîsul satisfacţiei pe buze, în cameră; o contempla mult
timp în tăcere; o îmbrăţişa cu căldură, o desmerdâ cu
cele mal tinere şi dulci exprêsiunl, apoi apucându-o de
mână îl şopti să o urmeze. Ele parcurse re un coridor
în destul de lung .şi intrare într’uă cameră dosnică, pe
care Zulma pene atunci nici nu o mal visitase şi care
era forte bug:.t mobilată. Un mare foc ardea în sobă
rëspândind uă căldură dulce, plăcută. Aristeca indică
Zulmel uă sofii îmbrăcată cu rips galben de mătase ş
ambele ocupare loc.
— Aici putem, o! prea scumpul meu odor, îl
dise apoi, să vorbim în totă libertatea şi liniscea, fără
temă de a petrunde p6n6 la urechile în-altulul nostru
musafir, vorbele nóstre, pentru-că acestă odaia este cea
mal retrasă dintre tóté şi sunt forte nerăbdătore de a
afla resultatul ce incomparabila ta frumseţă l a obţinut
pêne acum faţlă cu magnificul orator al Biscricel şi
dînsa accentua cu uă maliţiosă ironia ultimele cuvinte,
cu atât mal nerăbdătore, cu cât Silivestru pótc se sosescă din ceas în ceas şi înţelegi că va trebui să am tim
pul de a më consulta cu dînsul spre a ne putea lua
tóté mësurile în-aihţe de a plesni musafirului nostru
prin cap idea dc plecare. Să audim dar; o! prea frumósa mea! Sunt numai. . . urechi! —
Zulma începu atunci a-’l nara în amönunt şi cu
totă fidelitatea aşa precum ţl-.am descris, ne' oinirênd
nimic, tot ceea-ce să petrecuse între densa şi Eionysios.
Să fi védut bucuria pe Aristea când dînsa află
totă valórea termenilor şi seriositatea declaraţiunel Ar•chimandritulul! Aci rîdea sărind de gîtul Zulmel şi în-

j

31 ó

nccâiidu-o în pasionate sérutârï, aci se învârtea ca uă
nebuna prin casa şi bătea în palme strigând bravo tie
cea mai frumosă între fruinóse, cea inaY desceptă între
cele descepte. Apoi dupe trecere de câte-va momente
mai liniscindu-se clise: d’acum, o! prea scumpa mea,
fericirea ta şi fericirea nóstre este pentru totd’auna asi
gurata ! Ea îmbraci şa din nou pe Zulma ş’apoî o con
duse Tar în camera sa. —
VII.
Puein în urma servitórea ne chemâ la masa.
Pe când ne pogoram în sala de mâncare, uă sa
nia întră în curte, era Silivestru care se întorcea dupé
uă absenţă de patru (Iile. Aristea îi ieşi în-aintc şi
peste câteva momente intrare împreună.
In urma obicinuitelor complimente ce-şî ad resáré
ambii călugerî, în care timp Silivestru voi sö sărute
mâna ArcliimandrituluT, dar acesta, ş’o retrase, ne-am
aşezat la masă şi trebue să-fî mărturisesc, o! prea
scumpul meu Radule, că reflectând asupra celor ce îţî
scriu, nu pot îndestul nié mira cum Zulma putut’a fi
atât de orbită ca să nu înţelegă că era numaî un in
strument în mâinile acestor monştrii, cari sö numéti
Aristea şi Silivestru.
In adevër purtarea lor în diferite rend urî, unele
apucături stranie şi priviri şi mal stranie în multe ocasiî
fure de natură nu numai de a o desceptă din nebunele
ilusiî în ceea-ce privea amorul câlugérulnï pentru dînsa
pe care ea îl credea sincer, imens şi nestrămutat, dar
şi asupra scopului acestor niiserabilï façïà cu Archimand ritul.
Nu fîi în se ast-fel.
Ea era prea mult adîncită în grandiósele preocupaţiunT de fericire ce eï fäcurö a i se desvolta în suflet,
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pentru a inaï putea fi desceptată; mrcjeje ín cári era
încurcată, erau cu mult inaï fine, decât ochii iniuţe;
sale întunecaţi de velul ilusiunilor, să le mai potâ ve
dea; si póte că prea mult timidă şi sinceră cum era
de caracter, fără experienţă şi fără nicî uă ideă de röu,
din potrivă convinsă cum era că Silivesr.ru o iubcsce
pene la nebunia, tóté aceste împrejurări avendu-le în
vedere sper că pute vor explica, dacă nu vor scusa
marea orbire a nefericitei.
Dacă ating tote aceste considcraţiunî o fac numai
pentru a te avertisa că tóté mişcările Zulmeî. Iotă pur
tarea eï pêne la fuga călugărului nu fure de cât acele
ale unui adeverat automat pus în mişcare de către aceşti
infami şi că uă parte conscientă Zuíina nicî uă-dată nu
a avut la crimele şi infamiele sâvîrşite prin a sa mij
locire.
Acesta ţi-o jur pe unica fericire ce mai póte exista
pentru mine în lume, ţi-o jur pe sântul si imensul.meii'
amor pentru tine, care îmi este mai scump de cât în
săşi viaţa!
Dar st* reiau firul confesiunei. — In tot timpul cât
a durat dejunul, Silivestru fu linguşitor pénö la înjosire,
aş putea dice pêne la disgust cu Arcliimandritul, pe
care îl ridica la ceruri cu laudele şi mâglisirile sale,
exprimându-i de nenumărate ori părerea de rău că fu
sese absent la sosirea sa şi încredinţendu-1 cu termenii
cei mai slugarnici de devotamentul cel mai absolut şi de
ataşamentul cel mai desăvîrşit ce el şi familia sa, înţe
lege Aristea şi Zulma, cu fericire il oferă şi că nevred
nica prea sânţiei sale slugă, adică el, nădăjduescc că
buna sa sor şi drăgălaşa sa nepotă vor fi înţeles ne
mărginita Cinste ce prea Sânţia-sa ’i-a făcut, bine voind
a se milostivi să tragă la locuinţa robului sßu, căci alt
fel ar fi vecinie ne împăcat că a lipsit de acasă pentru
ív
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nenorocirea sa. Dionysius response cu multa demnitate
la acest limbagiû fanarioţii: si îi mulţumi în termeni
ales! şi bine simţiţi pentru deosebita bună primire ce I
s’a făcut, căutând a pune capet. unei conversaţiuni ce
simţea că Zulrnei îi face roii. in adevur nefericitei i
se urcase tot sângele în obraz, atât disgustul sêu fu de
mare, de intens la vorbele călugeruluî. Dar vfidând că
nu pute isbutî, pentru-că acesta nu mai voia se contenescă cu josnicele sale linguşiri, cu tute că dejunul sfi
sfârşise, Dionysios prevenind dorinţei Zulmci ce se ma
nifesta prin dulcile priviri ale ochilor sei,
— fă-’ml, te rog mulţumirea îi clise adresându-se
către Silivcstru, d’a mc* însoţi să visitez Biserica ş’apoî
ne vom întorce să luăm caféua şi cerendu-şi scuse sfi
ridica delà masă urmat fiind de călugărul, apoi am pă
răsit şi noi sala de mâncare. —

-

..

In diminâţa clilei următore, Aristeă care în cursul'
nopţei se c'onsultase cu Silivestru, conduse pe Zulma ca
si în cliua precedentă în camera cea dosnică, o întreţinu
peste dóufi ore cxplicându ’i în cele mai mici amănunte
cum are a se purta pe viitor facia cu Arcbimandritui
şi îi fixa nu numai condiţiunilo pe cari va trebui sfi i
le impună, dar pene chiar şi termini! cu cari să îï amin
cie că îi primesce propunerile, apoi o conduse iar în
camera sa.
•
Ancă în aceési seră, dupfi ce au părăsit cu toţii
salonul retrăi gând u-se fie-carc în camera sa pentrii a se
da odihnei, uă înţelegere deplină se stabili între Zulma
care urma recomandaţiunilor Aristcei şi între Dionysiqs
a cărui inimă deborda de o fericire fără nume-când
apropiindu-se de u.ş’a cu gémurï pentru a o contempla,
Zulma îi dise cu nisce accente de indescriptibilă dul-
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ceţă: întră fermecătorule şi trăiesce ca să ine faci
fericită !
*

*

*

A doua di Dionysios pleca la Bucurescî pentru a
îndeplini condifiunile ce Zulma îî impuse, iar cinci dile
în urmă adică la patru Decembre Zulma însooită do
Aristea se instala în casele de sub Mitropolia de cari
voiţi vorbi cu cea dintâiu continuare a acestei confesiuni,
şi pe cari Árchimand ritul le cumpărase pe numele săii
după ce îî asigurase şi un capital de cinci mii lire văr
sat în numele cî la visteriă. —

I
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XXV.
Instalarea Zulmei in propria sa casă.
Doué visite nopturne.
Marele vornic Scarlat Romişteanu.

mmsm

ub mitropolia, în coltul unei strade, aprópe
de strada ce duce la Filaret, avend în
drcpta uă casa nouă, clădire enormă şi
fără gust, iar în stânga uă stradelă bote
zată de Primăria Capitalei, în ultimii ani
jŞLcu maï mult de olece numiri, este situată casa
* aşii putea dice micul palat, atât înfâçisaré-'ï
^ era de elegantă şi plină de gust, pe care Archimandritul Dionysios, dupe dorinţa ce ’i a
exprimat’o Zulma, urmând sfaturilor Aristeci,
o cumpărase pentru densa.
Avend în façïa stradei uă al'eeă cu două rânduri
de sălcii plângătdre, cari érn’a semânnu unor sentinele
îmbătrânite şi obosite în paza casei, iar în restul anului
a scund éu privirilor indiscrete alp trecătorilor cele patru
ferestre ale salonului şi două ale iatacului ce dau în
stradă şi vcra temperau arşiţa sórelui care delà orele
dduă-sprâdecc pănă la trei post-mcridiane devine prea
supărătăre, în dos posedând uă grădină spaciosă, care

m
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se întindea pe un teren vast de aprópe 600 piciére în
lungime şi 200 în lăţime, din care uă adevărată pădure
■ de tot soiul de copaci îşî înălţau majestos nenumăratele
lor ramuri şi rămurele, astfel era casa în care Zulma
fii instalată în diua de patru Decembre. Curtea era pa
vată cu petră, lucru forte rar p'atuncY; Iar la extremi
tatea caselor spre sud lângă grădină ora grajdul în care
şese cal de rasă engleză, doi albi şi patru roi bl, se res- •
făţaii, lipit de. grajd era un şopron învelit cu fer alb,
care conţinea doue trăsuri, una închisă şi uă brişcă. —
in fundul grădineî se deschidea, uă portiţă mascată
de un boschet de lemn de pelin, care conducea în gră
dina de alături despărţită în délie părţi egale printr’uă
aleeă de pleopl tineri ce conducea la casele vecine, un
edificiu vechili însă radical restaurat cu doi sau trei ani
în-ainte şi cari erau ocupate de Archimandritul.
Zulma însorită numai de Aristea sosi, într’uă saniă trasă de patru cal albi, pe când se îngâna diua cu
nóptea şi după ce se deschise porta de către un rendaş
care-’I asccpta ca uă sentinelă sosirea, fii întâmpinată
la scară de Dionysius însorit de un lacheii învestit cu
un luxos costum şi purtând în mâni uă tavă de argint
pe care eraü aşezate mai multe chel şi doue plicuri ce
conţineţi unul actul de proprietate şi cel-lalt recepisa
de depunerea banilor la visticriă. Dionysios îl făcu un
. adînc şi graţios compliment, apoi luând tava din mâi
nile lacheului îï présenta drept semn de exclusivă stă
pânire ântâiü cheile şi apoi cele două acte, exprimându-1 înţr’un limbagiu atingător de delicateţă, imensa
fericire ce îï va causa bine-voind să accepte acest ne
însemnat gaj al nestrămutatului şi vecïniculuï seu de
votament.
Dupe ce aii trecut de uşa sălel de intrare, uă cetă
de mal mulţi individ!, bărbaţi şi femei, o întâmpinară,,
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într’uă postură umilă şi supusă, eraö servitorii; dintre
cari, doi, în haine negre së degajarë, fie-care purtând în
mâni câte uă tavă aurită, pe una era aşezată uă pâine
albă şi sare şi pe cea-laltă mai multe sticle de cristal
alb ca laptele, în cari generosul liquid al viţeî scânteia
cu mii de culori delà purpuriul înfocat şi pënë la gal
benul ca aurul — şi Dionysios îl présenta pâinea, sarea şi
vinul dupë lăudatul obiceiü românesc, ca semn de bel
şug în present şi în acelaşi timp de augurare pentru vii
tor de nesecate comori de abundenţă, urându-’î cu vocea
sa dulce şi mişcată, viaţă lungă şi fericită. Dupë aceea
adresându-se catrë servitori, éccô, le dise, stăpâna vôstrë.
— Sô trăiţi milostiva nostrô stăpână, rëspùnse cëta de
servitori.
Dionysios apoi conduse pe Zulma în salon. Când
uşa se deschise, uă voce de uă dulceţă incomparabilă
acompaniată de melodióselo sunete ale unei ghitare së
audi din camera laterala cântând frumósa poesiă popu
lară: „Bine, bine aï sosit, Ânger dulce şi iubit!" Apoi
sunetele mai multor instrumente musicale së audirë.
Era uă bandă întregă de lăutari.
Astfel fîi instalată Zulma în noua sa locuinţă.
II.
Dacă ţi-am descris mai în detaliu, O ! prea scum
pul meu Radule, modul instalăreî mele, causa este că
exceptându-te pe tine, pe care delà prima vedere te-ara
iubit şi te iubesc cu un amor nemărginit şi pe Constan
tin a cărui trădare m’a aruncat în prăpastia, unica fi
inţă între tote fiinţele câte am cunoscut în viaţa mea,
atât de plină de aventuri şi nenorociri, pentru-care fără
a simţi amorul, am avut uă dulce înclinare, un ataşa
ment totd’auna sincer şi neschimbat, a fost Dionysios,
a cărui amintire şi astădî îmî este scumpă şi îmi împle
11
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ochii de lacrimi şi inima de tristeţă, pentru-că prin buneţa sa totd'auna aceeş!, prin sinceritatea accentelor
voce! sale, prin delicateţa purtare! şi şi manierelor sale
şi mai cu séma prin în-altelo adevăruri ce ţîşneu din
conversaţiunea sa plăcuta şi atragetóre, el singur între
tot! adoratori! meï, îmi desceptase în suflet tot focul sen
timentelor nobile şi generöse, a căror cultivare ar fi
putut mima! să’mî deschidă ochi! raţiune! şi să efectueze
emanciparea dacă nu deplina mea scăpare de sub pu
terea fiinţelor miserabile ce mö stăpâneîi.
Cultivarea sentimentelor nobile şi generöse, se vede
ínsö că nu întră în planul monştrilor în mâna căror de
venisem un adeverat automat şi fie fatalitatea, fie laşi
tatea mea, nobilele întenţiun! ale Iu! Dionysios, au avut
de résultat a grăbi mima! pcrpetrarca une! crime in
fame, a cărei victimă a fost densul şi pe mine a mô
arunca din noii sub absoluta putere a Calugëruluï şi a
Aristeeî. Dar ve! judeca singur, O! prea scumpul meu
iubit! Şi acum reiau şirul confesiune! pe care sper că
nu voiü ma! fi silită să-’l întrerup.
Dupë ce s’aîi ridicat delà mesă. care a durat pënë
aprópe de cjece ore nóptea, Dionysios conduse pe Zulma
în iatac şi în-ainte de a se retrage în propria-'! locuinţă
î! dise: „Sper, angel adorat, că de acum îndoiala se va
risipi din sufletu-’ţ! sublim, în privinţa nestrămutatului
şi imensului amor de care fiinţa mea este plină pentru
Dumneţa şi că te-a! convins despre sinceritatea şi cură
ţenia intenţiunilor mele!“
— Apoi Ia un semn afirmativ al Zulmei, continua:
permite-’m! dar-a-’ţ! declara solemn şi cu totă sin
ceritatea că condiţiunea ce am acceptat’o de a rupe cu
viaţa .calugëréaca, căreia me consacrasem ancă dintr’uă
fragedă etate, spre a putea săvîrşi taina căsătorie!, este
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pentru mine uu fericire pe cât de neasceptată, pe atât
de imensă şi inexprimabilă, mê simţ însă dator de a’ţî
pune în vedere că strălucirea posiţiuneî în care te-aî
afla în caşul când aï putea avea încredere în mine fără
să intrăm în acostă legătură legală, negreşit nu o vei
găsi prin săvîrşirea căsătoriei. Fără îndoială sunt îndes
tul de bogat pentru a’ţî procura tóté mijlócele ce omenesce sunt posibile, pentru a te simţi fericită, căcî feri
cirea Dumitale este fericirea mea, dar gloria, vaza, ce
revarsă în sufletele nóstre, acele simţiri tainice cari în
tocmai unor profume dumnedeescî ne împlîi inima şi ne
îmbată cu miresmele lor, aceste vor lipsi scumpei şi
adorabilei mele ursite, săvîrşind taina căsătoriei. Pe
când dacă încrederea Dumitale nu mî-aî refusa-o, tóté
măririle omenesci ş’ar rëspândi splendorile lor asupra
cercsccî Dumitale fiinţe. Te rog să nu înţelegi rea cu
vintele mele, prin cari eu nici nu voiesc şi nici nu pot
a’ţî cere să rcviî asupra condiţiuneî ce cu fericire am
acceptat'o, pentru-că încă uă dată tóté tronurile lumeî,
tóté splendorile universului, fără Dumneta nu maî preçïuesc în-aintea mea nimic, dar m’aui simţit dator a’ţî
expune aceste consideraţiunî, pentru a putea să te gândescî asupra lor pënë maî este timpul şi te rog, adora
bilul meu angel, să bine-voiescî a te consulta şi cu
muma Dumitale, ca cel maî târdiii mâne seră să-’mî
poţî rëspunde, pentru-ca cu diua de poîmâne să pot
scrie şi atëta sântului scaun de care atârn decisiunca
mea, dacă va fi se rëmânem pe lângă condiţiunea con
venită.
— Am tot audit, rôspunse Zulma, dupë ce Dionysios tăcu, şi vocé-’ï tremura de ciudă, că sunt ritorî
carî prin dulceţa şi măestria limbagiuluî, te fac să (Jicî
că albul, e negru şi negru alb; că rëul e bine şi binele
rëîi — şi nu am credut, dar acum mărturisesc că cu
11*
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multă dreptate vi s’a conferit titlul de marc orator i.l
Bisericei, pentru-că în adevër cuvintele vóstre m’aû pu >
în nedumerire să nu mai sciu dacă amorul e de prefjrit gloriei, sau gloria amorului. Şi îmi vine să cred că
în inima bărbaţilor, gloria, póte si alte pasiuni mai puçin nobile, sunt mal puternice de cât amorul. Şi un
surîs satanic, despreçïuitor trecu pe buzele Zulmeî la
pronunciarea ultimei frase.
— O! nu! nu crede acesta, exclama Dionysius!
Cel puçin în ceea-ce më privesce, te rog în genuclu
să nu aï acestă ideeă, pent.ru-că credinţa mea intimă
din momentul când am vëdut încântă toré-ţî faeîă
este că amorul îe cel mai puternic suveran al lumei şi
că noi nu putem decât să ne supunem luj, adevër pe
care îl recunósce şi nemuritorul Virgiliü printr’acest fru
mos distich : Omnia vincit Amor
et nos cedamus
Amori !
— Adevôrat??? .... exclama cu ironiă Zulma!
„Aş putea paria că Archimandriţiî fac cxcepţiune la accstă regulă, mai adause — şi din ochii sëï tîsnirë ful
gere de mâniă!
— O ! Dumnedeul meu, Dumnedeul meu, cât de
rëu am fost înţeles, îngâna Dionysios şi façïa îî fu in
undată de dóuö şiroe de lacrimi! Apoi el mai mult cădii
de cât së lăsa pe un fotei ; îşi apuca capul între ambele
mâini şi rëraase mai multe minute adîncit în gîndurî,
iar pieptul îî svîcnea cu putere. Zulma römase în piciére
îri-aintea sa si-'l privea cu acea prefăcută indiferinţă
femeâscă ce pare a te respinge pe când te atrage, te
înghiată, pe când te farmecă şi te gonesce în nemărgi
nire pe când te înlănţuesce de fiinţa sa!
Scomotul ce făcu. bătaia orologiului ce sô audi,
erau <Jece ore şi jumëtate, avii de efect d’a întrerupe
meditaţiunea Archimandrituluî.
.

r

325

El îşi ridica capul, apoî së ridica în picidre şi
pironindu-şî privirile ancă umede asupra Zulmeî,
— Nu pentru mine, iţi jur, îî dise, ţî-am espus
consideraţiunile pe cari imensul amor ce mi-aî inspirat,
le-aü sugerat inimeï mele, ci numai pentru Dumnéta,
numai în interesul viitorului Dumitale, de óre-ce însë
cuvintele mele ţi s’au părut că ascund uă hesitare a
sufletului meu, te rog adoratul meu angel, să scusezï
neplăcerea ce espresiunile mele pornite numai din ne
mărginita mea dorinţă pentru fericirea Dumitale ţî-ati
causât! Cat mö privesce, chiar de mane dimineţă voiu
lua tote măsurile pentru ca căsătoria nóstre să sö potă
în cel mai scurt timp săvîrşi!
— Ne-am înţeles, nu-’T a.şa şi me ierţi, angel ado
rat, mai adause? şi vocea sa era aşa de dulce, aşa de
armoniosă că părea uă şoptă a zefirului, sau uă suflare
a unor spirite divine ale aerului!
— Da, sper că nc-am înţeles îngână Zulma şi
braţele sale şi corpul sëü voluptuos avu una din acele
mişcări, vecinice enigme pentru bărbaţi, cari rëscolesc
sufletul, îmbată simţirile şi te atrag cum prăpastia atrage
victima, cum magnetul atrage ferul ! Dionysios fii atras
uă secundă în braţele Zulmeî! Secundă de uă beţiă
Dumnedecscă în care gustă tote deliciile primului sărut.
Apoi Zulma să degajă şi cu accentele naive a le
fecioreî care să teme de a trece peste limita unui amor
cast şi cu lacrimile în ochi îi dise : fugi, fugi, fermecătorule! Dionysios cu inima plină de tóté fericirile, pă
răsi iatacul, coborî treptele şi sô retrase trecend prin
u şei óra mascată, în propria sa locuinţă.
ITT.
V

Zulma remasă singură, se desbrăcâ şi dupe ce.
trase zăvorul la unica uşă ce avea iatacul, së culcă
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Dormi liniscită primul somn, dar pe la orele trei dupé
medul nopţeî se desceptâ plina de spaimă simţind lângă
sine un alt corp care nu era al sëü şi aducendu-şi bine
aminte că pusese zăvorul nu-şi putea da socotéla dacă
era desceptă sau viseză. Pentru a ieşi din ace stă ne
dumerire, ea îşi întinse mâna pe d’asupra capului, lua
uă cutiă de chibrituri ce o pusese pe raescióra d’alăturea si aprinse un chibrit. Care nu îi fii uimirea
când recunoscu pe Silivestru care dormea buşten? Mii
de cugetări îi asediară simianul seu creer femeesc ! Së
întreba cum óre putut’a Călugărul să pötrundä într’uă
odaiă zăvorită? Apoi îi trecii prin gînd că pute tot vi
seză şi că aprinderea luminei chiar era numai vis ! Dar
îl audea pe Cälugör sforăind şi acesta îi încurca jude
cata. Atunci îi veni în minte un basm ce il spusese în
copilăriă una din servitórele ce avusese, uă Româncă
din Oltenia, despre frumósa frumóselor cum o numea
lumea, fata unor bogătaşi ţărani de peste Olt, care tot
alegea nefiindu’i pe plac nici unul dintre nenumeraţii
peţitori ce o ceréü. Causa era că strigoiul îi furase
inima.
Strigoiul era un june strein în sat, logofeţel la
Arendaşul moşiei boereseï ; së numea Florea şi era cu
deosebire frumos şi drăgălaş, însë tóté fetele fugéíi de
el pentru-că ü ieşise numele că era strigoii!. Şi cu tóté
că bietul tênër nu avea nici un defect de cât că nasul
îi era prea subţirel, ceva cam lung şi cocârjat, Părinţii
superstiţioşi ca toţi locuitorii delà ţâră, nu voiau së-’ï
dea fêta şi frumósa frumóselor nu fu chip să-7l ia de
bărbat, cu tóté că-’l iubea la nebuniă, ci căcjîi jertfă
voinţei Părinţilor, cari o măritară cu d’asila cu un vëduv.
ín prima nópte ce urma cununiei, bărbatul după
ce zăvorî uşa, se culca lângă miresă. căreia iiindu-i foc
de urît să întorsese cu facia la perete şi adormise plân-
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gênd. Dèsceptându-sc după primul somn, care nu-’T fii
mirarea şi spaima când în locul bărbatului se vădii lângă
peţitorul refusât de Părinţi, al cărui nas aci se lungea
pftne la uşă, aci se scurta pănă a dispare cu totul diformându-’l într’un chip îngrozitor?
Zulmei âncă i se păru că nasul călugărului să
scurteză din ce în ce; apoi i se parii că începe a se
lungi şi se lungea mereu şi cum era cu facia spre Silivestru, nasul se lungi pănă ajunse să o lovésca in obraz.
Atunci i se făcîi frică, tot corpul începu să-’i tremure
si dete un ţipăt de spaimă! Călugărul se desceptâ şi
luând-’o în venjoselc sale brace,
— pentru-ce te-ai speriat, o ! preu iubita mea po
rumbiţă? o întreba. Ori atât de curênd m'ai uitat, în
cât am ajuns să te sperii de persona mea?
Cu tote că îi audea vocea şi îi cunoscea façîa, cu
tote că la vocea lui, nasul îşi luase proportiunile natu
rale şi prin urmare căuşele spaimei dispăruseră, Zulma. tot tremura! Ast-fel dupé încetarea furtun ei plăplânda trestiă tot se agiteză, tot tremură âncă un órecare timp, pănă îşi regăseşce equilibrul. Ast-fel să întëmplà şi cu Zulnia, care iurşi reveni cu totul în sine
decât numai după-cc Silivestru se dete jos din pat,
aduse uă sticlă de apă de Colonia şi o frecà pela tâm
ple şi pe mâini.
După ce se linisci cu desăvîrşire,
— să te férései, O ! prea iubitul meu Silivestre,
îi dise, de a’mï mai causa uă asemenea spaimă, dacă
nu vrei să mor!
— Văd în adevăr că te-ai speriat grozav cu tote
că nu pricep ce causa de spaimă puté-’ï avea, afară
numai dacă persona mea nu*ţi inspiră frică, în loc do
iubire, disgustul în loc de ataşament.
— Pentru-ce vorbesci aşa, O ! prea iubitul meu,
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datuţ’am óre vre uä pricină cât de neînsemnată ca să-’mî
poţi bănui iubirea şi ataşamentul ? Lipsit’am óre în ceva
recomandaţiunilor şi dorinţelor D-tale ? Ori nu am urmat
cu destulă sânţeniă şi cu destul zel instrucţiunile Dumitale? Respunde, respunde, O! prea iubitul meu, pentru
că de am greşit în ceva să caut a îndrepta greşala, iar
dacă eşti mulţumit de purtarea mea, scutesce-mî te rog
durerea de a audi cuvinte ce sună a adevërate imputări
la urechile mele!
— Recunosc, o! prea iubita mea fetiţă, că ai
urmat cu tact şi cu zel, ancă póte cu prea mult zel,
şi Călugerul apăsa tonul asupra cuvântului, instrucţiu
nile ce în interesul nu numai al meu şi al mamei tale,
dar mai cu semă în interesul tëu ţî-am fost dat şi sunt
nu numai mulţumit, ci şi încântat, acesta însë nu-’mî
explică câtu-şî de puçin spaima grozavă ce încercaşi
când la desceptare aï dat cu ochii de mine; dacă dar
cuvintele mele ţî-aii făcut efectul unei imputări, să-’mî
dai voiă a’ţi spune că nu eu cî logica lucrurilor le face.
In adevër ori-cât de neasceptată, orï-cât dc miraculósá chiar ar fi apariţiunea unei persóne iubite, nu
spaima póte fi cel dintâiîi sentiment al sufletului nostru,
ci mai curând mirarea, bucuria, extazul
Şi vocea Călugărului avea tóté nuanţele, tóté modulaţiunile gelosieî! El tăcii câte-va secunde, apoî,
— Iţi aduci negreşit aminte, o! prea iubita mea
porumbiţă, dise, pentru-că timp forte puoin s’a scurs
de atunci, când me asigurai că më iubescî din tóté
puterile sufletului şi că mô vei iubi în totă viaţa?
O! cu câtă bucuriă, cu ce nesaţiu ascultat’am
dulcile tale expresiunî!
Ce fericire imensă făcuta’i să nască în sufletul meii!
Şi astădî !
— Şi aslăijî ? repeta Zulma care, nu-’şî putea ex
plica acésta ciudată scenă.
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— Astădî.... vădii fericirea mea sburând, pentru-că iubirea ta, simţii, că e aprópe să dispară! Şi
vocea Călugărului era înecată de suspine! Apoi fără
a da timp Zulmeï care rămăsese ca trăsnită la aceste
imputări neasceptate şi nedrepte, de a se desmetici,
el urma: Negreşit nu pot crede că uă óre-care simpatiă
nu mai păstredî şi pentru mine, dar în iubirea mea nemărginită ca spaciurile cerului, nestrămutată ca vecïnicia, avem nebunia să cred că am isbutit să-’mî réalisez
visul fericireî pe care-’l urmăresce de doi-spră-dece aniţ
Da, credem că am isbutit, pentru-că credem să
mă iubeseï cu acea patimă nemărginită cu care te iubesc
eu! Credem: să nu aï nici uă cugetare ascunsă de
mine! Să fi întregă a mea cu corp şi suflet, precum
eu sunt întreg al tău! Desceptă, ca şi în visele tale,
să nu trăescî de cât prin mine, precum eii nu trăiesc
de cât prin tine şi pentru tine! Să iubeseï viaţa chiar
mai puçin de cât pe mine, precum eu cu neasămânare
mai puçin iubesc propria’mï existenţă, de cât te iubesc
pe tine!
Să fi gata la orî-ce sacrificii pănă la crimă chiar
pentru mine, precum eii sunt gata a mă lăpăda de lume
şi chiar de D-deii pentru tine!
Să nu trăescî, cu un cuvent, de cât în mine, pre,cum eii nu am trăit şi nu voiii putea trăi de cât în
tine şi pentru tine!
Iată, ce am credut că voiii isbuti să fac din tine,
pe care te am avut de idol al inimeî mele ancă de când
abia sciai gunguni ! Iată visul nebun pe care-’l credem
reálisát când ascultam dulcile tale asigurări că mă iu
beseï mult şi mă vei iubi în totă viaţa ta!
visul meii de fericire a sburat de
Dar
uă-dată cu amorul tău ! Şi Călugărul pentru cea mai com
plectă stupefacţiune a Zulmeï, începù să plângă cu hohot
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— Dar pentru numele lui D-deii, pentru-ce acesta
desperare ?
Ce aï, O! prea scumpul meu Silvestre? Ce am
făcut, in fine, întreba Zulma?
Ş’apoî cu acea dcosibită intuitiune feminină care
s’ar putea mai corect numi instinct, atât este de pătrundătore, s’ar putea dice de infailibilă, ea înţelese că ceva
grav, extraordinariü să petrece în creeriî Călugărului.
Un fior de frică îî pătrunse inima. Era însă prea slabă
sau prea laşă de a voi să-’l desfidă, de aceea.
— Răspunde, răspunde. O! prea iubitul meu, îî
clise şi liniscesce închietudinea aceleea care te iubesce
mai mult de cât viaţa sa!
Şi ea îj intinsc braçele!
— Cum, nu înţelegi, răspunse Călugărul, îmbrăţişându-o cu furiă, că sunt gelos ca un tigru? Nu în
ţelegi că mă căiesc d’a fi cedat, fie-chiar şi momentan
locul meu lângă drăgălaşul tău sîn lui Dionysios?
Şi totu-şi acesta era şi este încă necesar:
Nu înţelegi dar că miî de săgeţi veninóse îmi stră
pung inima când te şciu numai cu el ! ! O ! cât te iubesc,
cât te iubesc prea iubita mea porumbiţă ! Şi Călugărul
o înneca în sărutări! Apoi după uă tăcere adîncă de
câte-va secunde, Călugărul ca şi când ş’ar fi vorbit
şieşî csclamâ:
O! acestă crudă necesitate cât mă face să sufer!!
Şi ea departe d’a înţelege, nici nu bănueşce pó.te
suferinţele mele!
— Amar te înşeli, O ! prea inbitul meu Silivestre,
răspunse Zulma umplându-1 cu sărutări de foc şi nu
pricep pentru-ce nu mï-aï permite să trimit să se plimbe
pe Domnul Archimandrit?
Dacă ar fi să întreb numai inima mea, m’aî curênd
aşii trimite la toţi dracii nă miiă de Archimandriţî, de
.
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cât să'ţî causez ţie, dulcele meü iubit, uă secundă de
suferinţe !
Şi nu şciu în adevôr pentru-ce nu mi-aï permite
să fac acesta!
— Şi aï face tu acesta fără căinţă şi fără hesitare,
O! prea iubita mea porumbiţă?
. '
— Acesta întrebare më supără pentru-că îmi dovedeşce că am pierdut încrederea ta dulcele meii iubit,
rëspunse Zulma. încercă însë !
Nici uă dată, prea scumpul meu Radule, nu am
vôdut atât de mulţumit, atât de radios pe Silivestru, ca
în urma acestor cuvinte. El îşi cerii miï de scuse cu
aceea voce mâglisitore de plianariot ce semână atât de
mult miorlăitului pisicilor blânde, pentru ne-încrederea
ce dicea că-'î intrase în suflet din causa spaimei ce më
coprinsese la vederea sa, ceea-ce îï rëscolise miï de
bănueli în suflet, că nu-’l maï iubesc şi că iubesc pe
Dionysios.
Cu atât bănuelile mele îmi păreu maï întemeete,
adause, cu cât că’mî era viu în memoriă tonul cu care
şi căi ugerul nu isprăvi frasa ca şi când
vorbei
s’ar fi căit d’a ’î fi scăpat din gură aceste cuvinte.
Apoi, fără a voi să se esplice şi fără a da Zulmeï
timp d’a-’î face vre uă întrebare, continua cu aprindere:
— Nu, nu este timpul pentru acesta! Póte că un
asemenea timp va sosi şi atunci îţi voiţi aduce cu feri
cire aminte, O ! prea drăgălaşa şi frumósa mea fetită,
promisiunea ta. Până atuncî urmeză a fi cât poţi mai
perfectă în rolul ce sórta nóströ ţî-a impus să joci fagiă
cu Archimandritul şi cât më priveşce te asigur că orî-ce
aş au di şi orï-ce aï putea să-’Î clici şi e absolut necesar
să isbuteşcî pănă în fine, prin urmare fă-1 să credă că
îl iubeseï cu risicul chiar că acest rol m’ar face să sufer
creclënd că s’ar putea nasce în sufletul tëü uă óre-care
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simpatii! pentru densul, te asigur clic cit încrederea mea
nu va mai putea prin nimic fi sdruncinatil ! Dar te prcviu
O ! prea drăgălaşa mea, că nici în fundul Iadurilor nu aï
putea scăpa de teribila mea resbunare când aï înşela în
crederea mea! Corpul şi sufletul tëu sunt ale mele, fiinţa
ta întrebă este a mea, precum fiinţa mea întregi! ’ţî-am
jertfit'o încă din momentul când cu preçïul vieţeî mele,
te-am scăpat de la uă morte sigură, eraî atuncî numaî
de trei anï, piea iubita mea;-înţelegi dar că ascept de
la tine să fi gata a face jertfă chïar corpul şi sufletul
tëu, când acesta ţî-aş cere-o pentru-că numai în intere
sul fericircï nóstre aş puté-o cere. — Fă-’l dar pe ma
rele orator «1 Bisericeï së inebunescă de amor, păclescete insë de a face neghiobia a’l iubi insă’ţî. Yisitele
mele nopturne nu îe trebuinţă a le cunóscc nicî Aristea.
Să nupierdî inse nicî uă dată din vedere prea scumpa mea
iubită, că sunt din acei omeni cărora este apropo imposibil
de a le ascunde nu numaî faptele, dar pănă şi cele maî
tainice cugctărî. Pentru marea ta inteligenţă cred de
prisos multe explicaţiunî, më mărginesc numaî a-’ţî
aduce aminte proverbul că „tonul face musica“.
Şi acum clise cu uă voce solemnă, fiind-că a sosit
ora ca să te părăsesc şi pentru-că nu trebue să cunoscî
pe unde am întrat şi prin urmare pe unde voiţi şi pă
răsi splendidul tëu iatac O ! prea frumósa mea, doresc
ca să’ţî complectedî somnul pe care ţi Tarn întrerupt
şi el o ridica în braçele-.’ï de fer cu facilitatea cu care
am ridica un paiü, o puse în pat, scôse apoî din buzu
narul interior al raseî uă cutioră de argint, lua uă mică
bombonă verduiă şi ’î-o oferi, <Jicendu-’î: mănâncă-o,
prea frumósa mea şi în dece minute veî dormi somnul
cel maî liniscit şi dulce!
Iar Zulma respunse :.
— Sunt fericită d’a primi din mâinile tale tot
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ceea-ce vei voi să’mî oferi, luà apoï bombóna şi pe când
o mânca mai adause : totd’auna mă voi ii simţi fericită
să urinez orbesco ordinile şi /nstrucţiile tale, O! prea
dulcele meu Silivestre, pentru-că sunt convinsă, prin
miile de probe ce mï-aï dat că mö iubescî pre cât te
iubesc şi eu şi cu tine viaţa îmî va fi totd’auna dulce
şi pentru tine chiar mórtea o voifi primi cu surisul
pe buze !
Ast-fel vorbi Zulma, O prea scumpul meu Radule,
pe când ziorile cu părul de aur resfirat peste umerit
lor alburii, deschideţi porţile orientali ale dileï, sau dacă
este să fiu deplin corectă, va trebui să clic că, aceste
vorbe eşiră din gura Zulmei suggerate de inima sa în
care uă temere secretă, uă nelinisce din ce în ce eres-.
cendă să născuse la ultimele vorbe ale Călugărului!
Apoï înfortunata supusă de puterea somniferă a
bombónei ce înghiţise, adormi.
IV.
Zulma avii un somn liniscit şi lung. Erau clece
ore când se desceptâ. Ea se dete jos din pat, atinse
nasturele soneriei şi ajutată de fata sa de casă ce se
înfăţişa numai de cât, se îmbrăca. Trecu apoi în sufra
gerie unde Aristea o ascepta deja şi dejunară.
Pe când dejunau, Zulma împărtăşi Aristecï între
ţinerea ce avusese cu Archimandritul în sera precedentă
şi Aristea îî arătă deplina sa mulţumire pentru chipul
cu care se condusese.
Pc Ja un-spră-dece şi jumătate se ridicară de la
. masă şi percurseră rend pe rend tote încăperile ce con
ţinea casele, admirând, icî bunul gust ce presidase la
împărţirea camerelor, din colo mobilele luxóse, tapetele
rari şi tablourile unora dintre cei maî marii măiestri! ce
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le împodobéü, apoi se proprirë în salon, unde puçin în
urma veni şi Dionysios.
— Dar bine aï fost un adevărat fermecător, dise
Aristea adresându-se către acesta.
— Cum aşa?
— Negreşit numai un fermecător putea mobila uă
casă întrcgă cu atâta lux şi cu aşa bun gust într’un
timp atât de scurt, respunsc Aristea!
— Sunt cu deosebire încântat, cucóna mea, că
îmi împărtăşiţi gustul, dar meritul nu este al meu, respunse cu modestia Dionysios, pentru-că eu am cumpërat
casele cu tot ceea-ce se vede şi dar singurul meu me
rit este că âm preferat a cumpëra uă casă montată
aşa cum s6 găsesce, în loc de a cumpëra numai zidurile
şi-’n acésta sunt dator recunoscinţă fratelui Silivestru,
care mi-a dat nu numaï idea, ci şi m’a pus în relaţia
cu un intermediator prin care am putut găsi ocasiunca
să fac acostă bună achisiţiunc; <Jic bună achisiţiune,
pentru-că în adevôr mobilierul, tablourile, trăsurile si
caiî cred că le-am luat cu aprópe pe jumëtate din valórea lor.
Un surîs satanic trecii pe buzele Aristeeï la aceste
cuvinte. Apoi,
— Primiţî sinccrile mele complimente, (lise ea,
pentru deosebita Dumnévóströ şansă, acesta e uă do
vadă că în noua viaţă în care intraţi ve asceptă tote
fericirile, pe care eu vi le doresc din inimă!
Dionysios îî mulţumi cu acea graţiă deosebită care
m'a fost impresionat atât de mult âncă de la prima
vedere. —
După aceea dînsul întrebă pe Aristea dacă are
vre uă sciinţă de la Silivestru când este să sosescă în
capitală, pentru-că ar voi să decidă în unire diua căsă
toriei. Aristea îi spuse că îl ascöptä pentru a treia di.
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Şi ea apoi se retrase în camera sa pretextând uă du
rere de cap. Dionysios renias numai cu Zulma îl împăr
tăşi ca a scris deja Patriarchies dcmiţendu-sc atât din
ordinul călugerieî, cât şi din funcţiunea cu care era
investit Apoi în curs de mat multe ore el nu înceta
d’a *î exprima în cuvinte de foc imensul seu amor, asigurându-o prin vorbele cele mat dulct, că din tóté pute
rile sufletului seu se va sili a o face fericită. Şi nu
mai târdiîi, dupe-cc însera cu totul se retrase.
Ast-fel trecu, O! prea scumpul meu Radule, diua
ce urma instalăreî Zulmeî în propria sa casă, despre
care nici nu aş fi amintit în confesiunea mea, dacă surîsul satanic al Aristecï, nu’mï ar fi dat bănuiala că
dînsa şi cu Silivestru nu fără vre un scop ascuns au
făcut pe Dionysios să cumpere acele şi nu alte case.
Şi nu nfam înşelat, dupe cum în curênd te vet convinge.
Y.
A treia di dupö cum Aristea spusese lut Dionysios
adică în diua de opt Decembre, pe când eram să ne
asedăm la masă, sosi, sau mat corect dis, sö .aröta
şi Silivestru.
De comun acord să şi fixa cjiua căsătoriei pentru
Duminecă 13 Ianuarie lS4y. Erau dar pene la cu
nunia una lună şi cinci dile.
A doua di Dionysios trimise Zulmeî uă pungă cu
una miül de galbent şi cu uă fâşia pe care era scris,
pent r u truss o.
însoţită de Aristea, în curs de câte-va dile, Zulma
îşî cumpera stofele cele mat scumpe, diferite giuvaerun
care de cart ma! de preçiü şi mat artistic lucrate şi
comanda a i sö cose jingeria cea mat fină şi mat bogată
ce găsi în Bucii reset.
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In (Jiua de opt-sprë-deco Decembre, adică dupé
dece dile de când sö fixase diua cununiei. Aristea pro
puse Zulmeï ca să mergă la teatru si densa care de dóuö
luni şi jumötate nu mal fusese, acceptă cu plăcere pro
punerea.
Te pot asigura, O! prea scumpul meu Radule,
că nu cu vre-uă altă intenţiune Zulma s’a dus la teatru,
de cât numai pentru mulţumirea de a audi musica şi
de a vedea piesa, uă altă intenţiune avea însé Aristea.
Trecuse abia câte va secunde dupé ce së asëdarë
în lojă şi cum uă mulţime de binocluri să îiulreptarô
asupra lojei, între cari însë unul o fixa în continuii.
— Sei cine e boerul care te fixéza cu atâta in
teres? o întrebă Aristea.
— Nu, nu’l cunosc!
— Ia privesce-'l şi tu puçin şi spune-’mî cum ţi
se pare.
Mi se pare mal mult trecut, de cât tênër,
dar
— Dar, aşa e că nu e urît?
— Adevërat, are uă înfăţişare imposantă şi uă
fisiognomiă plăcută !
— Este marele vornic Scarlat Romişteanu şi ... .
pare că adastă să 7ţî îndeplinescî uă promisiune ! —
— Cred că acum e prea târdiü sau prea tim
puriu,
— Nici una, nici alta, prea iubita mea, disc Aristea
şi cum mT-aî fost declarat că voinţa mea este şi a ta,
adăst să vedem dacă nu mô înşel în presupunerea ce făcui.
Nu trecurë cincï minute dupë acest dialog şi uşa
lojeï së deschise şi un lacheu tênër întră si întinse
Aristeeî uă epistolă minusculă ş’apoî făcând uă temenea
së făcti nevëdut.
Aristea rupse plicul, citi coprinsul ş’apoî,
■
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— Nu m’am înşelat, clise şi dupé ieşirea din teatru,
vom avea marea cinste, saü mai drept clicênd, tu, O!
prea frumósa mea, vei avea cinstea şi slava de a vedea
la piciórele tale pe unul dintre ceï mai marï boerï aï
Tëreï !
— Dar lipsind d’acasă peste uă ora aşa de în-aintată, nu ne expunem <5re de-a da bănueli lui Dionysios.
— Şi cine ţî-a spus cit trebue să lipsescî d’acasă?
— Atunci nu pricep cum ar putea fi acésta fără
să supërâm şi cu drept cuvent pe Dionysios care negre
şit va afla uă visita aşa de puçin cuviinciósa!
— Multe nu pricepi ancă tu, dar aï timpul şi le
estî ancă tênërà!
veî pricepe
— Dar dacă Dionysios va afla şi este peste pu
tinţă să nu le afle?!
— Nu va afla nimic!
— Fórtc bine, dar Silivestru, sei cât ţîu de mult
la dînsul şi că nu aş fi capabilă sal înşel?!
— Sunt încântată de vorbele tale, O ! prea fru
mósa mea, pentru-că ele dovedesc sau că în realitate
ţiî la dînsul atât de mult pe cât dicï, ceea ce nu póte
de cât să mô bucure, sau că eşti îndestul de fină pen
tru a înţelege că inima femeeî care se simte trebue să
fie ca uă carte închisă cu şepte peceţî, în care tainele
sale vor rëmânea vecînic necitite, vecinie nepëtrunse.
Nu merită numele de femeeă fiinţa ale căreî secrete le
póte afla amantul sau bărbatul.
— Permite-’mî să-’ţî declar că din vorbele Dumitale nu më desluşesc ce trebue să cred şi care trebue
să fie conduita mea faciă cu Silivestru pe care’l iubesc
la nebuniă !
— ’Ţî-am maî spus’o că multe nu înţelegi ancă.....
dar le veî înţelege cu timpul, de uă-camdată îţî aduc
aminte cuvintele tale, că voinţa mea v’a fi ş’a ta !
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Dur când voinţa Dumitale ar fi contraria voin
Şi atunci să inc asculţi, înse contraria nu va H!
Respundcreă o întregii a Dumitale!
Fără-’udo óla, cine a şi dis alt-fel??

Iutórsc pe la un-spră-deco oro şi jumetate acasă,
Aristea concedia pe servitórele ce le asceptase zăvorind
cu scomot în urma lor uşile.
Apoi ambele întrarê în camera Aristeei, unde,
acesta aprinse câte dóue luminări în cele doué cande
labre ce erau înfipte alături de uă frumosă oglindă de
toaletă şi învitâ pe Zulma să-’şi scoţă pălăria, o ajută
să-’şi îndrepteze përuf, ii potrivi rochia care se şifonase
puc.in în trăsură ; îj întinse cutia cu pudră şi îi disc :
Eşti frumosă, eşti în cântă tó re ca cea mai frumosă
din dilele senine ale luneî lui Main, O! prea iubita mea!
Fă-te mai frumosă; fii răpitore, ca cea mai plină
de farmec din acele nopţi misterióse cari ne uimesc
sufletul şi ne fură inimele! Şi dînsa nu înceta d’a potrivi,
a aşeda când uă cută ce i să părea că face rochia, când
nisce peri ce i-sß păreţi revoltaţi in contra graţiei; aci îi
scergea într’uă parte obrazul de pudră pentru-că i sö
părea prea încărcat, aci o făcea să mai pună în altă
parte unde i se năzărea că nu e in de ajuns.
Când i sß păru că totul o bine, Aristea lua dintr’un scrin dóue cutióre, una în mărime ca de dece
şi cea-l-altă ca de dóue-deci şi cinci centimetrii, scóse
dintr’însele trei obiecte de aur de uă frumuseţe incom
parabilă, era uă flore în forma a doue frunde de Viţă
imbinatc, lucrată în briliante de uă strălucire uimitóre,
pe care uă anină în frumosul per al Zulmei; al doilea
obiect era uă broşă în formă de fluture din ale cărui
aripe distinse înţesate cu diamante, smaragdé şi rubine

339

scăpărau ini! de scânteï verdi, roşii, albastre; ’I o aşedâ
la piept. Al treilea obiect erd un colet de mart dia
mante din care së revărsa adevărate valuri de lumină
şi pe care ’il puse la gît.
Ast-fel împodobită,
— Eccë, îl dise apoi cum îmi place să te îmfăcişedî marelui Vornic!
Pic să te îmfaçiçedï şi acesta să nu te mire, ’ţi-am
fost spus ore-când că nu trebuc să te 'mirt de nimic în
lume, căci numai mojicul se miră, pentru-că marele Vor
nic trebuc că în momentele acestea ne asceptă la tine
în iatac!
Zulma eni investită într’uă rochia de catifea negră,
brodată cu bogate fire de aur şi garnită cu fine dantele
de Bruxelles. —
Erau doue-spră-dcce ore şi ceva când Aristea cu
un candclabru în mână, urmată de Zulma, deschise uşa
iatacului. Ea nu sG înşelase. Marele Vornic Romişteanu
stetea tolănit pe un fotoliu aprópe de sobă privind la
focul ce ardea. El se ridica cu grabă în picidre când
uşa Iatacului së deschisG, Aristea dupG-ce îl salută,
— Eccë, îl dise, Cucóne Scarlato, cum sciu să’mî
respectez vorba. Vë recomand, urmă apoi, pe scumpa
mea Zulmă, care ardea de dorinfa d’a face mal de
aprópe cunoscinţa distinsului nostru protector, pentru
a’I manifesta fotă gratitudinea nóströ şi a’l ruga să bine
voiască a nu ne retrage înalta sa protecţiune nici
pe viitor.
Marele vornic era un bărbat înalt, cu umeri largi,
cu peptul desvoltat, de şi în verstă, era încă frumos.
Purta barba întregă care era negră, ici colea nuanţiată cu câte-va fire argintii. Ochii îl eraţi negrii,
nasul grecesc, fruntea puţin cam îngustă, gura proporţionată, dar buzele îl erai! grosc, sensuale. El se ridică
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cu multa graţia dupó fotel şi luând mâna ce Zulma ît
întinse, ’î o săruta cu pasiune,
apoj,
— Tarta-mi* te rog, încântătore Damicelă. îl dise,
dacă mö presint în cuibul Dumitale înflorit, ca furii,
nóptea şi pe ascuns. Cu tot curajul şi nemărginitul
amor ce simt pentru Dnmneta, nu aş fi avut acestă
cutezanţă dacă prea iubita Dumne-vostră mumă nu m’ar
fi convins că în relaţiunile în cari vë găsiţi, nicăirî în
tâlnirea nôstrë nu putea fi mai tainică şi mat sigură ca
în aceste case cart m’aft vëdut născând şi cart posed
intrări secrete cunoscute numai aceluia care s’ar fi sim
ţit fericit de a vi le putea dărui, dar care neputendu-o
face a trebuit să se mulţumescă a le vinde pe un preçiü
ridicul sciind-că së cumperă pentru Dumné-vôstrë, prea
frumósa stăpână a inimet sale.

'

înţelegi, O ! prea scumpul meu Radule, că pentru
Zulma cuvintele marelui vornic furë uă uimitóre revelaţiune !
Aşa-dar ea nu se înşelase în presupunerea că
Aristea şi cu Silivestru contribuiserë la achisiţiunea ca
selor, cu ce scop însë? Óre uumaï cu acela de aputea
introduce lângă dînsa în secret pe marele vornic, sau
că aceste fiinţe de cari începuse a avea uă frică din ce
în ce mat pronunciată, urmâréîi şi alte scopuri ascunse?
Judecata sa nu-’I putea da nici uă lămurire în
acele momente şi infortunata, cu totă presenţa de spirit
ce poseda, rëmase, la ultimele cuvinte ale marelui vor
nic deconcertată, confusă, încât cuvintele îï lipsirë pen
tru a rëspunde ceva.
Dar Aristea era aci,
— Fie-mea şi eu ne simţim cu totul fericite d’a
vë, putea dovedi întregul nostru devotament şi totă re-
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cunoştinţa ce vë păstram, pentru tot ceea-ce aţt făciit
pentru noi, (lise ca, apoi întorcendu-se cätrö Zulma,
— Nu este aşa, prea iubita mea, că cuconu Scar
iat póte compta pe întréga nóstró recunoştinţă?
— Fără îndoială, rëspunse într’un chip machinal
Zulma, me simt prea fericită, prea onorată de fericirea
ce Cuconul Scarlat îmi procură de a’l putea asigura de
întréga mea recunoştinţă pentru câte vöd că a făcut
pentru mine şi îl rog a primi tote mulţumirile mele şi
dînsa asecjêndu-së pe un fotoliu indica marelui vornic
cu un gest plin de graţiă un altu în apropiere — si
apoi, — faccţi-’mt vë rog plăcerea îi dise, d’a ocupa
loc în acest cuib, imflorit prin deosibita Dumué-Vôstrë
bunăvoinţă.
Espresiunile sale alese şi accentele mïerôse a le
voce! sale, contrastau inse intr’un mod ciudat cu intréga
sa infăoişare. Pe cât cuvintele îi erau de măgulitore,
pe atât ţinuta sa era de reservată, aş putea dice indi
ferenta şi chiar glacială. Pe când marele Yornic ocupa
locul ce i se indicase, ïar tônëra femceă gusta uă tai
nică plăcere citind pe faeîa sa nemulţumirea, aş putea
dice disperarea acestei primiri glaciale, Aristea părăsi
pe nesimţite iatacul.
S’a dis, O! prea scumpul meu Radule, că inima
fcmeei este un abis insondabil; pentru cea mai mare
parte din bărbaţi aş adăoga eu“.
Remasă numai cu Romişteanu, Zulma avii una din
acele mişcărî interiore cari rëmâind ne înţelese pentru
cea maî mare parte dintre bărbaţî, fac a së crede că
femeea este inconsecuentă, capriciosă, falsă, ingrată!
Eră uă mişcare complexă a maî multor sentimente,
quintesenţa aş putea dice a ciudeî, indignaţiuneî şi ureî
ce îî revoltase cele maî secrete fibre ale inirneî! Cura,
îşi dicea ea, sunt eu uă păpuşă pe care mumă mea cu
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drept să o potă arunca în braçele celui din tâifi venit?
Cum, să fiu eu menită de a servi plăcerilor tuturor ace
lora al căror aur tentedă nisce fiinţe venale ca mumă
mea şi Silivestru ? Căci pentru uă clipă, uă radă de
lumină pëtrunse-se în creeriï sëï făcendu-o să zărdscă
în purtarea Aristeeî şi în preconisatul amor al CälugÖruluî acelaşi mobil impur, venalitatea, — şi-’n sufletul’
sëü focul acestor sentimente comprimate, un moment
eră gata să facă a sbucni trăsnetul, dacă uă scânteeă
din afară ar fi venit să-’l aprindă.
Acestă scânteeă së putea produce printr’un cuvent
nesocotit, printr’uă simplă mişcare necuviinciosă din
partea lui Romişteanu; dar el avii uă ţinută reservată,
plină de tact, aş putea dice de delicateţă şi nici uă
vorbă, nici un gest, nu aduse aminte Zulmeî causa
pentru-care dînsul se găsea în iatacul eî.
Atunci printr’una din acele porniri sufle!esc! pe
cari observatorii superficiali le adscriu spiritului de contradicţiă al femeeï, iar eu le cred proprii fiinţelor debile,
nervöse, de a se revolta contra a tot ce li se pare im
punere, volniciă şi de-a rëspundo cu generositate celor
mai neînsemnate preveninţe şi îndatoriri ce li së fac,
Zulma găsi destulă forţă în sine pentru a'şi deschide
braçele marelui Yornic, dupë ce mai ântâiu îl disperase
prin in diferi nţa şi prin rëccla purtăreî sale.
Ast-fel dobêndi Romişteanu Savorile tinerei femei,
pe cari ea însă-şi cu uă oră în-ainte era ferm decisă a i
le refusa, trebue însë, în interesul verităţei, së spun că
în acele momente, în sufletul eî së oglindea trecutul
sëü recent, în care zărea desemnându-se figura aceluia
ce îi trădase religiunea inimei şi că în mintea sa de
femeeă îşi dicea că totuşi are dreptate Aristea: că ori
trebue să te bucuri înşelând pe bărbaţi, ori trebue să
plângi înşelată de ei.“ —
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Şi dînsa credea a’s! fi ales primul dintre aceste
rolurî, fara síi pótá înţelege că. nu fa cea alt de cât a
aluneca din ce în ce mai mult pe clina prăpastie! unde
o îinpingeu Căi ugerul şi Aristea, car! îs! urm are îi cu
un zel demn de uă causă ma! bună, scopul pe atât de
infernal, pe cât era de nepătruns pentru infortunata.—
Ast-fel fură circumstanţele fatal! prin car! a trecut
aceea care îţî scrie rugândute cu lacrimi, o! prea scumpul
meu iubit, să cumpănesc! totul cu minuţiositate şi să
nu te grăbesc! a o condemna, pentru a fi scutit de pă
rerea de răii, când te vei convinge dupé cum sper, din
urmarea aceste! confesiuni, că nie! une! fiinţe omenesc!
nu’! ar fi fost posibile, în locul Zulmeï, a evita abisul
Atât de cu măestriă
în care dînsa fti rostogolită,
fostu-’îau ascunse în calea sa, sub fior!, cursele infame
ce i se întinsese.
Dar să nu anticip asupra celor ce urmedă! Citcsce,
citescc, o! prea scumpul meu Radule şi nu reţine nobila
ta inimă în a sa compătimire pentru cruda sortă a Zul
meï tale care te adoră pene Ia idolatriă şi te va idolatra
pănă la mormânt, orî-care ar putea fi decisiunea ce tu
a! lua-o în privinţa eï!
După trecerea de aprópe dóuö ore de când Zulma
rămăsese numaï cu Romişteanu, acesta î! exprima do
rinţa de a să retrage pentru care scop o rugă să avertisede pe Aristea dorind a’! dice nópte bună. Zulma
trecu în camera Avistce! şi în câte-va momente ambele
feme! se reîntorseră, Romişteanu însă nu ma! era în
budoar.*)
*) Budoir, citescc budoar, cuvent francez, însemnă uă odaia
ma! mică decât cele-l-altc şi care face parte din încăperile une!
feme! elegante. Avem încetăţenit îu limbă, cu aceeşî însemnare
şi cuvântul iatac. No! am întrebuinţat ambii termeni.
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— Së vede, dise Aristea, că marele vornic ţine
să nu cunóscem minunatul secret al acestor case.
— Destul de rëu, rëspunse cu amărăciune tênëra
femeeă şi trebue să mărturisesc, mai adause, că nu me
adăstam tocmai delà uă personă aşa de sus pusă, la
atâta lipsă de delicateţă!
Şi frumoşii sëï obraji pälirö sub fiorul indignaţiuneï ce îi coprinsese sufletul. Buclele sale tremurau şi
din ochiï sëï aprins! ţîşneu fulgere de ciudă şi de mâniă!
— Nu te grăbi, o! prea frumósa mea, îî clise
Aristea căreia nu-’î scăpă neobservată acesta transformaţiune, de a’î condemna purtarea, căci cine scie clacă
nu grave consideraţiunî ’ï a impus’o. In tot caşul cer
delà tine cu seriositate să rëmâï deplin liniscită, să nu-’î
refusî cumva nôuë întâlniri dacă ş’ar exprima dorinţa
şi së te paclescî ca de foc de douë lucruri: de a’l face
să pricepă că a’î fi supöratä şi de a vorbi vre uă dată
cu Silivestru, care nu trebue nici să bănuescă relaţiile
dintre voi, despre dînsul.
Pentru cel măi mare interes al tëu îţi cer acésta
şi o pretind chiar!
— Nicî un fel de consideraţiune, replică cu brusclieţă Zulma, n’a scusat veri uă-dată şi nu va scusa
nici când uă lipsă de delicateţă, ca să nu clic de bunăcuviinţă, dar fiind-că Dumnéta pretindî să nu-’T arôt
nici uă nemulţumire, îţi promit că aşa voiu face. Şi
acum să-’mî dai voiă prea iubita mea mamă, a’ţî dice
nópte bună, căci pic de somn şi dînsa o îmbrăoişă,
Aristea îi íntórse cu uzură îmbrăţişarea, apoi o părăsi
retrăgendu-se în camera sa.
Remasă singură, Zulma dupë ce puse zăvorul la
uşă, începîi a se plimba cu furiă şi a’şî frânge mâinile
de ciudă, dând curs liber mănicl ce o sufoca şi vërsându-şi tot focul pe sine înăşî.
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Era nc împăcata în sufletul seu şi nu-’şî putea
ïerta uşurinţa ce avusese façïâ cu marele Yornic, pentru-că nu-’şî putea explica purtarea acestuia de cât ca
uă dovadănemincinósa a dispreçïuluï ce avea pentru dînsa!
Acestă cugetare îi strînse inima de durere şi îî
stórse lacrimi amare! Nu doră că în inima sa păstra
un loc mai deosebit pentru marele Yornic, căci adevërul
vorbind, singura fiinţă pentru-care Zulma simţea symdupé ce sö arötase
pathiă eră Dionysios, dar
a’î
atât de fericit de-a obţine favorile sale
respunde cu dispreçïu, acesta i sô părea ceva grozav,
nesuferit şi neaudit! Şi-’n paroxismul necazului, ce o
stăpânea, budele sale îngânau satanica axiomă a Aristeeî : ori trebue să te bucuri înşelând pe bărbaţi, ori
trebue să plângi înşelată de eî !
— Da, plâng, urmă dupé uă secundă de întreruapoi exclama cu óre-care tăriă: O! Cucóne,
pere
Cucóne Scarlate, cât de scump îmi................................
un scomot ca acela ce produce deschiderea unei uşi
şi care venea din spre direcţia patului, îï tiiiâ vorba.
Ea îşî îndreptă abîa privirea în acea parte şi vödíi cu
mirare că peretele s6 divide în done părţi şi marele
vornic aparii în dosul unei uşî pe care o închise.
El păşi doue trepte şi sé coborî în budoar, cu
surîsul pe bucle.
Peretele sö închise ca prin farmec în urma sa.
— Cât de scump îmi .... eşti! Cu aceste vorbe
Zulma care îşî recăpăta totă présenta de spirit îşî com
plectă frasa.
— Më simţ prea fericit de uă mărturisire pe cât
de ncasceptată, pe atât de dulce inimeî mele, rëspunse
Romiştcanu şi dacă regret ceva, este că nu te-aî îndurat
a consimţi să-'mî procuri nemărginita fericire ce simţ,
nunumaî pentru nisce restimpurî hotărîte şi scurte, dar
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pentru tófcil viaţa, ci aï preferit în locul meü pe un strein
ale cărui obiceiuri si crcscere, cine scie daca nu te vor
face nefericită! Şi cu tote aceste, te rugasem să-'inî
acordi mâna! Te rugasem să primesc! a fi stăpâna
vieţe! mele/
— Nu ine învinovăţi, ca să nu fi nedrept, î! röspunse Zulma şi ea era aprópe síi-’! măr tu reşcă că nu
din propria sa voinţă «alesese pe Dionysios.
— Departe de mine idea d’a te învinovăţi, o în
trerupse Romişteanu, pentru-că iniine! nu |>utem impune
şi sciu, mï-aï fost scris cât îl iubesc! şi pe mine nici
nu me cunoscé-ï.
— Aşa e, replică cu dulceţă Zulma, pe care ul
timele cuvinte ale marelui Vornic o rechemare la reali
tate. Vö promit ínsö adăogă că mulţumirea ce o simt
în societatea Dumné-vóstre, voit! căta să o am pe cât
ma! des îmi va fi posibil !
— Şi eu îţi jur, prea frumósa mea stăpână, că
nu mö voiţi codi nici uă dată a’ţ! îndeplini or! ce dorinţă
mi-a! putea exprima chiar cu risicul vieţe! mele, atât
de mult îm! eşti de scumpă; atât de mult te iubesc!
— M’aş simţi prea fericită să pot crede acesta,
dar .... îmi vet! permite a v6 declara că me îndoiesc!
— Te îndoiesc!? cuvintele mele dar nu au nie! un
preçiü în-aintea Dumné-vóstre? Acesta, me atinge forte
dureros !
— Cu totul din contra! Cuvintele Dumné-vóstre
au cea ma! mare valóre pentru mine, dar sunt lucruri
pe car! nu le înţeleg şi a căror lămurire mi* tem aVö
o cere, pentru a nu întâmpina un refus sdrobitor!
— Un refus din partea mea, pentru uă lămurire!!!
Dar acesta ar fi culmea baseţeî şi numai gîndul că o
asemenea închipuire v’aţ! putut face de mine, îm! causeda uă inexprimabilă durere!
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— Aşa dar pot să sper că..................
— Să ordoni şi sunt gata a’ţt da nu numai tóté
lămuririle, dar sper a te şi convinge că nu póte fi sa
crificiu pe care nu aş fi dispus al aduce prea frumósei
mele stăpâne.
— Mă simt cu totul fericită de bunăvoinţa ce’mt
arătaţi şi vă asigur că mă voi ii sei reţine ca să abused
pe cât să va putea mat puçin.
— Din potrivă, te rog să abusedî cât să póte mat
mult ''pentru ahnt da ocasia să’ţt pot dovedi cât mat
des posibil, ce nemărginită este iubirea ce vă păstred!
— Şi nu vă temeţi că aş putea chiar de acum
să încep a pune bună-voinţa D-vostră la uă prea grea
încercare?
— Din potrivă o doresc din totă inima şi vă aduc
chiar aminte de proverbul care dice că ce poţi bice a<Jî,
nici uă dată să nu laşi pe mâine!
— Cuvintele Dumnevostră atât de nobile îmi dau
curajul, mă îndemnă, să vă cer dac uă lămurire şi vă
pot asigura că delà respunsul ce îmi veţi da depinde
ca ort-ce îndoială să dispară din inima şi mintea mea!
— Mă voiîi simţi forte fericit de-a vă putea da
uă dovadă imediată de imensul amor ce mî-aţt insuflat !
— Cum va trebui să’mt explic că pe când mă
reintorcém însoçitâ de mumă-mca, Dumne-vostră nu mat
eraţt în tatac şi cum să face că pe când eram convinsă
că eraţt plecat, plecare neînţelesă şi care m’a atins ne
plăcut, trebue să o mărturesc, Dumne-vostră eraţt aci,
nevădut, în asceptare de-a surprinde tainele inimet mele?
— Lămurirea este forte uşoră, o ! prea frumosă
mea stăpână şi sunt cu deosebire mulţumit, că cu risicul do-a trece pentru un minut în ochit Dumitale, de
un grosolan, am surprins, graţiă noroeóset mele înspriraţiunt, uă mărturisire care mă fiice cel mat fericit din
tre óment !
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Eccë explicarea : Când am vândut aceste case,
prea iubita Dumitale mumii dupe ce m’a convins că sG
cumpörä pentru Dumnéta şi dupë ce a aflat că casele
posed intrări secrete, între alte condiţiunî pe cari găsesc
de prisos a le aminti, pentru a obţine delà Dumnévóströ pentru mine favórea de care më bucur în mo
mentele acestea, mi-a împus şi pe aceea de a yG pă
răsi la plecare în modul pucin cuviincios pe cum am
urmat, pe când Dumnéta te vei găsi dusă a o chema.
YG asigur, încântătorea mea stăpână, că am com
bătut cu t0tă puterea logicei acostă fatală condiţiune şi
cu tote că amorul meu să exalta cu cat găsem că acestă
nenorocită condiţiune este mai inacceptabilă, cu tote că
muma Dumitale invoca nisce argumente specióse ca
acela că numai uă purtare pucin delicată din partea
mea, te-ar putea feri de a prinde slăbiciune de mine
şi prin urmare că numai acceptând acestă condiţiune,
Dumnéeï consimţea de a mijloci la realisarea dorinţei
ce adese şi cu mare insistenţă io manifestasem, totu-şi
eram decis să renunţ, mai cu rend la fericirea mea, de
cât să accept uă condiţiune care më înjosea în proprii
mei ochi şi eram gata a’ï arëta acest refus, dacă uă
inspiraţiune fericită nu m'ar fi ajutat să înconjur acestă
dificultate.
Étë ce mi-am dis: părăsind ca un bădăran iatacul
voiu fi îndeplinit condiţiunea ce mi së impune, dar cine
më popresce ca în dosul uşcî secrete së adăst pënë ce
voiu audi că şi Aristea a plecat şi atunci puté-m’ar ceva
propri de a më reîntôrce şi de a’mi cere scuse delà
prea frumósa mea stăpână, când acésta nu întră în condiţiunea ce mi se împune?
Negreşit că nu !
Ast-fel raţionând, am declarat mumei Dumitale că
primesc condiţiunea şi trebue să mărturisesc că Dumnéeï
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s'a arătat forte încântată pentru că dicea, că în acest
chip e sigură că liniscea Dumitale nu va fi turburată,
prin urinare nu vede nici un pericol d’a contribui la
realisarea dorinţei mele!
Ecce, prea frumósa mea stăpână, causa care m’a
făcut să joc pentru un moment rolul unui dosăvîrşit bă
dăran. rol înse care în acelaşi timp mi-a procurat pe
neasceptate cea mal rară fericire ce pete simţi un mu
ritor, aceea d’a aurii din gura fiinţei adorate uă mărtu
risire sinceră şi spontanea, că amorul seu este împărtăşit!
— „Eşti nobil şi mare, nobilul meu protector,
exclama Zulma cu entusiasm, când ultimele cuvinte fur#
pronunciate de Romiştcanu, apoi printr’una din acele
mişcări magice al căror secret este una din puterile femeeî,
ca îşi deschise cu uă incomparabilă graţia braçele-’ï de
crin, atrase la sine pe marele Vornic şi-’l acoperi cu miî
de sărutări focóse, nebune, turbate!
•
Erau aprópe orele cinci spre dimineţă când Romişteanu dupé ce primi învoirea Zulmeî d’a o mai putea
şi pe viitor cerceta şi dupé ce o făcii să-’î promită de
a’l avertisa despre momentul când Aristea sé va fi culcat
şi dînsa va fi rămas singură, prin darea unui semnal,
al cărui secret ’il arăta, puind mâna într’un chip par
ticular pe. una din florile tapetului, peretele să di vida
şi el sc retrase, cu bucuria în inimă şi cu satisfacţia
în spirit.
V
Ast-fel sö fini, o ! prea scumpul meu Radule, acesta
visita nopturnă pregătită de Aristea şi Silivestru cu nisce
intenţiunî satanice, de cari voiu vorbi la locul cuvenit
şi a cărei résultat imediat pentru Zulma fii acela de a
suggéra spiritului seu neliniscit, idea de a face un studiu .
comparativ între cei trei bărbaţi pe cari sórta îî pusese
în drumul sëü.
Pe Silivestru îl găsea de un bădăran desévîrsit;
î
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îl credea mişel, hypocrit. şi periculos. Ii recunoscea uă
energii! sălbatică şi avea uă frică atât de mare de dînsul,
în cât îî lipsea curajul de a se gîndi măcar, dacă nu
cumva ar fi posibil să găsescă mijlocul de a să scăpa
de tirania lui şi a Aristeeï, lucru ce adese ori îl dorea.
Pe Romişteanu îl găsea bine crescut, cum sunt
toţi adevăraţii Boieri români, delicat, mândru şi plin de
sentimente nobile, superior lui Silivestru pe cât aurul
e superior ferului, dar îl credea slab, fără nici uă energiă şi dacă ar fi atêrnat numai de sine a’şi lega sorta
cu dînsul, ar fi fă cut1 o fără părere de rău dar şi fără
entusinsm, în convinoţiunea, că s’ar fi iubit unul pe al
tul cu acel amor imens şi uno-orî pasionat, însă totd’auna incomplect, care sufere inconsecinţele reciproce
şi nu’şî aduce aminte de fiinţa iubită, de cât atunci,
când dorinţele cărnei
’î-o pretinde!
In acostă judecată să şi află causa care a făcut’o să
depărtede din cugetarea sa idea ce adese ori avusese
de-a cere protecţiunea marelui Yornic contra lui Sili
vestru şi Aristeeï, necreclendu-’l în destul de superior
pentru a;î putea desveü tote ranci o sufletului său, nici
îndestul de energic, pentru a o putea apăra la trebuinţă
contra monştrilor sub a căror putere să găsea; şi în
acesta nu s'a înşelat infortunata, după cum te vei con
vinge din urmarea acestei confesiuni.
— Cu totul alt-fel găsea Zulma pe Dionysios. De
uă delicateţă excesivă, de uă afabilitate incomparabilă,
de uă inteliginţă vastă, şi de uă energiă luminată, în
ochii săi,' superior lui Romişteanu, pe cât acesta era
superior lui Silivestru, ea recunoscea intr'însul una din
acele personalităţi deosebite, rari în timp, carii fac glo
ria genului omenesc şi par a fi menite să représente
pe simianul nostru glob, concentrate în sine, tóté cualităţile şi tóté splendorile spiritului şî inimei!
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Inspirându-] delà prima vedere nă ore-care sympathiă, care cu fie-ce ora mergea crescând, inima eî
tresări de uă bucuria fără nume, imensă, necunoscută
pönö atunci, când începu, cunoscendu-’l, să credă că
căsătoria sa cu dînsul, preconisată de Sili vostru şi Aristea, ar putea deveni nu mima! un simulacru, dupö cum
frica ’ï-o înfaçisa, ci uă realitate şi dînsa ascepta con
sumarea acestui act, ca rcalisarea fericire! cele! ma!
desăvîrşite la care nă fiinţă omcnescă pete aspira, pentru-că amorul Iu! Dionysios întrunea nu numai tote în
suşirile une! pasiuni terestre, dar röspändea asupra ti
nere! feme! şi acea suflare de uă viaţă ce rés că, indefinisabilă care singură mima! îl face complect şi fără fine
dându-’î caracterul inmutabilităţeî, a căre! divină emanaţiune este!
Dar pentru-cc óre spiritul meu să complace în
amintirea une! fiinţe dispărute de mult dupe acest bul
găre de noroiii numit de uni! glob terestru, de alţi!
vale a plângerilor şi de ce! ma! mult! uă lume misera-'
bilă? Şi pentru-cc orc inima mea tresare şi ochii mei
versă lacrimi amare în abundanţă la roşu venirea lui ?
Urmarea aceste! confesiuni îţ! va respunde desvelindutî focul nestins şi rana vecînic deschisă ce consumă
sufletul meu !
Citesce, citesce dar, o! prea scumpul meii Kadule,
şi permite, te rog, infortunate! tale Zulme să verse în
sínül töft iubit amarul söü plâns, căc! multe şi mar! pot
fi durerile lume!, dar nu este durere atât de mare ca
durerea cî!
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XXVI.
Daruri primite de Zulma in sërbàtorï şi la anul
nou. Buchetul miraculos. Visul lui Dionysios.
I.
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ÏJI impui dintre prima visita, nopturnă a lui
ra Komişteanu si 13 Ianuarie, pentru-când
% era fixe ta diua căsătoriei, Zulma, dupe
cum uşor săpote înţelege din cele relatatepene acum, îl petrecu, diua cu Aristea saü

*
Dionysios care pöne sera târdiu, între 10—11,
jsSTifclr orele obicinuite a-le culcărei, era nelipsit
ig[j|LjH de lângă dînsa, nesăţurându-sö a o admira
şi a’T vorbi de imensul seu amor, feliei tându-se de apropierea dileî celei mai fericite
V*
a vieţei sale, diua căsătorie! lor; iar ndptea cu Romişteanu, când dorinţa de a fi singură, saü trebuinţa rëpausuluî fâcendu-se prea mult simţită, nu îi impunea
să se reţină de a da semnalul convenit.
In tot acest spacifi de timp, Silivestru nu sô arôtà
nici uă singură dată, ceea-ce causa nu mică mirare
tinere! femei, care nu scia ceea-ce a aflat numai mult
ma! târdiu, că dînsul-se găsea pe Ia diferite mănăstiri în
chinate, substituind pe Dionysios în misiunea de a strîngeîn numele şi cu autorisaţiunea sa, de pe la egumenit
12
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acelor mănăstiri, veniturile neexpediate la sântele locuri
pe cinci ani din urmă, misiune pe care călugărul o
împlini spre cea maî complectă satisfacţiune a Archimandrituluï, care, încredător, nobil şi bun cum era,
negreşit nu putea presupune scopul infernal ce dînsul
îl urmărea.
Dar să continuu pentru a’ţî relata tot ceea-ce crecl
că ar putea să te înteresede şi în aceésî vreme să facă
lumină în acest spaciîi de timp.
Marele vornic îşi urma cu asiduitate visitele nopturne, spre cea maî deplină satisfacţiune a AristeeT care
nu înceta, înformându-së despre ' acesta, a recomanda
Zulmcî să-’şî dea tóté silinţele d’a să face stăpână pe
inima sa, împlându-o de laude, când din răspunsurile
sale, i së părea că amorul acestuia pentru dînsa, ora în
crescere şi dojenindu-o când i se părea din contră, pentru-că acesta o adscria lipsei de tact sau impasibilităţeî
tinerei femei, scăderi însemnate pe cari căuta prin tot
felul de consilii şă le combată, pentru-că dicea că prin
tact şi hărniciă simplii soldaţi s'aîi ridicat penă la cea
maî în-altă treptă a Domniei, concistând ţerî şi bogăţii ;
iar lipsa de tact şi impasibilitatea a făcut pe mari Po
tentaţi de a pierde penă şi din posesiunile remase lor
de moscenire!
şi femeea care se simte negreşit va înţelege că menirea eï nu este de a pierde,
cî de a concistâ şi tot a coiicistâ !
— Şi pentrru tine, să nu uiţi acesta, îi dise cu
un ton maî aspru de imputare Aristea, în una din seri
când Zulma îî arëtase că prea marea oboselă o făcuse
în doue nopţi consecutive să nu potă primi pe marele
vornic, să nu uiţi, clic, acesta, că pentru tine, concistâ
lui Homişteanu pote équivalu cu concistâ unui Imperiu
pentru un soldat fericit! "
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Zulma vrênd-nevrênd îsï conforma din ce în ce
mai mult, purtarea acestor; sfaturi şi resultatul fii dintre
cele mai splendide.
Sărbătorile Crăciunului cart sosire în aceste îm
prejurări şi apoi anul nou, îi dovedire cu prisos că marele
vornic era cu desăvîrşirc cădut în lanţurile sale.
In adevör a treia di dupe Crăciun, Zulma primi
prin Aristea, care era nebună de bucuriă, una dintre
cele mai strălucite dovecjî de amorul lui Romişteanu.
El îi trimise daruri, în giuvaerurî şi stofe precióse în valóre de peste doue mii galbeni.
Iar în diua de anul noii îî trimise într’un plic
actul de donaţiune al moşiei Fundurile, pe careî-o dăruia
de veci şi al cărei venit anual atingea suma de cinci
sute galbeni.
Tenera femeeă aducendu’şî aminte de primele pro
puneri ale marelui vornic, nu sö putea îndestul mira
şi nu-şî putea explica aceste considerabile liberalităţi,
Aristea însô îï dise într’un chip sentenţios, că realitatea .
întrece totd’auna promissiunile, când amorul este în
crescere şi din contra, nici promisiunea nu sö réalisa când.
amorul a dispărut sau este în descrescere.
Poţi dar fi nu numai liniscită fata mea, ci mândră
chiar, căci aï concistat apropo definitiv pe marele vornici'
— Cum, apropo definitiv, întreba Zulma, căreia
i să părea că Romişteanu făcuse deja prea mari sacrificie pentru dînsa, în cât să-’î mai potă rômânea în spirit
cea mai mică umbră de îndoelă că nu ar iubi-o la
nebuniă şi că ar putea să-'i refuse ceva?
— Da, prea iubita mea, răspunse cu fiueţă Aristea
aprópe definitiv şi sö sperăm că nu e departe diua în
cară nu ’ţî va putea retusa nimic, precum sclavul nu
pote refusa nimic stăpânului söü şi acesta va fi fără.
îndodlă dacă vei căuta totd’auna a mö înţelege şi te vel
12*
sili a urma sfaturile mele!
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— Aşa dar astâcjT Dumnéta eredi, reflecta eu orecare ciudă Zulina, că aş putea cere ceva ce Romiştonnu
ar putea să-’m! refuse?
Efi îţi mărturcsc că asa ceva nu pot crede !
— Est! prea presumţiosă prea iubita mea copilă,
rôspunse Aristea şi te previn să te fereseï ca de foc de
a5! pune dupe acum la prea. mare încercare amorul sëîi
pentru tine, pentru-că el nefiind în destul de puternic
ar putea să aibă sórta acelor edificii de ocasiă pe cari
a doua di, dupe ce au servit la trebuinţa pentru car!
ati fost ridicate, constructori! eî însis! le dărîmă fără
părere de reti şi fără hesitareî
Yeî sei însă acest lucru că va veni dina în care
îţ! vei exprima dorinţa de a locui în casele salo din
Batiste şi când îţ! va împlini acostă dorinţă, atuncî ve!
putea fi deplin sigură că marele vornic va fi devenit
cu trup şi suflet sclavul tëü. Acel timp este ceva cam
departe, fie-ce di îl va apropia însë dacă, ancă uă-dată
îţi repet, ve! sei să më înţeleg! şi să me ascult!. —
Acesta scurtă convorbire aţîţâ în gradul cel ma!
în-alt curiositatea, în sufletul Zuluié! de a cunósce cău
şele cari ar fi atât de seriöse ca să’l potă constrînge
pe Romişteanu de a’! refusa uă cerere pe atât de neîn■ semnată, pe cât o credea uşor de împlinit, ca aceea de
a accede să locucscă nisce case, când el făcuse sacrificie cu mult ma! considerabile pentru dînsa ; ea së pădi
însë de-a lăsa pe Aristea să-5! pătrundă cugetarea, de
téma să. nu-5! facă nouë împutărî.
De altmintrea sórta e! neîmpăcată era să-5! satis
facă mai .curend de cât să putea ascepta, curiosiţate-5!
nebună, dupë cum te ve! încredinţa, o! prea scumpul
meu Radule, când îţ! voiü scrie istoria une! case. Dar
să revin Ia convorbirea cu Aristea.
Zulma' î! dise :

;
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Din cjiua când ţî-am promis că voinţa Dumitale
va ii .şi a mea, sper, prea iubita mea mamă, că te-aî
convins că am urmat cu zel şi punctualitate voinţei
Dumitale.
— Da, da şi sunt forte mulţumită şi cred că şi
tu eşti mulţumită, fata mea!
— Fără-’ndoelă că nu pot fi de cât mulţumită,
înse uă 6re-care nelinisce, uă óre-care temă trebuc să
mărturisesc că ine stăpânesce!
— Uă nelinisce, uă temă?? ia să audim!
— Este că adeseori ine întreb dacă prea iubitul
meii 8ilivest.ru ar afla relaţiile mele, cu marele vornic,
ce m’aş face? Şi chiar Dionvsios, — hasardul are atâtea
jocuri neprevëdute, întêmplându-se să afle ori una or
alta din aceste legături, care ar fi resultatul? Fără
îndoelă că ar rupe uă căsătoriă delà care ascepta feri
cirea şi care nu ’iar procura de cât cea mai tristă
desilusiă?
— Ţî-am mai spus uădată şi îţi mai repet şi acum
că rëspunderea întregă este a mea, repliccà cu aplomb
Aristea şi apoi adause: urmedă dar şi pe viitor voinţei
mele şi încetedă de a mai purta temeri copilărescî, căci
nu maî eştî copilă, ci femeeă în totă firea.
— Aşa void face, rëspunse Zulma!
ÎL
In diua de anul nou, Zulma primi şi delà Dionysios
inaï nullité daruri de un preçiü considerabil, dintre cari
unul pe care singur ’il présenta, merită, atât prin Va
loren sa intrinsecă, prin frumseţa sa incomparabilă, cât
şi prin împrejurarea fatală că a devenit instrumentul
imensei nenorociri de care am amintit, să fie descris maî
în detaliu. —
Era un buchet de florî parte artificiale. şi parte
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naturale. Cele dintâiu formau corona, printre ale căror
fruncjişore lucrate în diamante şi safire, së ridicau în
mici distante, colibrii de smaragd şi rubine, din ale căror
aripe distinse sô rëspândéft scântei verdi şi purpurii cari
încrucisându-së cu fâşiile de lumină albastră şi vânătă
ce ţîsneii din frundele coronei, măreţi înmiit frumseţa
florilor nuturale ce ocupaţi mijlocul, dându-le un aspect
de uă splendóre miraculdsă.
Mănuchiul buchetului era din treisprădece foi de
aur masiv, îmbinate între iele, cu uă admirabilă artă,
avend forma a dóue păliare suprapuse unul peste altul
cel de desupt cu gura în jos şi cel-l-alt în sus formând
corona şi ale cărei margini erau ceva cam rësfrênte.
Pe fie care din foile păharului de jos se vedén încrus
tate în briliante câte uă legendă diferită, ca: Adoratei
mele Zulme; Drăgălaşei mele ursite; Zulmei mele iubite.
Acestă lucrare din urmă era executată înt’un chip
forte primitiv, ceea-ce dovedea că este un adaus rëü
,potrivit şi cu totul departe de a putea imita admirabila
lucrare a artistului care a avut fericita ideeă a între
gului. —
Jos gura păharului era acoperită cu uă tăbliă de
argint care îi servea drept basâ.
Pe dóuö din foile mănuchiului eraţi înfipţi pe fie
care câte un buton de fildeş, printr’unul petrundend uă
tdrtă de argint şi altul simplu, a căror menire era de
a pune în mişcare mechanismul interior, cu care era
provëdut, acest cap de operă de gust şi de artă.
Invîrtind de măi multe ori butonul cu tortă şi apoi
apăsând iar de mai multe ori pe cel-lalt buton, së pro
ducea un murmur ca acela ce ’1 face roiul de albine
în sbor, apoi uă musică misterioşii începea să cânte mai
multe melodii de uă suavitate dulce, armoniosă, în cari
predomnea ciripitul plăcut şi voios al paserilor, în cât
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ilusia devenea complectă că micii colibrii de smaragd
şi rubine sunt incomparabilii cântăreţi.
Tn acelaşi timp un fum străvăcios sè ridica în sinul
florilor naturale şi miresme streine, pétrundötóre, te îm
băta, dacă avei buchetul în mână sau erai în apropiere,
prin exalaţiunea lor, deosebită, plăcută şi de un parfum
eschis, divin.
Ast-fel iu darul pe care Dionysios îl fa o ii Zulmeî
în dina de anul nou, daru de uă miiă de ori fatal, dupé
cum te vei convinge, o! prea scumpul meu iubit, din
urmarea acestei confesiuni şi pe care dînsa nu se putea
sătura să-’l admire, remâind uimită de plăcerea ce-’î
causase. —
Dionysios în&ë era de uă tristeţă gravă, pe care
Zulma o adscria timpului posomorit ce domnea.
Trei dile şi treî nopţi în continuu ninsese şi de
câto-va orc începuse a cădea uă ploiă abundantă ca în
dilele cele mal nrîte ale tómnel şi uă ceţă g roşă se lă
sase asupra oraşului. Tonern femceă sé silea în darn
a-’î împrăscia tristeţă şi a'î comunica bucuria scomotosă
ce îî provocase admiraţiunca darului încântător.
Erau dóué ore când Dionysios venise. El petrecu
tótă diua cu Zulma şi Aristea, luând prânclul împreună.
Dupe ce s’afi sculat delà masă, trecuré în salon,
unde rémascré pentru prima oră totă sera numai
ameudol, Aristea fiind nevoită a se absenta la cea mai
bună prctenă a sa, care era grav bolnavă.
— Te véd veselă, drăgălaşa mea ursită, clise Diony- '
sios, cu vocea sa melodiosă, luând în mâinile sale, una
din mâinile tinerei femei. Acesta nié ....
— Da, sunt veselă, îl întrerupse Zulma, pentru-că
ane simt mulţumită şi cum nu aş fi lângă acela care e
totă fericirea mea pe pământ. ?................... mulţumirea
mea însé nu pótc fi complecţi, pentru-că citesc tristeţă
în ochii prea iubitului meu!
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Ce durere sé pune între mine şi iubitul meu?
Ce lipsesce óre prea dulcelui meii fidanţat?
Şi tênéra femeeă, pentru prima oră îl atrase în
braçele-’ï de crin şi ’1 săruta lung şi cu pasiune.
Uă lacrimă de duioşia străluci în ochii mari şi
expresivi aï lui Dionysios.
— O! acnm póte să vină mórtea, pentru că am
gustat fericirea.
Da, în aceste momente simt tóté fericirile cerului !
Fii binecuventată, drăgălaşa mea iubită !
— Pentru-ce vorbesci de morte când fericirea ne
este atât de complectă şi când viaţa ne surîde, atât de
drăgălaş, o ! prea iubitul meu ?
— Tocmai când fericirea ne este desăvîrşită, trebue să ne aducem aminte de morte, pentru-că ajuns în
punctul culminant al muntelui, călătorul urmedă fatal
mente să cobora.......................
Ins6 nu numai acostă lege inhcrentă lucrurilor
omenesci, mkface a'mi aduce aminte de morte, o! prea
drăgălaşa mea fidanţată, adause cu uă voce din ce în
mai
ce mai plină de tristeţă Dionysio: dar
este................................
— Ce este, spune, vorbesce, te rog, îl întrerupse Zulma !
Atunci Dionysios îi spuse că în nóptea precedentă
a visat un vis, a cărui explicaţiune este că fericirea *
imensă ce o gustă se va întinde în eternitate.............
Aceste sunt cuvintele prin cavi m’a făcut a pricepe
că are presentimentul că un mare pericul îi ameninţă viaţa.
Cu multă insistinţă abia Fam putut face a’mi nara
acel vis şi am făcut’o cu scopul de a avea ocasiă să 1 .
ridiculided că întocmai babelor superstiţiose, crede în
vise şi cu chipul acesta să-T fac a’şi pierde tristeţă
dinpreună cu causa care a produso, pe care o credem
isvorîtă numai din uă credinţă deşertă.
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Dar trebue să-’ţî mărturisesc, o! prea scumpul
meu Radule, că departe de a putea contribui să-’î go
nesc tristeţa, din contra, nararea visului avii de efect,
să o insufle şi în inima mea, pentru-că, lucru miraculos
şi neînţeles, acelaş vis, în aceeşî nópte precedentă, îl
visasem şi eu şi dacă impresiunea nenorocita ce 'mî
făcuse, să scersese la desceptare, ea reveni în proporţiuni
gigantice în spiritul meu, la cuvintele lui!
Cu tóté acestea mî-am dat tote silinţele pentru
a’î goni nenorocitele idei ce i së încuibase în suflet şi
te încredinţed că argumentele nu mî-aii lipsit, pentru-că, cu puçin timp în-ainte, citisem uă comediă în
care să ridiculisa cu mult spirit credinţa în vise şi së
dovedea că iele nu însemnedă nimic.
Aşa, între altele, mî aduc aminte de a’ï fi dis, că
dacă cineva se culcă cu stomachul prea încărcat, de
sigur, că digestia fiind dificilă, visele vor fi urîte, grozave,
spăimântătore ; pe când cel ce adórme bine dispus şi vesel,
va avea vise plăcute şi încântătore.
. •
Fără-’ndoelă, ’ïam dis, încheind, că prea dulcele
meu fidanţat o fi căcjut in pecatul lăcomiei puçin în
ainte de a se culca.
— Cuted a dice, îmï rëspunse dînsul şi vocea îi
era, gravă, solemnă, că nu’mî sunt streine argumentele
pe cari pigmeii contradictor! aï lumeţ invisibile, le in
vocă,vrônd a dovedi că afară de materiă nu mai există
nimic, între cari unele forte speciese, o recunosc, dar
să mö eredi, prea drăgălaşa mea iubită, că tóté nu plă
tesc cât un grăunte de muştar; ş’apoî continuii cu un
ton din ce în ce mai grav:
Pe când materia este în letargiă, spiritul nostru,
scânteeă dumnecjeescă, parte infimă din spiritul vital,
întocmai radelor de lumină, percurge pe căi misterióse,
în domeniul ilimitat în timp şi spaçiü, al invisibileluî,
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unde primesce im presiuni cari să manifestă apoi în or
ganismul nostru prin vise. Cu alte cuvinte, visele sunt
reflexul vederéi şi percepţiunel, pe cari, spiritul nostru,
degajat de legăturile materiei îl capătă din presciinţa
spiritului vital care virifică şi conservă totul, dupe acea
lege eternă şi inimitabilă că partea cea mal infimă şi
extremă a unul întreg, nu pote romane streină acţiune!
întregului.
Printr’acésta nu voiesc a susţine că tóté visele să
réalisa, am însă presîmţîmenlul că visul meu este din
acele cari sunt menite de a se réalisa. Temere de morte
nu am, pentru-că mórtea nu Ie de cât puntea de trecere
în sînul eternităţel. Mulţumesc dar cu recunoscinţă acelui
ce însumedă în sine totă eternitatea că a condus paşii
mei, pe acest păment de încercare, lângă drăgălaşa mea
ursită, pentru-că printrînsa mi-a fost dat a pricepe eter
nitatea, căci numai lângă sînul seu, am gustat fericirea
şi fericirea este uă modalitate, uă expresiunc a eter
nitate!. •
Iţi mărturisesc cu sinceritate, o! prea scumpul
meu Radule, că vorbele lui Dionysios desceptară în
sufletul Zulmel uă lume întregă de sentimente nouă,
puterice şi necunoscute el pănă atunci.
Ataşamentul pentru dînsul pănă la entusiasm, entusiasmul pene la exaltare, uă duioşiă indefinisabilă şi
în acelaşi timp mândria de-a’I fi inspirat un amor atât
de pasionat, atât de complect îl pătrunse tote fibrele
inimei !
Era oro puterea iresistibilă a amorului ce să
descepta în sînul său care o atrăgea cătră dînsul?
Nu aş puté-o spune cu siguranţă, ceea-ce pot
afirma este că să credea pentru totde-auna fericită de
a’l vedea lângă sine, de a’I sorbi cuvintele şi respiraţiune-’I dulce care întocmai unei adieri de sera, după
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uă arşiţă dogoritóre, îï rëcorca sufletul şi îï încânta inima;
inima — care în acelaşi timp îî tremura de groză la
idea că teribilul vis ar putea să se realisede !
Atunci, cu lacrimile în ochi, Zulma îl încinse cu
delicatele-’! braçe şi cu uă voce plină de frăgezime,
căreia se silea a’î da siguranţa, pe care însăşi o pier
duse, îï dise : să sperăm, o ! prea scumpul meu fidanţat,
că dacă visele au uă semnificare, explicaţiunca nu póte
fi aceea pe care a’î dat’o visului ce a’î visat, cî cu totul
contrariă şi acesta este fórte natural dupe câte ara audit
şi eu că visele să isbândesc totd’auna în sens contrariu ;
aşa visând că plângem, vom rîde şi vice-versa, prin ur
mare fără-’ndoelă că nu putem avea cuvinte seriöse de
a ne nelinisci pentru viitor, căcî dacă vom analisa puçin visul ne vom convinge că nu putem a ne ascepta
nicï un reü delà realisarea lui.
Ia să-’l analisăm dar şi pentru a o putea face maî
cu corectitudine, să-’l rcinprospectăm memoriei nóstre
în întregime acel vis care atât te-a spăimentat şi pentru
un moment, trebue să o mărturisesc, că mî a făcut şi
mie uă rea impresiune.
Şi ten era femeeă îl atrase pe sînu-î palpitând, îl
acoperi cu nesfârşite sărutări de foc apoî recapiltulâ
visul aşa precum ’il povestise Dionysios.
Été acel vis:
Diua era frumosă, senină. Sórele era ardëtor şi
de uă colore ca ferul înroşit. Uă lume imensă împluse
Biserica Sântu Gheorghe asceptând să privescă celebrarea
căsătoriei nóstre care să oficia acolo.
Erau doué ore post meridiane când noi întrarëm
în Sânta Biserică, ambii îeram voioşi şi prea iubita mea
ursită lera admirabilă în splendida sa toaletă de atlas
roşu. Toţi ochii o privéii cu nesaţiu. Ceremonia së
urmă cu regularitate pënô în momentul când Preotul
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puse cununicle pe capetele nóstre. Când însë cununa
fii pusa pe capul meu, fiori de morte îmi trecuië prin
cap. In dreptul sântului altar era uâ oglinda colosalii,
më privii şi vëdut cu spaima că capul îmi era de sticlă,
atunci întorsei ochii spre drăgălaşa mea ursită şi
vëduï că capul sëü era de fer, dar acel cap avea dóuö
feçe, una a prea scumpei mele Zulme şi cea-l-altă a
fratelui Silivestru. Uimit de ace stă descoperire,
m’am aplecat spre facta iubitei mele pentru a căuta să
înţeleg acestă enigmă, atunci în facia mea să ivi facia
lu! Silivestru şi capul de fer isb'i cu putere capul de
sticlă care să sparse cu scomot în mii de bucăţi, lumea
începu să plângă, iar cu începui së rîd cu hohot!
Dupë ce recapitula visul, Zulma continuă din ce
în ce maî cu aprindere si mat cu siguranţă, accentele
propriei sale voct ridicându-’t curajul:
Mat ântâiîi, o! prea scumpul meu logodnic, lumea
imensă care să strînscse în Biserică, pentru a asista la
cununia nóstró, însemnedă că lume pucină va asista la
căsătoriă şi nu în Biserică, ci acasă, aie“ în salonul nostru
şi acesta să va unná, pentru-că aşa voi esc eu şi ast-fel
hotărăsc, prin urmare ctë un punct principal care së
explică spre binele şi nu spre rôul nostru.
Ia së vedem acum şi pe cele?l-lalte şi să le luăm pe
rend. Diua era frumosă, sórele era ardëtor şi de uă
colore ca ferul înroşit, însemneejă, că <}iua va fi urîtă
şi sórele nu ne va face mulţumirea de-a ne zimbi, lucru
forte natural, pentru-că te iernă şi dacă nu ar fi mat
- urîtă de cât cea de adt şi tălmăcirea visu’ut va fi de
plin adevărată. Că teram voioşt, să înţelege tar, pentru-că
mat mult saû mat puçin vom fi. triştt, dacă nu în rea
litate, cel puçin în aparenţă, pentru a nu contradice
obiceiurilor.
Dar să continuăm: toaleta îmt era de atlas roşu.
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Că explicaţiunea ce dau eu este cea adevărată, resultă
din acesta parte a visului, în adever sei că rochia mea
de mirdsă este de atlas alb, prin urmare été că nu
avem nici un cuvent serios de a ne închieta. Că capul
îţi era de sticlă şi a’l meu de fer, însemnedă tocmai
contrariul că adică capul meu. este uşurel şi fragil ca
sticla cum sunt tote capetele fcmeescî. pe când al prea
iubitului meu este de fer cum sunt în genere capetele
bine organisate ale bărbaţilor.
Asigurăte dar, o! prea dulcele meu, că fericirea
noştri* nu să sferşesce, ci începe.
— Fericirea mea, o! prea drăgălaşa mea iubită,
în tot caşul, nu se va sfîrşi, pentru-că ea se va întinde
în eternitate, a cărei expresiune ieste, rőspunse cu so
lemnitate Dionysios şi îţi mulţumesc cu recunoscinţă şi
te binecuvinted că m’aî făcut să o simţ, dar fericirea
ta, iartă-’ini, te rog, acest dulce cuvent, mult iné tem
că va fi trecétóro, pentru-că niniini pe facia pământului
nu te va iubi, cum te iubesc eu !
Ast-fel trecii, o ! prea scumpul meu Radule nóptea
anului nou.
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XXVII.
începutul dileí de 13 Ianuarie. Cununia sau uă cursă
infamă, urmată de uă crimă şi maî infamă. Din măr
turisirile Aristeeî.
Noue şi grave incidente.

Finele unei şedinţe.

I.
IIIIIIII! ősi în fine şi diua de 13 Ianuarie, diua
S||Pg||| cununiei, de care cu jale îmi aduc aminte,
fô^Sll^pentru-ca îmi rememoredă cea maî cumw.rzß&W** plită greşală a vieţeî mele, a cărei tristă
i
şi imediată consecinţă a fost, de a me prăvăli
^^^.desăvîrşit în noroiul abisului vieţeî infame în
«Si care in’am tăvălit în curs de áésöspracjece anî !
W/k*
Uă crudă şi imensă durere sfâşia sîrmana
^ mea inimă, mâna îmî tremură şi din ochii mei
^
sô scurg lacrimile în şiroe, când îţî scriu aceste
rendurî, pentru-câ trebue să’ţî vorbesc de acea
di de uă miiă de ori fatală, în care lipsa mea de voinţă,
m’a făcut să comit colosala eróre, pe care uă viaţă intregă de lacrimi şi de căinţă nu va fî în de ajuns a
o ispăşi.
Dar să continuu şi vei judeca singur, o! prea
scumpul meu iubit, pe aceea, pe care inima sa şi cu
getul s6u, nu o vor ierta nicî uă dată!

I
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In tot cursul sëptëmâne! ce preceda cliua de 13
Ianuarie, Zulma nu aviio casia de-a rëmânea un minut
măcar numai cu Dionysios, pentru-că Aristea ca si când
ar fi avut scopul de a’î împedica ca să rèmâïe singuri,
era în totă vremea nelipsită dintre ei, röträgendu-se
mai tardiü ca alte daţi în camera sa şi numai dupe ce
Dionysios era nevoit, din causa orelor în-aintate, a pleca.
Din acesta causa, în nóptea de 12—13, Zulma se
culca numai pe la orele trei dupë miedul nopţei. Dio
nysios plecase pe la dóuö şi trei sferturi, disperat, dupë
ce së convinsese că ori cât ar adăsta retragerea mai
ântâiu a Aristeeî ar fi în darn. Puçin în urmă-! së
retrase apoi şi Aristea.
Dureros impresionată de disperarea ce dovedise
în façïa logodnicului sëu, la plecare şi adînc nemulţu
mită- în suflet că în curs de atât timp, nu putu se schimbe
măcar un cuvent a parte cu dînsul, tenëra femeoă a
ţipi, cu gândul şi cu inima pline de figura lui. îl vedea
ca printr’un nor diafan într’uă óre-care depărtare apropiindu-se trist şi cu multă sfială de dînsa. Ea îl chema,
pentru-că dorea să-'! vorbescă, să’l asigure de ataşamen
tul sëu, erau atâtea (Iile de când nu-’î vorbise!
In aceste momente uă uşă së aud! deschidendusc;
era uşa secretă-, dar e! i se păru că e uşa pe unde
Dionysios părăsise budoarul, pentru-că îl vedea bine
cum se apropia încet-încet, cu pasul nesigur şi cu lacrimile-;n ochi.
— Yino, o! prea dulcele meu logodnic, îï dise
tenëra femeeâ, cu uă voce duiosă pënë la plâns; vino,
nu hésita, pentru-că sunt singură, mam’a s’a culcat şi
ard de dorinţa de a te îmbrâçisa!
Uşa së audi încliidenduse şi uă umbră apăru în
dreptul piciórelor patului, atunc! starea înconscientă în
cetând, Zulma înţelese că uşa secretă este care s’a des
chis, de aceea, cu voce tare,
'
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— Dumnéta esti, cucóne Scarlate, întreba dînsa?
— Din ce în ce mai bine şi mai frumos, rëspunse
uă voce care suna teribil la audul tinerei femei, era
vocea lui Silivestru ! Zulmeî îî îngheţă tot sângele.
Urma o scurtă tăcere. Apoi,
— Ya să clică, avem şi pe un cuconu Scarlat........
pe lângă dulcele logodnic Dionysios. Ah! Ah! mai urmă
în bătaiă de joc vocaa!
Zulma tăcea şi sudori rec! îî acoperirë obrajii.
Călugărul trase un chibrit şi aprinse luminarea.
Apoi să apropia de pat cu biaçele încrucişate, îş! pironi
privirea asupra tinere! feme!. Privirea îî era fiorosă.
Ochi! î! erau injectaţi de sânge şi scăpărau scînteî de
mân iii !
Zulma care-’l privea pe sub lungile sale gene în
cepu së tremure.
Trecurë póte fiece minute în acesta stare.
Së aud! césornicul din salon bătând patru ore.
— Sunt patru ore, clise cu un glas lugubru călu
gărul, fără ca în atitudinea sa să së facă cea ma! ne
însemnată schimbare. Şi Îarăş! tăcii.
Ma! trecurë ca cine! minute, Zulmeï i së pärurö un
secol, atât starea în care së găsea îî era nesuferită,
apo! călugărul, cu uă voce de tunet, îî clise:
Sunt patru ore, pënë la cinci este prin urmare uă
oră întregă pe care ţ!-o dau pentru a’m! rëspunde la
următorele întrebări :
Mai rămas’a ceva in inima Dumitale din sentimen
tul pe care nu de mult mi l’aï exprimat prin dulcile
cuvinte că më iubesc! mult şi că më vei iubi in totă
viaţa ?
Cine e acel Cuconu ■ S urlat şi cum së face că îl
eredé! a fi dînsul când am intrat in budoarul Dumitale
la nisce ore in cari nie! uă feineeă nu primesce de cât
numaï pe .ee! ma! intim! aï sëï?
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On-că în eurtul interval cât m’ani absentat în
interesul Dumitale, dupé cum imediat te pot convinge,
Dumniata a! cedat deja tote drepturile intimitate!, pe
cari me încredinţaseşi că le păstredl num î pentru mine,
acelui Scarlat? Şi fiind-că din propriété Dumitale cu
vinte remită că ţii la dulcele Dumitale logodnic mai
mult de cat putem să me ascept când tot în interesul
Dumitale tî-am arătat că e necesar se-’l iaci a te iubi»
fără însă să pot crede că vei comite prostia de a l iubi
şi Dumnéta, te întreb şi te provoc să răspund! în sin
ceritate: între el şi între mine, inima Dumitale pe cine
preferă ?
Aceste sunt întrebările la cari ascept răspunsul
Dumitale şi vel sei că de la sinceritatea răspunsurilor
co’mT vei da atârnă nu numai fericirea Dumitale şi a
mea, dar şi viaţa nostro !
In urma acestor cuvinte călugărul dispăru pe uşa
secretă pe unde intrase.
II.
Rămasă singură, prima cugetare a Zulmeî pe când
să didea jos din pat şi-’şî arunca uă haină pe dînsa, fîi
de-a alerga ja Dionysios, de a să arunca în bracele sale
şi de-a’î mărturisi tot adevărul posiţici nenorocite în
care să găsea, pentru-că era convinsă că amorul său
pentru dînsa este cil mult mai puternic, cu mult mai
sânt, de cât să să potă îndoi că aflând adevărul ar pute-o respinge!
Dar acestă mantuitóre cugetare fii combătută în
spiritul său prin nonumărate consideraţiunî contrarie.
Ea îşi elicea că ori cât de imens ar fi amorul lui Dio
nysios, dînsul aflând adevărul relaţiunilor sale cu călu
gărul -şi rolul înjosit ce acceptase, dacă nu o va res
pinge, probabil că o va despreçlui şi dispreçïul bărba-
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tulul pc care-’l iubim, căruia ne dam, i sc părea lucru
cel mai grozav şi mai nesuferit; şi care femeeă în lo
cul sëu ar fi judecat altfel? Atunci curajul îi lipsi de
a urma primei sale cugetări, singură mântuitore, atât
este de adevërat că fapta rea conţine în sine însăşi pedepsă. Afară de acesta, dupe anul nou în fic-carc di
Dionysios îi trimitea mari cuantităţi de minunate flori
naturale dintre cele ce scia că-’i plăceţi mai mult, n u
m ö uita, camelii albe şi zambile albastre
pentru a înlocui pe cele uscate din miraculosul buchet
şi avusese ocasia să se convingă că dînsul era înconju
rat de instrumente de ale calugëruluï, pentru-că între
omenii de serviciu cari îi aduceţi florile, cunoscuse pe
pe doi, pe un anume Belivacă supra numit picior de lup
şi pe un altul Căpăţînă, pe cari îi scia că sunt dintre
intimii lui Silivestru. Se temea prin urmare că mergând
a se arunca în braoele lui, aceştia ar putd-o împiedica
să ajungă pene la dînsul. Aci trebue să deschid un
parentes pentru a’ţi spune că infortunata avea totă drep
tatea de a së teme de aceşti doi miserabili dupë cum
te vei convinge din cele ce urmâdă şi mai cu séma
când vei citi cele ce îţi voi nara sub titlul : „trei luni
între tâlhari." Pentru că vei sei, o! prea scumpul meu
iubit, că trei luni de dilc am fost prisoniera unei cete
de tîlliari. Acesta fii uă teribilă rësbunare a călugâruluî, cum îţi voiîi espune la locul sëii. Acum închid
parentesul şi urmed.
In acest cas posiţia îi va deveni şi mai grea, căci
dacă câlugërul së înfuriase numai pentru-că o audise
numind pe Dionysios dulcele seu logodnic, fără ’ndoelă,
aflând că fugise la dînsul, furia sa nu va* mai cunósce
nici uă margine!
Ce së va face dar? A cere protecţia lui Romişteanu, la acesta ideă, care Ancă' îi trecu ca un fulger
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prin croori, nu să putea popri pentru cuvintele pe cari
ţi le-am arătat mai dinainte. —
Ku-’I mai rămânea prin urmare de cât sau a se
adresa Aristcei, pentru a’î cere sfat şi protecţiune, sau
a'şT frământă singura creerii şi a se hotărî ce să răs
pundă călugărului şi cum să se porte cu dînsul. Ea să
hotărî pentru prima din aceste două alternative cu atât
mal bucuros, că îşi dicea că singură Aristea o băgase
în încurcătură cu Romişteanu şi cu cât că raţiunea sa
nu-’î putea da nici un consiliu lămurit atât de mult
frica o turburase. Ea să îmbrăcă dar în grabă, eşi din
budoar, trecu prin salon pentru a să duce în camera
Aristeei. La uşă camerei însă unul din acei doi miserabilî, Belivacă, îî ieşi în-ainte.
— Milostiva nostră stăpână, îï clise acesta, am grea
poruncă să nu las pe nimeni la cucóna.
— iSTicî chiar pe mine, întrebă Zulum cu dispe
rare? —
— Nici chiar pe Duninéta, răspunse miserabilul
rânjind. —
— Arată dar mamei mele, replică Zulma şi plân
sul îî îneca vocea, că dacă într’un sfert de oră nu va
veni la mine* apoi în zadar să va mai osteni căci nu
va mai avea fată !
Dînsa nu isprăvi bine vorba şi ţipete ascuţite, ge
mete şi plângeri îi ajunseră la .aud. , Era vocea Aris
teei, o recunoscea! Orór ! în acelaşi moment audi re
petate lovituri căclend asupra corpului de sigur al Aris
teei, pentru-că ţipetele sale dovenéu mai dese si mai
mari! Apoi audi glasul înfiorător al călugărului clicêndu-’T: astfel răsplătesc eü trădarea! Iar Aristea printre
suspine îl ruga să o ierte! Asa dar călugărul o bătea
pe Aristea, pe mama ei! Zulma la acest’a neasceptată
descoperire avu ca un vértej de nobuniă.
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Ea sări ca uă leoică turbată asupra lui Belivacă
care îî poprea calea, îl îmbrânci cu putere din-aintea
sa şi se avânta spre uşă, dar miserabilul o ajunse mai
curând de cât dînsa să fi putut pune mâna pe clanţă,
0 lua în braçe şi-’i astupa gura cu mâinile pentru a nu
putea striga.
Ast-fel, o duse în budoarul seu, unde o puse în
pat şi apoi retrăgându-se îi dise iarăşi rînjind să nu se
mai încerce în zadar a părăsi iatacul, pentru-căva găsi
uşa salonului încuiâtă pe din afară, însè să fie liniscită
că va spune eocénéi ceea-ce 'ia poruncit.
Acesta scenă s’a petrecut în mai pucin timp de
cât mi-a trebuit ca să o descriu.
Dupe ce miserabilul a ieşit, Zulina cădii într’uă
inexprimabilă desnădăjduire. îşi lovea pieptul cu pum
nii, îşi smulgea pârul şi din frumoşii sói ochi dóue şiróo abundente de lacrimi se scurgeţi pe întristata ei
faciă, înecând drăgălaşele flori ale tinereţei sale.
O ! Cu câtă mulţumire ar fi primit în acele mo
mente mórtea, pe care în sufletul seu o dorea, o in
voca, ca unica scăpare din starea de oribile suferinţe,
în care se sbătea! Infortunata era coprinsă de uă aşa
de mare groză, în cât nu putea lega déuë idei în capul
seu ; nu’şi mai aducea chiar aminte causa acosteï gróze.
1 së părea numai că pe Aristea călugerul a omorît’o
în bătăi; scia că aceésï sorte o asccptă şi pe dînsa; că
ora se apropiă, fiind-că vedea la orologiul sëu ce atârna
pe perete că trecuse patru şi jumëtate şi scia, îşi adu
cea. atât aminte că la cinci ore călugerul va veni. îl
ascepta tremurând, cum victima îşi ascâptă călăul. Din
ţii îi clenţeneu în gură lovind use unii de alţii şi pro
ducând un sgomot straniu. Suspinele o sufocaü.
In acestă stare de jale o găsi Aristea pe la orele
patru şi trei sferturi. Ea së apleca aspră-’i, îi lua capul
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în mâni, o mângâia cu vorbele cele mai dulci, o îmbră
ţişa de mai multe ori cu afecţiune ; nici uă dată Zulma
nu a simţit uă aşa mare afecţiune din partea Aristeeî
ca în sărutările cu cari o acoperi atunci.
Apoi cu uă voce duidsă îï clise : nu te lăsa să te
învingă desperarea, o ! prea iubita şi scumpa mea Zulmico ! Te rog cu lacrimi, eu mama ta, te rog — şi
Aristea începîi să plângă. Cuvintele duiósc şi plânsul
eï, rcscolirë pënë în adîncimile lor, tótc isvóröle lacri
milor tinerel femei cari înccpurë din nou a së versa în
torente pe palidil sëï obraji, cum plóia torenţială së
varsă, în fenomenul cunoscut sub numirea de ruperea
norilor, pe suprafaçïa solului!
In aceste momente calugërul pëtrunse pe nesim
ţite în budoar. Dar el nu mal era omul a cărui pri
vire fiorosă şi glas spăimântător, însuflase Zulmel, cu
uă jumëtate de ceas în-ainte, atâta groză. Din potrivă
privire-’!' era blândă şi chiar tristă. El mal mult së
tîrî de cât în-aintâ, întocmai unul câine ce s’ar teme
de stăpânul de care se apropiă pentru a’l mângâia,
pënë lângă pat. Acolo së aseelà în genuchl, lua în mâi
nile sale una din mâinile tinerel femei care tresări la
acest contact şi acoperindu-o cu sărutări de foc, cu uă
voce tremurătore în care accentele unei sincere căinţe
predominau,
— Iartä-mö, o ! prea frumósa mea porumbiţă îl
dise! Iartă te rog nesocotitele mele cuvinte provenite
numai din smintita aprindere a gelosiel mele! o! cât
te iubesc, cât te iubesc!!
— Bine sciu eu că eşti nobil şi bun, îl întrerupse
vorba Aristea, dar în momentele gelosiel tale nebune,
devii rëu şi' crud, o ! prea iubitul meu ! Şi cu tóté
aceste, probele nu ţl-au lipsit că adorabila nôstrë Zulmă
te iubescc cu un amor nemărginit şi nestrămutat, de

. •
875

care ar trebui sa fi mândru şi fericit, îar nu gelos şi
crud, căci în definitiv gelosia e semn mimai al lipsei de
încredere şi lipsa de încredere este uâ adevărata injuria
nu numai pentru dînsa dar şi pentru mine!
— Gelosia este semnul amorului violent care îmi
impie inima şi nu al lipsei de încredere îngâna, cu blân
deţii călugerul şi dovada că nu’mî lipsesce încrederea
este că am credut şi cred cu fericire explicaţiunile ce
mî-ai dat şi recunosc totă orórea purtărei mele faclă
cu prea îubita mea porumbiţă pe care o rog în genucliî
să ine ierte şi călugerul nu înceta de a acoperi cu lungi
şi nesfârşite sărutări mâna tinerel femei, pe care nici
un secundă nu o lăsase din mâinile sale, strîngêndu-o
cu frăgedime, cu pasiune şi cu tóté semnele unul amor
neprefăcut!
— Adorabila şi drăgălaşa nostre Zulmă te iartă
din totă inima, răspunse Aristca, pentru-că te iubesce
şi tot d’auna te va iubi. Ridicate dar, o! prea iubitul
meu iSilivestre şi usucă cu focul sărutărilor tale, lacri
mile pe cari, într'un moment nefericit, odiósa la pur
tare, le-aii provocat !
— Nu ! Locul meu este aicî, la piciórele prea
iubitei mele şi nu-’l voiţi părăsi pënë când dulcele sëu
glas nu-’mï va acorda iertarea, măcar de ar fi să ascept
pene la sfîrşitul vécurilor!
— O! amor, amor! câte dureri şi câte lacrimi nu
s’ar evita închinătorilor tëï, dacă săgeţile cu cari îi isbcscî nu ar fi înmuiate în veninul gelosiei, exclamă
Aristea !
Apoi luând pe Zulma cil uă putere de necredut,
în braçc, së sculă în piciére şi cu uă voce fermă (Jise :
dacă aş avea uă umbră măcar de bănuelă ca acestă
scumpă mititică, carne din carnea mea şi os din ósele
mele, nu te iubesce din tote puterile sufletului sëu? mai
■
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mult de cat orî-ce în lumea acesta, neexceptându-më
nicî chiar pe mine, eu singura ’î aş sfărâmă mai bine
creerii decât să’ţî caused nefericirea încredinţându-o
braçelor tale; şi tot ast-fel şi în privinţa ta, daca cea
mai neînsemnată îndoelă ar exista în inima şi spiritul
meu că nu o iubescî niaî mult de cât pe tine însu’ţî
fiind totd’auna gata la orî-ce sacrificie pentru fericirea
el, aş găsi destulă putere în braccle mele de a fugi maî
bine pënë la marginile pământului cu acest scump odor,
de cât să-’l încredinţed ţie! Dar am intima convincţiune că pe cât tu o iubescî o ! prea scumpul meu, pe
atât te iubesce şi ea şi te va iubi totd’auna, simţinduse
fericită de a te asculta şi a urma recomandaţiunilor
tale, pentru-că scie că tot ceea-ce îî vei dice, ca si tot
ceea-ce facî numai în interesul eî este ! De aceea o
încredinţed braçelor tale ce cu drag o asceptă de a o
!
strînge pe inima’tî care nu bate de cât pentru dînsa
Şi Aristea aplecată pe façïa Zulmeî, îî şopti să profite
de situaţiune căcî alt-fel viaţa îî este în pericol, apoî o
puse în braç.ele câlugëruluï şi părăsi budoarul.
— 0! porumbiţa mea, porumbiţa mea, cât de mult
te iubesc, exclama cu pasiune cälugörul strîngendu-o cu
furiă la pieptul sëu şi sorbindu-’î lacrimile cu aviditate!
— Şi eu te iubesc mult, rëspunse abia şoptind
Zulma !
— Më iubescî şi tu, dicî mult. Aşa dar me ierţi ?
— Da, te iert!
— Şi pe Dionysios nu-'l iubescî?
— Nu, îngâna Zulma.
— Aşa dar între el şi între mine, inima ta me
preferă?
— Te preferă !
— Dacă dar ţî-aş cere ca să renunţi la căsătoria
ta cu dînsul, a’î face-o fără părere de rôu şi fără hesitare?
’
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— Aş face-’o fără părere tie reu şi fără hesitare !
— Iu orl-ce moment ţî-aş pretinde-o?
— In orl-ce moment mî-aî pretinde-o!
Ast-fel fure nenorocitele răspunsuri carl într’un
chip apropo inconscient ieşiră din rostul Zulmeï.
Die, aprópe si nu deplin inconscient, pentru-că
dacă pot afirma cu certitudine că orî-ce voinţă a lipsit
fiinţei mele nu numai în momentele când răspunsurile
le-am fost dat, dar chiar în tot cursul acelei dile fatale,
pentru a nu contradice adevărului trebue să mărturesc
că lipsa de voinţă nu era efectul numai al întunecăreî
inteligenţei, ci şi al friceî şi póte mal mult al fricel şi
prin urmare a laşi tăi el mele!
Da, a laşităţe'i, a acestei scăderi desonorante, ré
sultat al unei cresccrl de sclav, care prin desastrósele
efecte ce produce, egaledă, dacă nu întrece chiar pe
tote cele l-alte scăderi împreună, pentru-că smulgând
din fiinţa omenescă orl-ce demnitate, reduce pe om, nu
numai ca Individ, dar şi ca popul în stare de brută, ce
tremură la glasul tiranului, cum animalul tremură din
aintea unul copil capricios, ce ţine un biciîi în mână !
Ferice de muma ce scie préserva pe tinerele sale
mlădiţe de acostă scădere nenorocită, însuflându-le în
inimi curajul, acest sentiment generator a orl-ce demni
tate în fiinţă omenescă şi fără de care nu există virtute
şi prin urmare nu este mântuire nici pentru individ,
nici pentru Naţii!
Da, prea scumpul meu iubit, fără curaj, nu este
mântuire! Exemplu viu este infortunata ta Zulnvă, a
cărei laşitate a făcut posibile perpetrarea unei crime
înfamo, începutul unul şir lung de alte crime, supuindu-o
desăvîrşit putere! monştrilor cari s’au servit de dînsa ca
de uă complice înconscientă, este adevărat, dar în des
tul de activă pentru a lăsa să se comită crimele şi nu
îndestul de activă pentru a le popri.
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— îţi mulţumesc cu recunosciuţă, (lise cal ugerul,
la ultimele vorbe ale Zulmeî, ca prin dulcile talc respunsuri a’i împ rasei at tote bănuclile ce’mï apăsau inima
şi-'mi întunecau judecata. îmi noted cu bucuria cuvin
tele tale, pentru-că eie-’mi redau fericirea pe care o
eredéin pierdută, redându-’mî încrederea în prea. iubita
mea porumbiţă şi prin urmare puterea d’a lupta pene-'n
capăt pentru fericirea sa şi siguranţa isbândeî!
. Şi călugărul o ştrînse cu furia în bracele sale, o
acoperi cu sărutări pasionate pe ob ruj i-’î palidî, pe gură,
pe sînu-’i palpitând, pe ochi-’î plânşi, sorbindu-'i cu
aviditate ultimile lacrime ce îî înecau ; ş’apoî cu uă voce
pötrundötóre,
— Dar va trebui, o ! prea iubita mea porumbiţă,
îî mai clise, să më asculţi cu acea supunere orbă care
nu cercetedă ce i se ordonă şi implinesce tot ceea-ce
i se cere !
— Aşa voiu face, response Zulma.
— Cu acest preçïô vom fi fericiţi! Dupe aceea
îi spuse că cununia urmedă a sö face şi îi dictă in
cele mai mici amănunte purtarea ce va trebui să aibe ;
apoi să retrase pe aceeaşi uşă secretă pe care intrase,
lăsând pe i'nfortunata înlemnită de tot ceea-ce audise,
de tot ce i se întâmplase.
Astfel fù începutului acelei dile fatale a căsătoriei
mele cu Dionysios, singura fiinţă, exceptândute pe tine,
o! prea iubitul ineu Radule şi pe Constantin, pentrucare am simţit uă dulce simpatiă şi cu care eram şi
sunt şi acum convinsă că aş fi fost fericită.
III.
Cununia era fixată pentru orele şepte post meri
diane, a cărei săvîrşire trebuea să aibe loc in salonul
,
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cel mare al caselor Zulraeï, concesiune ce Aristea, în
lipsa călugărului făcuse tinerei femei. Ancă după la
orele patru cu tot timpul rău ce domnea, căci ploua
cu zăpadă necontenit de pe la orele dóué spră-dece, uă
imensă mulţime de curioşi să vedéîi luni! staţionând în
jurul caselor şi alţii plimbându-se în sus şi-’n jos dând
tote semnele unu! mare neastâmpăr că nu să mai în
cepe ceremonia şi discutând cu aprindere în privinţa
căsătoriei, pentru-că vei sei, o ! prea scumpul meu iubit,
că faima aceste! căsători! së răspândise cu celeritatea
fulgerului în Bucuresc! şi ridicase aprópe în tóté familiele uă adevărată furtună contra infortunatel tale Zulme,
care era învinovăţită de-a fi întors, prin fermece şi vră
jitorii, p’atunc! apropo nu era familiă în care să nu să
ere dă în existenţa şi puterea fermecelor, pe Archimandritul, din drumul Cerului, pe acela al Iadului; crimă
grozavă şi neiertată, în ochi! vulgului, nici în Cer, nici
pe pământ.
De aceea uă însemnată parte din acea mulţime
de lume, care să împărţise formându-se grupe, grupe,
profera, după cum am aflat mult în urmă, tot felul de
înjuri! la adresa fermecătoreî, cum nu încetau a numi
pe infortunata ta Zulmă, arătându-ş! adînca nemulţămire că nu să celebreclă căsătoria la Biserică, cum fu
sese vorba, când ar fi avut ocasia să-o va<Jă, să o
scuipe şi să-’! arunce cu petre în cap.
Să făcură şi ma! multe propuneri. Uni! erau de
părere de-a popri trăsura Preotului şi să-’l oblige să să
lapede de a oficia; alţi! ma! violenţi propunéü ca cu
toţi! să irupă ca uă vijeliă în întru şi să sfâşie pe fermecătorea. —
In acest timp uni! dintre invitaţi începură a sosi.
Printre ce! dintâiü fii şi marele Vornic Romişteanu, pe
care Aristea sciuse să-’l facă a accepta sarcina de naş,
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ceû-ce a fost uf» a de vërată fericire pentru Zulina, căc!
numai prin marea autoritate a acestuia şi prin présenta
sa de spirit s’a putut impune mulţime! surexcitate, nu
numai conţinendu-o într’uă reservă cuviinciosă, dar si
lind pe cea mu! mare parte a aclama cu căldură pe aceea, pe care cu câtc-va ore în-ainte era hotărîlă sa o
sfâşie !
Erau şese ore şi juin State, când Zulma, la braçîul
marelui vornic, îşi fâcîi intrarea în salon. Salonul, unul
dintre cele mai spacióse din Bucurescî, forte luxos mo
bilat, mobilele îmbrăcate cu atlas azuriu de mătasă, era
splendid iluminat, printr’un admirabil candelabru sus
pendat, cu 12 lumînârî, prin patru candelabre, cu câte
cine! lumine, înfipte în cele patru unghiuri ce formau
pereţii şi prin alte dóue candelabre cu câte şepte lu
mini, aşedate pe masa din mijloc.
Zulma era învestită cu uâ admirabilă eleganţă,
în rochia de atlas albă, garnită cu bogate dantele de
Bruxelles, prinsă în Hori de lămâiă, purtând pe cap cu
nună de flori tot de lămâiă şi betelă de aur, iar în pi
ciére pantofi de atlas alb.
In mâna stângă avea uă brăgîară de aur cu bobe
de mărgăritar, iar în urechi torte de flori de lămâiă.
La gît purta coletul de mari diamante cu care se înfâçisase pentru prima 0ră în-aintea lui Romişteanu şi
in mâni mânuşi albe. Când îşi făcîi intrarea, salonul
gemea deja de mulţimea invitaţilor présent!, printre cart
doi bărbaţi şi uă femeeă îî atraserö băgarea de semă.
Cel dintâiu era .âncă- tênÔr,' între ,25 şi 30 ani, de
uă statură mai .mult în-altă, de uă înfăţişare forte simpathică, corpolent fără a fi gras şi bine-făcut, cu nisce
ochi mar! negri!, stitea în piciére, redimat de spatele
iinuî scaun, în unghiul din partea stângă al peretelui
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dintre salon şi iatac, cu privirile pironite asupra uşoî
pe unde Zulnia urma sa între,. ast fel că privirile lor sê
încrucişare şi trebue să mărţuresc că ténöra femeeă
simţi un óre-carc neastâmpăr, atât de putcrice şi în
văpăiate erau privirile luî, pe carî necurmat, în tot tim
pul cât a durat actul cununiei, le simţi fixate asupra sa.
Cine era acest tânăr, Zulum nu-'l cunoscca, pentru
nenorocirea lui, pucinc «iile in urmă îî făcîi cunoscinţa
şi nu mult dupe aceea îi deveni sociu.
Era un invitat a luî Silivestru, Alexandru Firiceanu
sub prefect al unei plăşî din Judeţul Prahova
Al doilea era un bărbat scund şi slab, maî mult
bătrân de cât tânăr, între 50 şi 60 de anî, cu nisce
ochi mic! verdi, de uă mobilitate plină de vicleniă, dându-şî un aer de boier mare, fără a isbuti să-’şî ascundă
uă mare dosă de aroganţă.
xiïcï pe acesta Zulma nii’l cunoscca şi dacă ’îa
atras băgarea de sémit, este că pe când se apropia de
fotoliul ce îi era destinat, lângă masa din mijlocul sa
lonului, îî ieşi în-ainte, îî făcu un compliment preten
ţios şi apoî salutând pe marele vornic, îî dise în limba
grecă : fie că frumâsă fină ţî-aî ales şi îl felicita.
Era un înviţat a. luî Romişteanu, serdarul Crogulopulos. —
Eemeea care îî atrase atenţiunea era în-aintată în
verstă, în-altă, de uă constituţiune robuâtă, cam trasă
la obraz, îar părul îî era alb colibă. Ocupa loc lângă
Aristea pe uă canapea în façîa fotoliului reservat Zulmeî, ast-fel că în mişcarea ce făcii pentru a se ase (ja
pe fotoliu privirile îî cădii re asupra fcmeeî. Atunci tot'
sângele i se urca în obraz şi uă puternică, dar din feri
cire scurtă comoţiune îî sgudui totă fiinţa, ast-/el eă maî
mult cădii de cât să aşedâ în fotoliu. Causa era că
dînsa recunoscuse, în amintita femeeă, de la prima ve-
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dere, pe muma prea iubitului ei Constantin, pe acea
fiinţă, pe care o rugase în genucliî cu lacrimi ferbinţî,
• să aibă milă de dînsa şi să o scape de nefericire!
Pe-Dóraim Emilia Frunteşanu, în fine, a cărei indiferinţă calculată la visita ce ’io făcuse, îî aruncase
disperarea în suflet şi pe care nu o credea streină fa
talei hotărîrî ce luase prea scumpul eî iubit.
Présenta acestei femei la cununia sa, i se păru uă
neruşinată desfidere, sau uă batjocură nedemnă de nu
mele şi ■cualitatea serdăresei, cu atât mai neexplicabilă,
cu cât că în curs de 16 anî, pănă la mărturisirea acelei
miserabile de Aristea, Zulma nu a sciut cine o invitase
la cununia sa, pentru-că atât Romişteanu, cât şi Silivestru şi Dionysios ’Iau declarat că huo invitaseră, jar
Aristea totd’auna când ’ia deschis vorba despre acesta,
a evitat a să tâlmăci, cu tote că adese-orî căutase să
afle adevërul şi nu uă dată o rugase a’i explica acesta
enigmă care îî preocupa cugetarea, însë la tote încer
cările şi rugăciunile sale, dînsa îî răspundea prin tăcere,
sau schimbând vorba. Şi avea cuvânt misera’oila să-’şî*
păstrede taina, dupe cum tc veî convinge la citirea măr
turisitor eî, pentru-că cutez a afirma că cu totă laşitatea
Zulmeî, dacă in fortunata ar fi cunoscut acea taină, ar
fi găsit destulă putere în indignaţiunea sufletului sëu ca
să o rupă cu acele fiinţe monstruóse.
Puçin în urmă, dupë ce Zulma ş’a ocupat locul,
întră şi Dionysios la braçïul nuneî mari, Dómna Aglae
Burdescu, născută Romişteanu, văduva defunctului mare
logofăt Iorgu Burdescu, sor a marelui vornic, urmaţi
de Silivestru.
Am dis Dionysios şi yoíu continua a usa de acest
nume cu drag săpat în inima mea, cu tóté că dînsul îşi
reluase, âncă de când scrisese la Patriarchiă, numele-'Î
propriu de care voiu aminti la timpul său.
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El avea ţinuta solemnii, grava, şi în costumul ci
vil, negru, cu care ora investit, eu mersu-’I cam legă
nat, cu peru i mătăsos undulând peste umeri, jcu privi
rile pline de uă seninătate ce reşcă, era în adevăr
împunetor !
Peste câte-va minute sosi şi Preotul oficiant, loan
Săbăreanu. un venerabil bötran, care prin marea sa
cucernicia trecea în ochii vulgului de sânt.
Cununia fii apoi imediat săvîrşită cu uă simplitate
înăreţă şi impunătdre. Dupe aceea preotul a reţii, noilor
însoţiţi în cuvinte bine simţite, car! făcure uă adîncă
impresiune asupra asistenţilor, totă însemnătatea actului
săvîrşit, recomandândule unire şi dragoste împrumutată.
Apoi după ce îl felicita, preotul se retrase. —
Urmarö felicitările asistenţilor, carii ma! de car!
întreconduse a trece de la nuni! mar! la Zul.ma, Aris
ton şi Silvestru şi vice versa încărcându-’I cu tot felul
de laude, urări şi linguşiri. Zulma, căreia nu-1! trecuse
indignaţiunea de a vedea la cununia pe Dómna Frun te şa nu, era curiosă să audă dacă o va felicita şi în cc
termen!, pentru a se convinge dacă nu se înşelase în
presupunerea că présenta sa era uă desfidere. De aceea
îs! îndreptă urechla spre locul unde o ved use sedând,
dar neaudindu-’î vocea, îs! íntórse privirile în acea parte,
ínsö nu o zări nicăir!.
Atunci printFuna din acele mişcări car! s’ar putea
dice că îşi au sorgintea în leg! misterióse ale curiosităţe! feminine, ca îşi îndreptă privirea spre uşa ce da
în îatac, unde veduse pentru prima oră pe Firicoanu.
Fii nu numai mişcată, dar pot .dice uimită de fixitatea
lacomă cu care o privea. O roşaţă ce o ardea îl co
loră obrajii; îşi íntórse cu grabă ochii spre uşa centrală,
ca si când ’Iar fi fost temă de a nu ’şl da pe far,-Ia un
secret pe care nu-’l avea, dar care póte îşi căuta locul
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a së încuiba în inima el, şi vëdù pe Demna Frunteşanu
ca părăsea salonul, facérd Aristeeî unele semne ciudate,
pe cari acesta totdéuna le-a tăgăduit.
In acest timp tóté uşile se deschiseră, şi musica
care era postată în camera laterală despre răsărit, în
cepu së cânte. Apoi mai multe rânduri de servitori
începurë â aduce tăvi cu bombóne, cu şampania, glasele, pişcoturî şi tot felul de preparate de ale cofetăriei
perândându-se de la nuna şi nunul mare pe la toţi asistenţiî. —
Douë ore neîntrerupt, cu puçine şi scurte pause,
musica a delectat pe asistenţi, dintre car! rêndurî-rêndurî începurë a së retrage, pentru-că bal nu avea să
fie, acesta concesiune së făcuse lui Dionysios, remâind
numai cel mai intimi carii erau invitaţi şi pentru cină.
Eraţi un-spră-dece ore când un fecior în haine dc
gală, cu- mănuşi şi cravată albă, intra, făcii câţî-va paşi
în salon, ş’apol încovoinduse spre nunii mari, dintr’uă
depărtare respectabilă, rosti cu voce tare :
Mesa este gata!
Mésa dura trei ore. întregi în sunetele melodiöse
ale musicel, variate prin a le lăutarilor. Convivi eraţi
douë-decï şi cinci, printre cari doce femel, tóté cu
• socii lor şi patru bărbaţi, doi juni şi doi vëduvï,
între cari Zulma cu deosebită mirare, pótc nu şi fără
plăcere, a trebuit să vodă şi pe Alexandru Firiceanu.
Era şi Serdarul Gogolopulos. Nu’ţl voiu descrie, o!
prea scumpul meu iubit, toastele ridicate în onórea şi
spre landa el ; voiu aminti numai că toastului marelui
vornic, Dionysios răspunse cu atât spirit şi cu aşa de
măre eloquenţă, în cât convivii toţi furë atât de electrisaţl şi entusiasmaţî, că din rostul tutulor ca dintr’uă
singură voce în atâtea tonuri câţi convivi eraţi, esirë
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uraló scomotóse ca valurile maréi ! însuşi Silivestru nu’şi
putu stăpâni entusiasmu şi admiraţi unea, ceea-ce făcii
pe infortunata ta Zulmă să spere că póte D-deii a ope
rat. un miracol în favórea sa, schimbând inima câlugëruluT, ne intrând pe-atunci în capul seu adevërul că,
liberul arbitru cu care omul este dotat, exclude posibi
litatea ori cărui mi racul.
Inse prea curând trebui să së desabuscde!
Dupe ce s’aîî sculat delà mesă, trecure iar în sa
lon unde së încinse uă horă dintre cele mai animate,
la care luarë parte toţi convivii, pënë şi serdarul Grogolopulos, care făcea uă forte tristă figură în lungul sëu
anteriu de care së împedica Ia fie-care minut.
Zulma danţâ între uunul mare şi Silivestru, care
îi strîngea mâna ca într’un cleşte de for şi care pe când
jocul era mai animat, se apleca spre dînsa şi îi clise :
eşti palidă, së vede că eşti ostenită; apoi îi şopti: aurul
din betelăefals!
La aceste ultime cuvinte, cari erau memento unei
acţiuni ce i së impusese in di miné ţa acelei clile fatale
şi cari o desceptaîi din ilusia ce pentru un minut îşi
făcuse că póte D-cleu operase un miracol în favórea ei,
Zulma şovăi ca un om beat, dar mâna de fer a călu
gărului o reţinu cu putere şi o scudui cu aşa semnifi
care, încât înfortunata së desameţi şi înţelese că ori-ce
speranţă este perdută, ne putând face alt decât a së
supune. —
Hora mai continuă câte-va minute şi apoi së sparse.
Eraü dóuö ore dupë meciul nopţei.
Zulma fii condusă de nunul mare la locul sëü,
unde înfortunata urmărită de privirile încruntate a le
câlugëruluï, trebui să së execute, dând curs acţiunei
ce î se impusese.
13
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In ce consista acesta acţiune?
In cel mai simplu lucru din lume şi care fără îudoelă Tar fi putut executa fără nici uă mustrare de
cuget, dacă purtarea călugărului şi relaţiunile sale cu
dînsul nu ’iar fi desceptat cu drept cuvent bănucla că
prea iubitul seu Dionysios póte fi expus la vre un pe
ricol, pe care dînsa e adevărat că nu’l cunóscea, dar
tóté împregiurările prin cari trecuse, îî desemnaţi ca
iminent un pericol. In supunerea sa voinţei călugăru
lui, consistă prin urmare totă laşitatea el.
Inse cum putut’ar fi presupune înfortunata iminenţa
unui pericol şi ancă capital pentru prea scumpul seu
Dionysios, când era vorba de cel mal simplu lucru din
lume — şi adică de-a;l face să să retragă în iatac, unde
să o ascepte şi pe dînsa, într’un timp când invitaţii in
timi erau ancă presenţi?
Negreşit că aşa ceva nu-’î trecuse prin gînd ; în
acesta consistă scusa e! şi cu tóté acestea, eu, marca
păcătosă nu o scusez, pentru-că aceea ce ni mini nu pu
tea presupune, dînsa datore erâ să prevedă, de órc-cc
nu uă dată avusese ocasia să se convingă că Aristea
şi Silivestru erau dintre acele fiinţe cari nu să dau în
lături din aintëa a orî-ce infamii!
In fine, fatalitatea servind laşităţe! sale, după câte
va momente de răpaus, Zulma să ridica din fotoliu, în
ainta câţî-va paşi spre grupul unde să afla Dionysios
şi cu unul din acele gesturi magice, cari constituü in*
epuisabilul arsenal al putere! femeesci, îl atrase lîngă
sine; ş’apo!,
— Eşt! palid, să vede că eşti obosît, o ! prea scum
pul meu soçior şi fără a’! da timp să respundă, continua :
Şi eű mă simţ forte obosită şi mi să pare că totă
dreptatea o avem căci prea mult să prclungesce acdstă
petrecere de prisos. Orele sunt forte în-aintate şi ard
de dorinţa de a fi numai lângă prea iubitul méü soçior!

387

— Dar ancă eü, îngâna Dionysios, aï cărui ochi
scăpărau de tóté ardorile! Ce să facem înşe conveninţelor?
— Cu aplanarea conveninţelor me însărcinecl eu,
response Zuliua luându-’î braçïul şi în-aintând spre uşa
ce respundea în Iatac. Apoi, dupë ce s’apropiarö de uşă,
Intră, îî dise, prea scumpul meu ursit în sanc
tuarul pregătit amorului nostru, unde iubitórea ta ne
vastă va veni să te îmbrâçisede peste câte-va minute
necesarie pentru a scusa şi legitima retragerea nostrë ! •
Şi dînsa închise uşa în urmă-’I, reîntorcenduse în
salon, cu inima tremurându-’î de frică, gîndinduse la
pretenţiile cele mai grozave de car! putea să së mai
temă din partea câlugëruluï ; bănuca chiar că îî va cere
— să-’î declare în facia prea iubitului sëu Dionysios că
nu l’a iubit nici uă dată şi că a voit numai să-’şî bată
joc de dînsul.
Tot felul de închipuiri şi de bănuelî o smăcinau,
numai adevërul nu’l presupunea infortunata !
Càlugërui îl ieşi înainte, îï luà braçïul, ş'apoî
— Acum vöd că më iubescî şi më asculţi, îî şopti,
depărtânduse în colţul cel mal obscur al salonului. De
acum îţî promit că nu voi ii mai simţi nici uă gelosiă
contra bărbatului tëü, pe care, nu te voiu mal popri de
a’l iubi chiar, cu condiţia numaî că restul acestei nopţî
nu il vei sacrifica lui, ci îl vei petrece cu noî!
Tênëra femeeă tresări de uă secretă mulţumire la
aceste cuvinte’, inima sa së învioră în pieptu-’î cum
flórea ofilită së invioretjă la radele dulcî a le soréiul.
Cälugörul îî simţi braçïul agitânduse la braçïul sëü, un
surîs dievolesc îï trecù pe bucle, apoï,
— De altmintrelea bărbatul tëii şi are trebuinţă
de odichnă, îï dise, pentru-că nefiind obicinuit cu viaţa
de societate, de sigur că preferă scomotuluî, liniscea
13*
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însă va trebui să’l scusedi îï mai (lise şi cu aceste vorbe
o conduse la grupul în care nunii mari, Aristea, Gogolopulos si Firiceanu convorbéü forte animat şi el să
depărta.
Aristea cum o vedii, o întreba ce s’a făcut gincrile dându-’i ocasiă de a’l scusa şi Zulma arătâ că s’a
simţit cam indispus şi s’a retras. In acest timp musica
începu a cânta un vals care pe timpurile acelea era forte
gustat. Firiceanu făcîi uă graçiôsâ invitare Zulmei, la
care dînsa ar fi răspuns de sigur printr’un refus, dacă '
Aristea nu ’Tar fi impus printr’uă privire încruntată
să primescă.
Ea dădîi dar braçTul lui Firiceanu care era beat
de fericire şi ambii să perdură într’un vîrtej ameţitor!
Acestei perechi urmară altele, printre cei dintâiu
nunul marc cu Aristea şi nuna mare cn marele Clucer
Săscioreanu.
Danţul nu dura de dece minute, când din iatacul
Zulmei să audi un răget cumplit ca acela al unei feră
sălbatice, dănţuitorii rămaseră uimiţi şi danţul conteni.
Uşa iatacului să deschise cu mare furiă şi Dionysios apăru cu părul vîlvoiu, cu ochii injectaţi de sânge,
cu rîsul idiot care făcea rău să’l privesci, ţipând cât îl
lua gura: tâlharilor, miserabililor, vreţi să mă omorîţi!
Şi el să năpusti ca un turbat în salon, începând
a lovi în cine nemerca şi înjurând între contursiuni în
fricoşate.
Toţi invitaţii rămaseră înmărmuriţi, cuconcle ţipau,
şi unele leşinară şi fie-care să întreba ce este asta, ce
s’a întâmplat?
După ce administra la pumni, în drepta şi-’n stengn.
zărind pe Zulma care rămăsese atârnată şi tremurând ä
la braçïul lui Firiceanu, Dionysios sări asupră-;i, o lua
în brac;.e mai curând de cât acesta să i să potă opune,
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strîngendu-o ca într’un tésc de fér şi se năpusti cu dînsa
spre uşa centrală, pe care o deschise printr’uă violentă
lovitură de picior şi o rupse de fuga pe trepte în jos.
El percurse cu Îuţela unui vént turbat curtea şi
se apropia de uşciora ce conducea în grădina caselor
sale, când Firiceanu care cel dintâiu së desmeticise din
zăpăcela în care ca pe totă lumea îl aruncase acţiunea
atât de neaşceptată a lui Dionysios, urmat de Silivestru,
îl ajunse; îşi înfipse mâinile în gîtul seu şi îl strînse
cu atâta putere în cât nenorocitul scósc un horcăit fio
ros, îşi lăsa préda şi o tuli din nou la fugă, sărind peste
uşciora din uluci, cu uă îndemânare surprindëtére, în
grădină.
Lamente plângëtére së amestecare atunci cu stra
niul vîjîit al vântului care sufla cu putere, ajungând pënë
la audul infortunatcT tale Zulme. „Zulma mea, comóra
mea, ursita mea, unde eşti? unde eşti?
Aceste fure ultimele cuvinte pe cari Zulma le
aucji din gura nenorocitului Dionysios, cari îi sfâşia îi
inima de durere. Ea nu putii profera un cuvent, pentru-că leşinase ancă din momentul în care nenorocitul
o smulsese delà braçïul Iui Firiceanu.
Dînsa fii transportată de Firiceanu, care o strîngea
pe pïeptu-’ï palpitând şi o privea cu acea iubire lacomă
cu care avarii îşi privesc tesauriî, în salon şi aşedată
pe uă canapea, unde i së dete primele îngrijiri. Toţi
sö gräbirö împrejurul ci, consolându-o şi compătimindu-o,
mai cu seină nunul mare şi Aristea îi manifestarë un
deosebit interes, arëtâudu-se adînc desolaţî de uă aşa
cumplită întâmplare, el cu sinceritatea ce’l caractérisa şi
dînsa cu acea perfectă prefecătoriă, care nu uă dată în
şelase pe înfortunata ta Zulină în privinţa sentimentelor
sale. —
înfortunata ta Zulmă avea consciinţă de tot ceea-
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-ce sô petrecea în jurul sëu, nu era însë în stare de
a’şl manifesta durerea adîncă ce îî sfâsia inima, decât
prin lacrimile ce curgéü în şiroe abundante din ochii
sëi amorţiţi.
Toţi invitaţii ce ma! rëmasesër, së întrebau car!
putut’aîi fi căuşele acestei cumplite întâmplări şi fic-care
îşi arëta uimirea şi-’şl soptéü fel de fel de rëspunsurï,
unele m.aï puçin seriöse de cât altele. Prevala însë
părerea acelora cari dicéú că era uă pcdepsă D-deescă
pe capul lui Dionysios pentru-că së lăpedase de sântul
cin al calugërieï.
Niminï însë nu-’l compătimea; niminï nu së pre
ocupa de nenorocitul ca să caute a’l găsi şi a-'I da în
grijirile pe cari umanitatea le pretinde şi prin cari pro
babil că ş’ar fi putut recăpăta raţiunea, un moment
turburată, atât este de adevërat că sîrmana omenire în
judecăţile ce face ca şi-'n opiniunile ce emite, este mal
mult condusă, de prejudiţiile şi pasiunile sale, de cât de
raţiune şi adevër!
Mulţumiţi în sufletul lor că aii descoperit, dupë cum
credéîi causa fatalei întâmplări, invitaţii plecarë în fine.
Zulma fîi transportată în patul sëu. Erau orele
cinci spre diuă. Astfel fù, o ! prea scumpul meu iubit,
fatala căsătoriă a infortunatel tale Zulme cu în veci re
gretatul Dionisyos, al cărui nume de familiă era Ale
xandru Michail Vale-Caldă.
IY.
Trei luni Zulma fù préda unor pernicióse friguri
tifoide. Trei luni ea nu dete alt semn de viaţă de cât
prin lacrimile cari ne încetat së vërsaü din ochii sëï,
atât de cumplită fù lovitura ce sîrmana sa inimă primise !
In acest curs de timp rari şi scurte furë interva
lele în cari consciinţa posiţiunel sale së descepta un
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moment, pentru a recădea din noü în acea stare de
prostraţiune desăvîrşită, în care viaţa apare mai mult
ca uă umbra a morţeî, de cât ca o realitate a existenţei!
Ierna trecuse. Natura îşî aruncase hainele de zăpadâ şi ghiaţă, pentru a së învesti în purpura şi aur,
când infortunata ta Zulmâ începu a reveni la viată.
Spiritul sëîi, încetul cu încetul së desceptă. Era ' diua
de 13 Aprilie, diua înviere! aceluia care disese mare!
păcătose: ţi së va ierta mult, pentru-că a! iubit mult,
când Zulma pentru prima oră după trei luni de (Iile îşi
deschise ochii, rcinchidendu-'î- în aceeşî clipă, pentru-că
radele de lumină cari petrundéii în budoar, pe sub unul
din transparente ce era puçin ridicat, o glodéü, îi făceîi
răii. Ea zărise înse la căpătâiul patului sëîi pe Aristea
şi Silivestru şi nu zărise pe iubitul sôü Dionysios.
Atunci cruda realitate îî apără cu tóté ororile sale.
Ofta adînc şi lacrimele o podidiră cu aşa furiă în cât
s’ar f'i putut crede că natura ascunsese doi nuorî în
orbitele ochilor sëï, a căror menire era să inunde locul
unde ua mare crimă së comisese.
Am dis, unde uă marc crimă së comisese, pentrucă nu numai spiritul sëîi. rememorânduş! în întregime
tote circumstanţele cumplite! întâmplări, când Dionysios
îşî pierduse usul raţiune!, îî afirma cu tăriă că acesta
nu putea fi de cât résulta tul une! crime, dar şi convor
birea ce avii loc între acest! monştri! ’îo confirma.
— începe crisa prevëdutâ de Doctor, şopti călu
gărul care îşî redema capul de sînul Aristeeî, să sperăm
prea iubita mea că acesta va fi cea din urmă şi că va
scăpa!
— Să dea D-cJeii, reflectă Aristea.
— Să dea D-deti, die şi eu, răspunse călugărul,
pentru-că drept să-’ţ! spun că mi s’a urît să ma! fiu martor
la atâtea lamente şi să ma! văd atâtea lacrimi şi ma! c.u
semă să tot aud pronunciinduse acel nume bestemat!

— Aï tóta dreptatea prea scumpul meu Silivestrc,
dar nu’ţî pierde răbdarea, căci fără răbdare, nimic nu
se face îu lume !
— Aşa e prea iubita mea, inse şi răbdarea are uă
margine! Trei luni să nu audî de cat Dionysios, prea
scumpul meu sooior, prea iubitul meu Dionysios, drăgă 

laşul meii, bunul meii bărbăţel, nobilul meu iubit! Dio
nysios în sus, Dionysios în jos! Acesta îmi revoltă su
fletul şi deft nu scia ce s’ar putea întempla dacă îmi
voiii pierde răbdarea şi simţ, înţelegi tu, iubita mea
Aristeo, simţ că încep a’mî pierde răbdarea!
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V.
O! daca miserabilul s’ar fi pierdut răbdarea, câte
dureri si câte chinuri 'mai oribile de cât tóté chinurile
morţei nu s’ar fi evitat infortunateî tale Zulme!
Dar nu! Miscrabilul nu’şî pîerdîi răbdarea, sau
pentru a fi mai deplin exactă va trebui să mărturesc
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că laşitatea nenorocitei tale Zulme, adormi tote căuşele
de înpacienţă din inima căi ugerului! In adevôr ea sö
feri ca de foc do a mat pronuncia scumpul nume al
prea iubitului seu soçifi ! Şi cu tóté că imaginea lut
îi era ne încetat viuă în-aintea ochilor, împlându-’î su
fletul de duioşiă şi frăgedime, ea totuşi găsi destulă
putere în chiar slăbiciunea sa nu numai pentru a’şt în-
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neca durerea şi a:sî ascunde preocupaţiunile sfasietóre
ce o smăcinaii în privinţa sôrteî lui, dar şi pentru «a
disimula cu sentimentele cele maî dulci ale inimeî
sale, prcfacenduse în curs de maî multe (Iile ca aiuréda şi pronunciind trase fără şir în cari numele prea
scumpului sëü soçiü nu se maî audea, iar numele călugëruluï së repeta ne încetat cu epitetele cele mai măgulitóre şi cele maî dulcî!
Atât este de adevôrat, că frica îngheţase în fiinţa
nenorocitei tóté sentimentele nobile şi tóté preocupatiu
nile sufletului sôü !
Câlugërul era nebun de bucuria.
Dupe ce a repetat de mai multe ori acest joc,
Zulma, în diua de 17 Aprile, së prefăcîi în fine că së
desceptă, exclamând : dulcele meii Silivcstre, iubita mea
mamă, unde sunteţi?
Eră numai câlugërul cu dînsa. El îi respunse cu
aprindere:- sunt aci la căpătâiul tëîi, o prea drăgălaşa
mea porumbiţă!
Apoi së apleca spre dînsa, o sărută cu pasiune
manifestându-şi cu vorbele cele mai măgulitore bucuria
că o vede scăpată din ori-ce pericol.
Zulma së restabili curând. La 20 Aprile se dete
jos din pat şi la 23, îa diua de santu Gheorghe së îm
brăcă pentru prima oră dupë trei luni de zăcere. La
1 Maiu primi pentru prima órá dupë reconvalescenţă
visita nunului mare, delà care află ceea-ce îi preocupa
mintea şi sufletul şi ce nu cutezasë a întreba nici pe
Silivestru, nici pe Aristea, că infortunatul Dionysios fti
găsit în dimineţa dilei dc 14 Ianuarie spândurat într’unul din pomii grădinei.
Lacrimi amare curserë din ochii nenorocitei. Ma
rele vornic îi exprimă condolenţele cele mai duióse şi
o consolă cu expresiunile cele mai delicate şi cele mai
oneste.

• ?

'

395

)

I

La întrebarea eï, care e părerea sa în privinţa
căuşelor probabile a le fatalei întâmplări, dînsul evită
inse cu mult tact de a rëspunde.
La trei Maiîi, Zulma primi şi cea dintâiü visita a
luî Alexandru Firiceanu, care îi spuse că părerea medi
cului care a disecat cadaverul a fost că mórtea a provenit prin spânzurare, iar spânzurarea era resultatul nebuniei provenită din beţia prea mare de bëuturï alcoolice !
Sîrmanul Dionysios, el, bărbatul cel mai frugal ce
am cunoscut, cel mai modest şi mai inofensiv, fu trac
tat cu epitetele injurióse de beţiv şi de stricat!
Dar ce clic? aceste epitete së aplicau aceluia, al
cărui cadavru së disecase şi nu a lui Dionysios era
cadaverul ! !
De sigur, aceste vorbe te surprind, o ! prea scum
pul meu iubit! Câte.surprinderi nu te mai asceptă în
desvelirea viforósei vieţi a infortunatei tale Zulme, atât
de plină de întâmplări cumplite şi de aventuri unele
ciudate şi altele forte extra ordinarie !
Da, cadaverul găsit spânzurat, având acelaşi për
lung, îmbrăcat în hainele lui Dionysios şi avend aceeşi
înfăţişare, nu era al lui!!
Acela, pe care nenorocita ta Zulmă, şese luni îl
plânsese cu lacrimi de foc, credendu’l mort, trăia, sati
mai corect dis, vegetă în fundul unei pesceri de tâlhari,
torturat şi martirisat, unde infortunata avu trista bucuriă de a’l plânge fiind-că era viü, dupë ce’l plânsese ca
pe un mort ! Atât de cumplite şi neomenóse furë chinu
rile lui! Ah! când îmi aduc aminte de tot ceea-ce el
şi cii am suferit, eu, în inima căreia sentimentul rëzbunărei nici uă dată nu a încolţit, acum, dupe ce am
ascultat mărturisile acelei infame de Aristea al cărei
adcvërat nume e Athina Tzakirlopulos, găsesc că totuşi
sunt unele din acele crime fără nume, la a căror des-
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coperire ângcriï, D-deii cliiar ar trebui să sö revolte şi
să simtă uă sangerósa plăcere de a le rözbuna!
întocmai unei fere selbatice, inima mea turbedă
dupö sângele acelui de uă miiă de ori infam Silivestru,
mintea mi sö aprinde şi tóté simţirile mele se infioredă
de plăcerea dorinţei de răzbunare !
Acest limbagiu să ţi sö va părea straniu din par
tea mea, te rog, o! prea adoratul meu Radule, să aibi
pacienţă a citi pönö în capet acestă durerosă şi care în
curend va deveni din ce în ce mai înfiorătore, confe
siune şi cutez să afirm că. tu însuţi te vei revolta pönö
în profunzimile cele mai ascunse a le sufletului şi nu
numai că nu ine vei d'esaproba, dar sunt convinsă că
vei contribui chiar la drépta mea răzbunare, atât de
grozav infame sunt crimele acelui monstru, a cărui unele
dintre nenumöratele victime am fost eu, mumă mea,
tatăl meu, principele indian Ali-Nizzin şi Dionysios.
YI.
încep cu Dionysios, pentru a'ţi areta căuşele cari
;iau pricinuit turburarea raţiunei.
Iată ce resultă din mărturisirile infamei de Aristea, în' privinţa acesta.
Buchetul miraculos, sau mai corect dis, buchetariul avea în tăblia de argint ce îi servea drept bază,
uă borticică hermetic închisă cu un năsturel impercep
tibil, care printr’uă mişcare secretă, sö deschidea şi în
chidea dupe voinţă. Printr’acestă borticică sö putéü
introduce profumele şi ori-ce liquid, pe cari, admirabi
lul mecanism cu care era provödut bucbetariul le con
ducea pönö în sînul florilor naturale ce ' sö găseu într’însul.
Pe aici infamul cälugör introdusese cu puçin înn'ainte de a pretinde Zulineî să facă pe Dionysios a sö
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retrage în budoar, unde sa o ascepte, esenţa unei teri
bile mixturi din foi de mac, din niscc ciuperci veninóse
originarie din insulele Indiei orientale, numite în limba
malaică, maciim orr şi din planta narcotica numita la
antici, iérba Dculul Apolon, iar în pharmacopea modernă
cunoscută sub numele de iusquiamă,*) a cărei emanaţiunî maligne respirate în curs de câteva secunde de
către nenorocitul Dionysios, căci buchetul era aşedat pe
mesa din budoar, ’Iau turburat raţiunea, producêndu-’ï
acele accese violente de furore pe cari le-am descris.
Aci ar fi locul să’ţi vorbesc şi despre mijlócele cu
cari Aristea s’a servit pentru a face pe Dómna Emilia
Fruntcşanu să'şl calce peste ori-ce demnitate şi să o
secondede în tóté voinţele sale, mijlóce infame, căcî së
basati pe uă teribilă taină a nefericitei serdărese, dar
aceste fiind în strînsă legătură cu altă ordine de eve
nimente, voi ii vorbi în altă parte în detaliu, de uă camdată me simţ datore a’ţî arëta că, calificativul de mare
alăturat la rangul de serdar cu care, la visita ce îî fă
cusem, Dómna Emilia s’a fost servit vorbind de defunc
tul seu soçiü, era uă calificaţiunc individuală a de
functului şi nu a rangului, de orc ce rangul nu com
porta un atare calificativ, nefericita mumă a prea iubitulu
meu Constandin, s’a servit însô de dînsul, dupe uă con
sfătuire prealabilă cu Aristea, pentru a putea mai uşor
impune infortunateî şi inexpertcï tale Zulme, făcendu-o
a së speria de imensitatea distanţei ce desparte nobila
sa familiă, de sîrmana copilă a unei nenorocite vëduve
cum së pretindea Aristea!
Tot aci ar trebui să’ţî vorbesc şi de maltratarea su
ferită de acea miscrabilă in dimineţa dilei căsătoriei,
pe care eu o credem reală — şi nu era de cât uă in
famă manoperă a acestor fiinţe monstruóse, pentru a
*) Ve(]ï notele (lela finele voïumehiï.
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putea insufla infortunateï tale Zulniej spaima, prin caro
să o pctă desăvîrşit supune voinţei lor. Despre tote
Yoifi vorbi inse la timpul şi locul său.
Trec acum la alte mişcliî a le călugărului, cari
m’aü impresionat mat adînc din cele desvelite de acea
miserabilă şi tocmaî în urmă îţt voii! vorbi de sorta
nenorocitului Dionysios şi de crima ne mal audită a
infamului călugăr, de a omorî pe un strein pe care nici
că îl cunóscea, şi apoi a’l spânzura cu scopul de a face
să trecă în ochit lumeţ că este nenorocitul Dionysios
care s’a sinucis într'un moment de nebunia !
Ţi-am amintit, o! prea dulcele meu iubit, în cur
sul acestei confesiuni despre nisce scrisori a le călugă
rului cătră Aristea în cart miserabilul vorbea de amorul
săîi pentru infortuuata ta Zulmă, scrisori pe cart le-am
fost reprodus şi cart au contribuit nu puoin la căderea
nenorocitei. Eî bine, ca să poţi citi cu folos acele scri
sori, trebue să’ţi spun că unele cuvinte, sub condeiul
călugărului, au alt înţeles, de cât acela co li 1 dă lumea
şi altele aü un înţeles contrariu de cât cel usitat!
Cu alte vorbe, că limba în care aceşti infami co
respunderi, era uă limbă convenţională, limbă de hoţi,
în fine! Călugărul era capul unei bande internaţionale
de têlharï, compusă în mare parte din tot ce phanarul
avea mai abject şi mai mişel şi care să întindea ca un
imens polip peste cinci din cele mai bogate judeţe ale
terei, Ialomiţa, unde îşi avea sediul principal, în chiar
chiliile mănăstirei X . . ., unde infamul era egumen,
Ylaşca, Teleorman, Ilfov, Prahova şi Brăila, având fili
ale în munţii Balcani şi pănă în fundul Macedoniei.
Dar despre acesta voi îi vorbi în detaliü la lo
cul său.
Acum să mă întorc la semnificarea cuvintelor.
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Ycï sei dar, ca. p i c i o r îiisemiicclă o c h i ü ; preot
însemnă medic; idol, victima: bolnav, rănit;
verbul, n iubi, însemnă, a robi, a stăpâni; p uç in,
des a V î r ş i t ; etc.
Cu'1 aceste cătc-va desluşiri vei înţelege că din
Epistola a doua a miscrabiluluî, pe care infortunata ta
Zulmă, o credea de oxpresiunca unul amor imens, re
use că infamul luase parte la uă călcare, pcntru-că
este Andreiii, numele se Ci propriu şi că ve
A
nea în Bucurescî pentru a se căuta cu un medic fiind
rănit la un ochiu ; că; mai avend uă reuşită ca aceea
de caro vorbesce, putéű ascepta în linisce diua fericită
când vor pune mâna pe acea stare . . . însemnată ....
De ce stare eredi că era óre vorba?
Fără-’ndoelă că nu poţi presupune, o ! prea scum
pul meu iubit, cum nici eu în curs de 16 ani nimic nu
am putut bănui!!!
Ei bine! află că se tracta de starea idolului, adică
a victimei sale!
Era vorba de starea scumpei şi necunoscutei mele
mame, pe care spre a o putea înliăţa, infamul, ascepta
măritişul sau majorenitatea infortunateî tale Zulme!
Judecă acum, o! prea adoratul meu Radule, dacă
nu avem totă dreptatea să afirm că nu s’ar fi găsit nici
uă fiinţă om endscă, care în locul seu fiind, să potă scăpa
din gliiarele acestor monştrii.
înţelegi acum şi causa pentru care infortunata ta
Zulniă, fii aruncată şi în braçolc marelui vornic şi pentru-cc Aristea stăruise ca dînsul să o cunune.
Miserabilii căutau aşi asigura prin ori-ce mijlóce
pentru caşuri neprevödute de pericol, protocţiunea ma
relui vornic!
Ş’o şi asigurarö, pentru-că cu presupusa sinucidere
a lui Dionysios, sau mai corect vorbind, cu dispariţiu- ■

400

nea sa, dispärii din casa nefericitului şi uă sumă de
peste 50 mii de galbeni, pe care însu-’şl infamul căluger cu însărcinarea şi în numele Iul Dionvsios, o înca
sase de pe la diferit! egumeni al mănăstirilor închinate,
pentru a cărei dispariţiuno, svonul public făcea'Vespundătorl pe călugărul şi Aristea şi numai protecţiunel lui
Romişteanu, avură de a mulţumi c<i nu au fost impli
cat! într’un proces care le-ar fi devenit de sigur fatal.
De uă dată cu disparitiunea sumei, dispărură şi
Belivacă şi Căpăţînă acel doi slujitor! al nefericitului
pe cari îl primise în serviciul seu dupe rccomandaţiunea
călugărului şi cari erau mâna dreptă a acestuia!

întrerup continuarea confesiune!, o ! prea adoratul
meu iubit, nu sei îi pentru cât timp, pentru a putea gusta
bucuria cerescă de care inima mea este plină!
Graţia bunelor tale consilic şi compasiune! sublimei
mume a Românilor, Dómna Elena Cuza, în aceste mo
mente mi s’a restituit tabloul, muma, viaţa!
Inima’ml tresare dé uă fericire imensă, pe care
nu aş puté-o mal bine compara decât cu fericirea ce
negreşit simţesc ungerii privind faclă-’n faclă pe acela
care însumeijâ în sine tote fericirile!
O! pentru-ce lipsesc! tu adoratul meu iubit, prin
a le cărui consilii ml-a fost dat să mal gust momente
deliciósé?! Rc’ntórcete mal curênd adoratul meu! Vino
să te bucuri de fericirea ce inundă cu tote bucuriile
fiinţa mea! Să vecii chipul angelic a aceleia care a dat
viaţa în veci iubitórel tale Zulme !
Să vedl pe drăgălaşa mea mumă !
Penă când te vel reîntorce, şă’ţî spun numele seu
care e tot atât de drăgălaş ca şi desfătătorul săîi chip!
Numele săîi este Zenobia II. (vedl pag. 392). '
s
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VIL
Era A aprópe orele cincï şi clece minute spre cjiuă,
spre orient deja fâşii lung! roşietice brăzdau orisontclc inprăsciind cu putere întunericul din-aintea carului Ynândrel
aurore, când secretarul, dupë uă lectură obosttóre de şepte
ceasuri, rosti cuvântul Zenobia II, atunci se produse în
incinta comitetului societăţel condeiul unul dintre acele
incidente neprevëdute cari uimesc pe cei mai impasibili
şi insuflă uă óre care temere şi confusiune, dacă nu
frică şi spaimă, în sufletele celor mai curagioşî !
Trei umbre de diferite dimensiuni së deşii pire de
lîngă unul din pilaştrii intre cari era aşedată uşa, din
tre cari doue cu iuţela fulgerului se aventare pônë la
scaunul sccretariuluî, una îl coprinsc ca intr’un cleşte
de fer, in braçe, ïnjr cea-l-altă lirăpi cu lăcomia unei
fere de predă, manuscrisul ce acesta îl avea în-aintea
sa şi desfăcendu-’şî mantaua ce purta, ş’îl vîrî în sîn.
Secretariul déconcentrât uă secundă îşi reveni în
sine şi începù. a se sbatc şi a ţipa.
Doi membrii din apropiere särirö în ajutoriul şefi
silinduse a’l degaja din braçele de fer ce-'l încinsese,
inse în zadar.
Së produse un óre care tumult care atrase aten
ţiunea şi celor-l-alţî membrii. Toţi îşî părăsiri în grabă
locul pentru a sări în ajutorul secretarului.
In acest timp, umbra cea de a treia, de uă di
mensiune, care la slaba licărire ce mai producéü lăm
pile pe sfîrşit, părea colosală, gigantică, se apropia cu
paşi majestoşî de tribuna Preşedintelui.
In dreptul tribunei se popri.
Era un bărbat de uă statură herculenă, mascat,
purtând uă lungă manta negră ca şi masca ce-’I aco
perea façla, pe sub care, să cineva Tar. fi observat în *
mişcările mersului sëü măsurat, ar fi putut zări uă că14
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meşa roşiii ca sângele strînsă la mijloc cu un brîu verde
ca iedera, în care erau înfipte mai multe arme de uâ
formă forte ciudată, albe şi de foc, armat fiind cum se
dice përië-’n dinţi.
Përul îî era mare, inse alb-coliliă, fluturându-’i
peste umeri şi totuşi privirea îl era atât de înflăcărată
şi de putcrică, în cât se părea că doue, flăcări electrice
ard sub mns.*ă.
In- momentul când se popri, cele-l-alte doue um
bre erau în starea acelor pomi viguroşi şi tineri, cari
se incovóie dar nu së rup, sub greutatea mai multor
individi ce ’iau excaladat pentru a le culege fructele.
In adevër, fie-care era încovoiat sub greutatea a
cinci membrii, carï së siléu în darn a’ï rësturna la pâment.
Uâ secundă dupe ce colosul se propri, întinse mâna
dreptă în care ţinea uă armă ce sëmâna mai mult cu
uă baghetă de cât cu un pistol şi uă detunare ne în
semnată, ca aceea ce face descărcarea acelor arme in
ofensive ale copiilor, së audi, urma inse imediat uă
vîjîitură întocmai acelora ce o produce căderea unei
enorme iliase de apă!
. Acesta produse uă adevărată uimire, dacă nu şi
spaimă printre membrii, de care, cele-l-alte doué umbre
profitară degajânduse cu putere din manile lor şi avântânduse spre cea de a treia, pe care o ajunseră.
Eraü doi bărbaţi tot cu mască, purtând acelaşi
costum şi aceleşi arme. Ambii de uă statură mai mult
ridicată de cât scundă, dar cari in comparaţiune cu cel
de al treilea, păreu nisce pigmei lîngă un colos.
Când tustrei së reuniră, cei doi së postarë în
spatele colosului, cu façïa spre membrii comitetului, îşi
sufulcarë mantalele şi se in-armarë in fie-care mână cu
câte uă armă de aceésï formă ciudată ca şi a colosului,
atunci acesta cu façïa spre Preşedinte, de care îl des-
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pártea uá distanţă numai ca de Cinci paşi, cu uă voce
de un timbru straniu, din altă lume,
Me simţ obligat a vö aröta Domnule Preşedinte,
că dacă ne-am présentât la aceste ore ncobicinuite innaintca Dv., am fost nevoiţi a o face, căci cei ce exe
cut un ordin, nici nu pot, nici nu trebue să sö preocupe
de timp şi dificultăţi pentru a’şi împlini uă datoriă şi
noi numai datoria ne împlinim !
— Cine sunteţi, vö rog şi ce poftiţi, întrebă cu
vocea alterată Preşedintele care vöduse tumultul dar nu
putuse măcar a suna clopoţelul pentru linisce, atât
uimirea îi era de complectă şi nici nu băgase de semă
luarea manuscrisului, atât de grabnic se petrecuse ac
ţiunea; cu ce drept şi cum v’aţi introdus intre noî fără
chiar să ne anunciaţi, mai adause?
— Suntem cele trei cămăşi roşii, cu cari se in
vestesc cei însărcinaţi cu executarea ordinelor implaca
bililor*) cari forme dă una din cele trei secţiuni ale socieţaţei celor neinvinşi, ai cărei căpetenii sunt cei trei
înţelepţi ai marelui Orient, supra numiţi incompara
bilii justiţiari, pentru-că au dreptul şi datoria de
a pedepsi pe toţi aceia, pe cari un simulacru de justiţiă, cum este aceea ce’şi exercită acţiunea vöduta în
societate, nu pete, sau nu vocsce a’i lovi, respunse cu
un glas vibrátor colosul şi ne-am introdus in acéstá in
cintă cu dreptul cu care mórtea sö introduce in lume!
Nu ne-am anunciat, pentru-că nu ne anunciem nici
uă dată, precum mórtea nu sö anunciă, ea executând
ordinilc lui D-dcu şi noi pe ale maréi căpetenii a im
placabililor, care nici uă-dată,. să sciţi acesta, nu ia uă
măsură şi nu dă un ordin de cât in conformitate cu ..
justiţia cea mai absolută posibilă într’uă societate omencscă!
*) Implacabil, ne împăcat, ne inblândit, care nu p6te ierta..
14*
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Uimirea şi confusiunea membrilor deveni culmi
nanta la aceste cuvinte ale gigantelui!
Preşedintele cel dintâiîi îşi recăpăta intr’uă órecare măsură sângele rece, el mai întreba:
— Şi nu a’ţî avea bună-voinţa de a ne spune, ce
relaţiune póte să existe între visita cu care aţi găsit
de cuviinţă a ne onora şi între executarea ordinelor
marei Dvóströ căpetenii?
— Relaţiunea cea maî intimă ce póte fi intre
dóuő lucruri distincte, aceea că unul ie indispensabil,
pentru esecutarea celui l-alt.
— Şi ordinele Dvóstre, a’ţî avea óre amabilitatea
de a ne arëta în ce consistă şi cu ce mijlóce credeţi a
le executa, mal întreba Preşedintele?
— Ordinele nóstre sunt dóuö, unul Pam executat
deja şi el consistă in a ne însuşi un manuscris pe care
îl şi avem in posesiunea nóstre, Ia a cărui citire asistăm
de mai bine de dôuë ore, care desvelind secrete private
ale mal multor familii, intre cari familia aceluia ce vë
vorbesce în prima liniă, marea căpeteniă a implacabili
lor a găsit că acest fapt, nu este nici corect, nici deli
cat, ca să nu used de alţi termeni mal nemeriţl, dar
cari de sigur ar putea fi mal asprii! Şi prin urmare
ne-a ordonat a no însuşi acest manuscris prin orî-ce
mijlóce şi chiar prin cele mal violente la trebuinţă !
Noi inse ne simţim fericiţi că am putut executa
acestü ordin fără a fi fost siliţi să recurgem la puterile
extraordinarie cu cari suntem investiţi, pentru-că sun
tem convinşi că nu cu intenţiune rea acest manuscris
a fost primit de D-vóstre şi dat spre a se citi şi cre
dem chiar că şi cel ce vi Pa predat a făcut’o acesta
mal mult printr'uă lipsă de cugetare, dacă nu de jude
cată, ne observând că comite uă enormă indelicateţă de
a divulga secretele private nu numai ale unul amic dar
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şi ale multor familii, lucru grav şi cu atât maî repro
babil, cu cât că amicul sëiï încredinţendu-’l manuscrisul,
nu îl autorisase de a divulga lumei conţinutul s6u!
— Consider ca uă adevărată insultă aceste cuvinte,
întrerupse D 1 I. unul dintre membrii, ridicându-se în
piciére şi cer uă satisfacţiune eclatantă!
— Tăcere! exclama al doilea om mascat cu uă
voce teribilă şi prelungită ce vibra multe secunde prin
tre asistenţi, cum tunetul vibredă printre nuorii dispa
raţi ai spaciulul!
Tăcerea e nu numai bună cuviinţă dar şi datoriă
când un altul vorbesce şi dacă in Parlamente şi unele
adunări, bunăcuviinţă şi datoriă se calc nepedepsit, vë
avisez mal adause cu un ton din ce în ce mal ridicat
şi mal gróznb, că executorii ordinelor implacabililor, nu
pot fi întrerupţi, nepedepsit!
Apoi colosul continua: ne felicităm din totă inima,
de pacifica néstrë reuşită în ccea-ce privesce executarea
primului ordin .... şi ne măgulim cu speranţa că şi in
ceea-ce privesce al doilea ordin care este cu mult mal
important şi mal grav, Dv. nu ne veţi opune vre uă
resistinţă, ci din potrivă vë veţi supune decisiunilor ce
lor trei înţelepţi al marelui Orient, pentru-că veţi cunósce, că în cas de opunere, nevoiţi vom fi să între
buinţăm mijlócele cele mal estreme şi cele mal teribile,
contra căror âncă nu s’a audit şi .nu s’a vëdut ca fiinţe
omenesc! să potă résista!
— Şi in ce consistă, vë rog, acest al doilea ordin
al mare! D-vóstre căpetenii, întrebă Preşedintele, cu un
glas tremurător?
— Acest al doilea ordin al nostru, consistă Dom
nule Preşedinte, in a conduce in-aintea supremului con
siliu al Invincibililor pe patru Domni membrii al socie
tate! condeiul, cari s’au făcut culpeşî de fapte pe cari
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implacabilii lc reprobă şi pedepsesc şi sperăm că Dumnevóstré intel ego ţi că orî-ce resistinţă contra ordinelor
Invincibililor, este zadarnică şi prin urmare ve veţi su
pune şi acest! patru Domn! membri! ne vor urma, rosti
cu uă voce spăimantatóre colosul.
— Şi dacă no! am refusa să ne supunem decisiunilor acelor pretinşi incomparabil! justiţiar!, ripostă cu
aprindere Preşedintele ?
— Y’am spus’o, că în acest cas vom intrebuinţia
mijlócele cele ma! extreme, respunsc colosul cu uă voce
de im timbru teribil, ca aceea ce o produce căderea
trăsnetului !
— Dupe ce v'aţ! introdus pe furiş in incinta une!
societăţi paci nice şi v’aţ! făcut vinovaţi de un adevărat
delict de hrăpire, acum aveţ! şi cutezanţa de a ne ame
ninţa. Acesta este uă purtare incalifîabilă şi ve declar
că ameninţările vóstre le despreçluim şi nu avem câtu-ş!
de puçin gustul de a suferi insolenţa nimënuï fie-cliiar
şi a trimişilor pretinşilor înţelept! a marelui Orient şi
incomparabil! justiţiar! póte a! animalilor dar nu a!
fiinţelor cugetâtôre car! nu pot recunósce fio-cuî drep
tul de a face justiţiă, dreptul neputend emana decât
delà popor saü delà acele persóne cărora poporul le-a
delegat puterea suverană, respunse cu foc Preşedintele.
Apoï, dupë uă pausă, adause :
Yë provoc dar ca să ne restituiţi imediat manu
scrisul şi să vë retrageţ! din acestă incintă fără întâr
ziere, căci la din contra vom fi nevoiţi a lua in ciuda
amerinţerilor şi preconisatelor D-vóstre puter! extraor
dinare, măsuri pe car! le veţ! simţi amar, căci există
uă justiţiă in ţâra nóstró care scie pune la locul lor pe
tot! aceia car! prin faptele lor violedă dreptul şi dreptatea Ï
— Dreptul şi dreptatea, exclamă cu un surîs sar
castic colosul ! Dar dreptul este uă concepţiune inţelesă
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de Dumné-vóstra cu totul pe dos dacà nu este chiar
desăvîrşit streină de spiritul vostru şi al societăţe! in
care Dumnéta Domnule Rozelini ţî-aî exercitat orc-când
meseria dc magistrat. Acesta ţi se va dovedi mal curând
de cât te ascepţi de catrë aceia pe cari in ironia îi nu
mesc! de incomparabil! justiţiari şi cărora vei avea să
da! compt de uă solemnă obligaţiune ce ţî-aî fost luat in
anul lS4x, la orele doue dupë miedul nopţeî când uă
mână binevoitóre a făcut să deviede glontele cu care
intr’un moment de disperare voia! săţ! sborî creeri! !
Pentru onórea Dumitale, cred că îţî ma! aduc!
aminte şi că nu !e nevoiă de a’ţ! ma! aminti căuşele
acestui act do disperare !
— Nu sciu ce vroiţi a dice, îngână Domnul A. B.
C. cu uă voce forte alterată! *
— Cu atât socotéla ce aveţi a da, va fi mai grea,
riposta colosul. Apoi adause: şi fiind-că răsărirea sóreluï este iminentă, când urmedă să fim pe drum, ordon
Dior: Rozelini, Rămulcescu, Frunteşanu şi Yale Caldă,
ca în cine! minute, să ne urmede !
— Sunteţi nisce insolent! răcni Preşedintele şi în
cepu a suna cu iuriă clopoţelul.
Do! uşier! intrare in incintă asceptând ordinele
sale şi in acelaşi timp toţ! membri! îş! părăsiri locurile
mişcânduse cu iuţelă ca un singur om către visitători!
mascaţi car! remascrë impasibil! şi cu surîsul despreçiuitor pe buze.
Preşedintele ordona uşierilor së zăvorescă uşa,
ceea-ce să şi executa imediat de cătră uşierul ce intrase
ma! in urmă, apo! pe când se pogora delà tribună, pro
voca pe membri! să ineojóre pe inoportuni! visitători
mascaţ!.
Aceştia rômaserë tot impasabil! şi când furô inconjuraj! de tóté părţile de cätrö membri! şi de cätrö
ce! do! uşier!, colosul,
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— Arafa, eí aü voit, fa ţi dar datoria, dise eu
uă voce tunătore!
Atunci al treilea om mascat întinse mâna drepţii
şi’şl descarcă arma ce ţinea.
Se audi uă neînsemnata pocnitură, apoi un fum
. străvădîăcios şi alburiu së zări ieşind în curs de câteva
secunde, care din ce in ce devenea mai negru şi mai
compact, condensânduse in spre ferestre şi intunecândule ca şi când uă perdea de fer s’ar fi aşedat asupra
lor, poprind lumina exterióra de a pëtrundo in intru,
in tocmai acelor neguri a le dimineţeî ce se grămădesc
asupra lacurilor şi ne popresc de a zări limpiditatea
apei, apoi dese detunări incepürë ântâiu mai slabe şi
devenind din ce in ce mai puternice şi mai prelungite,
pr'oducênd mii de săgeţi de foc ce së încrucişau şi isbéu pereţii stingênduse cu scomot.
Acest fenomen, cu atât maî teribil, cu cât era mai
neprevëdut, produse uă visibilă spaimă asupra membri
lor şi a Preşedintelui, cu tóté acestea Preşedintele avii
tăria de a provoca pe uşieri şi pe membrii să se arunce
asupra ómenilor mascaţi şi insu-şî voi să facă acestă
mişcare. Toţi inse rëmaserë nemişcaţi, cu ochii peste
măsură deschişi întocmai fiinţelor din car! ultima scînteeă de viaţă ar fi dispărut!
Adevërul vorbind, viaţa nu le dispăruse, dar le.
era amorţită, nimicită.
Puterile fisice le eraü paralisate şi un frig intens
ca acela al agoniei le coprinse corpul.
Acestea erau efectele acelui fum străvă<Jîăcios şi
alburia ce ieşise din ciudata armă a celui de al treilea
om mascat şi care era produsul unei savante combinatiunl chimice a unor gaze, datorite unul faimos medic
Arab, despre care se va vorbi la locul şi timpul sôu.
Era cu acte cuvinte, produsul uneia din acele crea-
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tiun! miraculóse a le inteligenţei omenesc!, cari dove
desc intr’un chip irefragabil ca spiritul uman este de
aoeeşT esenţă şi de aceésï natură, cu spiritul vital, etern
şi universal, care creedă, combină, vivifică şi equilibredă
nenumăratele inund urî rëspânditc in imensitatea spaciuluï,
cu acea diferinţă numai că voinţa şi puterea, aceste doue
din atributele substanţei spirituali, in om, fiind distincteşi exercitându-se in timp şi prin intermediul mărginite!
părticele de materia, care constitua corpul, puterea e
şi ea mărginită in mani festaţiu nil e voinţe! şi voinţa de
vine ineficace, ccca-ce dovedesce intr’un mod neîndoios,
dupë părerea unu! profund cugetător, că omul, acestă
fiinţă complexă, in unele individualităţi admirabilă, in
altele abjectă, in prea puçine sublimaşi in cele mal multe
degradată, este un adevërat Deii, inse incomplect, mutilat!
Atunci ómeni! mascaţi îş! vîrîrë armele la brîü,
apoi colosul dede un ordin celui de al doilea om mas
cat, care imediat se duse spre uşa de ieşire lîngă care
unul din uşier! remăsese in nemişcare in tocmaî une!
statue, cu checa cu care zăvorise uşa în mană, î! lua
checa, deschise uşa şi dupe ce ieşi in curte, dete un
semnal dintr’un instrument microscopic, apo! se reintórse
in întru:
Colosul atunci lua in vênjésele sale braçe pe Dom
nul A. B. C. şi pe D. I., îar ce! 1-alţî sö incärcarö cu
alţi do! membrii, unul cu D. 11. şi cel-l-alt cu D. M.,
apo! colosul, adresânduse către* cei-l-alţ! meînbriî.
— Şi acum, le clise, no!, Ararat, Arafa si Tabor,
ce! trei executor! a! ordinelor mare! căpetenii' a impla
cabililor, care este unul din ce! tre! înţelept! a! mareluï
Orient, caro cultivă şi rëspândesce principiile marelui
Yiswa carman*), avem onorul a saluta pe Domni! mem*) Viswacarman, in mitologia indică este numele divinului •
artifice (ouvrier, lucrător).
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briï aï socieţăţel condeiul şi îi prevenim ca nici un re ii
nu li se va întâmpla din incidentele produse prin visita
nóstie şi ca starea de prostraliune in care să găsesc
momentan, va inccta delà sine dupe trecerea a două
zeci de minute, necesarie ieşireî nóstre din acest;! urbe,
ne mal rëmâind nimic in spiritul Dumnélor de cât uă
vaga r.eminiscinţă, ca aceea ce avem la desceptare de
spre un vis ce ne-a impresionat adînc spiritul, dar pe
care l’am uitat.
Şi câte-şî trele capetele mascate să plecară salu
tând pe membrii, apoï ômeniï mascaţi părăsire cu un
pas măsurat incinta societăţcî şi urcarë, in dóue trăsuri
închise ce asceptau la scară, pe Preşedintele şi pe D. I.
intr’una insociţî de colos şi pe ceî-l-alţi doi într’alta
lingă cari se aşedară ceM-alţl doi omeni mascaţi şi tră
surile dispărură cu iuţela sborului a dóue paseri de
predă, in direcţia Bucurescilor.
Ast-fel fii sfîrşitul lungei şedinţe a comitetului societăţeî condeiul din diua de trei-decï şi una Martie a
anului 186z când së citi confesiunea unei curtezane.

I

Fine curţeî a doua şi volumeluî âiitâiu.
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