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CEI DOI MASCAŢI
CAPITOLU I.
CONTELE SI
PIUI SEU
d
Intr’una din cele mai frumóse 4H© ale lnnél luT
Martié 187..., comtele Mathel Carino, eşise pe terasa
íncantatórel sale ville,
Comtele in epoca cănd se petrece istoria noastră
era un barbat mal mult bătrăn. Putea să aibă cincï4ecl şi cinci până la şase 4ec*
Figura seă, împresurată de o mare barbă nâgră
era îupunătore. Culórea cea brună a peliţeî sale şi
ocbil ceï negrii, arătau că comtele în tinereţa sea fu
sese de o fruxnuseţă rară.
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Remas vëduv doi-spre-cjece auï de la cusătoria
sea cu Matilda, pe care o iubise cu exaltatiune, den
sul — n'avea altă măngăere de cât pe Enrico ; uni
cul seű fiu ; unicul suvenir remas de la soţia sea. —
Era aprópe două ore de când Comtele Matlieosta pe terasă.
Privirea sea era aţintită asupra nature!.—
Pentru dënsul era o plăcere se vac}ă acea nemărgenită roşeaţă desemnându-se la depărtatul apus.
Un vënt recoros, sufla resfirând pletele cele
mai mult albe ale bëtranuluî comte. Când, tot-de-odată, o uşă se deschise şi pe prag apăru un june om.
Era fiul comtelul.
Mai ’nainte de a urma cu povestirea nostră, se
facem pe cât vom putea mai flidel fotografia teneruluî viconte.
Enrico era un june de 20 ani.
Figura sea era de o frumuseţe adevërat bărbătească.
In ochii sel se vedea strălucind caracterul seu
cel bland.
Muşchii cel desvoltaţ-î ai membrilor sale aratau
o putere de Hercule.
\
Enrico înainta către tatăl seu voind a’I fac^
surprisă.
In acest timp comtele, atras fără îndoială de
sgomotul paşilor lui Enrico se în torse către acesta.
Figura comtelul deveni veselă.
— Aï venit în fine Enrico ?... întrebă el.
— Da tatăl, respunse junele om ; şi apropiindu-se
de comtele ’lű sărută pe frunte.
— Dar de ce ai întârziat atât de mult ? urmă
comtele ; eată e aprópe seara... şi cu tóté acestea
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trebuea së vii cu două ore mai înainte.
— Să vecjï părintele meu, începu Enrico; më du
sesem după cum sciî la unchiul meu. . .
— Di maî bine la verişdra ta !.. . întrerupse bă
trânul comte zâmbind cu dulceaţă.
Tânărul la aceste cuvinte se roşi ca o jună fată.
— Fie ! clise el, daca voesci !...
— Bine !... Să vedem !... urmă comtele.
— Me dusesem la unchiul Marco. Acolo ’ml eşi
vara-mea înainte, şi ’ini spuse că părintele seu nu
era acasă. O întrebai cănd lu găsesc. ’Mi. respunse
ca pe la seapte ore seară. Atunci ’mî luaî <}iua bună
de la densa, rugând’o se’i spună să me aştepte <}*'
câudu-î că voi maî reveni ; apoi plecai, şi eatămă .
— Bine copilul meű, c}ise comtele când Enrico tăcu
•dar nu 'mi ai spus causa pentru care te ai dus.
— Er tare părintele meu, dacă am avut un secret
de tine; dar dacă voesci, ţi-1 voi spune., şi figura
lui deveni rumenă.
— Nu fiul meii,— (}ise comtele — nu mai enevoe
’ţi am ghicit secretul... Tu iubeşti pe Lfrumósa Mar.
gareta vara ta ?... şi te duseşeşi pentru ai cere măna.Aşa este că nu m’am înşelat ?
— Tată !...
— A !... Ce fel nu o iubeşti ? .. făcu comtele cu
mirare, atunci ce este spune-mi fiul meii !
— Nu <Jic asta — se grăbi a
Enrico—; dar..
— Dar ce este ?— întrebă Contele Matheo obser
vând că fiul seu devenise palid —explică-te ce este!..
— Më tem că Margareta nu împărtăsesce acest a*
mor.,, me tem <}ic că ea nu më iubeşte... Şi atunci,
adio ferecire pentru mine !... Adio visuri frumóse !.... *
adio viaţă!...
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Şi tënârul om 4icênd aceste diu urmă cuvinte*
că4u sdrobit pe un scaun.
— Dar ce este pe tine Enrico ? 4^se comtele ve4§nd pe fiul seu ast-fel desperat — Spunemî de unde
sei că vara ta nu te iubeşte ?.. Ai avut veri o în
trevedere intimă cu densa ?... ver o explicaţie ?...
— Nu !...
— Atunci de unde sciî că densa nu te iubeşte ?..*
Tënârul oftă ; şi după ce-şî şterse ocbiî în cari
străluceau câte-va lacrimi, începu ast-fel :
— Sunt unele lucruri părintele meu. cari nu e nevoe së se spună ci se gbicesce de la sine... Este ade
vărat că verişdra mea nu-mï a aratat până acum nici
o răceală; ci din contra a fost veselă şi glumeaţă cu
mine. Dar, chiar pentru acestâ causă a făcut să se
nască în mine această iubire... Mult timp m’ara stă
pânit, voind së domin pasiunea. Më credeam scăpat.
Mulţumeam Cerului pentru acesta... Dar, nu !... më
înşelasem. Capul îmi urla, urechile ’ml văjia, sângele
’mi clocotea prin vine or de câte ori mi se présenta
înainta ochilor îngerească figura a verisóreí mele !. ..
Astă-4î fără a-ţî spune m’am dus la unchiul se vëd
dacă ever o speranţă pentru mine; dar, după cum ştii
nu Tam găsit,
In momentul acela; orologiul Cathedralei San
Pedro bătea orele şapte.
De abea timbrul sunase ultima lovitură, şi En
rico se sculă ca impius de un resort, 'sî lua pălăria
şi voi să plece.
— Te şi duci ? întrebă comtele înţelegând intenţi• unea fiului seu.
• — Trebue părintele meu !... 4*se el, Trebue !.. Voi
së ştiu adevëru. Yoi së aflu.1 Nesiguranţa më omórá..
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Şi dënsul, picând aceste din urmă cuvinte, eşi
lăsând pe tatăl seű în mirare de cele aurite.

CAPITOL II.
CEI DOI MASCAŢI

Enrico, esind din curtea castelului apuca calea
către palatul unchiului seű.
Palatul iui Marco Carino, era situat pe Piaţa
Quirinalului.
Tenărul om după ce traversa câte-va strade ajunse în piaţa Spaniei, de aci în strada Magentei; apol, coti la dreaptă, şi în fine ajunse în piaţa Quirinal.
Turlele frumosului, castel al comtelui Marco, se
desemnaü îu umbră. Enrico cu căt înainta, cu atât
privirea sea devenea mai tristă ; cu atât ’i se părea
că o nenorocire T se va întâmpla.
Când nu mai avea a parcura de cât <}ece sau
cinci spre 4ece paşi până la pórta cea mare o întrărei palatului; ’i se păru că vede furişăndu-se pe lân
gă (Jidurile unei case ce era în decadenţă, două um
bre mai negre ca mormântu.
In primul moment, la această vedere Enrico tre
sări, ca şi cum i-ar fi părut că acea visiune ’i va fi
fatală.. Dar îndată, ea se sterse din mintea tănăruluî
om cugetând la Margareta, la vara sa ; la acea pen
tru care ’şi ar fi dat viaţa, dăcă ar fi cerut’o.
Inima junelui om palpita de emoţiune ajungând
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la pórta întrăreî.
Acum, era să se asigure de sperauţa lui.
Acum, era să se vadă,—< îu fiue— de putea să
trăiască sau să moară.
Să trăiască de ’i va fi permis a o poseda !...
Să moră în caşul contrariu-k..
In aceste cugetări, Enrico întră, străbătu gan
gul cel mare care era luminat de patru marî felinare
şi se opri la uşă, apăsă pe butonul de la sonerie.
După două minute un valet veni de ’i deschise.
Un minut după acesta, el era introdus într’o
cameră.
Aci stătu ca uimit găsindu-se singur cu vara
sea.
In starea în care se alia uită a da „buna seară“
obişnuită tinerei fete, care se uita mirată la dénsu.
Această tăcere fu întreruptă de Margareta.
— Dar bine vere, c]ise densa observënd palórea ce
era imprimată pe figura lui Enrico, ce ai ?...
Acesta nu aucji cuvintele junei fete; ci îu exstasul de care sufletul sëu era coprins, nu înceta de
a o privi.
Mărturisim că în adevër, merita a fi privita!
Inchipuiţi-vă, iubiţi lectori o figură încăntătore
o peliţă oacheşă de acelea ce numai cerul Italiei póte
să producă, nişte ochi mari negri a căror privire
te săgetau; un corp atât de delicat în cât ’lai fi pu
tut lua drept o nimfă coborită din cer; nişte mânu
şiţe mititele şi albe; şi un picioruş de care o regină
ar fi fost geloasă. Pe lăngă aceasta numără abia şase
spre 4e°e ani.
Despre îmbrăcămintea sa, avea pe sine o rochie
simplă de lăuă, ear pe cap n’avea altă podoba de
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cât părul sëu negru, strălucitor, ce’i cădea ca o man
ta pe grumajiî seî albi.
Tănăra fată vëcfênd tăcerea vărului seu, repeta
din nou întrebarea sa.
De abia atunci Enrico au(}i în fine. De abia
atunci ’şi veni în sine din exstasul în care căzuse.
Scusă-me verişoară (jise el, roşinduse până în albul
ochilor, simţind că fără voia sa făcuse o impoliteţă
faţă cu Margareta; sousă-mă... am venit spre a vedea
pe unchiul meü..-.
— Nu e aci! răspunse juna fată cu o voce care
denota óres-care mania.
— Te rugasem .. vói a ijdce Enrico.
— Sciu prea bine vere, întrerupse Margareta ; dar
niste afaceri Pa chemat • • •
Enrico la aceste cuvinte suspină.
T-se părea greu a-şî destăinui iubirea sea Margareteî.
Ar fi dorit mal bine să se fi adresat către un
chiul seu.
Pentru .acesta şi venise. Dar eată că printr’o.
împrejurare inexplicabilă Contele Marco nu era aci
Aşa dar dănsul, Venise în zadar. Trebuea dar a [amăna pe altă-dată cererea sa ?... A amăna ferecirea
sa ? (!)...
Acestea erau cugetările luî Enrico. Şi nesimţindu-se în destul de forte, la ver un refuz ce ar fi ré
sultat din convorbirea sa cu Margareta, se scula
voind să plece.
Margareta înţelese intenţia varului seu.
— Pleci?... aşa de curând ? întrebă ea mirată.
— Da!... îngănă junele om. Trebue!..
— Incredinţâză-mî cel puţin cea ce aveai de spus
\

irfY

*
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*

tatuluï meu !,.,
— Oh du
Nici o dată !... du !... strigă Enrico cu
iuţeală, ca şi când ’i ăr fi fost teamă de a nu cădea
în ispită — ertaţi-mî expresiuuea — prin cuvintele
sale, nu !.. lasă., voi veni măne pe aci... ’! voi spune
eu... şi (jicând aceste cuvinte, densul salută pe juna
copilă şi dispăru după portieră.
— Nu mat înţeleg nimic ; *— murmură Margareta
după depărtarea veruluî seu — ce póte fi causa de
este dënsul atât de trist ?... se întreba ea.
— Şi apoi ce secret are,I se încredieţeze tatălui
meii ?...

*

*

-

I?
'
•1:
iiii

b
I

m

*

•*_

*

Să lăsăm acum pe .Enrico, trist şi gânditor, parcurănd stradele Romei, voind a se inturna a casă; şi
se ne întorcem la contele Matheo, tatăl seu.
După eşirea lui Enrico, contele era gânditor,
la urmările ce ar preceda în caşul cănd Margareta
n’ar împărtăşi iubirea fiulut seu.
Cunoscea pe Enrico. Din cuvintele sale, înţelese
că avea o iubire fără margini pentru vara sea ; o iu
bire de acelea cari adesea ort devin fatale pentru unii
şi chiar de aceasta se temea, pentru viitorul lui En
rico.
Dar 'şl <Jicea că totul, poate uu este perdut; că
Marco fratele seu, va consimţi să dea de soţie lui
Enrico pe Margareta, în caşul cănd acéBta n’ar fi re
ce la iubirea fiului său*
In aceste cugetări, comtele Matheo întră în ca
mera sea unde valetul aprinsese deja lămpile.
Afară se înoptase dc tot, şi pe bolta cea cenuşie a
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cerului, nenumerate candele de aur sclipitoare înce
puse a luci. Un vent dulce adia din spre mareCoratele Matheo, intrând în cameră congédia
servitorul, luă una diu cărţile lui favorite de pe eta
jera ce era suspendată deasupra unei mese de trandafir
şi aşecjendu-sc pe un scaun, la lumina lămpeî începu
să citească.
Era aproape o jumătate oră, de cănd şedea în
această posiţiune; cănd tot de o dată, ’î se păru a au
4i un mic sgomot afară.
Comtele tresări în primul moment, dar pe dată
un suris se vecju pe bucjele sale.
— A !.. — (jise el— este Enrico ; mulţumită Dom
nulul, în fine eatăl că soseşte!...
Dar după trecerea de cate-va minute timp în care
comtele considera în de ajuns pentru Enrico, de a
străbate sala până la densul; şi nevăc}eudu-l întrănd
'şî (Jise că se înşelase; că sgomotul pe care ’1 audise
era fără îndoială mişcarea fruncjelor ia isbirea ventuluî şi din nou ’şî aruncă privirea Jpe cartea, care
pentru moment o lasase deschisă pe genunchii sei.
Sgomotul se repeta din nou. Cu deosibire că astă
dată era mal tare.
Comtele ’1 audise.
De astă dată, nu mai era îndoială; nu era pă
rere, nu era mişcarea frunzelor, ci pasul unul om.
Dar cine putea fi dacă nu fiul său ?... cugetă
comtele. Cine putea veni acum ?...
In aceste cugetărî, contele deschise uşa camerei
sale care da în marele coridor, voind să se asigure
de este sau nu cine-va.
Dar, coridorul era gol.
Nu pv) vedea nimic, sau mal bine <]i3> comtele

12 __

nu observă nimic,
— Aide ’şl cjise el cu totul mirat; nu este nimeni
şi densul, intră în camera sa.
— Şi cu toate acestea nu era părere; murmură el
după căte-va minute în care 'şi luă din nou cartea
Curios lucru !... şi privirea sa că(ju diu nou pe paginele cărţei.
Pas'agiul la care citea, era atăt de atrăgător, atât de mişcător, în cât toată mintea sa, era concen
trată asupra eî.
Făcea elogiu în sine lui Schakespeare, — autoru acelei cărţi— de modul cum scrisese capul seű de
operă, Hamlet; lauda pe junele prinţ al DanimarceT,
care înlăturase ort ce plăcere şi amor; numai pentru
a regăsi pe ucigaşul tatălui seu; pentu al resbuna.
Privirea sea, era atât de aţintită pe fillile capului
de operă al nemuritorului autor Euglez, inima sa era
atât de mişcată la cuvintele de nebunie ce Hamlet,
întorcea Ofelieî care ’şl mărturisa iubire sa; în cât
dënsul nici nu observă, că uşa ce da în coridor se
deschise fără se producă nici un sgoinot, şi pe prag
apăru doi omeni mascaţi, înveliţi în nişte mantale
negre.
Privirele ochilor ce scăntea sub masca unuia
dintr’ănşi care părea a fi mai mare ca cel alt, era
îngrozitoare.
Incet, incet, umblau dănşiî întocmai ca nişte fia
re seiabatice, cari voesc a se arunca cu maî multă
siguranţă asupra prade! alese pentru a o sfăşia.
Ei înaintau din ce, îu ce maî mult către comte
care citea liniştit, şi căre n’avea cea mal mică bănu
ială sărmanul, de cea ce se petrece împrejurul sëü.
Când nu maî avea de cât . doi paşi până la com-
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te, acela ce părea a fl şeful celui alt, îuainta ca re
peziciune spre densul şi cu un glas tare strigă.
— Matheo Cari no . . .
Contele tresări . ..
Cartea ’i căzu din mâini.
— Ce voiţi (fise el,— cu o voce tremurănda—cine
sunteţi voi?...
Drept orî-ce răspuns, mascatul 'i présenta o hâr
tie.
— Eată dise el,— dându-l acea liărtie, de iubeşti
viaţa, iscăleşte acesta .. .
— Dar, pentru numele cerului ce voiţi cu mine?
întrebă comtele.—
— Aide ! făcu acela ce-I presentase hărtia cu o vo
ce îngrozitoare; iscăleşte sau din peptul teu, vom fa
ce teaca pumnalelor noastre şi mal repedé ca fulge
rul, ambii de odată, scoaseră cate un pumnal, şi cu
măi ne! o aridicate, nu aşteptau decât opunerea comteluî, M totul să ile sfârşit.
Or căi de curagios ar fl cine-va, într'o ast-fel
de }>' iţie critică, ar ceda forţei. Ast-fel fu şi cu
con t' 1 Matheo.— dënsul luă dar> hărtia cu o mană
trenr -ăndă.— Era gata spre a si pune iscălitura,
cănd de odată plivirea sa aluneca pe coprinsul
acc!.r băltii
De abia \şî aruncase ochii pe ea, şi comtele o
ar n ă departe de sine;
— Ce voiţi miserabililor cu mine? strigă dënsucu
o voce tremuritoare, pentru ce voiţi să demoştenesc
pe fiul meu?... care vë este scopul mişeilor?
Pentru ce ’mî impuneţî aceasta.
A ! urmă el dupe o pauşă scurtă, acum înţeleg
totul!.., da!.. înţeleg adevărul !... In zadar cauţi a te
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ascunde sub masca ta neagră hipocritule, de prisos,
căci te cunosc !..- tu eşti !... tu eştî !...
Comtele Matbeo nu putu se sfârşească. Masca
tul ’i curmă vocea printr’o lovitură de pumnal.
Comtele scoţind un ţipăt, că<Ju pe parquet cu
toată greutatea corpului seu.
Un val de sînge umplu camera.
Cel doi mascaţi şedeau nepăsători asemenea a
doua stanei de granit, la această scenă înfiorătoare.
Privirea şefului era îngrozitore de ciudă.
— Ei bine ce este de făcut ? întreba cel alt,
Acela ce se pare a fi şeful celui d’nteî dete din
umeri.
In acel moment, un sgomot sc au(}i prin coridor.
— Vine cine-va !... şopti unul dintr’enşî.
— Să fugim !... respunse cel-alt.
Şi ambit săriră fereasta ce era deschisă şi a
căreia înălţime nu era mal mare ca două piciére de
la pămănt, având grija de a lua cu dânşii, hârtia ce
comtele o aruncase.
De abia sărise cel din urmă dintr’enşii, şi uşa ca
merei se deschise şi un om intră. Acel om era Enrico.

CAPITOLUL III.
JURĂMÂNTUL DE RESBUNARE
Enrico de abia intrase în năuntru, şi scoase un ţi
păt de groază vëtjaud trista privelişte ce avea înaintea
ochilor. Cu sufletul plin de mâhnire, junele om se a-
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plecă spre părintele seu şi pipăindu-î rana cu mâna.
— Dumnezeule, Zise densul cu o voce dureroasă, şi
din ochii seî curgeaű lacrimi vit cu abundenţă, cine a
putut să te ucidă ?. şi Enrico în prada durere! sale.
ridică corpul cel neanimat al bătrânului comte, şi ’1
puse pe pat.
Or cât de uşure se sili să umble Enrico cu cor
pul tatălui seu— ca şi când ar fi voit a respecta repaosul sëü,—cu tóté acestea, o ! minune ! contele scóse
un suspin.
Dar acest suspin era atât de usure, atât de slab,
în cât se părea a fi céa din urmă suflare a unui om.
Cu tóté acestea Enrico '1 au^i. Densul tresări. Un
fulger de bucurie flutură în ochii sei.
şopti el, tatăl meü
Trăeşte
Trăeşte
trăeşte...
Expresia cu care fu Zise aceste cuvinte ne este
imposibilă de a o descrie. In aceste simple cuvinte se
vedea tó ta iubirea, tótá amórea filială desvălinduse în
toată puterea cuvântului.
Iţi mulţumesc Doamne, urmă Enrico după o pausă
scurtă, 'ţi mulţumesc, şi beat de bucurie căclu în genuchî la imagina unul Christ de sidef şi făcu o rugă
călduroasă.
Era încă în această posiţiune, când ’I se păru a
au^i din noü un gemăt al contelui.
Enrico se apropié de părintele sëû.
Contele deschise ochit şi se uită sperios prin îm
prejur.
— Ce voiţi miserabililor, şopti el, ce voit! să fac?...
Ce Ziceţi-?... Să desmoştenesc pe fiul meu ?... înapoi!.,
înapoi vë Z^c 011 asemenea cuvinte !, •• •• Mal bine
voesc mórtea, de cât să fac ceea ce *ml cereţi... lna-
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póT !.... înapoi !....
Enrico înţelese că tatăl seu era în delir. El ’1
lăsă să sfârşească, voind a se mai linişti puţin,
apoi, apropiăndu-se de patul pe care zăcea cou
tele, cu o voce pe care se silea să 'şî-o facă liniştită
(}ise :
Tată ! tată !... me aud! tu ?...
Comtele deschise ochii şi se uită prin împrejur.
— Cine me chiamă ? întrebă el cu o voce slabă.
Enrico încuragiat prin cuvintele comteluî, se apropie de el si aplecându-se pe patul sëü clise :
— Sunt eü tată !... Sunt Enrico !... Sunt fiul tău!...
Aceste cuvinte avură un efect magic.
Comtele se scula pe căpătâiul seu întocmai ca un
om sub influinţa unui magnet.
— Fiul meu !.... .fiul meu‘!
murmură palidele
sale buze» O !.... *ţi mulţumesc dómne !
’Ml-a fost
permis dar, a T mai vedea încă o dată înainte de a
muri !... şi (jicênd aceste cuvinte, puterile ’1 părăsiră,
şi capul ’I căcju pe umeri.
— Tată !.,.. tată, strigă junele om cu lacrimile în
ochi, creclind că totul se sfârşise cu părintele scü,
spunem! cine este ucigaşu teu ? Voesc să ştiu pentru
a te resbuna.
Contele ’şl făcu o ultimă forţare asupra sa, deschise
ochii şi şopti :
— Ucigaşul meu... ucigaşul este....
— Dar , pentru numele cerului tată, spune-’mî
cine este el, cjise Enrico cu o voce întreruptă de
suspine.
— El este.. este... resbunămă E...n...r...i...c...
Un lung suspin eşi din peptul comteluî, vocea ’I
se înecă,-privirea ochilor deveni sperioasă, un val
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de sânge ’ï ţâşni pe gură, şi un minut după aceea
contele Matheo Carino, nu mai da semne de viaţă....
Enrico palid ca un cadavru, asemenea unei statue
de piatră din antiquitate, ţinea în manile sale, mâna
cea rece a părintelui seű.
Şe(}u ast-fel ca. un minut. Apoi pu3e măna dréptax
pe un crucifix, şi cu privirea fixată în ochii cei fără
de viaţă aï tatălui sëû, strigă cu o voce tare.
— „Iu faţa remaşiţelor tale tată, pe acest corp ce
atât am iubit în viaţă, pe acest cadavru, jur că te
voi rësbuna. O, da ! jur că voi căuta, şi voi găsi pe
acel miserabil care te a lovit, şi atunci, urmă En
rico, atunci va fi vai de el !.... Nimic nu ’1 va putea
scăpa de resbunarea mea,.. Nimic... më audî tu? Nimic..
Nici puterea nici rangul seu în societate... Voî sacri
fica totul pentru resbunarea mea... liniştea... fericirea.,
viaţa mea de va fi trebuinţă !... Şi densul (jicêud aceste
cuvinte sărută obrazul cel rece al părintelui seu.
— Primeşte părintele meű această sărutare, <}ise
el ca un gagiu al jurământului ce am făcut; şi acum
va fi val de acela ce te a lovit; ’1 voî ucide !... te voi
rasbuna....

A doua zi de dimineaţă toate erau pregătite pen
tru înmormântarea contelui Matheo Carino în bolta
familiei din castel.
La înmormântare sa, se vedea vicontele Marco fra- tele seü a căruia privire era mai mult încruntată de
cât mâhnită, şi fiica sa Margareta, care plângea, ca
şi când perduse pe părintele seu.
Enrico în tot timpul cât ţinu ceremonia mormântărei, şe(}u într’o posiţie tristă cu capul aplecat în jos.
2
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In fine, ceremonia se sfârşi. Doi oameni se apropriară de catafalt si luând corpul comteluï înaintau
către bolta.
In momentul cănd comteld era să fie pus în bolta
Enrico strigă cu o voce tare.
Adio părintele meu!.. Adio!... fii liniştit căci te
voî resbuna!... voi regăsi pe ucigaşul tău ! Adio !...
In acel moment, de ar fi observat cineva ar fi ză
rit de sigur o mică schimbare pe trăsurile figurei vi
contelui Marco, fratele comteluï Matheo ...

i

:

FINELE PROLOGULUI

ij

'

I

} \

\

\

»'iii-.

I&

IV
H

i-t

.•

■

>3

I9 —

PARTEA INTÊIA

SECRETUL MARGARETEI
I.

VËNÀTOAREA
La o depărtare de şease kilometre de Roma, se
înalţă castelul Cuniberti.
Nimic nu era mai frumos, maî majestos şi mal pi
toresc ca acest castel cu turnuleţele sale, ce se ridi
cau în aer îu formă de semicercuri.
împresurat de trei părţi de munţi avea priveliştea
unei fortăreţe; la spatele seu curgea Tibru cu apa
sa cea rece şi cristalină şi pe ale cărui maluri cres
cuse o verdeaţă înveselitoare.
In momentul cănd introducem pe cititor împrejurul
acestui castel, 4ece sau cincl-spre-^ece barbaţî, ar
maţi cu cate o carabină, şi aveud la brău căte un
stilet eşau pe poarta Castelului şi se îndreptau către
pădure din apropriere.
Acest lucru se explică foarte lesne. Toţi aceşti
domni erau invitaţi la vănătorea de mistreţi ce orga
nizase principele Ludvigo Cuniberti. Acestea o dată
spuse, să intrăm în alte amănunte.
Inviţaţil mergeau căte duo! pe mica potecă ce se
.zerea prin océnul de verdeaţă, care ducea la pădure.
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In riíndul al doilea se vedea principele, alături cu
un tënër conte.
Principele Ludvigo Coniberti, era un barbat aprópe
de cincizeci ani, dar după figura sea cea palidă, du
pă suferinţele ce se vedea zugrăvite pe ea, şi dupe
încreţiturile frunte! sale, mulţi 'i ar fi dat şase-cjecî
ani.
Trăsurile obrazului seu, privirea şi surisul sëu, erau în tot deauna triste. Se părea că suferise de un
rëu inexplicabil.
Nimeni nu ştia din ce causă principele era trist,
nimeni nuT întrebase din ce causă ’i provenea acea
vecnică melancolie.
Cu toate acestea cate-va guri răspândise niste cu
vinte despre principele Cuniberti.
Ast-fel ei Miceau, că principile perduse pe socia sa,
dar aceste vorbe n’avură nici un efect asupra curio
şilor, si mal cu seamă asupra amicilor seî, cari ştiau
positiv, că principele nu fuse nici o dată căsătorită..
Principele convorbea cu tënârul de alături de sine.
— Eată!— (Jicea Principele, priveşte conte natura.».
Obsearvă bine armonia ce domină prin inprejur,.,,
Ascultă cânticul privigbitórel, ciripitul pasărilor, Obrervă bine toate acestea şi spune singur ce cretei !...
— Principe, respunse acela către care se adresase
principele Coniberti—, nu sciii dacă părerea mea este
sigură, dar toate acestea ’ml par trecătdre... ’ral pare
că adevărata ferecire, adevărata frumuseţe nu este
aci, ci într’o altă lume mal bună... într'o lume unde
nu este întristare, unde nu e durere, unde nu e de
eât fericire..- unde totul ne va suride...
Principele clătină din cap în semn de aprobare.
— Adevërul e urmă t6nărul după o pausă, că tóté a-

;
I !‘

!

j

Ni
J1' >’

21

acestea sunt frumoase;., ca la prima vedere te sub
jugă de plăcere, dar când cugeţt puţin, nu sunt de
cât trecătoare, ear vieţuitoarele de pe acest pământ
fiinţele cele inteligente, oamenii, nu sunt de cât nişte
vanităţi....
In acel moment un corn se aucji resunănd în depărtare.
Era semnalul că vânătoarea era se înceapă.
Privirea cea langedă a ochilor principelui scăntea
de bucurie la sunetul cornului. — Aceasta pentru
dënsu era unica fericire; vânătoarea era unica-î pe
trecere, unica sa bucurie.
Îndată după aceasta, vânătorii se despărţiră, şi fie
care ’şt luară cate un loc printre stufişurl ţinănd
puşca la ochii.
Principele Cuniberti ’şi luase posiţia la spadele unei răpi, şi ca toţi, era gata la cea mai mică mişcare
a frunzelor, şi nu aşteptau de căt apariţia vânatului
pentru a da foc.
Un nou sgornot ca acela ce-1 făcea cornul se au(J.i
resunând în pădure, apoi nişte strigăte şi sunete de
clopote se succedară după aceasta. Lătratul cănilor
acompania acest concert sgomotos; cu un cuvânt selba
care cu două minute mai înainte era într’o tăcere
adâncă, acum re3una de agomotul mai sus spus.
De o dată un pas greoi resună prin apropiere de
vânători, şi mai în acelaş timp corpul unui mistreţii
uriaş apare la iveală pe mica poteouţă.
îngrozitorul auimal, după oe se uită în toate păr
ţile, şi observănd pericolul în care intrase, se hotără
a apuca în spre Principele Cuniberti, ca şi cum etatea
cea înaintată a acestuia, şi tristeţa sa producea mai
puţină frică, asupra bestiei selbatetice.*— Ea înainta*
cu paşi repezi.
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Principele observă aproprierea teribulul animal, pu
se puşca la ochi, trase pedica şi dete foc.
Un geamăt răspunse la detunară armei, şi mistre
ţul căzu jos.
Principele radios de succes înainta cătră victima sa
Dar se vede că mistreţul nu fusese de cât uşurel
rănit, de oare ce simţind pe inamicul seu aproape de
sine, se scoală în sus şi cu o repeziciune extraordi
nară, se aruncă asupra principelui.
Acesta se credea perdut.
La ver un ajutor din partea celor alţi vănătorî nu
se aştepta, de oare ce chiar dacă ’şt ar fi suposat aceasta, trebuia ca mal întăiu dănsul să fie ucis de
glonţul ce era destinat pentru mistreţ.
încă o secundă şi totul era să fie sfârşit, încă un
pas al bestiei selbatice, şi principele Cuniberti, nu
era să mal fie in viaţă...
Dar, în momentul cănd mistreţul ajunsese lăngă
acela pe care ’1 alesese de victimă, în momentul când
colţii săi erau să intre în corpul princepeluï, un frémăt se au<}i prin pădure, şi mal în acelaşi timp un
geamăt surd resună... un val de sănge orbi pentru un
moment pe principe, şi bestia selbatică se rostogoli
până în afunijimea prăpastie! • ••• Era moartă.
Toate acestea se petrecuseră mal iute de căt cum
facem noi descrierea.
Princepele Cuniberti, ameţit pentru căte-va secunde
şi reveni în sine, şi privi în prejurui sëü.
In faţa sa era un şiroi de singe, iar dincolo de aci,
nn om, asemenea plin de singe, ţinănd un pumnal ri
dicat în sus.
.Figura tănărnlnl om, care arăta a avea cel mult 25
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ani, şi umerii set de Hercule, explicau principelui
cum putuse invinge bestia sălbatică, cât despre îm
brăcămintea necunoscutului era fórte simplă: o pereche
de pautatonî de pele, şi o redingotă de satin negru
complectau costumul său.
Pentru un moment principele privea pe acest om,
care inspirase asupra sa o simpatie neînţeleasă, şi
care i se părea asemenea că va juca un rol principal
în viaţa sa; dar odată revenit din uimirea sa, ina
in' cu căţî va paşi către tănărul om.
— Domnule, 4^se ©1» naal ’nainte de a afla cine sun
teţi, sunt dator a vă mulţumi de fapta D-v0stră. • »
’Ml aţi scapat viaţa Domnule , , . Nu vă cunosc, dar
orî-cine veţi fi puteţi comta pe recunoscinţa principelui
Cuniberti.
— Principe, respuuse necunoscutul, dacă credeţi
că fapta pe care am făcut’o merită recunoscinţa, ’ml
daţi voe a vă întreba ce ar merita în cas contrariu,
cănd aşi § stat nepăsător, privind la d-vostră cum
aţi fi fost sfâşiat de bestie ?..
Principele era mirat de cuvintele necunoscutului
El înţelese că acesta nu era om simplu, înţese ase
menea că sub aceste haine simple şi ordinare se as
cundea un suflet mare, o inimă generoasă.
Convins de aceaste, principele înainta către necu
noscut, şi luăndu-I măna; <]!©© cu o voace rugătoare:
— Ertare Domnule, Ertare dacă cuvintele mele
Va atins... Vo jur că aceasta n’am voit’o.
Această scenă fu întreruptă de sosirea celor alţi
vânători, şi toţi se întrecéû de a felicita pe tănărul
om că scapase viaţa principelui.
— Toate bune — (J*36 principele după căte-va mi
nute de tăcere în care examina fisionomia salvatorfc-
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lui seü, toate bune, dar nu mi-aţî spus cum vë nu
miţi.—
— A
principe, 4*se necunoscutul — cu o voce
tristă — dacă o doriţi, më voi supune.
— Dacă dorim, întrerupseră într’un cor cei alţi,
au4i vorbă.
E cea mai mare a noastră dorinţă de a afla nume
le salvatorului princepeluî nostru !,.
— Ei bine domnilor, 4ise streinul, numele meu este
forte simplu... më numesc Enrico Carino \...
Toţi se înclinară cu respect înaintea tënâruluï.
Principele cugetă un moment.
— Enrico Carino, 4ise el, nu sunteţi oare fiul comtelul Matheo Carino, care a fost jertfa unui omor atăt de misterios. ?
— Da principe, respunse tănărul, sunt Eu! .. . şi
o lacrimă se ve4u lucind în ochii junelui om la amin
tirea tatălui sëü.
— Dar, întrebă principele din nou, nu’ml aţi spus
ce întâmplare vë a adus pe aci ?...
— Së vedet! principe, respunse Enrico, veneam din
oraş şi më duceam la unchiul meu, care în momentul
acesta se afla in castelul sëu, un kilometru departe
de al D-voastră .... şedeam în trăsură când visitiul
meii ’ml spune că este o vânătoare.
Atunci më daü jos, înaintez cu câţi va paşi şi vëd
pericolul în care vë aflaţi ..* restul ’1 sciţi.
— O da! 'lsciu, respunse principele Cuniberti cu o
voce plină de recunoscinţă ; ’1 sciù, şi nu sunt îu stare
de a ’ml arëta recuncscinţa mea către D-voastră.
— A! princepe, făcu Enrico, să nu mal vorbim de
aceasta .... momentele mele sunt numerate ...trebue së
vă părăsesc
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— Cum ? .. întrebară toţi într’un cor .„ aşa curînd?..
— Sunt nevoit principe... Am o afacere! e o da
torie. Şi vocea luî Enrico (Jicănd aceste cuvinte, era
de o tristeţe profundă... şi acum urmă el după uă
pausă, Adio ! .... Adio ! şi densul după aceste din
urmă cuvinte, dispăru printre stufişurl lăsând pe toţi
în mirare de schimbarea subită ce ce operase pe fi
gură sea....

H.
COMTELE MARCO CARINO

:

:

Sâ lăsăm acum pe principele Cuniberti despărţindu-se de amicii sei, şi plecând spre castelul sëü; şi
să ne întoarcem la Enrico.
Junele om dispărând privirilor principelui, se în
dreptă către trăsura sea, care ’1 aştepta la intrarea
pădure!. Un moment după acea Enrico era în trăsură
Căit porni în galop, traversând drumul ce duce de la
castelul Cuniberti la acela al contelui Carino.
*

*

*

Castelul Carino era o (Jidire antioă din timpul Cru
ciadelor. Vë<Jut din depărtare, avea priveliştea unet
fortăreţe turceşti. Negrele sale turnuri, cari serviseră
vechilor sei seniori ca <}id de apărare, se desemnau
\
într’un mod fantastic.
împrejurul sëü era nişte mari palmieri cari întimpul zilei, aduceau o răcoare plăcută; — împedicând
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--- 26 --racjele cele ferbinţî ale soareluï de a străbate prin
micele şi îngustele ferestre ale castelului cari de or
dinar erau deschise. Cât despre forma sea era aproape
patrată.— In mijlocul trupului sëü, era poarta cea
mare care servea de intrare şi care de multe ori fu
sese reparată din causa vechime! sale ; dar care acum
era într'o posiţiune ce arata că este aproape de ruină.
Acum pentru că ştim împrejurimea castelului, să
pătrundem în năuntru său. Din coridorul cel mare care
era aşternut cu un covor frumos de Persia; şi a! că
ruia pereţi erau împodobiţi cu două mari oglinzi de
Veneţia, respundea patru uşi. Una din aceste da în
salonul cel mare. Alta îu camera de fumat, cea de a
treia în camera (}isâ Turcească; ear cea alta uşe da
într’un mic salonaş res.ervat pentru cunoscuţi mal in
timi ai comtelul.
In momentul, când îutroducem pe cititor în întru
castelului; comtele Marco şedea pe un scaun din ca
mera Turcească în posiţia unui om care este adâncit
în cugetări.
Comtele Marco era un bărbat cam de cincî-(}ecî ani.
Statura cea înaltă şi uscăţivă, figura sea palidă îm
presurată de o mare barbă roşie, căutătura ochilor săi
pliuă de răutate, îngrozitorul seü surîs care ’i era
nelipsit, făcea din comte un om care 'ţi causa de la
prima vedere o neînţeleasă respingere.— El şedea pe.
scaunul său de stejar îu posiţia mal sus spusă, şi din
interval, îu interval se întrerupea din visurile sale
spre a privi la un potret, care era imagina fidila a
repausatulul său frate a comtelul Matheo.
După tremurătura buzelor sale, care se părea că
murmura câte-va cuvinte neînţelese ; după figura sea
palidă şi după căutătura cea plină de răutate a ochilor
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sèï, cari oii de càte orï Vi o ardica asupra portre
tului fratelui său era si mai îngrozitoare, lesne se
putea ghici că comtele Marco era turmentat de un
reu din năuntru sufletului sëü.
Şedea ast-fel aproape de o oră, când uşa se des
chise, şi o jună fată ce părea cel mult ca de opt-spre(leoe ani intră. Această copilă—pe care cetitorii cred
că au ghicit-o—era Margareta. Figura tinerel fete pă
rea mal tristă, căutătura ochilor era aproape lâncedă;
şi obrazul sëü nu mal părea atât de colorat, ca în
timpul când am făcut cuuoscinţă cu dînsa pentru pri
ma oară. Margareta înainta către comte.
— Tată, ()ise ea, astă-tjl este mercurT, este 4iaa
când ne a promis Enrico de a veni....
Comtele tresări fără voia sea.
— Linişteşte-te copila mea, respunse el, va veni de
oare-ce ne a făgăduit ... încă nu este timpul tre
cut Margareta nu respunse. Fu un moment de tăcere.
— Ah ! (J isé ea dupe o pausă, în care ’şl aruncase
privirea pe portretul Comtelul Matheo ; acum o săp
tămână a împlinit un an devcând nefericitul uuchiu a
fost jertfa unul omor atât de misterios !...
Comtele Marco deveni palid la aiuful acestor cu
vinte.
— Taci! (fise el cu un ton aproape violent către
Margareta, Taci ! .. ce ’ţî-a venit acum de a pronunţa
acest nume; şi vocea comtelul, 4*ca,ld aceste cuvinte
tremura de o emoţiune inexplicabilă pentru Marga
reta.
Tënàra copilă nu ştia mal întâi cărei întâmplări se
atribue aceasta, dar după trecere de un minut ; şi <}ise
că poate reamintirea perderei fratelui, produsese acea
schimbare asupra părintelui său. Şi sub impresia a-
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ceste! cugetări, Margareta, se aruncă la peptul comteluT.
— Ertare părintele meu- <}ise dînsa cu o voce ru
gătoare, ertare dacă cuvintele mele 1ţ! a causât du
rer! ... Ertare ! . N’am voit’o.
Figura june! fete (}icănd aceste cuvinte, era atât de
sinceră, obrazul sèü atât de expresiv, căutătura ochi
lor atât de rugătoare şi timbrul voce! sale atât de
mişcător, în cât făcea cel ma! ciudat contrast cu fi
gura comtelui a! cărui ockî jucau cu nelinişte în or
bitele lor şi care făcea pe orî-cine să se întrebe dacă
Margareta era cu adevărat fiica sea.
Chiar servitor! şopteau intre denşi aceasta.— Unul
dintre denşi!, un bătrân care era de aproape două
zeci an! în serviciul comtelui dase câte-va detaliul*!
şi ma! lămurite în privinţa aceasta către ce! alţi ser
vitor!.
Ast-fel el spuse că adevărata fiică a comtelu! mu
rise o dată cu mama sea, do! an! de la nascerea e! :
şi că Margareta n’ar fi fiică legitimă a compteluî, ci
făcută cu ver-o amantă, de oare-ce într’o noapte comtele Marco o dată cu sosirea sea dintr'o luugă călă
torie o aduse invălită în mantaua sea.
Afirmarea bătrânului servitor făcea încă să se raa!
mărească credinţa către ce! alţî, şi prin deosebirea
caracterului bun al Margarete!, de acela al comtelui
violent şi rău.
Margareta era tot în posiţia de mal sus spusă când
tot de o dată uşa se deschise şi pe prag apăru un
servitor.
— Domnul Comte Enrico I anunţă el.
Ambii trăsăriră la aurirea acestui nume, şi pe fi
gurile lor se. vedea două contraste; bucuria pe una
ura pe cea altă; bucuria pe figura Margarete!, ura p$
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acea a comteluï ... Enricô aparu. El înainta către un
chiul şi verişoara sea, cari veneau spre al preintimpina.
La vederea lui Enrico, o roşaţă plăcută coloră ob
raji Margaretei. Şi buzei« sale şoptiră abea auijibil :
Eatăl în fine ! ... apoi adăogă tare.
— Bine aï sosit vere!
— Bine v’am găsit verişoara! respunse Enrico.
Figura tănăruluî ora era palida, căutătura ochilor
tristă, şi vocea sea tremurăndă.
La un semn din partea Margaretei, Enrico se aşe(}ă pe un scaun în apropiere de dănsa.
îndată după intrarea lui Enrico, comtele Marco eşi
(Jicand că este chemat de o afacere urgentă.'
— Aşteptam cu mare impacientă (Jiua de astă*<J.f
vere, (}ise Margareta cu o voce dulce.
Eurico tresări.
— Mi e permis de a vă întreba verişoară, ^.ise el,
cu un surăs trist, din ce causa v’a provenit acea impacienţăMargareta păru încurcată la cuvintele vărului sëû.
— Pentru că... Pentru că... murmură ea cu o voce
intreruptă, si figura sea deveni rumenă, negăsind a da
nicî un răspuns.
— Aide, lasă verişoară, (ţise Enrico, să nu maî vor
bim de aceasta, văd prea bine eă este un secret la
mijloc...
— A!., nu vere... *ţî o jur!...
Enrico zâmbi într’up mod neîncrezător.
— Ei bine vere, urmă Margareta după o pausă
scurtă vă4ând zirabetul junelui om fiind-că doreşti se
afli ’ţî voî spune. Da este un secret, Aveam impaci
enţă şi doream ca
de astă-^î să sosească cât mal
curând spre a te vedea.... spre aţi vorbi...

!
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Enrico trësaii. Bucuria luci în ochi! sel. Sufletusëü
păru că se deşteaptă ca dintr’o letargie; şi în prada
pasiune!, în avëntul iniineî sale care începuse së bată
cu furie ; beat de fericire la a'udul acestor cuvinte, se
sculă de pe scaunul sëü, şi înaintând către juna fata
’! luă măna şi ducând-o la buzele sale începu a o acoperi de sărutări...
— Ce faci vere?... întrebă Margareta cu o voce,
care arëta oare cum mirarea; ce faci?... şi densa se
încercă în zadar a-ş! trage măna de la buzele june
lui ora.
La aceste cuvinte Enrico trăsuri din nou: şi lasă
să cadă măna Margaretei pe care încă o ţinea la bu
zele sale.
Er tare verişoară... <}ise d cu 0 voce mişcătoare,
ertare!.., sunt un nebun!.,, nu sein ce fac !.. Adio !..
şi dëusul (Jicănd aceste din urmă cuvinte ’şi lua pă
lăria, deschise uşa, şi aruncăndu-se în trăsură plecă :
lăsând pe Margareta mută de mirare.

III.
SCRISOAREA MISTERIOASĂ

Trăsura Iu! Enrico străbatea drumul ce duce de la
castelul Carino, la vila sea, care după cum ştim era
situată în centrul Romei.
Enrico era în prada unei nelinişte neînţelese, Ini
ma sa palpită într’un ast-fel de mod în cat ’i se pă
rea că e aproape së rupă vestmëutul.

I
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— Ali !.. (jicea el în sine — ea më iubeşte !.., Ea
me iubeşte !... şi un fulger de bucurie se veiţu stră
lucind pentru un moment în ochit se).
Dar acesta nu dură mult: melancolia apăru din nou
pe palidul seu obraz.
— Şi chiar dacă ar fi ast-fel, murmură el cu o
voce tristă nu-mi este dat a o poseda pană nu vot fi
liber de jurământul meu... pănă nu vot resbuua pe
tatăl meu !..
Ah — urmă el vorbind ca in sine, ce ferecit aş fi
în acest moment dacă părintele meu ar fi fost în via
ţă... Tatăl meu şi Margareta ! aceasta ar fi fost uni
ca mea ferecire ; cea mat mare a mea ferecire ... Dar
Dumnezeu n’a voit së fie ast-fel... se părea că ’mi
invidia soarta ce me aşteapt.a....
T se părea poate că prea multă norocire me aştepta
avëud pe aceste două fiinţe atăt de scumpe, şi a tre
buit ca să ’mi ia una, pe cea mai scumpă, să ’mî ră
pească pe părintele meu !., Ei bine Doamne fie ! da
ca ai voit ast-fel ; dar cel puţin dă-ml puterea së sufer pană în sfârşit, dăm! curajul de a putea sorbi
păuă în fund cupa chinurile mele. Cel puţin arată-mî,
inspirăme, famă a ghici pe asasinul tatălui meu, pe
acela ce a luat mal mult de căt viaţa, ferecirea mea !..
Inspiră-më, d-zeule ! Inspiră-me. Şi zicând aceste cu
vinte juuele om căzu în genunchi în năuntrul trăsureî, pe cănd ochii sei erau varidicaţî către cer într’un mod rugător.
Şe<}u ast-fel aprópe ca douë minute, cănd de o da
tă figurása se mal linişti, căutătura ochilor se! era mal
limpede, şi o voce ce ’i se părea că ’I vine din năuntru inimeî sale, se părea că-I <}ice: „fit sigur .!.,, ’Z veî
regăsi!...*
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Sub influenţa aceste! voci se sculă de jos, şi se aşeza din nou pe perinile cele moi ale trăsureî. Privi
rea sea alunecă pe fereastră. Afară începuse a se
desemna în depărtare cupolele cele aurite ale temple
lor şi aeopirişurile celor maî înalte edificiurî din Ro
ma. Cu toată arşiţa cea nesuferită a soarelui, un vent
răcoros începu a adia.
întocmai cum ar fi fost pentru un călător aflarea
unui isvor de apă îu pustiurile Africeî; ast-fel acest
vent fu pentru Enrico. Figura sa, de pe care cu căte-va minute înainte pica şiroae de năduşală, acum
graţie acestui vënt, era răcorită.
Intre acestea, trăsura nu înceta de a străbate dru
mul seu.
La o mică depărtare, se vedea strălucind la razele
soarelui plăcile de la acoperişuurile caselor. Trăsura
maî străbătu încă cinci sau şeaşe minute calea ce
maî avea a parcura, şi în fine se opri la barieră
pentru a mai resufla caii. După un minut pleacă din
noü, apucă pe strada Romei, coti la dreapta apoi îu
strada MilanuluT, şi de aci eşi în piaţa celor dout
dogî.
Această stradă cu clădirele sale mari şi regulate,
văzută de orî-cine reaminteşte Parisul modern.
Soarele acum era aproape de apusul seu, şi la orizontu cel depărtat începuse deja a se desemna o roşiaţă plăcută. Căldura cea mare dinjjimpul zilei gra
ţie zefirului ce adia, făcuse loc unei recorî dulci.
Trăsura continuă de a merge pe piaţa celor doul
dogi. De odată se opri din mersul seu în faţa unei
frumóse clădiri cu două etagiurî. Această casă era
palatul lui Enrico.
La 8gomotul ce făcu trăsura,un valet veni’ de
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deschise porţile castelului ce erau închise. Trăsura
intrë pe poartă şi se opri la scara cea mare de mar
mură. Enrico se dete jos. Un minut după acea, ei era
in camera sea. Această cameră aşternută cu covoare
de Persia şi mobilată cu cele mat scumpe stofe, era
cabinetul de lucru a lut Eurico
In mijloc era aşedat un frumos biurou de Machon,
pe care se vedea cate-va hărţii în desordine.
Cat despre forma acestei camere era aproape pă
trată. De aci puteai intra printr’o uşă ce era deschisă
îu camera răposatului Conte Matheo; şi care de la
moartea sea, devenise camera de culcare a lui Eurico.
Junele om intrănd în camera sea de lucru ’şi-aruncă
pălăria pe un scaun şi se aşecjă pe fotoliul de la biu
rou cu capul între mănl şi în posiţiunea unui om ce
se găudeşte la ceva.—Intr'adever, Enrico încă cugetala trecut.
Părea încă a vedea pe părintele séü zăcând în sînge.
T se părea încă a auc}i vocea sea slabă şi întreruptă
de durere strigăndu-i : Resbunămă Enrico !... Rësbunàmă!. Resbună pe tatăl teu. „Atunci Enrico tresărea şi că
utătura ochilor sëi devenea spëimantatoaro; ear buzele
lui şoptea aproape ou furie: „—Ei bine da! . te voi
resbuua!.. Ţi-o promit... ţi-o jur...
’Ţi jur că voi ucide pe asasinul teű...
’Ţi jur că nimic nu më va împedeca în resbunarea
mea...
Nimic !..
Nimic !...
Şi în prada durerei sale, sărmanul june, voi să şe
scoale; dar în acel moment ochii sëi alunecară pe o
hărtie ce era pe biuroul sëu.
\
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Enrico întinse mana spre dënsa, o luă, şi apoi o
desfăcu.
Era o scrisoare.— Dar o scrisoare curioasă. N’avea
de cât câte-va cuvinte scrise.
Enrico \şî aruncă privirea pe dënsa.
Dar se pare că cea ce ceti ’1 inspeimentase, căci un
ţipăt îngrozitorii scăpă din pepiül sëü, şi dînsul stă
tu cât-va timpu in nemişcare.
Dar dupë trecere de două sau trei minute ’şî reve
ni in sine şi punând mâna pe frunte părea a avea în
făţişarea unul om revenit diutr’o adâncă letargie.
Scrisoarea o ţinea încă in mână.
De odată el făcu o mişcare, şi zări fatala hârtie
Numai atunci ’şl reaminti de cele petrecute cu câte-va minute mai inainte, şi ’şt aruncă diu nou privi
rea pe dînsa.
Eată ce ceti.
„A.duţt aminte de juré ment!.
Resbună pe părin
tele teu“ Cu aceste cuvinte, se inchidea misterioara
scrisoare.
— Dar cine a scris D-^eulu meu aceasţă epistolă
esclamă Enrico in culmea durere! sale. — Cine a pu
tut cunoşce acest secret?.. Cine a putut se o aducă?.,
de unde vine?... şi <].icâ.iid aceste cuvinte, figura sea,
era de o paliditate extremă, privirea ochilorü schintietoare, şi vocea cea tremurănda ca şi cea a unui
corp sguduit de friguri.
De o dată Enrico, făcu o mişcare, rnăua sea se in*
tinse spre un frumos clopoţeîu ce era pe masă, şi-l
făcu să sune.
Doué minute dupë aceasta, un servitor intră inclinănduse.
— Jaccopo, 4ise junele om dupë intrarea acestuia
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cine a adus această scrisoare, şi Enrico aretă servi
torului hârtia pe care o ţinea in mână.
'Servitorul părea miratü.
— Respunde-mï, dise din nou. Enrico văijănd tăce
rea valetului
— Ertare segniore, răspunse acesta, dar nu sciu!..
nu pot şei.,..
— Cum nu şti ?.,. întrebă mirat Enrico, nu sciî ci"
ne a adus’o?...
— Nu pentru că n’ara vă(Jut pe nimeni să o aducă
răspunse servitorul cu un ton simplu.
— Dar atunci cum se explică această serisóre pe
"biroul rneü? intrebă diu nou Enrico.'
Servitorul dete din umeri
Enrico ’lu privi un minut.
Privirea bătrânului servitorii era atât de liniştită^
figura atât de simplă, vocea sa atât de naturală
încât junele om se convinse că omul sëü, era cu totul
strein de cele întîmpl&te; şi fiind sigur de aceasta *1
congediă.
Rămas singur, deveni earăşi gânditor.
Cugeta la misterul cu care venise acea scrisoare.
Nu’şi putea explica aflarea el pe biroul său.
In zadar sărmanul cugeta crezând că va găsi ver
un mijloc care să-l pună pe urmele aducătorului mis
terios; făcând aceasta, spiritul seu, se rătăcea şi mai
rău.—
La ideea că era pusă poate de servitor, nici nu mai
■cugeta Emico. Şi apoi, chiar dacă ar fi admis pentru
un momentu această suposiţie, venea de sigur cea alta
Ce interes ar fi avut?...
Dar de o dată o lumină păru că se face in spiritu
seu.

Densul ’şî dicea că fusese scrisă de Margareta; că
ea iubindu-1 voea să fie iubită; şi sciind că nicî o
dată, el, nu putea fi sperjur jurământului ce făcuse de
acea '1 anunţase ca së-ï redea o mai mare energie in
căutarea ucigaşului părintelui seu.
— Bine ’şî cjise Enrico ; admiţând această suposiţie
dar cine a adus’o ?
Aci vocea nu maî da nicî un răspuns ; şi spiritul
sëu nu maî putea së urmeze cu căutarea.
In zadar, densul cugeta; in zadar cerceta cu minutiositate zidul camerei, cre4ênd că va afla ver o
intrare secretă; in zadar erau. tóté cercetările sale,
de oare-ce nu găsi nimic care se-l poate pune pe vre-o.
urmă a misteriosului aducător.
Desperat de infructoasele sale cercetări, ’şî aruncă
din nou privirea pe misterioasa scrisoare c}icându-şî>
ca póte va afla ce-va care së-1 poată lumina.
Dar nimic din toate acestea.
Scrisórea,—am 3pus’o—nu conţinea de cât cuvintele
„AduţI aminte de jurëmênt“... Bësbunâ pe părin
tele tëü ! a...
Toate acestea nu esplică lui Enrico pe misteriosu.
aducător; nimic nu’l putea face a inţelege présenta epistolei pe biroul sëu.

Intre acestea orele fiind înaintate, şi Enrico fiindL
obosit de atâtea cercetări fără nicî un resultatü tre
cu in camera sea, se desbrăcă, şi se culcă.
Dar or cât de obosit ’I era corpul, şi or cât de tur
mentat spiritu, somnul paréa că fuge de densul.
In zadar se încerca sermanul june a închide ochii*

V-

i •

i

r

— 37 —
în zadar înlătura cugetările sale asupra evenimentu
lui cu scrisoarea, crecjend cu aceasta că se va linişti':
dar tóté silinţele sale erau fără nici un folosű...
Somnul fugea de densul.
Spiritul seu liniştit pentru câte-va secunde, revenea
earăşl la ideea dinte!, şi atunci ’şl reaminti de cu
vintele scrise „Aduţî aminte de jurământ... Resbunăp©
părintele tëü“
Si ca urmare la halucinaţia spiritului sëû, ’Ï se
părea că vede corpul contelui Matheo inert, zăcând
jos, şi scăldat in sânge.
.’I se părea încă a au<}i vocea sea plină de durere
şoptindu-î abea au<Jibil„. „Resbunămă Eurico“ „Res
bunămă... Resbună pe părintele teu“...
Atunci o sudoare rece cădea de pe fruntea sermanuluT june şi lacrimi de durere străluceau în ochit set.
— O / domne, elicea densul cu o voce întreruptă de
suspine tu care eşti a tot putinte, tu care străvecjî
viitorul, tu care şeii ce se petrece in iuimele oameni
lor, străved.1 şi în a mea, şi vecj.1 dacă nu e adăpată
cu venin....; observă dacă nu pare ca o mină, ăşteptândii aflarea ucigaşului ca se facă explosiune....
— „Tu vee}t prea bine D-(}eule! urmă el după o
paosă, tu vec}î prea bine, că caut, dar in zadar..., caut
pe ucigăş fără să-l găsescu.... fără a soi unde se
ascunde...
Eără së am cunoscinţă in ce parte de loc se află...
Şi cjicând ace3te cuvinte, vocea sea era dureroasă,
«chil se! schînteau de ameninţare; ear buzele tremurau
-de emoţiune....
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. Toată noaptea fu pentru sărmanul ténêr un cumplit
chiu de durere.
Toată noaptea densul, nu putu închide ochit..
Abea către cjiua, obosit cu totul ; dulcele Morfeu se
grăbi a ’1 lua sub paza aripelor sale..
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IV.
LOCAŞUL
FERICIREI
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Intr’o frumoasă căscioară din marginea Romei şe
dea două femei.
Era muma cu fiica.
Cea diniét se numea Mariana; ear cea de a douaLucreţia.
Mariana era o femeie aprópe de patru eject şi cinci ani.
Pe trăsurile figure! sale, se vedea urmele unei frumuşeţî extraordinare; dar care acum erau vestejite.
Cât despre Lucreţia, ea, era o copilă de cinci spre
(Jece ani.
Figura sea, era tot ce natura a putut produce mal
frumos. Era de o frumuseţe de acelea ce numai cerul
cel senin al Italiei poate së reproducă.
Peliţa obrazului sèü, era atât de moale, atât de fra
gedă, în cât nu avea nimic de assemenea; ochii set
umbriţi de nişte sprîncene bine arcuite erau încântă
tori ; buzele sale eraü atât de roze, atât de freşci în
cât părea a te invita la sărut, şi guriţa sea or de câ
te ori suridea, saü voea a vorbi, lésa a se vedea do
uă şiruri de mărgăritarele de o albeţe uimitoare. Ca
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podoabă tănăra copilă n’avea de cât frumosul sëü păr
ce-I cădea ca o manta pe gatul seu alb de lebădă.
Cassa lor, cu toate că era lipsită de acele lucruri,
cari pentru óraenii avuţi sunt in capriciu, era de o
curăţenie extraordinară.
De si zidurile nti erau tapetate cu stofe de India
şi parquetai aşternut cu covoare de Persia; cu tote
acestea pereţii străluceau de albeţe, şi scăndurele de
curăţenie.
Ca mobilă, n'avea alt de cât un pat, şi două scau
ne aranjate lângă o masă pe care se vedea câte-va
petece croite ; cea ce explica că sărmanele femei, se
ocupau cu cusătoria.
In momentul când introducem pe cititori in acésta
locuinţă, Lucreţia şedea pe un scaun şi cosea la o
cămaşă a unei domne mari; in timp ce muma sa era
ocupată in odaea de alături cu de ale casei.
Privirea junei fete din timp in timp se aridica spre
unica fereastră care răspundea in strada.
După schînteele de nerăbdare ce lucea in frumoşii
săi ochi; după palpitările micului seű pept, şi după
neastămpărarea corpului său, ce se legâna pe scaun î
lesne se putea ghici dacă nu inţelege, ce se petrecea
in sufietu tinerel copile.
De o dată un pas uşurel se aiuji resunând pe stra
dă, şi mal in acelaşi momentu o ciocnitură resună in
fereastră.
Lucreţia tresări, şi palpitendă ca o columbă, şi uşoară ca uă gazelă, sbură către partea de unde venise
sgomotul; deschise fereastra şi se uită, dar afară nu
se vedea nimeni.
Privirea junei copile veselă pentru un moment, de-
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veni tristă ; ear buzele sale murmură abea audibil.
— Nu este nimeni !...
— Nu era el !
Abea isprăvise de cjis aceste cuvinte, şi uşa se des
chise încetişor, şi pe prag apăru un june om.
De abea ’1 zări Lucreţia, şi figura sea radia de bu
curie.—
Tânărul care intrase putea să aibă două cj.ecî şi cinci
séu două (Jecî şi şease anî. Statura sea era înaltă. .Fi
gura de o frumuseţe bărbătească, şi privirea ochilor
scănteetoare. Mica sea mustaţa ’i şedea de minune.
Cât despre costumul seu era foarte simplu. Junele
înainta câtră tânăra fata.
— Buna (}iua Lucreţio (}ise el intinzănd mâna.
— Bună c}iua Giacomo, respunse tânăra copilă.
— Ce lucrezi scumpa mea? întrebă junele dupe un
minut de tăcere, aşecţăndu-se cu familiaritate pe cei
alt scaun de lângă Lucreţia.
Juna drept răspuns ’i arrêta cu un gest cămaşa la
care cosea.
— Când vei deveni soţia mea, cjâse Giacono după o
paosă scurtă, să fii sigură că n’am să te maî las a
lucra atâta.
— Dar ce voi face? întrebă Lucreţia cu un zimbet
indescriptibil,— să stau a lâncezi ca damele cele mari?
— Nu!... nu 41° aceasta scumpa mea; dar cel pu
ţin nu vel împunge continuu cu acul, ci vei fi ocupa
tă cu ţinerea registrului în prăvălie.
— Pe când tu vet vinde brănză şi nuci ?.... între
rupse Lucreţia zâmbind.
— Răutăcioaso, (jăse Giacomo cu un ton de un dul
ce reproşii, nu vel mai inceta nici o dată cu glumele
tale?....
?
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Fu un moment de o ad';ncă tăcere, din partea am
bilor tineri.
— Ah! cjise Giacono de o dată; ce frumosă eşti iu
bita mea !
— Crecjî ?... făcu Lucreţia cu un gest care însemna:
„sunt sigură de aceastav.
— Dacă cred ! (?) cjise Giacono cu entusiasra ; dar
aceşti ochi me inebunesc, această guriţă gingaşă më
îmbată, aceşti obraji rumeni pare că me invit la să
rutare; şi tânărul se aplecă către Lucreţia voind a pu
ne in practică cea ce cjisese.
Dar juna fata \şî retrase iute capul.
— Giacomo, cjise ea cu un ton de imputare, seif
prea bine că nu suntem încă însoţiţi ; şi prin urmare
n’aî dreptul de a ’mi cere acest lucru.
— Aï dreptate ! răspunse acesta cu aer de tristeţă ?
aï dreptate de ce să violez comoara peste care după pu
ţin timp voi fi deplin stăpân?.. De ce se rup rosa
care me îmbată cu mirosul seu ?..
Această convorbire fa întreruptă prin sosirea mumei
Lucreţieî.
— Buna cjîua. Giacomo, cjise dănsa intrănd.
Tënàrul om se sculă de mulţumi viitoarei sale sócre.
— Scusa-më că më presint ast-fel înaintea ta, cjise
Mariana dupé o scurtă paosă, de!., urmă ea zâmbind,
tu acum nu raaî eştî strëin pentru noj ; te putem priimi în orî-ce moment, şi or-cum vom fi.
— ’Ţi mulţumesc mamă! cjise junele om—’ţî mulţu
mesc, căci vëd din cuvintele D-tale că nu te jenezi de
mine.
Aşî fi fost foarte nenorocit dacă presenţa mea v’âr :
intriga cătu-şî de puţin.
. — ET, lasă acum la o parte aceste parafrase de
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care un orator ar fi gelos, cjise Mariana zâmbind, şi
spune-mi mal bine pe când aţi hotărât însocirea vóstra?
Şi dënsa cţicănd aceste cuvinte ,observă pe rănd pe
fiica sea şi pe Giacomo.
Figura LncreţieT, la cuvintele mumei sale, deveni
ca o cireaşă diu luna lui Mai; căutătura ochilor sëï
păiea că se ascundea de aceia al Marianei şi peptul
’I batea-cu violenţă.—Cât despre Giacomo era liniştit
cel puţin în aparenţa — ; pe când în realitate tre
sărea de fericire, cugetând la i}iua mult dorită, la
<}iua când ’I va fi permis de a poseda pe acea care o
iubea cu tot focul inimel sale.
— Nu-mi respundeţi nici unul ? întrebă Mariana
vëcjand tăcerea celor duo! tineri. Aşa ilar ţineţi secret
însoţirea voastră?... Ascuudeţî aceasta de mine?., de
muma voastră?..
— Ertare mamă! exclamară ambii de odată aruncăndu-se la peptul Mariauel, ertare !.. dar cea ce ne
întrebi nu ştim. . nu putem a spune...
— Cum nu ştiţi?... făcu Mariana mirată.
— Nu că nu ştim, se grăbi a cjice Giacomo; dar nu
stă la voinţa noastră de a ho ţări (Jiua ; ci la a D-tale.
— El bine scumpii mei copil dacă lăsaţi la voinţa
mea eu voesc or cât de curând!., eată ac}! avem juoî,
pe Duminică gătiţi-ve de nuntă.
Mariana nu sfârşise de dăs aceste cuvinte şi ambii
tineri se aruucară în braţele sale plăngend d^. bucurie.
’Ţi mulţumim.... (Jicea el, 'ţi mulţumim mamă!., tu
al făcut fericirea noastră !... tu al îndeplinit cea mal
mare a noastră dorinţă!... Nu ştim ce să ţi dăm în
schimb, pentru cea ce tu ne ai datnouă !...
Mariana nu rëspunse. Dar pe trăsurile figurei sale
se vedea radiiănd bucuria. In ochii sëï strălucitori
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sclipind fericirea. Şi privirea sea părea că cjice : „Co
pii ce sunteţi !... ce lucru puteţi ami da voi mie ?..
ce poate dori ua mamă de cât fericirea copiilor sei?..
Ce poate dori uă mamă de cât aceasta ?.. Ce alt o va
face fericită de cât aceasta ?...
In acel moment o uruitură de trăsură se auc}i resunând pe pavagiul cel reu al stradei.
Câte-şi tret tresăriră, şi se deslipiră de îmbrăţişa
rea ce-i ţinea uniţi.
Privii ile lor alunecară afară pe mica fereastră ce
era deschisă.
Un frumos landou trecea.
Era eqnigagiul Comtelui Marco care se întorcea de
là castelul Carino la palatul seu din Capitală.
Cândequipagiul trecu prin dreptul locuinţei Marianei,
privirea comtelui se aridică spre# fereastra ce era
deschisă, şi zări încântătoarea figură a Lucreţiei.
Lucreţia de asemenea zări privirea comtelui.
Or cât de iute trecu equipagiu comtelui; or cât d&
trecătoare fu privirea sea; cu toate acestea o neînţe
leasă impresiune produse asupra Lucreţiei.
Deja de mult equipagiul trecuse; deja strada de
venise liniştită de sgomotul ce produsese superba tră
sura, cu toate acestea Lucreţia şedea gânditoare, şi
pe frunte sea, se vedea un nor de tristeţe.
— Dar ce ai tu? întrebă de odată Mariana obser
vând schimbarea cea repede a fiicei sale.
Lucreţia tresări.
Numai atunci 'şi reveni în sine din amorţeala,—ca
să 41c ast-fel—ce ’i cauzase vederea comtelui.
— N’am nimic—4ise ea cu o voce dulce— căutând
să se sustragă privirilor mamei sale.
Dar în zadar ’şi da silinţa dënsa să-şi ascundă ne-
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liniştea, de care chiar ea nu şl putea explica, şi orî
cât voia a se feri de muma sea nu putu.
— Nu se poate, (}ise din nou Mariana cu îngrijire
sea de muma nu se poate... tu aï ceva.... să vedem
copila mea ., spune-mi... eşti bolnavă ?.. suferi ?
— Nu mamă!... ’ţî jur!... n'am nimic!... răspunse
juna fata, sunt bine!., dar nu ştiu cum ’mî s’a părut
in primul moment când am zărit acel landoű... ’mi
părea — urmă Lucreţia — ca şi cum acel om din năuntru me va prigoni... ’ml se părea că privirea lut cea
spăimântătoare me săgetează. . că me urmărea cu aviditate !... Oh !. făcu ea cu un gest de teamă după o
paosă scurtă, si acum pare că-1 văd., pare că-1 zăresc
privindu-mă... figura lui cea urâtă... privirea sea ’rai
pare încă că mă urmăreşte... Acest om, ’mî pare că
va juca un rol în viaţa mea... că voî suferi din causa
lui., că ’mi va fi fat^l!... şi figura tinerei copile zicănd aceste din urmă cuvinte, era atât de expresivă,
căutătura ochilor sei atât de sperioasă, vocea sea atât
de tremurimdă, încât Mariana şi Giacomo care ascul
taseră până la sfârşit tresăriră pentru un moment.
Dar această nu dură mult.
Veselia reveni earăşî pe figurele lor.
— Aide!.. lasă aceste copilării, (Jberä ambii într’un
glas, de ce te nelinişteşti de atâta lucru.
Lucreţia dete din umerT.
— Şi te găndeştî necontenit la un lucru atât de
mic, adăoga Giacomo; ce, oare ai uitat că më aï pe
mine?... Că sunt gata de a te apăra?... Să vedem! .,
urmă tănărul cine ar îndrăsni să calce pragul uşei
tale?... O jur că va fi val de acela care ar cuteza a
te atinge numai; şi vocea lui Giacomo (ţinând aceste
cuvinte, eraatât de convingătoare, privirea ochilor săi
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atât de expresivă, pumnii sei se strânseră într’un ast-fel
de mod, ca şi cum ar fi fost gata de a lovi pe cineva.
Tóté acestea făcu pe Lucreţia aşi reveni din spaima sea.
— Aii! eartămă iubitul meu, (Jise dînsa aruncânduse în braţele logodnicului seu, eartâ-me dacă în ră
tăcirea mea nu m’am gândit la tine... Dacă în tema
mea raë îndoiam de curagiul tëü... Acum sunt sigură
că voi fi fericită. Acum nu me maï tem de nimic avăndu-te lăngă mine, şi (Jfo&nd aceste cuvinte ea.
Sărută cu imfocare pe Giacomo, uitănd pentru un
moment présenta mumei sale.
— Dar pe mine cui mă lăsaţi ? (!) exclamă Mariana
avënd înfăţişarea unul clovn ; voï vë gigiuliţl ca doi
porumbel şi pe mine pare că m'aţî uitat cu totul..
Lucreţia deveni rumenă la aceste cuvinte; şi se trase
din îmbrăţişarea logodnicului sèü.
Un moment în urmă, ea era în braţele Marianei
ascundăndu-şi capul la peptul mumei sale...
Căte-va minute după aceasta, Giacomo luăndu-şl
(Jiua bună, se despărţi de Lucreţia şi de Mariana ;—
lăsând pe cele doué femei, să facă pregătirile de nun
ta pentru (Jiua liotărătă.

Y.
PRINCIPELE CUNIBERTI

Soarele răsărise deja de mult timp, şi Enrico încă
tot era sub aripile
Morfeu.
Figura sea părea maî liniştită graţie somnului bine
făcător. Resipraţia 'i era uşoară.
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- 46 In acel moment Catliedrala Sant Pedro suna orele
două.
De abea timbrul bătu ultima lovitură şi Enrico
făcu o mişcare descinse ochii şi ’şl aruncă privirea
pe un orologiu ce era pe o frumoasă seminelă de
marmoră.
— Două ore.:., exclamă el vătfănd ceasurile cele înaintate ; (]ece ore! aşa de curând ; şi îndată se dete
jos din pat, se îmbrăcă şi trecu în cabinetul seu de
lucru.
Servitorul 'I servi cafeaua.
Sorbea încă cu deliciu din acel nectar fără care 0rientalî nu pot, cănd tot de o dată o uruitură se aiuji
în curtea sea, şi peste două minute servitorul veni să
întreoe dacă poate prii mi pe principele Cuniberti.
— Introdu-1 în salon, respunse Enrico.
Valetul se înclină, si eşi spre a indeplini ordiuul
stăpânului său.
Un moment dupé acea, principiile Cuniberti era in
trodus în salonul cel mare de priimire.
Enrico înainta către principe pentru a-î face ono
rurile cuvenite.
— Sunt vesel principe, ({ise el înaintăudu-î un scaun
-că ma-ţî onorat cu presenţa voastră:
— Vă eram dator o visita Comte.
— Pe care o priimesc cu bucurie.
Eu un moment de tăcere din partea ambilor barbaţî
în care principele observă cu atenţiune două mari por
trete în uleî, ce era aşezate unul în faţa celui alt.
— Acesta, (Jise principiile întrerupând tăcerea şi
arătând spre unui din portrete, dacă nu mă înşel represintă pe părintele D/voastrft.
Un nor întunecă fruntea luï Eurico la aceste cuvinte.
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— Da! 4*se el cu o voce surdă; da !.. el este...
— Dar cel alt pe cine représenta ? întrebă din nou
principele, ve(Jănd schimbarea ce se operase pe figura
lui Enrico*
— Pe unchiul meü, rëpunse tenărul om, pe tratele
tatălui meu.
— Cum?... făcu principele Cuniberti cu o mirare
vădită, acest om e fratele comtelul Matheo ?... este
unchiul D-voastre ?..
— Da! c}ise Enrico neobservănd mirarea princepuluî.
— Principele Cuniberti numai întrebă nimic în pri
vinţa aceasta, dar pe figura sea se vedea mirarea; în
sufletul seű, era o luptă provenită din vederea celor
două portrete. Se întreba — în faţa acelor doue por
trete — cura se putea; cum era posibil ca aceştî doi
oamenî atât de diferiţi sa fi fost fraţi... şi cjlcea, că
natura fusese prea capricioasă cu figurile lor.
Pe cănd acea a comteluî Matheo, exprima sinceri
tatea, pe când în ochii sëï cei vii se vedea legalitalea sufletului seu ; acea a lui Marco, arëta sufletul
sëu rëü ; ochii acestuia arëta micsoriraea sufletului, şi
pe lângă aceasta perul şi barba sea roşie pe care pic
torul le dă'duse o asemănare aproape naturală, erau
respingătoare de la prima vedere.
— ’Ml pare, (jjse principele dupé un minut de tă
cere în care cugeta la impresia ce produsese cuvin
tele sale asupra lui Eurico relativ la unul din por
trete că dacă este părintele seu ; mi pare că aţi iubit
mult-pe tatăl D-voastră?
— O ! principe, exlaraâ Eurico, dacă ’1 ara iubit !..
dacă Pam iubit!.,, şi glasul sëu nu mai articula nici
un cuvënt; şi în ochii sëï se vă<}u strălucind o la«*
crimă.
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- 43 — Şi n’aţl putut afla pe acel miserabil, urmă prin
cipele, care ’I a tăiat firul vieţel sale într’un mod a=
tît de misterios?..
— Nu ! respunse Enrico, nu !... n’am putut afla ni
mic!... Caut fără a găsi... cercetez fára să aflu... tóté
silinţele mele au fost fără nici un résultat.... toate
căutările au fost zadarnice.— şi vocea sea era dure
roasă, (Jicănd aceste cuvinte, — dar se fie sigur acel
miserabil — urmă tânărul om după o pausă scurtă
or-cine va fi el nu va scăpa de rësbunarea mea... de
dreptatea luî Dumnezeii... ’1 voi face a suferi toate
chinurile, voi căuta în spiritul meu toate torturile cele
mal cumplite, cari pe lăngă cele din Santa Madre nu
vor fi nimic, şi apoi când va fi aproape de sfârşitul
seu, se-I dau moarte. Numai atunci së-I eaü mârşava
sea viaţă... Numai atunci voi fi liniştit... Atunci
voi fi resbunat, atunci dar nu acum...
Şi vocea lui Enrico, cjicănd aceste din urmă cuvinte,
era atât de tremurăndă, figura sea atât de palidă,
privirea ochilor atât de expresivă, în cât principiile
se convinse, că omul ce-1 avea înaintea sea era dscis
se facă totul pentru a rësbuna pe părintele seu.
— Val! cjáse principele mişcat de cuvintele junelui
om, D-ta tot ăi speranţa de a găsi pe ucigaşi ; dar
mie hnî va fi permis oare de a’mî regăsi fiica ?... Şi o
lacrimă se vă(j.u strălucind în ochii sei.
— Cum ?.. făcu Eurico cu mirare şi D-ta ?..
— ,0 ! da !... şi eu, respunse principile.
Era atâta durere în aceste cuvinte, şi atăta mâh
nire în ochii sei, în căt făcu pe Enrico se uite pentru
un moment durerea sea, şi se devie atent.
— Ascultă urmă principele trista mea istorie.
— Eram la Cagliari în Sardinia, locul meu natal.
;
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— Aveam treïcjecï ani.
Nu ’ţi vorbesc de figura mea, de şi femeile găsea
că nu este urătă; nici de spiritul meu care asemenea
nu ’ml lipsea.
Nu iubisem, saû mai bine nu simţeam încă acea
pasiune ce omenii o numesc amor.
Intr’o seară. — pe cănd o ploae torenţială cădea
pe pământ, şi fulgerile şi trăsnitele despicau cerul,
me întorceam de la unui din amicii mei unde petre
cusem.
Când de odată o umbră ’ml eşi înainte.
Mal înteiü crecju-l că ara aface cu un bandit ; dar
după trecere de un minut, văcful că më înşelaşem.
Umbra tot înainta către mine.
— „Ce voieştî? o întrebaiu eu perind rabdarea.
Atunci dënsa apropriinu-se de mine ’ml şopti aces
te cuvinte.
— „Signior principe, sunteţi discret?...
— „De ce astă întrebare? cjiseiu eu.
— „Veţi vedea rëspunse necunoscutul, mai întëiu
respundeţi-ml la întrebare.
— „Depinde de împrejurări, (Jiseiii eu vă<}end mis
terul de care necunoscutul meű era înconjurat.
— „Aide !... <}ise el, fie !... ’ţi voiü spune !... contez
în cuvëntul D-voastră... E vorbă de o femeie.
— „Cum de o femeiă ?... ’1 întrebam mirat de acèstă istorie, care mi se părea că se încurcă din ce în
ce mal mult.
— „Da signor !... de o femeiă care. vă iubeşte, şi
care voeşte sau mal bine cjis o pretinde să fie iubită
de D-vostră,
— „Aide domnule 4*se eu crezând că neounoscutu
voia aşi bate jocul de mine; dăm! pace cu asemenea
4
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cuvinte. A trecut timpul acela de ferecită memorie,
când castelanele se înamorau într’un mod atăt de
misterios, şi \s! primea amanţii pe fereastră.
— „Ertare signore, 'mî cjise atunci necunoscutul,
ertare daca cuvintele mele v’a suparat ’ntr’u căt-va
dar v’o jur că n’am voit’o.
In zelul de a-mi servi stăpâna văd că am greşit.
— „Voacea necunoscutului era atăt de sinceră
cjicănd aceste cuvinte în căt ine convinsei că cea ce
’mi spunea era purul adevăr.
— „Bici dar, urmai eü că acea femeia ...
— „Doreşte o întâlnire, cu d-voastră me întrerupse
streinul.
— „Prea bine ! c)isei eu, spunem! locuinţa sea, şi
voi veni.
— „De ar fi fost lumină, aşi fi vëdut un suris
misterios pe figura întervorbitoruluî meii.
— „Cea ce îmi ceri signore, ’m! clise densul, este
un lucru peste putinţă.
— „Cum peste putiuţă? întrebai tot neinţelegând
ce voea să cjică necunoscutul.
—„Ascultaţi-mă, ’mî <}ise atunci densul, femeia ce
vă iubeace nu voieşte ca să ştiţi unde şade.
— „Este cel puţin frumoasă ?
— „Ca un inger exlamă necunoscutul cu entusiasmu.
— „Bine ! (Jjseiu eîi atunci decisăndu-mă; sunt gata
a te însoţi.
— Atunci necunoscutul scoase din posonarul lun
ge! sale mantale un fular, 'mi lega ochii,v me lua de
braţu şi mă făcu să sui scara unei trăsuri ce aştep
ta în apropiere.
— „Signor Principe, ’ml c}ise el suindu-se după
mine şi simţind că se aşecja dinaintea mea; vă rog să
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-Sinu cautaţi a vë sustrage legătura de la ochi; căci la
cea mal mică mişcare, voT fi nevoit a renunţa de a vë
conduce la stăpâna mea.
—„ Fii sigur: respunseî eu.
— Trăsura plecă.
— Caii mergeau în galop.
— O jumătate oră con ti nu ară' de a merge ast-fel
fără a se opri.
—„ Maï este mult? întrebai eu văcjănd că numai
ajungem la ţintă.
—„ Nu mai este departe, încă câte-va minute şi
vom ajunge,
—„ Aşa şi fu.
— Nu trecuse cinci sau şease minute, şi prin ră
sunetul trăsureî înţelesei că dînsa străbatea un gang.
Un minut dupe acea ea se opri.
Două secunde în urmă, însocitorul meu se scobori,
si luăndu-mă de braţ ’ml dise.
—„ Umblă binişor să nu te lovesc!, căci suim o
scară.
— Apoi prin sgomotul ce produse o uşe, înţelesei
că intrasem într’o sală.
— Abea intrasem acolo, şi aiu|iî vocea însoţitorului
meu, cjicăndu-mî câ pot să-mi scot fularul.
Nu aşteptai a mi se ijice acelaşi lucru de doue ori
ş\ ml eliberai ochii de bantace-I ţineai! în captivitate.
Dar cea ce vëtjuï mă minună.
Eram singur, sau mal bine ’ml paru de o cam dată
că më aflu singur.
Necunoscutul care më introdusese ; dispăruse fără
să-l vëd.
Camera în care eram, era aproape patrată.
Din plafond venea o lumină slabă, întocmai ca acea

1

52 —

ce ardea în sanctuarul . Vestalieï ; şi făcea ca desemnurile şi stofele cu carï eraü acoperiţi pereţi së-m*
pară că më aflu în templul unei zeiţe.
Un parfum imbătător, ca şi acela ce se exală dim
cabinetul de toaleta al unei femei cochete 'mi isbL
simţul mirosului.
In dreapta uşeî pe care intrasem era o sofa.
Pe acea mobilă o femeii, sau mat bine 4*s 0 feă din.
poveste şedea trăntită a lene, şi cu negligenţă.
Acea femeă era de o frumuseţă rară.
Era de o frumuseţă de acelea ce te îmbată de amor la prima vedere, ce captivă cu plăcere inima li
nul om.
De abea o zărisem, şi o ciudătă schimbare să fă
cu în sufletul meu.
Simţii că o să iubesc pe această femeă.
Sângele clocotea în vinele mele la vederea frumó—
se! necunoscute; pep tul ’ml bă tea cu furie cugetăndca poate dënsa deja iubeşte pe un altul.
Ciudat lucru este acea ce se numeşte inimă pentru,
oameni; nu aveam nici un drept asupra acelei femei
şi cu toate acestea eram gelos ...
Juna femeă, se părea că mă zărise, căci făcu o miş
care pe sofaua pe care şedea, ce însemna pentru mi
ne*, ca o salutare de bună venire.
Eü înaintai către dënsa inchinindu-mă ca în faţa^
unei suverane, şi aşteptai cu inpăcienţă ordenile zei
ţei mele.
Erumoasa femeă, më învită lângă dënsa printr’ua
gest.
O ascultai.
— „Ce cre<}î despre maniera cu carete am primit?'
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•ml (fise densa cu o voce mai dulce ca acea a îngeri ior din cer.
— „Cred — (fisei eű în exaltaţiuuea spiritului
•cred că sunteţi cea mal bună după cum runtetî cea
mal frumoasă dintre femei.
Neounoscuta la aceste cuvinte zimbi.
— „Nu ! (fise dănsa—; uu mă înţelegi sau că m’am
■exprimat rău. Te întreb — ce ideie ’ţi faci despre mi
ne ? de modul cum m’am purtat cu D-ta;
— întrebarea aceasta, era atăt de delicată, în căt
mă văzui nevoit de a nu putea da nici un res
puns.
— „Aide! ’ml (fise dănsa c’unzimbet de tristeţă—vă4end tăcerea mea—, înţeleg,.. D-ta mă despreţueşti !.
ai şi dreptate a avea acest simţinent pentru mine —
urmă ea după o paosă— Cum, eil o femeănecunoscu
tă pentru d-ta, viu de mă ofer d-le, un barbat pe ca
re nu ’I cunosc numai de căt din auifite..*
— *D-nă, (fisei eu întrerupând pe juna femeă,
voind a schimba aceasta convorbire de care mă te
meam să nu-mi fie fatală—vă jur D-voastră n’mî sun.
te-ţi streină...
—„Pretintfi să mă cunosnî ? (fise ea tresărind.
Da ! din vis doamnă, răspunsă eű, te am vă(fut în
vis, frumoasă! dar realitatea este de o miede ori mal
mare. V’ara vă<fut fermecătoare precum sunteţi. V'am
au(fit timbrul voce! melodioase; v’am (farit surăsul
«el incăntătdr, şi în faţa acestora D-nă, n’am putut
•sta nepăsător; ’rai am cercetat inima.,, vă iubeam.,, şi
<ficănd aceste cuvinte mă aruncat in genuchî la pi
cioarele frumoasei mele necunoscute, ’i luai mă.na pe
«are dănsa ’şi o lăsase cu nepăsare, şi o acoperii de
sărutări.
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Dénsa ma privi cu un fel de exetas căte-va minuteapoi ’ml (Jise :
—„ E adevărat cea ce spui ?... Mă iubeşti ?...
— „Mai mult cu viaţa mea ! respunsei eü.
Cea ce cliceam era adcvërat* De şi pană atunci nu
ştiam sau nu cuuo-meam semnificarea acestui cuvăntr
ce se numesce „amor“ : dar îndată ce vădui pe aceasta
femeă, tuate simţurile mele se deschiseră din carcerileîn cari părea că fusese închise ; inima mea bătea de
pasiune peutru această femeiă, de care cu câte-va mi
nute mal înainte nici nu ştiam de există pe lume
măcar.
—„Oh ! (Jise dănsa ca respuus la cuvântul meü, dacă
ar fi adevărat cea ce <Jicl
—„Vé jur doamnă, că cea ce vè spun este purul adevăr. Cu-i ar fi cu putinţa ca să stea nepăsător n
faţa D-voastră ?... Cine nu v’ar iubi ve(}ăndu-vă atât
de’fermecătoare, după cum sunteţi ?... şi (Jicănd aceste
cuvinte ’i sărutai mica sea mână cu transport.
Vocea mea era atât de sinceră, privirea ochilor atât de expresivă, în cât frumoasa necunoscută mişcatăde cuvintele mele me luă de mană.
—„Aide ! ’mi (Jise ea cu o voce dulce atragăudu-mă
către dënsa, locui tëu nu este acolo... ci aci lăngă
mine, şi juna femeă, ’ml dete o sărutare, în care pă
rea că *şi pusese tot focul iuimei sale.
Acea sărutare era cea dintâi ce primeam de la O'
femeiă. Iuima mea se deschise şi mal mult, ca elec~
trişată sub presenţa unul fluid magnetic la contactul
buzelor sale de obrazul meu ; şi împresurăndu-i talia
'î depusei un lung sărut pa figura sa...
Atunci raiul, se deschise pentru mine..
Plăcerile pe care nu le vătjusem de cât în vis, le^
:
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gustai .'.U deliciu.....
Lumina cea slabii a lampe! acoperea misterul amo
rului nostru întocmai ca un voal figura unei fecioare....
Eram fericiţi...........................................................................
Către diua ne despărţirăm ; promiţăndu-i a veni în
seara următoare.
Acelaşi om care ine adusese în localul unde ’mi
găsise-mi fericirea, më conduse earăşi în locui de unde
me luase dupe ce mal întăl mă lega la oclil.
Me dedussem jos din trăsură, şi aşteptam ca să mi
se (jică de necunoscutu, spre a me debarasa de acea
legătună ce 'ml impedica vederea ; dar va^ănd că aş
teptarea mea era zadarnică, mă deslegal...
Streinul dispăruse cu trăsura ce se vedea în depăr
tare.
Afară începuse a se lumina de diuă.
Iu primul moment ’ml veni o ideiă subită dea ur
mări trăsura ce se vedea încă îndepărtare; dar dupe
câte-va secunde vadul că ideia mea era absurdă neputind a îndeplini cea ce voiam.

YI.
URMAREA POVESTIREI PRINCIPELUI CUNIBERTI
Aci principele tăcu ca pentru a mal resufla.
Enrico şedea în faţa acestuia; şi asculta cu o aten-

ţiune minuţioasa cel mai mic cuvënt al întrevorbitoruluï sëîi.
— Şapte luni de (Jile, urmă principele întrerupând
tăcerea, continuai ast-fel cu misteriosul meu amor.—
In cursul acestui timp, necunoscutul conducător, ve
nea în toate serile îudeplinindu-şî cu esactitate misia
sea.
— Intr’o seară — urmă principele — ca de obiceiu
venii la locul unde më întâlneam cu conducătorul meu.
Dar nimeni nu se vedea.
Strada era deşartă.
Locul unde de ordinar staţiona trăsura, era de asemenea gol.
De o cam dată, nu ştim cărei întîmplărî să atribui
aceasta.
Dar după ce trecu căte-va ore, şi văcjui că aştep
tarea mea era zadarnică ; — plecai, uimit de cea ce
mi se întâmplase. Când sosi acasă, servitorul 'ml pre*
senta o epistolă. Eram atăt de ameţit şi trist ; în cât
în primul moment nu deduî nici o atenţiune la acea
scrisoare.
Abea cănd ’mî reveni din tristeţe, më decisei a o
deschide. Apucai epistolă şi o desfăcui.
Ochii mei se aruncară pe dënsa.
Era o scriere necunoscută.
Dar de abea o desfâcusem, şi deveni vesel.
Acea scrisoare era de la misterioasa £mea necunos'
cută
Citii cea ce urmează.
„Iubitul meu Ludovigo.
Te rog a nu fi supărat pe mine, dacă în astă-seară
nu te pot priimi.— „O dată më voi explica de causa
acestui refus.— „ Pe mâine iubitul meu.

k

- 'Să

I

i

— bl —
Scrisoarea n’avea nici o iscălitură - ast-fel că, dacă
n’aş fi sciut de ce este vorba; ’mi ar fi fost greu dacă
nu imposibil de a ghici, de unde era venită.
— „Cine a adus această scrisoare ?.. întrebai cu
toate acestea pe servitor ?care aştepta ordinele mele
— „Un om învăluit într’o manta neagră !.. ’mi respunse dănsu.
**
— „Din cuvintele valetului, îuţelesei că aducătorul
acelei scrisori era tot misteriosul meu conducător.
In seara următoare dupe aceasta,— urmă principele
—me dusei din nou la locul de întâlnire.
Necunoscutul de astă-dată mă aştepta.
Fără a (Jice un singur cuvënt, se apropie de mine,
1mî puse banta la ochi, şi mă făcu să mă sui în tră
sură.
O jumătate oră în urmă, eram în braţele iubitei
mele....
Privirea tinerei femei ’mi păru mai tristă ca de or
dinar, figura sea mai palidă, şi ochiPsăi roşii ca sângele.
— „Dar ceai pentru D-cJcu ? (!) exlamaieu, vă(}ănd
strania schimbare a necunoscutei mele.
— „Nimic scumpul meu! 'mi respunse ea, voind a
se sustrage întrebărilor mele.
— „In zadar voeşti a te ascunde, (Jisei eu, figura
tea palidă te desminte... ochii tăi cei roşi arăt că tu
ai plâns... Aide spunemi... să vedem... ce supărare ai.
Juna femeă, nu-mi respunse; ci se mulţumi a clitina din cap cu tristeţă ; pe cănd din frumoşii săi ochi
văcjuî strecurăndu-se o lacrimă mai albă ca cleştarul.
— „Dar, bine !... strigai în culmea mirărei, tu
• plângi ?.. Vocea mea (Jicănd aceste simple cuvinte, se
păru că avu un resunet în inima iubitei mele, căci
'ml <}ise :

1
»

- 58 — „Eî bine !.. da!., eu sufer... tu ai ghicit!.. Oh !
nenorocita !.. nenorocita de mine... şi tânăra femeă. 'şi
acoperii ochii cu o batistă.
— „Pentru numele cerului !.. strigai din nou, — ce
ai ?...
— „Ascultă amice; ’rai clise densa cu o voce pe
care se silea a o face liniştită ; ascultă-mă, sivei ve
dea, dacă nu am dreptate de a fi tristă şi de a plân
ge ; — asculta trista şi scurta mea istorie.
— „Părinţii mei erau oameni săraci.
— „Denşil se ocupau cu munca pământului în
Franţa.
— „Eram de duoî-spre-cjece ani, căud avui neferi
cirea de a perde pe mumă-me.—„Am plans mult perderea unui odor atât de scump. Dar toate au un sfârşit.
Cu trecerea timpului, durerea mi se şterse ; şi în
scurtă vreme nu măi aveam de căt o dureroasă amin
tire despre acea care me făcuse a vedea lumiua cjilei.
„Trecuse duol 'ani de la această dată, cănd într’o
seară ploioasă, pe cănd eram la masă cu tată-meu un
necunoscut, ceru să se adăpostească.
„Panutele meu ca buu ospitalier, cedă cererei stre
inului.
„Ah, de atunci Ludovigo nenorocirea păru că ine
urmăreşte.
„De abea zărisem, figura cea batjocoritoare a stră
inului, de abea vă^uî barba sea mare roşie, şi o neplicabilă tremurătură ’mi sgudui corpul. ’Ml părea ca
şi cum acest ofti va ii geniul meu cel reü, ’mi părea
că acest om, me va duce la peire.
„Val !.. presimţirea mea nu më înşală...
„Aceasta se adeveri într’un mod îngrozitor, şi că mai
curând de căt cum ’mi aş fi făcut eu ideiâ.

I

i

I
î

I
*1

\
:

— 59
„După ce présentaiăm străinului un castron cu lapte
şi un juraér pe care ’1 preparasem chiar eu îosu-mi;
ne culcarăm.
„Era poate merful nopţel, şi încă nu adormisem.
„De şi deştepta, o mulţime de vise urate, mi se
présenta înaintea ochilor.
„’Mï părea, ca şi cum acea noapte, va fi ultima ce
voi petrece sub acoperişul părintesc.
„’Ml părea că voi fi dusă departe de părintele meu.
„De o dată oboseala me coprinse ; ochii mi se în
chiseră fără voea mea ; şi căte-va secunde în urmă
eram sub imperiul somnului....
„A doua (fi, când mă deşteptai, me găsii într’o tră-^
sură de drum, şi alături de mine : omul de care avéra
groază, străinul ce găsduisem în noaptea trecută.
„Miserabilul profitase de somnul meu, şi ine răpise...
„Voii a-T cere explicaţie.
„Dur densul ’ml respunse cu un zămbet demonic de
care me înspăimântai, că ’ml va spune mai tărcfiu.
„După două (file, trăsura ajunse la Orleans luarăm
treuul pentru Italia, şi trei (file după aceasta eram
în Roma.
„Tot nu înţelegeam încă, ce avea de gănd a face
cu mine acela ce ine răpise.
„Când într’una din (file părăsirăm Roma pentru
Neapole şi acesta pentru Cagliari.
„Ajuns! aci, më stabili în această casă. '
„De atunci am devenit amanta, servitoarea, mal
mult încă.., roaba sea...
— „Au trecut şease ani de atunci, urmă a îmi nara
tăuăra fernea, fără së-1 mal ra(f.
Poiata în acest palat de eare më tem ; furioasă de
amë resbuna de röpitorul meü, avui ocasiunea să te
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•zăresc de cate-va ort.
„Atunci simţii în inima, cea ce nu simţisem nici o
dată pană atunci.
„Simţii că te iubesc !...
„Restul ’1 scii...
„Da ! respunsel : dar toate acestea nu-îm explică
din ce causa eşti tristă, din ce causă plângi?..
— „Oh, aşteaptă!., aşteaptă!., ’mi dise densa cu o
voce tristă; aşteaptă, nu este totul...
— Devenii din nou atent.
— „Tenără femeiă după o pausă urma]?;
— „După cum ’ţi am spus, sunt şease ani de câud
nu-1 am mai vă(}ut. Audisem că se căsătorise şi că
petrecea la Roma.
„Më credeam scăpată de dënsul.
„Acaastă ideă ine făcu chiar de a nu părăsi palatu,
pentru ca ’ral cjiceam că hind săracă, poate nu mă vei
mai iubi !., Eartămă dacă m’am îndoit uu singur mo
ment de amorul tău.
„Eram veselă, cănd cugetăm că scăpasem de acela
care mă răpise,
„Zadarnică înşelare !...
„Animară dicepţiune !...
„Eri, nu mai departe, priimii o epistolă de la den
sul, prin care mă anunţa, că va sosi peste două sau
trei luni...
„Eată de ce, n'am voit a te priirai erî, continuă ea
de a 4ice, eată de ce sunt tristă... şi sermana femeă,
picând aceste cuvinte, căzu sdrobită pe un scaun.
— „Ah! strigă ea cu groază, sculăndu-se de o dată
de pe scaunul pe care şedea, sunt perdută .... sunt
perdută!..
— „Dar pentru numele lui D-<jeu explicate !.. cjiseî
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eii, văffănd că dënsa deveni palidă, ce cugetări te
turmenta ?..
— „O!., şopti dénsa, de ar fi numai atât ?
— Nu sciam de o cam dată ce voea densa a c}ice
dar după trecere de căte-va minute, mă făcu a înţe
lege că simţise ceva mişcăndu-se în simul său, şi că
peste puţin va fi mumă.
— „Mă înţelegi 'ml cjise ea : mă înţelegi tu Ludovigo, când acest om va afla că sunt mumă în lipsa
lui, ar fi capabil a më ucide...
— „Ar avea curagiul să-mi ucidă copilul...
— „Dar care este numele acestui miserabil ?.. stri
gai eű, ca»*e e numele acestui om de care te îugrozescî atăta ?..
— „Nu !. Nu !.. ’mi (}ise dënsa scuturăndu-se cuteamă numele sëü, nu ţi va fi de nici un folos !..
— In zadar stărui eu în cererea mea, în zadar o
invocai ca pe o madonă, o rugai reamintindu-I că estepentru liniştea sea de a mi spune numele despotului
sëu....
Toate rugile mele fură nefolositoare..
Toate invocările, zadarnice !...
•/
— Două luni de la această dată, acea pe care o iu
beam dădu naştere unei fiinţe...
Era o fetiţă care moştenise în totul frumuseţea şi
graţia mumei sale.
Chiar în acea seară—acela care më conducea laferaea care më făcuse fericit, veni la mine presentăndu-mi pe mica fiinţă, împreună cu scrisoare.
Eram mirat de această procedare.
Mai întăi nu ştiu ce să cred.
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Dar după plecarea misteriosului aducător, luai scri
soarea şi o descluseiu.
Sermana femeă prin acea epistola, ’vnî recomanda
copilu seu, care era şi al meu, dicăndu-mî că la dân
sa nu este in siguranţa. 'Mi scria durerea ce simte a
se despărţi de densul.— „dar iubirea raeau— 'ml dieea dînsa „Este mare, căci nu voesc a ii ucisa de acela ce aştept a veni din moment in momentu... De
azi înainte, conchidea dînsa scrisoarea, relaţiunile noa
stre sunt rupte !„. Nici nu ştiu de voi mal trăi !... aduţt aminte de mine... adio! ..
Eram revoltată ssupra naturel, urma principele,
că ursise ast-fel pe acea femeă... Blestemam cerul că
permitea o asemenea nedreptate !. .
Aci principele tăcu câte-va minute pentru a mal
resufla. Pe figura sa palidă se vedea oboseală prove_ nită din causa luugeï istorisiri, ear iu ochi se! stră
lucea o lacrima causată fără indoeală prin reaminti
rea femei ce iubise
Cat despre Enrico, el şedea in posiţia unei om,
care ascultă cu ceă mal mare atenţiune la o poves
tire care pare că-’l interesează!
*

*
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— O lună de (jile—după aceasta, urmă principele
— pe când me întorceam de la unul din amicii mei
un car motuar ’ml isbi vedere.
Ca impins de o presimţire funesta, 'ml aruncai 0chi pe cosciugul din car.
Dar O! D-(}eule, cea ce vădu me ingro3Í.
Era figura necunoscutei mele !...
Era ea !...
Era mórtá !....
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A-ţi mai descrie durerea mea, cred că e de prisos.
Din căte-va şopte ce cfuju înţelesei, că sermana se
găsise îngheţată a doua-di după ce se culcase în pa
tul seu.
Toţi se întrebau cine este?
Aceaşi întrebare ’mi o faceam si eu, darnimenTnu
scia mai mult de căt se numea Iosefina şi aceasta
graţie numelui ce era scris pe sarcofagiu.
Cu lacriinele îu ochi şi cu sufletul sdrobit de du
rere më duse! scasa.
Acolo o altă nenorocire mc aştepta !...
O neferecire îngrozitoare!..
Palatul meu era în flăcări ! !...
Cea dinteia a mea grijă, cea dintel cugetare ’iu! fu
la mica fiinţă.
Mal iute ca fulgerul raö repetjii în camera spre a
lua copilu, spre a-1 salva ...
Dar va! !... fetiţa nu era acolo ?..
Ea dispăruse !..
Ca un nebun, ine repezii afară, întreba! pe doică
şi cercetai asupra acestui lucru ce me făcea cel mai
nenorocit om de pe suprafaţa pământului.
Doica cu lacrimele în ochi! ’mi spune că pe cănd
voea să fugă de-incendiu, un om cu o barbă roşie se
repezi asupra sea, şi ii răpi copilul...
Numai era nici o îndoială, eram sigur, răpitorul
nu era de căt acel om de care sermana Iosefina se
temea atăt!...
In zadar ara căutat spre a găsi pe răpitorii, in za
dar am pus oameni spre al afla...
Toate încercările mele n’avură nici un résultat!...
Se pare că acest om, este însăşi demonul. .
Eată trista mea istorie comte ! 4'se principele, iată

- 64 şi căte-va lacrimi căzură din ochii sei ...
Enrico nu respunse, ci se mulţumi a clătina capul
cu tristeţe într’un mod, ca şi cum ar fi voit a (}ice ;
„Da ! da, ved prea bine !... nu sunt numai eű care
sufer..*M
Căte-va minute după aceasta, principele Cuniberti
se sculă şi plecă.
Dar, în momentul in care eşi pe uşă, ochii se! ^se
ridicară fără voea lui către protretul comteluî Marco.
— Ah! şopti densul abiaamjibil, dacă ar fi el! (?),*
şi un suspin adenc eşi din fundul inimel sale.

VII.
DRAMA NOPTEI
)
Era Vineri.
Putea să fie nouă ore seara.
In casa Marianei se vedea o mare animaţie.
(xiacomo se ducea şi venea aducând căte un lucru
necesar pentru nunta.
Mariana împacheta nişte albituri ce eraű gata pen
tru a le duce la persoana care le comandase.
• Lucreţia era ocupată cu aranjanmetul puţinelor lor
mobile.
Pe trăsurile figure! sale, se vedea o paliditate ne
înţeleasă, în frumoşii se! ochi îngrijirea, şi pe buzele
sale un suris trist.
Ce făcea oare pe juna fată să fie îngrijeată ?...
De ce acea paloare pe figura sea ?...
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De ce atăta îngrijire ?..
De ce pe buzele sale acel suras trist ?..
Nu era oare dënsa destul de fericita, însoţiudu-se
cu acela pe care ’1 iubea?..
Nu i se împlinea oare cea mai mare a sea dorinţă
căsătorinduse cu Giacomo ?..
Nici chiar densa n’ar fi ştiut ce se respundă în pri
vinţa aceasta, dacă ci ne-va ar fi întrebat-o.
Mariana îu timpul acesta, isprăvise de împachetat
şi era gata spre a eşi.
Mamă!.. Mamă/., clise Lucreţia deodată cu o voce
dureroasă vecjăud intenţia mamei sale, nu më lăsa sin
gură... nu te duce.
— Dar bine ce al ? întrebă Mariana, care numai acum
observa paliditatea fiicei sale, de ce aceste cuvinte?..
— Nu më lăsa singură, repetă Lucreţia, nu më lăsa
singură căci ’ml este frică... ’ml e frică !..
— Explicăte ! făcu privirea Marianei.
— ’Ml e frică ! urmă Lucreţia, ’ml pare ca ceva
îngrozitor mi se va îuterapla !,. Oh! nu më lăsa sin
gură !.. al milă !.. al milă de mine !..
— Copilă ce esti? 4,se Mariaua, de ce asta teamă?
Giacomo ştii bine că va veni peste un sfert de ceas,
şi afară de aceasta, chiar eu cred că nu voi zăbovi
mal mult ca o oră.
— Uă oră cjicl?.. O asta e prea mult!... asta este
un secol peste mine ! şopti buzele Lucreţiel abea au-

(Jibil.
— Aide, aruncă teamă!.. 4ise din nou Mariana, al
curagiu ! şi dënsa eşi, lăsând pe Lucreţia într’o posiţiune de care nu ’şl putu da seama.
Lucreţia rămasă singură se aruncă pe un scaun şi
sta gănditcare.
5
.
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In spaima sea, — de cate chiar densa nu ştia a-şî
da oompt — uitase de a închide uşa ce da în stradă.
Era poate aproape cinci minute de cănd şedea ast-fel,
resemată de masă şi cu capul între mâini; cănd tot
de odată ’! se păru că aude un uşure sgomot afară.
Lucreţia tresări ca şi o căprioară cănd simte pré
senta cea apropiată a vânătorului ; şi iute că gazelă
se sculă, voind a inchide uşa,
Dar mai în acel moment, uşa se deschise cu repe
ziciune şi pe prag apăru o statură de om.
Lucreţia dete un ti pat.
Omul pe care ’1 avea înaintea sea, era acela din
landoü ce-î causase atăta spaimă...
Era comtele Marco Carrino...
Tremurănda, densa nu putu articula un singur cu
vent ; şi simţind că-I vine ameţeala se reseraă de ma
ssa, spre a nu cădea.
— A!.. Ce vëd ?.. Zlse comtele Marco zâmbind cu
răutate — dupe cum se pare frumoasa damicelă, pré
senta mea te iuspăimăntează; şi densul înainta către
Lucreţia.
Aceste cuvinte desmeteciră pe juna fată de amor
ţeala în care că<}use şi ridicând frumoşii sëï ochi către
comte (\isei
— Cine sunteţi domnule ? nu vë cunosc., ce voiţi?
— A! scumpă mititică, rëspuuse comtele — acum
nu mal eşti atât de sëbaticâ ; dar ’ţî mărturisesc ca
prea multe întrebări îmi pul de odată ; cu toate acestea aiiă că numele meu este comtele Marco Carri
no, şi că am venit pentru D-ta..
Tânăra fată la aceste cuvinte se roşi de indegnaţiune.
— Explicăte Domnule 1 (]ise dënsa cu o voce im
perioasă, — Nu te inţeleg !...
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— Cum nu më înţelegi ?.. făcu comtele cu uă mi•nă de mirare.— Nu me înţelegi că tu m’al adus aci.,
nu înţelegi că fără tine nu pot !.. nu înţelegi că te
iubesc, nu pricepi fermecătoaieo că voesc a face din
tine amanta mea?... şi dënsul 4icăud aceste cuvinte se
apropie de Lucreţia şi voi a o copriude în braţele sale.
— înapoi miserabile !.. înapoi de aci!., striga juna
copilă cu tărie, scăpând din manele sale ; înapoi 'ţi
4ic căci de unde nu voi striga în ajutorul meu...
— Uiţi frumoasă mititică că sunt (Jece ore trecute,
şi că la această oră a nopţel, nimeni nu te va au(}i?..
— El bine, nu cred că d-ta vel fi atăt de laş in
cât së-iuï voestï răul ! (}ise Lucreţia cu un ton rugă
tor, creijëud că va îndupleca pe omul ce avea în faţă
sea.
— Nu, 4'ise comtele ; nu, răul nu ?ţi-l voesc, dar
cea ce trebue se fie e se te am... este së te possed,
şi densul se apropie de Lucreţia, resturnă scaunu ce
’1 despărţea de dëusa, şi în fine ajunse la fiinţa ce-ï
ataţase pasiunea sea.
Lucreţia dete un ţipăt de groază.
Pe figura comtelul se ve<Ju un ränget de o sâlba-tică bucurie.
Deja dënsul copfinsese cu braţele sale cele osoase
încântătoarele forme ale Lucreţieî; deja atinsese cu
buzele sale obraji junei copile; déjà miserabilul voea
a-î desface şireturile corsetului; când tot de-odată uşa
se descinse cu furie la ţipătul scos de Lucreţia, şi pe
prag apăru un om.
Acest om era Giacomo!..
Privirea sea era înspăimântătoare ; un norde manie
se vedea pe fruntea sea ; membrele ’I tremura ca sgu•duite de friguri,

68 —
De abea intrase, şi Lucreţia făcănduşî o ultimă for
ţare se smirnei din braţele comtelul, si dând un ţipăt,
dintr’o săritură fu lângă Giacomo.
Comtele era turbat de manie, văcjănd că planul sëü
era nimicit.
— Al. şoptea buzele sale,—va fi vaî de acela care
s’a pus în calea mea... vaî de acela !.. şi (Jicăud aceste
cuvinte înainta spre uşe voind a eşi.
Dar Giacomo se repedi spre densul şi ’i împedică
eşirea.
— Un moment d-le comté dise densul cu o voce ce
se silea a o face liniştită; un moment,..
— Aide !... cutecj.î a-mi impedica eşirea ?
— Da ! c}ise cu hotărâre Giacomo ; nu este natural
oare a cutesa săţî împedic eşirea, după cum D-ta aï
cutezat să intri aci?...
— Nenorocitule făcu comtele cu un aer de compătămire; uiţi că sunt nobil?..
— Nici odată d-le comte !. respunse Giacomo.
— Şi că stă în putere a te pedepsi...
— Da, d-le comte, ştiu că D-voastră suuteţî totul;
ştiă că D-voastră nobili puteţi mnit; ştiu că pentru
D-voastră viaţa unui om nu valorează nimic ; dar va
veni o (Ji d-le comte, eănd poporul cel atât de supus
şi bland a(Jî, va deveni rebel şiieu; cănd va rupe în
fine lanţurile, cănd nu va mai fi umilit; cănd va ţine
fruntea sus ; cănd va pedepsi pe aceia care ’1 a umilit
un timp atât de îndelung...
— Dă’mî pace cu prostiele tale întrerupse comtele
voind a eşi, dă'mî pace, căci më grăbesc...
— Aşteaptă d-le comte, încă n’am isprăvit,
— N’am timp !.. voi să plec...
— Nu înainte de amî explica presenţa D.tale aci...
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nu înainte d-le comte, de aţi motiva fapta D-tale re
lativ la Lucreţia.
— Ha!.. Ha!.. Ha !... rise comtele cu dispreţ, dacă
este vorba numai dé atăta lucru, puteţi întreba pe
segnora Lucreţia, ea ’ţi va spune în ce calitate sunt
aci ’ţi va spune că sunt amantul seu !
Lucreţia la aceste cuvinte leşină.
— Miserabile !.• strigă Giacomo cu furie, pe cănd
figura sca devenise de o paliditate mortală, ce cutezi
se clici — Să insulţi pe acest inger de candoare şi
castitate?.. Cu terţi a insulta pe viitoarea mea soţie?.,
A ! dar insolenţa ta e prea mare, urmă Giacomo, du
pe ce te furisedï în casa acestei fete, apoi aï mişelia
de a calomnia; dupe ce viï ca un hoţ, apoi aï cu
ragiul de a şi te desculpa într’un ast-fel de mod...
Comtele făcu un gest de nerăbdare.
— Da ! urmă Giacomo îu dreapta sa mănie, da !—
dupé ce vii ca un hoţ spre a fura cea ce este mai
sacru pentru o fată, dupe ce tu voeseï aï răpi onoa
rea; aï cutezanţa miserabile a te disculpa într’un mod
atăt de laşu...
— Amu teste! cţise comtele disperat de cuvintele lui
Giacomo; amuţeşte, căci contrariu te voî pedepsi!..
— O cred domnule comte, o cred ! <}ise ou irouie
Giacomo; nu mai era nevoie de a spuue aceasta...
Un om care e capabil de a seduce o fată, un rniserabil care o calomniază, póte face or şi ce crimă...
Nenorocitule ! (]dse comtele, taci cu asemenea cu
vinte, căci jur! estejspre nefericirea tea!... nu më aduce la desperare...
— Domnule comte, dacă cuvintele mele ’ţi displace
şi dacă vë credeţi insultat sunt la disposiţia D-v0stră
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Un surîs' ironie apăru pe buzele corn tel uT Marco.
— Eu nu më bat cu un bacan, cjise el, cu un om
din poporű...
— A da !.. aveţi dreptate d-le comte, respunse Gia
como, aveţi dreptate, nu sunt nobil... dar, noT, omeni
din popor putem mai mult ca D-voastră... Noi nu căl
căm drepturile altuia: pe când D-voastră nobili, Dvoastră puternici, abuzaţi de putere ?... răpiţi dreptu
rile supuşilor voştrii ; n’aveţi într’un nimic spre a vë
satisface o poftă; la D-voastră nu este mai nimic a
vë introduce noaptea pe furiş în casa unei tinere co
pile, spre a o seduce, şi spre a o lăsa apoi în noia
nul ruşine!.,. în pulberea miseriei....
— încetează cu asemenea cuvinte ! c}ise din nou
comtele Marco, şi figura sea palidă în acel moment
era îngrozitoare la vedere, ocliii sei mici şi vioi, schinteaü cu răutate, pe cănd buzele ’i tremura de furie.
— Yoi înceta D-le comte, voi inceta — (}^se Gia
como—voesc însă ca mai nainte, să dau alarmă, spre
a veni toţi prietinii met, toţi cunoscuţii mei, pentru,
a le arăta un hoţ... ceva mai mult de căt atăt.. , un
miserabil... ; căci hoţul te fură, dar miserabilul pe
care '1 vor avea ’naintea lor, este capabil de crime cu
mult mai mari....
Da — urmă Giacomo dupe o paosă scurtă — Voi
da.alarmă să vie, spre a’ţî aplica cea diu urmă in
sultă oe un om poate da unui miserabil şi mişel ca
tine.
— Nu vei face aceasta! strigă comtele cu o voce
tunătoare.
— Şi cine më va opri ? întrebă Giacomo cu un zîmbet ironic.
— Eü ! 4ise comtele — saü mai bine acesta ! şî
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comtele (Jicănd aceste cuvinte, scoase un pumnal din
busunaru hainei sale ; şi dintr’o săritură fu lăngă
Giacomo, ’I înfipse cuţitul în găt...
Un ţipăt de durere, un strigăt de agouie fu scos de
Giacomo; apoT un val de săuge ţâşni din gătul sëu
Comtele Marco palid ca un cadavru, asemenea unei
statui; ţinând încă fatalul pumnal în mâuă, privea
cu o linişte îngrozitoare această scenă înfiorătoare.
De o dată Luoreţia făcu o mişcare; \şî pusese ma
na pe frunte, şi se sculă în sus.
— Unde me aflu?... şopti densa— „D-deul meu ce
s’a întemplat oare?., şi sperioasă se uită prin împre
jurul seu.
— Ahl... strigă densa cu o voce indescripoibilade
durere zărind corpul lui Giacomo ; el, mort !.. D-t}eule!
şi nenorocita ’şl acoperi ochii cu manele sale.
Un zâmbet de triumf, apăru în acel moment pe bu
zele comtelul Marco.
— Acum ea este a mea, — şopti el — niiucnî nu
o va mal scăpa.
Cu aceste cuvinte miserabilul înainta către Lucreţia.
Un moment în urmă dënsul fu. lăngă victima sea,
De astă dată; sermană fată, era perdută fără scăpare.
La ver un adjutor nu se mai putea aştepta.
Singurul ora, care o aparase ; singurul prieten ce o
protejase, acum.., val!., nu mai era!.. Logo inicul seu,
bărbatul ce 'I inspirase iubire, acum zăcea jos în sîngele seu.
Sermană Lucreţia, în durerea sea, nici că ştia în
ce pericol se găseşte
Dënsa n’avea cunoscinţă de cea ce i seva întîmpla.
Nu ştia, sad uitase ca cel mal mare al sëù inimic
este lăngă dënsa.
\
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In posiţia de mai sus spusă, juna copilă plângea
cu durere moarte logodnicului seu.
De o dată 'şi a ridică privirea.
Numai atunci zări figura cea radicăudă de o bucu
rie sălbatică a comtelni Marco.
Lucreţia se înspăimântă.
— Tot aci esti démoné ? şopti ea cu groază.
— Gata spre a te servi....
— înapoi! de aci miserabi le...
— înapoi de aci miserabile !... înapoi asasine ! inapoî...
— Ear ai devenit sălbatică mititico ?
Lucreţia era desperată vădfmd tonul ironic al comtelui
— Aide!., aide!., iubita porumbiţă, nu face pe supărăcioasă — urma comtele— căci,— sunt singur —
acestea nu sunt de cat capriuri de fată măre ; şi den
sul coprinse cu măneîe sale talia tinerei copile. Lucre
ţia dete un ţipăt de groază vătjănduse fără scăpare,
în braţele omului de care avea atăta spaimă.
In zadar sermană creatură ’şi da silinţele spre a
scapa din îmbrăţişările agresorului său; în zadar voia
dănsa, a sgăria cu micele sale unghii, mănile ce o ţi
neau. în captivitate; în zadar, nenorocita se încerca a
scapa din braţele comtelui Marco ; toate silinţele sale
fură înfructoase.
Comtele Marco era mândru de aceasta.
Pe figura sea cea palidă se vedea bucuria,— în ochiî sei cei scliinteetori o poftă nesăţioasă ; ear pe bu
zele sale un surîs înfricoşător.
De o dată comtele ’i alunecă Lucreţia din mănî.
Mai iute ca fulgerul juna copilă profita de aceasta
împrejurare şi se strecură ca un şarpe din braţele sale
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Dar comtele Marco, nu era omul să renunţe aşa uşor la planul seu.. , la objectul pasiune! sale. Imediat
densul, se repezi spre Lucreţia, şi o secundă în urma
el o avea din nou în braţele sale.
Atunci se încinse o luptă între dönsul şi Lucreţia ;
dar o luptă neegală. — O luptă desperată din partea
Lucreţiei.
Pe când sermaua copilă se apăra cu curagiul ce inspiraD-(}eu tinerilor fecióre pre a’şi conservaonorea; comţele, ataca cu acel laş curagiu ce-i ’1 inspira bestiala
sa pasiune. Pe când nenorocita Lucreţia se apăra din
toate puterile sale; miserabilul seu agresor entusiasmat prin frumuseţea cea îngerească a inamicei sale,
şi arzand de dorinţa de a o poseda cât mai curând,
câştiga din ce în ce mai mult, laur! de victorie.
De o dată miserabilul profita de un moment în care
Lucreţia ’şi slăbise puterile ; şi q trănti cu o mănă
pe pat, pe când cu cea alta se nevoea a desface şire
turile de la corset....
Lucreţia Înţelese că era perdută, fără nici o scă
pare.
Nenorocită leşină...
Miserabilul isbuti în fine a rupe cele din urmă şi
returi ale corsetului; şi ast-fel graţie acestei proce
dări putu să devină stăpăn absolut pe acel corp în
cântător.
De astă dată densul o poseda!...
De astă dată nimeni nu venea spre a *1 împedeca
de la marşava sea faptă !..
De astă dată nimeni nu ’Í cerea \compţ;!v
Şi cu toate acestea, cerul vedea cniina .ee se sevărşea; D-(Jcü era martor la aceasta, vşi'nu trimetea unul
!..
V ■ Vii
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din fuJgerile sale spre a pedepsi pe criminal!
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Era un sfert de oră, de câtid miserabilui ’si satisfăcuse bestiala sea pasiune ; trecuse un quart de oră
de când acel înger, — care cu căte-va minute mal
’nainte strălucea de nevinovăţie — devenea victima
sea.
Acum comtele se gătea sa plece.
Pe pat nenorocita Lucreţia zăcând în noianul ru
şine!.
De o dată nişte paşi uşori, resunară pe stradă.
îndată comtele deschise geamul şi sări pe fereastrăDe abea sărise el, şi uşa camere! se deschise, şi pe
prag apăru o femeă.
Acea femeă era o ser mană mumă...
Era Mariana.
; Mal întăî, ea nu zări nimic.
Dar, apoi ; mal făcănd căţî-va paşi vë(}u infiorăto
rul tabloü.
Densa nu se putu abţine, de a nu scoate un ţipăt
de groază, la aceasta înspăimăntătore privelişte.
La ţipătul Mariane!, Lucreţia 'ş! reveni în sine din
leşinul seu.
— Mamă..., mamă !... şopti dënsa cu o voce plină
de durere, pe cănd lacrimi ferbinţ! ’! curgea din. ochi!;
mamă !.. nu ma! sunt demnă de a më numi fiica tea !..
— Dar pentru numele cerului!., striga Mariana cu
o voce sfâşietoare, ce s’a întâmplat?..
Atunci Lucreţia cu lacrămele în ochî începu a po
vesti mumei «ale tot ce se petrecuse în lipsa sea ; so
sirea comtelui, cum dënsul voea a o seduce, cum fu
sese impedicat de Giacomo care venise într’ajutorul
sëu, şi cum nefericitul june ’şi găsise moartea: şi apo*
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în fine cum comtele profitase de leşinul eï, de slăbibiciuuea sea de o desonorase.
— Oh!,, mamă!., mamă!., continuă Lucreţia plân
gând, de mă ascultai nu era să se întîmple acésta,
de nié luai cu tine, acum nu era să fiu ast-fel, şi ne
fericita copilă ’şl acoperi ochii cu manele sale.
— Oh!., da! — răspunse Mariana îmbrăţişând cu
căldură pe fiica sea, pe când în ochii săi se vedea
strălucind îacrimele — Oh! da!., aî dreptate copila
mea, al dreptate... ; eu sunt de vină, eu singură sunt
causa acestei nefericiri !... şi sărmana mumă sărută cu
înfocare figura cea palidă a Luereţieî.
De o dată, aceasta din urmă se trase din îmbrăţi
şările mumei sale, şi se duse spre corpul logodi icu
lui său.
— Giacomo/.. Giacomo!., mă au<jl tu?... suiit eu !...
sunt Lucreţia ta !.. dar tu nu mă au dl, tu nu vecjl la
crimile mele.., tu eşti mort... şi aceasta din causa mea.,
O !.. nenorocita, nenorocita de mine !.. şi (Jicănd aceste
cuvinte sărmana Lucreţia se apleca şi săruta obrazul
rece al logodnicului său.
— Oh! Dumneileul meu!, urma dănsa dupăopaosă
scurtă, dar ce am greşit eu oare de mă pedepseşti îutr*
un mod atât de îngrozitor. Ce crimă am săvârşit, de
'mî al luat pe Giacomo?., de ce aceasta lovitură cru
dă doamne, când totnl părea că ne surăde ?.. de ce
asta nenorocire cănd eram atăt de ferecită ?... de ce
asta răpire, cănd fără dănsul, nu pot supravieţui ?.. şi
(jicănd aceste cuvinte, figura Lncreţiel era de o pali
ditate extremă; ochii sei exprima durerea cea mal
mare ; corpul seu tremura ca sguduit de friguri ; ear
vocea sea era plină de o crudă emoţiune.
De o dată, ea zări pumnalul pe oare comtele Marco
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*în săritura sea pe fereastră ’1 lăsase se cadă pe par
quet.
Un zâmbet de o bucurie sălbatică apăru pe buzele
Lucreţiei.
— Ei bine ! iubitul meu, şopti dënsa, te voi urma l
şi aplicaniuse luă cuţitul de jos.
Mariana cu capul între mani, într'o posiţiune tristă,
împărtăşind durerea fiicei sale, nu observă mişcarea
JjucreţieT, nici hotărărea ce strălucea în ochit sei.
încet, juna copilă ridică arma ucigătoare îu partea
inimet sale.
— Adio mamă!., striga densa cu o voce dureroasă;
Adio!., trebue să urmei}! pe Giacomo!.. Mariana
tresări.
Acum vedea densa pericolul în care era fiica sea.
Acum vedea dënsa hotărârea copilei sale.
Numai acum îuţelese dënsa, cea ce Lucreţia voea
să facă.
Cu un curagiu demn de o mumă, şi cu o iuţeală
întocmai ca acea a unei pantere ce voeşte a ’şi apara
puii sei, ea fu lângă Lucreţia.
Dar juna fată, prevecfuse aceasta, şi în momentul
în care muma sea ajunse lăngă densa, ea ’şi despică
inima cu cuţitul ce-1 avea în mână...
Un val de sănge acoperi scândurile...
Mariana se dete îndărăt înspăimântată..
Nenorocita femeă scoţând un ţipat căc}u leşinată pe
parquet alături cu cadavrul fiicei sale.......
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VIII.
ENRICO SI
MARGARETA
y

1

Era o cji dupe visita principelui Cuniberti. Orolo
giul din camera lui Enrico, suna două-spre-c}ece ore,
cănd junele om se scoborî din cabinetul seu.
Enrico ajunse la poarta palatului seu, stătu un mo
ment. Pe figura sea se vedea cugetarea.
Intr’adevăr tănărul om se găndea dacă trebue sau
nu, a se mai duce la vara sea, după cele ce se petre
cuse cu două (Jüe xnaî înainte între densul şi Mar
gareta .
Deja ’şi luase hotărârea de a nu se mai duce, deja
dënsul voea a se in turna înapoi; când de o dată, ima
gina fermecătoare a verişoarei sale, ’i apăru înainte
zămbindu-T cu graţie ; ’f se părea că zăreşte pe acésta
fiinţă scumpă surăzănd la cuvintele sale ; ascultăndu-1
cu interes; şi privindu-1 într’un mod ce ’1 făcea să
uite de bucurie rana sufletului seu...
Atunci Enrico uita totul, şi nemaî văcjănd alt de
cât pe Margareta, pe fiinţa ce o dorea atâta, înce
pu din nou se parcure stradele către locuinţa verişoarei sale.
Enrico străbătu piaţa Spaniei, strada Magenta,
coti la dreapta şi de aci dădu în piaţa Quirinal.
Ne aducem aminte că pe această piaţă, era clăditpalatul comteluî Marco.

Intr’una din camerile acestui palat luxos mobilată;
ai căruia pereţi erau îmbrăcaţi cu stofe de India şi
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oglinzi de Veneţia, sta Margareta trântită eu negligenţa pe o sofa.
Privirea tiuerel fete, era de o langeseală isbitoare,
culoarea obrazului saü puţin cam palidă, şi peptul
palpeta de o emuţiune neînţeleasă.
Din timp în timp, privirea junei fete, se aridica
către o fotografie al lui Enrico, ce era suspendată de
asupra capului seu, şi căte un suspin de mâhnire scă
pă din sufletu seu, or de cate ori privea aceasta fo
tografie ear buzele sale murmura cu tristeţe :
El... el.. ! tot el în tot locul!., la plimbări, la pe
treceri uu văd de căt pe densul !.. în somn nu zaresJ
pe altul de cât pe dënsul !.. în vis, cugetul meu este
tot la el !... Or unde më duc ; or und më aflu. nu aud
de cât vocea sea !... nu vëd de cât pe figura sea !..
Şi şoptind aceste cuvinte,—ca şi când le ar fi spus
la cina-va — peptul junei batea cu violenţă; ochii sei
schinteau de apriudere ; ear buzele sale tremurau de
«moţiune.
— Şi cu toate acestea, — urmă ea după o paosă
scurtă — se pare că nici eű nu-I displac !.. şi apoi
scena de mal de ună(}l ’ml probează că dënsul më iu-’
beşte, dar n’are curagiul bietu băeat a’inî o spune...
O !.. şi ce fericită a’şl fi se fiu sigura de aceasta !.
Ce fericită aşi deveni să-l aud spunăudu-mî că më
iubeşte!.p că më doreşte!... că cugetă la mine!
Şi figura Margaretei sub impresia tabloului ce .şi-l
•făcea, deveni mal veselă, privirea ochilor sei mal limpecj.1. şi un surăs de fericire şi de bucurie apăru pe
buzele sale.
Juna copilă în visul aëu de fată mare se vedea de
ja ferioită.,. ’I se părea deja că este în braţele lut
ISnrico...
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Fericita juneţe !...
La tine totul este posibil...
Speranţa este dulce...
O singură cugetare este de ajuns spre a deveni ve
sel
Sărmana Margareta !... nu ştia că voi ul său făcuse
un jurământ!..
Nenorocita nu avea cunoştinţă de jurământul lui
Enrico, de a nu poseda nici o femeă pană nu va resbuna pe părintele séü !..
Margareta nu ştia jurământul ce ’1 legase pe vărul
seu, de a se lipsi de vcr-ce plăcere, până când nu va
găsi pe ucigaşul tatălui său....
In acel moment, un valet galant intră, întrebând
dacă poate primi pe comtele Enrico Carrino.
Un zâmbet de bucurie apăru pe buzele Margaretei
la această veste neaşteptată.
In frumoşii săi ochi, se citea fericirea ce o simţea.
Din palpitările pi ptuluî, se vedea dorinţa de a ve
dea pe vărul aăji.
Dăiisa făcu uu semn valetului, care însemna: introdul. In fine uşa se deschise după un minut şi pe
prag apăru Enrico.
Tănărul om înainta către Margareta,
— Am auijit, — (}ise el salutând pe verişoara sea
— de sosirea d-voastră în capitală şi in’am grăbit a
veni spre a vă saluta şi tot de o dată — continuă el
— de a ’ml cere ertare de cea ce s’a petrecut mai
alaltă erî între mine şi D-ta verişoară.
Margaretă la aceste cuvinte deveni rumenă.
Ah! vere — <}ise dănsa cu o voce dulce — să nu
mal vorbim de aceasta.
— Aţa dar, făcu Enrico — nu sunteţi supărată ?

iï?
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— Şi de ce aşi fi oare ?
Enrico era mirat de cuvintele Margaretei.
— De ce sä fii supărată ? continuă aceasta din ur
mă—pentru că în exaltaţiunea spiritului D-tale, întrf
un transport de care nu ’ţi puteai da seama, credêndu-te — bine înţeles — la aleasa iuirael D-tale, ’ml
al sărutat mana?., de aceasta, cret}îcă aşi fi supărată?..
— Verişoară! întrerupse Enrico cu tristeţe, eşti
pTea crudă !.
— Crudă eu ?.. fileu Margareta cu o mirare prefă
cută, şi de ce sunt crudă ?..
— Crudă eşti verişoară, căci te al putut găudi un
minut măcar Ia idea că eu aşi putea iubi...
— Aşa dar, nu iubeşti pe nimeni?...
— O !.* nu (}ic asta!., iubesc!., dar acea pe care o
iubesc este demnă de amorul meu !... acea pe care o
iubesc este frumoasă ca un înger, şi bună ca însuşi
D-cJeu !... acea pe care o iubesc e curată şi plină de
nevinovăţie şi castitate !.,. dar*..
— A !. făcu Margareta este un dar ?
— Da !...
— El bine ?..
— Dar ea pare cu nu mă iubeşte — (Jise Enrico cu
o voce dureroasă.
— Şi ce te fece a crede aceasta ?.*
— Nepasarea el verişoară... densa nu m’a înţeles !.,.
— ’I al spus-o?.,
— Nu!...
— Atunci?...
— Intr’adevër nu ’I am spus-o, dar în privirea ochi
lor mei ar fi citit cea ce eű n'aveam curagiul spre aî
mărturisi... y în vocea mea tremurăndă ar fi ghicit
simţimentul inimel mele !...
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— Şi <Jicí, ca este frumoasă femeă ce iubeşti ? în
trebă Margareta.
—Ca un inger, răspunse Enrico.
— Şi... , o iubeşti ?...
— Mai mult ca viaţa mea !. .
— Si ’! vei li credincios?..
— Penă la moarte !..
— El bine, 'ţi spun eu în locul acelei femei, că ea
conrespunde amorului D-tale !...
— Adevărat este cea ce aud ?.. este cu putinţă ?..
făcu Enrico, adevărat este cea ce cjicî Margareta ? ..
— Da Eurico ! da, cea ce ’ţi spui e purul adevăr..*
Cuvintele mele sunt sincere... da!, te iubesc!., te iu
besc cu tot focul inimel mele !.. cu toată pasiunea.,,
şi nu ’ţi cer alt, de cat asemenea să mă iubeşti.
Margareta nu isprăvise de c}is aceste cuvinte ; şi
Eurico în culmea fericire!, se uruncă în braţele sale.
— Oh ! — c}ise el amestecănduşî surâsul cu lacrămile ce i picau de bucurie, şi ascuzănduşî capul la
sânul tinerel fete — ’ţi mulţumesc. Margareto... ’ţîinu ltumesc !.. tu-ml ai dat liniştea şi fericirea tu ’ml
ai dat, cea ce doream de atăta timp !...
Şi dănsul, sărută de nenumărate ori obrajii verişoarel sale, care se lăsase fără apărare şi slăbită de
emoţiune în braţele junelui ora...
A mai descrie privirea ce se vedea în acel moment
în ochii Margaretei, a mal spune că peptul său pal
pită de amor cred că este de prisos...
Era aprópe cinci minute, de când şedeau ast-fel îm
brăţişat! ; trimiţindu-şî unul, altuia, suflarea lor, trimiţinduşi iubirea lor, cugetaiea lor , când tot de o
dată Enrico tresări ca dintr’un vis, şi se retrase cu
repeziciune din braţele Margaretei.
J
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— Dar ce facï Enrico ?.. întrebă juna fată vëilënd
mişcarea tenărulul om.
— Ertare Margareto, (}ise el cu o voce tremurăndă,
ertare !...
— Ye(}ï tu — urmă el după o pausă scurtă— ve4î
Margareto, te iubesc, dar, trebue să fug de tine !...
de iubirea ta!..*! căci am jurat... më auc}I tu?., am
jurat de a me lipsi de ver ce plăcere, de a nu iubi
nici o femeă, până nu-mi voi împlini jurământul.!.
— Am jurat unuî mort de al resbuna !.. am jurat
tatălui meu de a regăsi pe ucigaşul sëu. !.. am jurat
pe corpul seű rece, de a ucide pe miserabilu care i a
răpit viaţa !..
Şi Enrico, 4ic^nd aceste cuvinte, clăti din cap cu
tristeţă : pe când în ochii sei o lacrimă se vă4u stră
lucind ....
La aceste cuvinte, Margareta tresări.
Figura sea palidă, luase o expresiune impunătoare.
Peptul ’I palpita de emoţiune; ear ochii sei schinteau de aprindere...
— Bine ! 4ise dënsa cu voce tare ; bine !... sunt
mandră de tine Enrico... sunt măudră de tine, căci
n’aî uitat pe acela ce-ţl a dat viaţa, nici chiar când
te vedeai fericit !.. sunt mândră că nu aï uitat jură
mântul ce al făcut tatălui teu de al resbuna !.. sunt
măndră de tine că n’ai uitat, cea ce aï promis părin
telui tëu în cele din urmă momente ale sale...
— Şi acum, — urmă Margareta— dacă voeştl, vom
fi duol în căutarea miserabilului !... vom fi duo! care
’Ï vom cere compt de crima ce a sevărşit !...
Vom fi duoî care vom rësbuna pe bëtranul comte
Matheo Carrino !,;
— Ce aï 4is Margareto ?.. întrebă Enrico transpor-
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tat de cuvintele verişoareî sale; este posibil cea ce
aud.... va să cjică nu më condamni ?.. tu- rae aprobi !..
— Şi de ce te aşi condamna oare ? pentru că voeşti a rësbuua pe părintele teii să te condamn... pen
tru că voescï a cauta pe asasinul seu ?.. dar acest
lucru este dreptul teu Eurico !.. Aceasta este cea mat
mare dorinţă ce uu fiu o poate avea în sufletul sëu.,
Resbunarea !.. Ah., aceasta este un cuvënt dulce,
nu este aşa ?.. Un cuvent ce pare, că pentru un mo
ment alină durerea !..
Un cuvënt ce linişteşte sufletul !...
Această convorbire fu întreruptă, prin sosirea com
béiul Marco.
Comtele intrând în cameră, saluta pe Enrico, şi se
aşe(}ă pe un scaun.
— Ce noutăţi mai stil Enrico ? întrebă dënsul vo
ind a începe o couversaţiune.
— Mai nimic respunse tenarul om, afară de o ciu
dată istorie.
— Ce istorie ? întrebară comtele şi Margareta în
coru.—
— O istorie curioasă, ce ’ml a povestit unul din amicii mei, o istorie foarte tragică.
— Să vedem vere! (Jise Margareta.
— Sunt la ordini le 13-voastră respunse Enrico.
Şi tënarul om, începu a povesti din cuvânt în cu
vânt acea istorie ce ’i povestise principele de Cum
ber ti.
Margareta asculta la povestirea vărului sëu.
Tënara fata, da o mare atenţiune la cuvintele lui
Enrico, şi se părea ca şi cum istorisirea junelui om
o interesa în gradul cel mal mare. Cat, despre com
atele Marco, cu cât Eiîrico urma povestirea, cu atât

dënsul devenea mal palid, căutătura ochilor sëï maï
sperioasă şi membrele ’I tremurau, ca şi sguduite de
friguri.
— Dar, cjise dënsul — dupe ce Enrico finise de po
vestit — aţi uitat a ne spune numele acelui amic ce
’ţi a povestit această întâmplare ? si cjicănd aceste
cuvinte, privirea ochilor sei, aştepta cu impacienţă
răspunsul nepotului sëu.
— Numele sëu este principele Cuniberti ! răspunseEnrico.
Comtele Marco la acest nume tresări, şi o paloare
mortală acoperi obrazul sëu ; pe cănd buzele sale şop
tiră abea auclibil.
— El este /,. nu me înşelasem !..
Dar aceasta schimbare a comtelul trecu neobservată
de nimeni.
Margareta, era prea preocupată de povestirea june
lui sëu vër pentru: a da atenţiune la paloarea tatăluî— Curios lucru ! murmura densa vorbind ca în sine
— curios lucru !.. se pare că acest nume de Cuniberti
nu 'mï este necunoscut... 'ml pare ca şi cum ’1 aşi fi.
mal autjit pronunţăndu-se în visurile mele !..
Comtele Marco, la aceste cuvinte tresari.
De ’1 ar fi observat cine-va în acel moment, ar fi
fost surprins de sigur de schimbarea ce se vedea pe
obrazul sëu.
Figura sea palidă devenise de o paloare mortală
muşchii, obrazului sëu trâsărea; în ochii lucea olumină sinistră, ear buzele sale tremuraü de agetaţiune.
— Da !.. da !.. urmă Margareta dupé o pausă scurtă,
în timpul căreia stătuse gânditoare— ; nu ra0înş6l!..
Acest nume ’ml redeştepta nu sciu ce în mine... se^
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comunica cu coridorul cel mare ; dar spre marea lor
mirare, nu văcjură pe nimeni.
Sala era goală.
— Şi cu toate acestea — (}ise coratele — a strigat
cine-va.
— Poate M o fi scos ver o persoană din stradă —
asigură Bianchi.
Amăndoî conveniră la această ideiă, şi începură con
vorbirea lor, asupra altul punct.
Ast-fel. dar, — dise Bianchi — spui ca Enrico ta
jenea4ă ?..
— O ved.i prea bine !..
— Atunci?., voesci?..
— Da !...
— Cănd ?..
— Aşteaptă până mane. Voî veni la tine, şi vom
vorbi asupra acestei affacerl, căci acum ve(}î prea'
bine că este tărdiu !..
— Aşa dar, întrebă Bianchi — te aştept ?..
— Fii sigur!., răspunse Marco.
— Pe mane dar !.
— Pe mane !.
Şi marquisul Gaetano de Bianchi, salută pe comtele.
Marco şi eşi.

X.
MUMA LUCREŢ1EI

Să ne întoarcem încă o dată la acea noapte de gróză în care nenorocita Lucreţia,— imitând pe stăbuna
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sea din antichitate al cărui nume ’1 şi purta — ’şl
spalase ruşinea prin moartea sea.
Peste cadavrul său, zăcea corpul lipsit de simţiri al
mumei sale.
Sărmana Mariana, nu putuse résista acestei dureri
atăt de mari.
Aceasta nenorocire o slăbise.
Moartea fiicei sale şi vederea corpului lui Giacomo
acelui june atăt de bun, care acum era lipsit ele su
flare, o făcuse să-şi peardu simţirile.
Această crudă durere ’I causa leşin.
Dar poate, aceasta va’ face mai bine asupra serais*
neï femei.
Poate că îu timpul leşinului, spiritul seu se va
mai linişti...
Poate în fine, că se va consola cu speranţa că în
curând ’I va întâlni !.. că Dumnezeu o va chema la
sine !...
Era aproape o oră de cănd Mariana zăcea în ne
simţire ; când de o dată dansa făcu o mişcare, des
chise ochii, se sculă îu sus ; şi ’şi aruncă o privire
sperioasă prin împrejurul său.
— Doamne !... Sta madona !.. murmură ea — unde
mă aflu?..
In acel moment, densa zări corpul cel fără viaţă al
Lucreţiel şi cadavrul lui Giacomo.
— Ah!, (fise dănsa cu o voce plină de durere reamităndu-şî de cele îutăuiplate ; Ah !.. acum ’ml aduc
aminte de cele întâmplate !.. acum ’ml aduc aminte
de tristul adeveri
şi sermana mumă ’şl puse manele la ochi.
Două minute şe<}u ast-fel.
De o dată dănsa ’şl trase manele de la ochi ; figura
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sea acum era schimbata, în locul tristeteT, — ce se
vedea cu căte-va minute maî ’nainte pe trăsurile sale,
.— acum era ameninţarea. Ochii sëï părea a arunca
fulgere ear pumnii se! se strânseră într’un mod con
vulsiv gata de a lovi.
— Ei bine; — urmă dënsa cu o voce ce se silea
a ’şl o face liniştită, şi încercăndti-se a-şî infrăna sus
pinele ce-î înecau peptul—acum copila mea, tu fiind
moartă din causa acelui miserabil nobil ; acum cănd
tu nu me aud! plângând perderea ta, cănd lacrimele
mele curg, acum când tu zaci în sângele tău, jur pe
corpul teu.. , pe acest corp pe care mi sar abilul a cu
tezat a-1 atinge cu murdarele sale mani, ’ţi jur că te
voî resbuna !•.,
Jur că voi. căuta pe infamul ce a cutezat a vesteji
fragedele tale buze...
Jur că ’1 voî găsi... şi atunci. — continuă ea cu o
zămbire amară — O ! .. atunci ’1 voî ucide tot cu acest pumnal cu care ’ţi ai luat viaţa... Atunci voi fi
fericită !...
Atunci voi fi mulţumită vă<}ănd pe miserabilul care
a ucis pe logodnicului teu scăldăndu-se în sîngele lui
cel infam... atunci voi fi fericită sciind, că ’mî am rèsbunat fiica.....
Şi, nenorocita femeă se aplică spre corpul fiicei sale
şi sarutăndu-1 cu transport.
— Primeşte fiica mea — dise dënsa — primeşte aceste din urmă sărutări de la muma tea... de la ne
norocita tea mumă, pe care numai dorinţa de rësbunare o maî susţine!,..
Mariana (jicănd aceste cuvinte, luă pumnalu cu care
se sinucisese Lucreţia, şi deschicjênd uşa stătu ea doue
minute pe prag ; puse doua degete pe buzele sale, şi
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gestul şi privirea sea, părea a arëta că voeşte a 'şi
lua adio de la acea casă unde acum era atăt de tristă
şi tăcută...
încă o dată, densa, ’şî mai aruncă privirea pe cor
pul fiicei sale, — pe acel odor atăt de scump pen tiu
densa, dar simţind că ochii sei devin urneai de lac
rimi ; fiindu-î teamă să nu peardă tirapu, ’şt făcu o
ultimă sforţare asupra sufletul seu ce părea ca dicteasă mişcăreî membrelor sale, şi închise uşa cu sgomot în urma sea...
Un moment în urmă; Mariana era în stradă.
Cu pumnalul în mana dreaptă, cu părul despletit,
şi cu ochi roşiţi de lacrimi, nenorocita alerga fără sä
aibă nici o sciinţă de cea ce făcea.
Ora cea înaintată a nopţel precum şi întunericul cé
era pe strada favorisa pe Mariana a ’îl continua
calea sea.
De o dată ea ajunse la colţul unei strade de uude
se zărea o magnifică lumină.
Era piaţa Quirinalului, care părea că înoată întrT
un ocean de lumină feerică.
Mariana se opri gânditoare.
Atunci se făcu o lumină în spiritul seu. Atunci se
văcju dënsa în posiţia în care era, şi deveni puţin
mai resonabilă. De abea atuucî Mariana 'şl ascunse
pumnalul, ca sa nu atragă ver-o privire indiscretă.
Era şi timpul.
De abea, introdusese arma în busunarul seu, şi un
sergent de stradă se opri lăngă densa.
— Ce voeştî bună femeă ? întrebă densul observând
pe Mariana care părea a căuta pe cine-va.
— Cerul mi te trimite; — respunse acésta ascunzănduşî einoţiunea— caut în zadar palatul comteluî
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Marco Carino... Nu ştii D-ta în ce parte este ?
— O!., réspunse sergentul—atunci al ajuns, eată..
colo !... ve(}î acea casă mare?..
— Da !..
— Acela este !.
’Ţi mulţumesc... ’ţi mulţumesc, — i}ise Mariana cu
o voce de recunoscinţă, şi densa se îndrepta către locul
arătat de sergent.
*

Pe poarta cea mare a palatului Carino eşea un om. ^
Acesta, era bătrănul servitor al comteluî Marco.
Densul eşise deja, şi voea a închide poarta, când
de o dată vă(}u o umbră înaintea sea.
— Cine eşti tu ? întrebă dënsu.
Nicï un respuns nu primi dar umbra se mat apro
pie cu duol paşi.
Atunci în fine servitorul vac}u cu cine are a face.
Umbra nu era alt de căt o femeă, — dar o femeă
ciudată.
Cu părul în desordine, cu ochii ameninţători şi cu
un lung cuţit în mana dreaptă ; dënsa avea imfăţişarea unui spirit resbunător !..
Servitorul avu frică.
îc1 Yoi să strige, dar limba părea a-i fi legată.
Voi a fugi.. , dar era prea târziu.
Femeă ajunsese lăngă dënsul.
— Comte Marco— 4*se dënsa cu o voce ce îngheţa
tot săngele-sermanului servitor, më cunoşti cine sunt?..
— Comtele e în casă! murmură seryitorul cu o vo
ce tremurăndă, nerespuncjend la yţţi ebarea femeii:
— Ei bine ’ţi voi spune eu,!'striga femeă neau<}ind
7
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- 98 cuvintele servitorului, ’ţî voi spune eu cine sunt..
Membrele bătrânului servitor tremuraű ca sguduite
de friguri, aşteptând ca femea să se explice.
— Sunt Mariana — continuă femea — sunt Mari
ana !.. sunt muma Lucreţiel !.
— Nu cunoso pe nimeni care să poarte acest nume !
respunse servitorul, care ’şi mal luase puţin curagiu.
Un fulger de maniescînteă în ochii Marianei la cu
vintele bătrânului.
— A!.. 4ise dënsa — nu cunoşti?.. Nu cunoşti pe
muma Lucreţiel ?.. Nu cunoşti pe muma acelea ce tu
aï perdut ?.. nu cunoşti pe Lucreţia ce tu miserabile
aï violat’o dupe ce al omorât pe logodnicul el ?,. A !...
continuă densa dnpă un minut de tăcere — dupe ce
comiţî crima nelegiuite, al curagiul şi de a detesta?.,
după ce în locul fericire!, nu laşi de cât lacrime şi
suspine, cutezi de a tăgădui cea ce al comis ?...
Servitorul era mirat, neînţelegând cea ce Mariana
yoea să (}ică ; tocmai sărmanul om voea să se explice,
dar Mariana ’i făcu un semn să tacă.
— Ştii tu comte — urmă Mariana după o pansa—
ştii tu ce aï făcut cu bestiala toa pasiune ?.. Al ucis
miserabile pe fiica mea !.. Al au<j.it tu ce ’ţi spun ?..
Aï ucis pe fica mea !.. dar şi. tu infame ne veî scăpa cu
viaţa.., te voi ucide cu pumualul cu care sărmana Lu
creţia ’ş- a luat viaţa !.. 'ţî voî lua suflarea, după
cum tu 'I-al luat onoarea !..
Şi Mariana, cji^nd aceste cuvinte, cu ochii îmflacăraţî, se repezi ca o tigresă spre victima sea şi ba
gă pumnalul în partaa ini mei pănă la măner...
Nicî un strigăt nu scoase, bătrănul, care printr'o
fatalitate, plăti cu viaţa, crima comissă de stăpânul
èëu...
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Un val de sânge ţăşni din peptul servitorului ro
şind pământul...
Mariana privea cu o bucurie sălbatică această înfi
orătoare scenă.
Pe buzele sale, se vedea un zâmbet de mulţumire ;
în ochii soi o satisfacţiune crudă...
— In fine !.. şoptea densa — în fine Lucreţia este
resbunată... Criminalul ’şl a plătit în fine prin mórte
sea, marşava faptă ce a comis.
— „Şi acum, — continuă ea — acum cănd cea din
urmă a mea dorinţă este satisfăcută, acum, când uci
gaşul lui Griacomo şi seducătorul Lucreţiel nu mal e
în viaţa, eu, nu mai ara la ce trăi !..
Şi densa, (Jicănd aceste cuviute ’şt despicăj inima
cu pumnalul ce-1 ţinea încă în mănă.
— Te urmez fiica mea !.. murmură dănsa, cătjănd
sub acea lovitură de pumnal.
Două secunde în urmă nenorocita feraeă ’şl dase
sfârşitul ; şi sufietul seu buu se dueea spre a întâlni
pe acela al Lucreţiei.
Nefericita Mariana nu ştia, că ’şl luase viaţa fără
ca cel puţin să pedepsească pe adevăratul culpabilii
Nenorocita !.. ’Şi luase viaţa, făiă ca cel puţiu să
scape pământul de o fiară primejdioasă !..
întunericul şi profunditatea nopţel, invăluea ca o
manta, cele două cadavre.....

■

Í

I
__ 100 ___

XI.
PROECTUL — FANTOMA
In centrul stradeï Magenta se aridica ; — în epocacare se petrecea această istorie— o frumoasă casă
cu două etaj urî.
Stilul şi comformitatea eî, era frapanta; şi da să
înţeleagă curioşilor că stăpânul său era de un bun
gust.
Această clădire, care cu toate acestea, era aproape
de trel-cfecl ani, în mijlocul său avea o scobitură dec
ale căruia extremităţi erau suspendate două mari porţi
de fer.
In dreapta, şi în stănga eî se întindeau doua scări«
de marmură, carî conducea îu coridoarele acestei lo
cuinţe.
Marquisul Gaetano Biancbi, — stăpânul acestui în
cântător hotel — nu făcuse economie la nimic, orgănizăndu-şî locuinţa după gustul său.
Densul sacrificase sume considerabile pentru tablo
urile lui Paolo Veronezul şi ale lui Tintoreto ce erau,
suspendate de pereţi în coridorul cel mare.
Un singur covor de Persia — ce era aşternut pe*
parquetul din antreu ’1 costase maî mult ca cinci sute*
de lire otomane.
Pentru un lustru de alabastru cel maî curat, sus
pendat de plafondui coridonulul, sacrificase o sută şr
mai bine de galbeni.
Profumul ce se exşala din înăuntrul acestei locuinţe*
era îmbătător. — Pretutindeni, aci, nu se vedea de*
căt un lux uimitor, spălmăntător ; de care cine-va re~
mănea extasiat.

îd

y

!

— IOI —

In momentul cănii introducem pe cititor în acest otel; marquisul Bianchi şade pe o sofa din cabinetul
und elucra dënsul, foilitează gravurile unui frums vo
lum de Jules Vernes, cautănd prin acesta a mal trece
timpul.
Judecând după privirea sea nerăbdătoare, căutând
-cu ocbi mat pe fie care minut la un orologiu după
.şiminele, pare ca densul aşteaptă pe cine-va.
Lampa — ce era — suspendată de plafond d’asupra unei mese de stejar, aruncă o lumină destul de
vie prin împrejur.—
De odată orologiul începu së sune.
Erau opt ore.
De abia ciocanul, suna ultima lovitură, şi îndată
uşa se deschise şi un valet apăru pe prag.
— Domnul comte Marco Carino ! anunţă el. Un
zimbet de mulţumire flutură pe buzele lui Bianchi,
cănii vëcju pe comte.
Comteie Marco înaintând salută pe marquis.
— Vëd că te ai ţinut de ouvënt ! (Jise marquisul
înapoind salutul.
— Treimea să o fac — respunse comteie — şi afară de aceasta am aţi spune o mulţime de lucruri*
— Să vedem ! făcu marquisul,
— Ascultă urmă comteie aşecfăndu-se lângă Bianolii şi lnăndu-şî o posiţie ca un om ce are a povesti
•o lungă istorie; — istoria cu fantoma, erî seară
.— m'a impresionat atăt de mult în cât toată noapte
îi’am putut închide ochii.
’Ml se părea că o vëd aminţitoare, stănd la căpă
tâiul meu; ’mi părea că o vëd zămbindu-ml cu ren
tate, şi nedeslipindu-se de patul meű.
Toată nóptea a fost pentru mine un cumplit chin.
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— Toata noaptea — n’ara putut închide ochii,
K — Pentru aceasta ai venit aci ? întrerupse marquisul, se pare că o altă afacere mult mat interesantă
te chiamă,
— A !.. da !.. aï dreptate .., uitasem !...
Fu un moment de o adăncă tăcere, în care ambii
amicii scoteau roate de fum.
— ’Mî spuneai (Jise de o data Bianchi — că Enri
co te jenează în proiectele tale?.
— O ! do, încă foarte mult... căci nu vecji tu ce
ma foloseşte moartea lui Matheo, trăind fiul seu ? ce
'mi sunt de folos toate cele ce am făcut trăind En
rico ?..
In acel moment, o umbră neagră, se apropie de fe
reastră care da în stradă, şi ’si lipi urechea de geam,
şi cum în camera era lumină, putea cineva vedea fă
ră a fi văzut.
— Pe cat timp Enrico va trăi — urmă Marco —
nu voi putea nicî odată deveni stăpăn pe bunurile
sale...
O dată el mort; toate se vor schimba..palatul sôu
moşiele, tóté posesiunile sale vor trece în moştenirea,
mea !... atunci voiu fi bogat !... atunci ’mi voi putea
satisface cea mal mică dorinţă.. atunci toţi mi se vor
supune !.;.
Şi acest miserabil, acest infam ucigaş, care lovise
pe fratele său şi care proiecta a ucide şi pe fiiu aceluia, zimbi cu mulţumire (Jicând aceste cuvinte, ca
şi cănd s’ar fi văcjut în posesiunea bunurilor pe care
le dorea atât de mult.
— Dar, cjise. marquisul, pentru a te scăpa de En
rico, ’ţi trebue un om ?.
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— Negreşit !...
— Şi acel om ’1 aï ?•
— Da!..
— Mi permiţî a te întreba cine este ?!..
— Cum ? (!) nu’l aï ghicit.
— De ’1 aşî fi ghicit, nu te aşî fi maî întrebat.
— Ei biue ; acel om...
— Acel ora...
— Este...
— Este... cine?.
— Eştî tu., făcu Marco.
Uu zimbet misterios apăru pe buzele luî Bianchi la
aceste cuvinte.
— Nu (Jic ba — respunse el — dar cu o sir. gura
condiţiune.
— A!... aï o condiţie? întrebă Marco tresărind.
— Da ! una singură...
— Să vedem.
— Atuncî ascultă.
— Ascult.
— Din acea noapte înspăimăntătdre în care Maţheo a căzut mort, trebue së sciî că făcusem un ju
rământ de a nu mal a mă amesteca în afacerile cari
nu mă privesc.
— Cum nu te privesc ? întrerupse comtele dar ’mî
pare că însoţirea ta nu a fost fără nicî un folos.
— Aşteaptă — ().ise Bianchi — jurămentul ’1
pot călca cănd tu ’mî veî da cea ce *ţl yoî cere.
La aceste cuvinte comtele tresări.
Pe figura sea se vedea o expresiune de nerăbdare,
ochi seî scănteiau şi priveau cu nelinişte pe marquis
asteptănd ca Bianchi să se esplice mat lămurit.
— Dar în fine; — întrebă Marco, vă^Snd că mar-
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quisu nu se explică — cat ceri ?..
La aceste cuvinte, un zâmbet misterios apăru pe
buzele lui Bianchi.
— Te înşeli comte, <]ise dënsu — nu bani ’ţi cer
pentru cea ce voescï a ’ţî face.
— Dar ce, dacă nu bani ? întrebă Marco şi densul
deveni îngrijat cugetând la Bianchi pe care ’1 cunoş
tea şi ’şl (jicea că acest om nevoind a primi bani, era
sigur că-î va cere un lucru cu mult mal mare.
— Cea ce ’ţi voi cere, te va pune poate în mirare,
()ise Bianchi ; dar or ce ’mî vei spune, vor fi toate în
zadar — te priviu, că voi fi neclintit în cererea mea.
— Explică-te în fine ! făcu comtele cu un aer im
perios, văzând că marquisul ocoleşte întrebarea sea.
— Eî bine — respunse Bianchi — voesc să deve
nim rude,., doresc să 'ml dai pe fiica tea Margareta
de soţie.
Aceste cuvinte avură un efect ciudat.
Eigura lui Marco deveni palida de raănie.
Ochii sëî sclipeau de ameninţare ; ear buzele ’î tre
murau de furie.
— Ce?., miserabile 1 strigă el cu o voce tunătoare
— ce ’mî cerî tu în schimb ?.
— Ah !.. <}ise marquisul Bianchi — cuvintele mele
te pun în mirare comte ?. nu le primeşti ?..
— Dar este oare cu putinţă, së primesc cea co ’mi (
cerî tu?..
— Şi de ce nu ?..
— Pentru că nu voesc...
— Un cuvënt, care te va costa mult
— Crezî ?.!
— Dacă cred !.! (?) făcu Bianchi — sunt sigur !..
Aceste cuvinte făcu pe Marco cugetător.
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— Şi, cu Enrico cum remăne ?.. întrebă el după un
minut de tăcere.
— Aceasta nu mă priveşte pe mine ! respunse Bianchi.
Şi pentru că Marco, părea a fi în mirare, marquisu
continuă.
— ’Ţi am spus de la început, că în caşul contrariu,
cănd nu ’mi vei satisface dorinţa, nu voi mai lucra
în interesul D-tale.
Comtele înţelese că or ce replica din partea sea ar
fi zadarnică. Ştia că în caşul cănd nu-î ar da pe Mar
gareta de soţie, Bianchi ar fi capabil de a refusa a
face, cea ce densul voea.
— Şi cu toate acestea— şi ^icea comtele; Enrico
trebue să moară !.. trebue a peri fără a lăsa ver o ur
mă, ca ast-fel să pot deveni moştenitorul seu.
Dorinţa de a şti pe nepotul său mort căt mai cu
rând ; lăcomia de a se vedea pus în posesia avere!
luî Enrico, făcu în cele din urmă pe acest miserabil,
să consimţă la cererea lui Bianchi.
— Bine — 4ise el — o veî avea !..
— Cine me încredinţează ?..
— Cuvăntul meu !..
Bianchi surăse.
— Nu — (Jise el — între oameni ca noi cuvintele
n’aû mcï o valoare ..., înscrisul este totul...
La acest cuvănt, figura lui Marco se încrunta,
— Ce voeştî să <Jicî ? întrebă ei.
— Că n’am încredere în simpla D-tale promisiune
$i de acea doresc a avea o adeverinţă, prin mijlocul
căreia mal târziu şi 'ml pot reclama dreptul meu.
De şi Marco dorea ca să aibă pe acest om în par
tea sea, dar o ideă se părea că-1 opreşte dea da acea
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adeverinţă.
Era oare vocea săngeluî care ’î vorbea?..
Era oare iubirea ce avea pentru Margareta pe care
nu voea a o da acestui om ?..
E sigur că nu !..
Un ast-fel de om, care ucisese pe fratele seu ; un
ast.fel de miserabil care proiecta încă a ucide şi pe
nepot, pentru al moşteni, nu putea, era imposibil de
c cunoaşte această iubire !..
Nu !... nu era mila ce o avea pentru Margareta, că
o va face nefericită dăndu-1 de soţ pe Biancki ; la aceasta comtele nici nu cugeta.
Dar cea ce ’1 făcea pe densul de a sta nedecisiv
era cu totul alt-ceva,
Era cugetarea că acel înscris ce-1 va da, poate *1
va fi fatal în ver un nou proect ce ’i se va présenta.
Şi (Jicea că dënd lut Bianchi cea ce 'î cerea el era
legat prin semnătura sea de angajament.
Dar eată că acum el se vedea nevoit de a priimi
condiţia lui Bianchi.
— Eie — 4ise comtele cu voce sdrobită— dacă nu
voeştl alt-fel !...
Bianchi ’I arëta pe birou necesarele pentru scria
precum şi comcept dupé care Marco trebuia a seri.
Pe figura lut Bianchi, era zugrăvită bucuria; buzele
sale zämbeaü într’un mod îngrozitor, membrele sale tre
murau de plăcere şi de bestiala passiune cugetând că
în curând va poseda pe Margareta. — „Câtă fericire,
pentru mine, — şi (Jicea el— se devin soţul Marga
reta!.. së am pe acea ce iubesc!., şi dënsul se lase
pe un fotoliu legănat în această dulce speranţa
Dupë căte-va minute comtele ’î présenta actul.
Bianchi neîncredetor ’1 deschise. Şi arunca ochii pe
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densul. Eată ce ceti.
„Mă oblig — eu sub-semnatul — în schimb de
„cea ce Domnul marquis Gaetano Biauchi ’rai va face
„de ai da pe fiica mea Margareta de soţie.
„făcut astăzî la..........
„Marco Carino“
— Bine comte : 4lse Gaetano examinând actu şi
vecjănd că era în regulă; bine sunt mulţumit, în cu
rând ’ţî voi satisface cererea.
— Şi.., întrerupse coratele acea cji cănd va fi?..
— Nu pot a ’ţî o precisa ; dar ’ţî promit că va fi
căt se va putea de curănd.
După aceste cuvinte Marco eşi.
*

•ft

*

Afară era o seară splendită.
Nenumăratele candele sclipitoare luciàü pe bolta
cerească; şi luna asemenea unui disc rotund de foc
lumina cu palida sa lumiuă, pământul.
Un vént dulce adia din spre răsărit, răcorind cu
suflarea sea, figura ver unuî trecător întârziat. Prin
împrejur domnea o tăcere adăncă, şi care era între
ruptă din timp în timp prin sgomotul veri uneî tră
suri — puţin căte puţin, totul se linişti.— Nicî un
sgomot nu maî tulbura tăcerea nopţeî... Comtele eşi
pe poarta palatului, şi assemenea unui om cugetător
începu a parcura stradele cu paşî repedi.
In acei moment orologiul cel mare al cathedraleï
saut Pedro începu să' sune — Era mezül nopţeî.
De abea timbrul sună cea din urmă lovitură a ore
lor două-spre-^ece, şi un mic sgomot so produse la
colţul unei case, pe lăngă care trecea Marco.
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Comtele era atât de gânditor ; cugeta atăt de mult
la cele petrecute. între dënsul şi Gaetano în căt nu
observă nimic.
Dar sgomotul deveni maî mare.
Era nişte paşi de om.
De astă-dată Marco autji.
El deveni atent.
Ei ’$î aduse aminte, în acel minut de povestirea ce
*1 narase Bianchi.
’Şî reaminti de cuvintele luï Gaetano, asupra um
bri luî Matheo, şi nu-şî putu tine un simţimănt de
groază.
De o dată, el simţi o mănă pe umărul seu.
Marco tresări! — şi se întoarse.
De abea 'şi aruncase privirea, şi comtele scoase un
ţipăt de groază — şi se trase cu căţT-va paşi îndărăt.
El avea în faţa sea, pe comtele Matheo !..
Vedea pe fratele sëu !..
Aşa dar Bianchi spusese adevërul !..
El nu inventase nimic în povestirea sea...
Era el... era fratele său !.. sau mai bine umbra luî !..
Comtele privea mut, plin de groază la tabloul ce
avea înaintea ochilor sël.
Pe figura fantome! se revărsă o paliditate mortală;
culoarea buzelor sale nu diferea îutr’un nimic de faţă
galbenă a ceret ; ear ochii întunecaţi, străluceau de
de o lumină fierică. Miihüire şi ameninţare se revarsă
pe aceasta palidă figură.
Fantoma înainta cu căţl-va paşi ; şi giulgiul cu
care era invălăuit corpul sëu, atinse pe Marco.
— Ce voeştl? strigă acesta cu o voce tremurăndă
/ Fantoma nu răspunse, ci mal făcu duo! paşi.
— Ce voeştl repetă Marco.

li

\

■1

.

-

— log —

!

Un hohot de rîs înspăimântător care 'I îngheţă sân
gele în vine de groasă, fu respunsul.
— A !.. Marco ! făcu fantoma după căte-va minute
— cred că ştiî ce mă aduce ! — şi ea maî făcu duo!
paşi, ast-fel în căt suflarea sea, isbea pe Marco în
faţă; şi ’Ï se părea a simţi deja esalăndu-se un miros
cadaveric.
— Pentru numele cerului ! exclamă Marco, cu o vo
ce rugătoare, pentru numele lui D-<}eu, spune-mî ce
voeştî ?.
— Miserabile !.. (J.ise fantoma cu mănie — pentru
tine nu mai există D-cJeu... buzele tale mânjeşte acest
sfónt nume pronunţându-1 numai... Zeul tău e aurul...
stăpânul ’ţi este demonu !..
— A !.. urmă umbra cu o voce ca eşita din mormînt — aï curagiul de a mal mă întreba ce voesc ?
Dar am venit miserabile assasin, de a te împedica de
a săvârşi o nouă crimă !..
Destule aî asupra ta !..
încetează de a lc mal săvârşi !..
ImfrăneazăţI pofta de* a răpi !..
Marco era îngrozT* *de cele ce au<}ea.
Membrele şaîw tremurau ca sguduite de friguri, pri
virea sea plină de spaimă, era aţintită către fantoma
ear buzele sale deveniseră livide de palide.
— Graţie !., graţie !.. murmură el că<}ănd în genunchi
şi impreunăndu-şl mănele într'un mod rugător. Gra
ţie... al mila !..
Fantoma isbucni într'un răs imfiorător.
— Să am milă (JicI tu ?.. întrebă ea cu o voce bat
jocoritoare, dar aduţT aminte miserabile tu al avut
milă de mine ?
Nu-ţl reaminteşti de acea noapte în care tu mal lovit ?
!
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Nu cunoşti această rană, care ţie 1ţî se datoreşte?..
Şi fantoma \şî desfăcu peptul şi lasă să se vadă o
rană încă deschisă.
— Priveşte!—(Ji3e ea—priveşte infame!., aceasta
este fapta tea !..
Fantoma înaintând, era atăt de aproape de Marco
în căt acesta ’î simţea suflarea sea cadaverică ; giul
giul el cel pământiu, se freca de comte producăndu-î
nişte sgnduiturl prin tot carpul ; şi ochii fantomei,
acei ochi stinşi care arunca scănteî ameninţătoare ’1
făcea aşi perde présenta de spirit şi a se înfricoşa.
— După ce maî lovit pe mine, — continuă fantoma
după o pausă scurtă — după ce proectecţi a ucide şi
pe Enrico, aï curagiul de a cere graţie ?..
A !,. Graţie nu există pentru tine !..
Dreptatea cerului nu va întârzia de a cădea asupra
capului tău !..
Milă?., milă nu va fi pentru tine !...
Prăpăstiile şi infernul va avea de tine parte!...
Marco, ameţit, imfricoèat, se cletiuă, şi dănd un ţi
păt Căfju JOS .....
• V
%
Leşinase. . .
*

*

*

Cănd ’şi veni în fine, începuse a se lumina de c}iuă.
Căt despre fantomă nu era nici o urmă...
Ea dispăruse..*
Comtele Marco, încă ameţit de cea ce ’I se întâm
plase, pleca îndreptăndu-se către locuinţa sea.
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XII.
MARCO ESTE UCIGAŞUL !
Era a doua (JI după întrevederea lui Enrico cu Mar
gareta.
Orologiul uneî case suna opt ore dupe amiazî.
Tënarul om şedea gânditor la evenimentul din cjiua
trecută, cugeta la Margareta, care în furie ’Í. mărtu
risise amcrul ce-1 avea pentru densul; cugeta încă la
acel moment fericit, în care juna fată, neraaî putănd
résista simţimentul sëu, se aruncase palpitând de iu
bire în braţele sale...
La aceasta cugeta Eurico, şi figura sa se ilumina
de bucurie şi un surîs de fericire apăru pe buzele
sale.
Dar în acel moment; — tocmaî când ’ş! făcea cele
mai frumoase ilusîi pentru viitor ; tocmai cănd se
credea ajuns în apogeul fericire! sale, vë(Ju sta
rea în care era... ’şi adusese aminte de trista
realitate... ’şî reaminti de promisiunea ce făcuse unut
mort... şi aduse aminte de jurământul făcut tatălui
seu de al resbuna... de a regăsi pe ucigaşul seu !,.
La aceasta tristă idea, la această crudă reamintire
un nor întunecos acoperea fruntea lui Enrico, şi un
suspin adăno îl scăpă din peptul sëu.
— Nu
murmură el cu măbnire — nu !.. fericirea
nu e pentru mine !.. Nu pot să am pe Margareta....
$i cine ştie de voi avea-o ver-o dată?....
^
Şi o lacrimă că<}u din ochii sei.
— Ah !-. Dumnezeule !... urmă el — este îngrozitor
de tot tortura ce ’ml imput de a suferi !..
'
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Aï mila de o creatură a ta de-I dă moartea,— re
pausul vecinie — de căt nişte chinuri atăt de cum
plite !..
Şi densul se încerca, în zadar a ’şl arunca toate
acele gânduri cari ’1 întristau ; idea sea era nestră
mutată mai mult ca or şi cănd : cugetarea lui era la
promisiunea ce făcuse tatălui său !.:
La jurământul de răsbunare !...
In acel moment fu întrerupt de visurile sale prin
scărţăitul unei uşi.
'Şl întoarse privirea către acea parte.
Un valet intrase.
— Ce voeştl ?.. întrebă Enrico.
Valetul se înclină cu respect, şi drept or-ce răs
puns presenţa stâpănulul său o epistolă.
— Cine a adus’o ? întrebă din nou Enrico.
— Un valet ai domnului comte Marco ! răspunse
laqueul.
Enrico tresări, şi ’şl aruncă privirea pe coperta.
Inima sea începu, să bată cu furie recunoscând scri
erea Margaretei.
Cu un gest, dënsul congédié pe valet, şi nerăbdător
desfăcu scrisoarea.
Eată ce citi :
„Iubite Enrico“
.îndată ce vel primi această scrisoare,,,
„vino fără a întârzia un minut. —Am să’ţl,,
„spun o mulţime de lucruri“.
.Margareta“
Enrico era mirat de cele ce citise.
— Ce o fi avănd ea oare a’mî spune ? cugeta eL
— Ce însemnează aceste cuvinte ?.!
— De ce acest stil lăcomie ?.
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pare, ca şi cura omul ce-1 poarta, va juca un rol
principal în viaţa mea !...
Eurico surise cu dulceaţă la aceste cuvinte.
— Copilă ce esti ? <ji£e
— dar nicï nu cunosc!
pe acest om!..
— Da ! răspunse Margareta — uu-1 cunosc este a
■devărat.., dar a fost în deajuns a audi pronunţănduse numele său, ca să se producă în sufletul meu, aceasta agitaţiune.
— Toate aceste nu sunt de cat copilării! răspunse
Eurico cu acelaş suris de mai hiainte.
— Crede vere, cum vel avea plăcere,
Marga
reta cu un surîs indescriptibil, dar eu voi rămâne în
idea mea...
In acel moment uşa se deschise si un valet apăru
pe prag.
^egniore — cjise dăusul adresăndu-se către coratele
Mareo— Segnior marquis Biauchi cere a fi introdus.
— Eăl să intre, — ordonă comtele.
Două minute în urmă persoana anunţată apăru pe
prag.

IX.
MARQUISUL GAETANO BIANCHI
Ma quisul Gaetano Bianchi era un bărbat, care aTăta a avea cel mult 45 ani.— Statura sea era mij
locie, figura sea, la primul moment, 'ţi se părea fru
moasă, dar dacă observai mal cu minitiositate rămânea!
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surprins văcjănd că era spoită cu toate acele nimicuri
ce le întvebuiuţeasă o cochetă bătrâna, voind a trece
încă de tenără.
Ochii luî, erau mici şi scănteîtorî; privirea lor arëta micsoriraea şi răutatea sufletului. — Barba nu
purta de loc, ci numai nişte mustăţi cavi prin forma
lor ascuţită te face să cugeţl la fii Hunilor. Cât des
pre îmbrăcăminte; nişte pantalon! negrii ; o redingotă
de satin şi o cravată de asemeuea neagră, complecta
costumul său.
Marquisul înaintând saluta pe Margareta şi pe comte
şi se înclină uşor în faţa lui Enrico.
Junele om întoarse salutul cu o răceală vădită. En
rico avea o respingere personală de care nu-şl putea
da seama — pntru Biauchi.
Avusese ocasiunea a face cunoştinţa maiquisuhu
la unchiul său; dar încă de la prima vedere, figura
cea curioasă a luî Bianchi, ochii lui cel mici şi vi
cleni, *1 displăcuse.
Bianchi la un semn din partea comtelui, se aşe(}ă
pe sofa lăngă Margareta.
Se pare că această procedare din partea lui Biauchi
nu plăcu Margaretei ; căci un fulger de manie stră
luci în ochii săi,- şi îndată se sculă şi se aşe(}a lăngă
Enrico, care văzuse mişcarea verişoarel sale.
Bianchi de asemenea înţelese dispreţul ce-I arătaseMargareta ; şi un surîs straniu apăru pe buzele sale.
— Domnule comte - <Jise densul adresăndu-se către
Marco, am venit să vă visitez, căci aurisem că nu
sunteţî sănătos, dar mulţumesc domnule văd cu m’am
înşelat.
— Aţi făcut prea bine—răspunse Marco—căci toc
mai gândeam de a veni eu la D-ta,

•
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- 87 — Atunci visita mëa este în timp oportun?
— întocmai după cum al (Jis !
In timpul în care se schimbau aceste cuvinte între
Bianchi şi comtele Marco ; Margareta şi Enrico nu în
ceta de a privi cu mirare la acel duoî convorbitori ;
o singură gândire avea loc în acel moment atât îu
sufletul Margaretei, cat şi îu a luî Enrico.
Cugetaü la interesul ce comtele punea la cuvintele
luî Bianchi.
El erau nedomeriţî ; se întrebau — Ce putea face
pe comte a se arëta atăt de amabil cu acel persona
giu atăt de cii dat.
Şi pe lângă toate acestea! acele cuvinte ale luî Bi
anchi urmate-de nişte surisurî ce păreau batjocori
toare ’Ï puneau cu drept cuvent în mirare.
In acel moment un orologiu începu să sune.
Erau cinci ore.
De abea ciocanul resună ultima lovitura, şi Enrico
se sculă voind să plece.
— Te duct Enrico ? întrebă Margareta cu o privire
provacătoare, înţelegând intenţia vëruluï sëü.
— Sunt nevoit verişoară ! respunse acesta, şi <}icând
aceste suvinte ’şî luă pălăria, salută şi eşi urmat de
Margareta voiud a-l petrece până la scară.
De abea uşa camerei se închise în urma lor şi Bi
anchi se apropie cu mister de comtele Marco.
— Ascultă,— (Jise el—pereţii acesteia au urechi?..
— De ce asta întrebare? întrebă comtele tresărind.
— Vei vedea!., respundemî mai întaî la întrebare!..
— Ei bine!.. iţise comtele — poţi vorbi în linişte
nimenî nu ne va deranja.
Bianchi atunci se apropie de comte, şi se aşe<}a_pe
sofa lungă densul.
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— Comte! clise el de o dată — eşti ’sigur că fra
tele tëu este mort ?..
La aceste cuvinte, comtele Marco tresări.
Obrazul seu devenise de o paloare mortală ; figura
lui cea lungăreaţă luase o înfăţişare speimăntătoare.
ear ochii sëï scănteau de manie.
Ah ! — clise el cu o voce tremurăndă — este un
făcut ca toţi să-mî reamintească de aceasta !.. ca toţi
să revie la acest lucru !. ei !.. dar aceasta va avea un
sfârşit, şi vai aceluia ce ’mi va mai pronunţa acest
nume!... Me jur că acela va fi mort!... Me jur că-1
voi ucide !..
Şi Marco-cjicănd aceste cuvinte — era îngrozitor la
vedere ; figură sea devenise şi maî pali,dă, în ochii sei
strălucea mania, ear vocea ’I tremura da furié.
— Comte.., pe numele tartarului linişteştete— clise
Bianchi vexând schimbarea ce se operase pe figura
amicului seu.
— Së me liniştesc ?... clmî tu... clar este cu putin
ţă?.., se poate ca tu seini ceri acest lucru, când vii
a-mi tulbura liniştea pronunţând acest nume?.. Când
ţie se pare că găseşti plăcere a më tortura ast-fel.
— Marco — întrerupse Bianchi pe comte vexând
că acesta nu se mai linişteşte — ascultă-mă şi vei
vedea că nu sunt vinovat ; ci din contra me vëï aproba din causa purtărei mele faţă cu tine.
— Explicate ! c].ise comtele puţin mai liniştit aucfind
cele din urmă cuvinte ale marquisului Bianchi.
— Dacă te am întrebat de eşti sigur de moartea
lui Matlieo, — urmă Bianchi — aceasta am făcut —
o cu inteuţiune bună.
Comtele se incrur.tă din nou la aceste cuvinte Marquisul continuă :

1

*

- 8g — Urmarea te va convinge.
— Ascultă ; — erï seară me întorceam ele la unu
din amicii meï la care fusese o serată dansantă.
Putea să fie două ore din noapte, Mergeam — cu
paşi repedi — micşorând pe fie care minut, distanţa
ce mai aveam o parcura pînă ca locuinţa mea.
Pe o dală — la colţul unei strade —zăresc o um
bră. Mal întăi nu-î dădui nici o atenţiune.— Şi oare
de ce era să-î dau ?.. — «’Mi cjiceam că este o per
soană întârziată ca şi mine — care se întoarce la
cassa sea.
Dar mare fu mirarea mea, când după ver o două
sau trei minute de umblat, aud niste paşi în urma
mea.
’Ml întorseî căpul.— Era umbra de la colţul stradeT !
Ea părea a më urmări.— Dar şi de astă dată nu
<}iseî nimic.
— Este natural — cugetam eu— ca două persóne
să aibă acelaş drum — şi uă dată cu fixarea acestei
idei ajunsei la poarta locuinţei mele.
Dar se opri şi ea în loc : şi părea a aştepta să va
dă de voi intra.
\
De astă-dată, nu mal era nici o îndoeală ; că mé
urmăiise voind să scie locuinţa mea.
Dar ce scop avea el oare ?..
Voea să mă assasine?..
Era ver un tălhar ?..
Urmarea ’ţi va arăta, că me înşelasem.
Umbra, — ca şi cănd ar fi voit a mi se areta —
trecu în ’naintea mea, ast-fel că farul ce este suspen
dat la poartă; făcea a i se vedea trăsurile.
De abea zării, acea figură mal galbenă ca ceara;

— go
de abea vëij.uî ochit sel carï schinteaü de ameninţare
sub orbitele lor, şi scoseî un ţipăt de groază...
Omul seu mat bine (jis umbra ce o aveam în faţa
mea era fratele tëü
Era comtele Matheo !...
Comtele Marco tresări.
Un ţipăt de groază, amestecat cu mirare lasă se
scape din peptul seu şi membrele sale tremurau ca
sguduite de friguri.
— Ce spui ?.. disc el cu o voce ce se silea în zadar
a o face liuiştită: Gaetano. , nu te înşeli?..
Este adevărat cea ce aï spus ?..
Bianolii la aceste cuvinte, surâse îutr’uu mod mis
terios.
— Acea ce ’ţi am spus, — c}‘3e
— este
^e
adevărat în cat pot să jur de voieştî...
— Şi... întrerupse Marco — eşti sigur că nu te ai
putut înşela de vre-o assemănare ?..
— A !.. cat despre aceasta, te asigur că nu.
— Curios !... curios Llucru !:.. — murmură comtele
printre dinţi — dar în fine ce sfârşit a avut aceasta
vedenie...
— Finitul a fost că spaima mea fu atăt de mare
în cat leşinai...
Când ’mî venii în simţiri începuse a se ilumina de
(Jiuă, ear căt despre umbră, nici o urmă nu era...
Nutural că dënsa în timpul leşinului meu dispă
ruse.—
— Şi nu te aï pus în căutarea el,
— Dar de unde era să înoep ?.. ’ţi am spus, dispă
ruse fără a lăsa ver o urmă.
— Dar dacă cea ce al vëcj.t tu, nu era nimic ?..
— Ce voeştl a înţelege cu aceste cuvinte întrebă
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Gaetano nedoraerit de cuvintele comteluT.
— Daca —iţise Marco— în fantasia spiritului teu
’tï s’a parut a vedea cea ce cjicî ; dacă tu viind de
la amicul teü unde natural că al gustat prea mult
clin vin, ’ţî se părea a vedea umbra comtelul Matheo,
pe când în realitate, aceasta nu era de căt în imaginaţiunea tea ?,
Bianchi stătu un minut gânditor.
— Nu — iţise el de o dată — Nu!., cea ce spun
este purul adevër!... n'am gustat de loc vinul la amicul meu... umbra am vă(ţut-o tot a.şa de bine cum
te ved acum... figura sea cea palidă, ~de pe care se
respundea un miros de cadavru; privirea ochilor sei
din care părea a eşi fulgere; mana sea care si opu
nea din timp în timp la găt, unde se vedea, încă o
rană deschisa.., toate acestea nu më înşel !.. toate acestea le am vëcjut !.. sunt sigur !.. Şi figura lui Bi
anchi (ţicănd aceste cuvinte era atăt de expresivă; pri
virea ochilor arëta. atăt de mult spaima, vocea ’i era
atăt de convingătoare, în căt comtele Marco fu asi
gurat pe deplin că Bianchi spusese purul adevër.
Comtele acum era convins de Bianchi, şi cu toate
acestea el tot nu credea saü cei puţin Jï se părea im
posibil cea ce marquisul ’I spusese.
’I se părea că tot cea cea ce aurise nu era de căt
o improvisaţie din o mie şi una de nopţi.
— ’Ţi mărturisesc Bianchi—(ţise densul după doué
minute de îăcere în care păruse a cugeta, ’ţi mărtu
risesc că cea ce ’ml spui me miră şi me îngrozeşte
tot de o dată.
—>
Më miră aucţind povestirea tea, şi me îngrozesce
cănd cuget, cănd ştiu prea bine că Matheo este morţi,
când am vëcjut corpul sëu rece întins pe catafalt......

\
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cănd am vëcjut scoboràndu-1 pe cosciug în bolta pala
tului sêu !...
— Şi acum — urmă comtele cu o groază vădită—
şi acum.., eată de odată, că te aud vorbindu-mî de
densul... eată că-mi spui că-1 aî vecjut după un an
de cjile ds la moartea sea... că a fost aproape de ti
ne...
O !.. atunci totul ar ii perdut pentru noi !...
Moartea sea nu ne a fost de nicî un folos !.,.
’Mî am mânjit dar manele în zadar în sângele seu!..
’L am lovit dar în zadar ; căci el eată că n’a mu
rit !...
— O !.. comte. , — răspunse Bianchi — eăt despre
această pot să jur că nu era cu viaţă... că nu era el
cî umbra sea !.. da — urmă marquisul — era umbra
sea, care vine să ne reamintească crima comisă !...
este umbra lui Matheo care vine să ceară resbunare...
este el, dar fără sânge !.. fără viaţă !...
'— O !.. făcu comtele cu groasă — atunci nenoro
nenorocire nouă !.. căcî puteud lupta contra
cire..
unul om de carne şi sânge, ne este imposibil de a face
aceasta contra unei umbre... contra unei fantome !..
— Val da !.. murmură marquisul Bianclii abea au(jibil — aşa este !..
— Şi cu toate acestea,
urmă comtele Marco ast
fel trebue sè fie... Da Gaetano !.. cea ce aî văcj.ut nir
este de cat umbra sea, căci corpul nu maî putea trăi
după acea lovitură dc pumnal... da ! ’1 am văijut ex
pirând sub lovitura mea !..
De abea tjisese comtele aceste din urmă cuvinte, şi
un ţipăt ascuţit.. , un ţipăt de groasă resuuă în sală.
Ceî duol prietin! tresăriră.
Cea dintëî a lor cugetare, fu de a deschide uşa ce

í
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— Pentru ce acest mister?...
Şi densul, în prada nerăbdare! de a afla căt mai
curând ce voia al spune Margareta, ’şî luă pardesiu
pe umeri şi pălăria, şi eşi pe poarta castelului seu,
îndreptăndu-se către acela al comteluî Marco.

*

*

Iu timpul acesta Margareta se preumbla prin camara cu impacienţă.
Figura sea era de o paliditate extremă, ochii seî
roşi arată că densa plëusese, ear buzele sale înurmura cu tristeţe aceste cuvinte.
— O !,. dómne !... dar, e îngrozitor cea ce ’Í voi
spune !...
De o dată ea tresări.
Aucji un sgoraot uşor prin sală...
Densa deschise uşa*
Nu se înşela.
Sgomotul ce aucjea era provenit prin paşii unu! om,
şi acel om, era Eurico......
Margareta tresări la vederea vărului seu, şi o treraurătură sgudui toate membrele sale.
Enrico saluta.
Un moment după aceia, densul intră îa camera Mar
garetei precedat de densa.
— Ei bine Margareto, întrebă el va^end că juna
fată păstrează tăcerea, de ce m’aî chemat ?... ce aï
a-mi spune,
La aceste cuvinte Margareta tresări din nou, şi o
lacrimă luci în ochi seî.
— Plăngî ?.. strigă Enrico văzând a cea lacrimă —
tu plăngî Margareto ?... dar ce lucru este care te in-
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tristează atăta ?... de ce a3tămălinire în privirea ta?.
spunem !. O, spune-mî întristarea care te rode şi dacă
va fi posibil jur că o voi depart#!..
Si
* dënsul zicând aceste cuvinte, înainta cătră vara
sea voind a o îmbrăţişa ;— dar Margareta ’1 opri cu
un gest.
Enrico se retrase uimit de mirare.
— Ascultă Enrico, (}ise în fine Margareta, am se’ţî
spun un lucru îngrozitor.
Enrico tresări.
— Şi, cea ce vet afla, — urmă Margareta te va
face fere cit.
Enrico era mirat.
— Ce era oare acea ce-I va spune densa ? cugeta el.
— Fiva într’adever îngrozitor ?...
— 'L va face oare ferecit ?.,..
— Dar în fine, în ori şi ce cas ce putea fi ?.
— Enrico ! c].ise Margareta cu o voce sentiutioasă
întrerupând pe junele om din cugetările sale — am
găsit pe ucigaşul părintelui tău ! !...
Trăsnetul cerului, dacă ar fi căzut la piciórele lui
Enrico, de sigur nu ar fi produs un mal mare efect
de căt aceste cuvinte.
— Ce zici ?... întrebă el cu o voce tunătoare, ce

ai (Jis ?
— Am (}is urmă Margareta, că am regăsit pe uci
gaşul tatălui tëu ... 41c că el este părintele meu, sau
•mal bine, comtele Marco Carino, căci eu nu pot fi
fica unul ast fel de miserabil....
La aceste cuvinte, un răcnet de turbare eşi din peptul lui Enrico, figura lui devenise de o palidate ex
tremă, privirea ’I scantea de mănie, buzele tremura
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de agitaţiune ; ear manele sale se încleştară într’un
mod convulsiv gata de a lovi ...
’I se părea curios toate acestea...
’I se părea absurd ca Margareta se acuse pe Mar
co, pe tatul sëu.
Şi cu tote acestea, nu era un vis nu era părere ;
cea ce aucjiae era purul adevăr.
— Dar, cine’ţî a spus toate acestea — (Jise Enrico
repedindu-se către Margareta şi smuncind-o cu furie
de mana — cine ’ţi a spus toate acestea nenorocito?
Margareta tăcu un moment pentru a mal resufla,
apoi cu o voce slabă cjise:
— El !.. chiar el a mărturisit !...
— Explicate ? făcu Enrico, neadmiţănd ca un cul
pabil fără a fi constrîns să-şî mărturisească o crimă.
— Aii !... Enrico ... cjise juna fata cu o voce tristă
înţeleg durerea şi mania ta !... nu-ţi vine a crede cea
ce-’ţl am spus î.., erecţi, — poate — că e o calomnie..
dar cu toate acestea ’ţi jur că este purul adevăr !.....
că nimic din elite aî aucj.it nu este inventat.
— In fine cum ţi-a mărturisit ? întrebă Enrico cu
o voce mai dulce înţelegând că făcuse rău ca se pur
tase atât de brutal cu vara sa.
Un trist surîs apăru pe buzele Margaretei la aces
te cuvinte.
— Nu !... nu ... c}ise ea — nu’mî a mărturisit mie
dar ’1 am surprins marturisindu-şî crima unui alt mir
serabil tot de felul seu.
Enrico, nu înţelegea nimic din toate acestea, şi aş
tepta ca vara sea se se esplice.
’Ţi aduce aminte de cţiua de erî — urmă densa
după o paosă scurtă ; tu plecând eu. te însoţii pană
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la scară, lăsând pe comtele Marco cu Bianclii... ’ţi
reaminteşti de toate aceste Enrico ?
— Fără îndoeală respunse junele om, începend a
înţelege cea ce cu două minute mai înainte 'I se pă
rea. imposibil.
— Ei bine, —- continuă Margareta — me întor
ceam prin coridor voind a intra în salon, unde lăsa
sem pe cei doi omeni convorbind, cănd tot o data
aud un nume pronunţîndu-se. Acel nume, mă făcu să
tresar iară voe, şi curiosă să aud me apropia! de uşăşi uscultai convorbirea ce părea că-I animează...
Eroare
Ei vorbeau de comtele Matheo de părintele teu
Enrico .... şi acela pe care în tandreţa mea ’1 nu
meam tată nu era de cat ucigaşul fratelui seu !..
— Toate acestea me impresionară, mă îngroziră atât de mult; în cat nu me putui abţine de a nu sco
te un ţipăt...
Cred că cititorii, acum au înţeles că acel ţipăt ce
Marco autjise cu o (}i mai nainte pe cănd convorbea
cu Bianclii fusese scos de Margareta.
Enrico acum era sigur de cea ce au4ea.
Cea mai mică bănueală dispăruse din cugetul seu.
— Mulţumesc, Margareto — (jise el — ’ţî mulţii”
mese; descoperirea ta în adevăr este îngrozitore dar ea
me va face ferecit ?...
Şi dënsul se aruncă în braţele junei fete şi o să
rută pe frunte.
— Şi acum — urmă el dupe un minut — acum
trebue să pleci... Adio sau mal bine la revedere !..
—Unde voieştî a te duce ? întrebă Margareta cu o
teamă ce se putea ceti în ochii sëï.
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— Unde în altă parte.de căt a pedepsi pe ucigaş
unde de căt la acel îmfara miserabil spre ai lua via
ţa, dupe cum şi densul a luat pe cea a părintelui
meu ?
— Eurico, găndeşte-te că este unchiul tău !...
— El oare a cruţat pe tatăl meu ?..
— Eurico, strigă Margareta, cugetă, că acel care
a ucis pe tata, ar fi în stare de a ucide şi pe fiu.
— Nu!... n’am teamă de nimic!...
Şi densul eşi.
— Ştiu ce-mi remăne a face acum, — murmură
Margareta după ce varul seu dispăruse, numai dacă
presimţirea mea nu me va înşela...

Sunt nouă oare seară.
Lampele de după strade sau aprins de mult.
Un vent dulce adie; şi luna asemenea uneî_ regine
1şi face calea sa vecinică prin cerul cel înstelat, tri
miţând asupra pamentulul o palidă lumină.
O tăcere adăncă domneşte prin împrejurul palatu
lui lui Enrico.
De o dată nişte paşi resunară pe pavagiu, şi un
om, sau mal bine (|.is, o umbră apare de după colţul
unei case.
Umbi a înaintează : şi din timp în timp, priveşte
în toate direcţiunile, ca şi cănd s’ar teme de a nu
fi zărită.
De o dată ea se opri.
Ajunsese în faţa unei case.
Era acea a lui Enrico.
Umbra după ce privi din nou în toate părţile, şi
\
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numai cănd fu cu totul asiguiata că nimeni nu o
vede, scoase din bozunarul marel sale mantale o cbeă
şi deschise poarta...
Iucet, încet, străbătea ea gangul ce era iluminat
de o singura lampa.
— Ce voea oare ea să fapă ?...
— Cine era ?. • *
— De unde venea ?...
— Mister !...
Figura sea nu se poate vedea, fiind mai cu totul acoperită de o mare pălărie, ce nu-î lasă liberă decât
o parte a obrazului !:..
— Şi cu toate acestea, ea trebue să fi căutat ceva
Trecuse poate cinci minute de cănd intrase, cănd
apăru din nou, închise poarta, bagă chea în bozunar
şi se depărta cu paşi repezi.
Era şi timpul ...
Nu trecuse două minute şi Enrico sosi.
El sună.
Valetul seu, ’I deschise.
Cănd junele om întră în camera sea gasî pe birou
sëu o a două scrisoare, tot ca şi cea dintâi,
Eată ce coprindea :
!
• .
„Pazeste-te“ — ucigaşii chiar acum sunt î»
'' „consiliu — „Cel care a ucis pe tata, voiesco
„a ucide şi pe fiu.“
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XIII.
REFLECŢIUNI — UMBRA

Enrico stătu un momont nemişcat în faţa biurouluî
seu.
Densul cugeta la scrisoarea, la misteriosul aducă
tor, care ca şi înteia dată remase nedescoperit.
Densul în zadar întrebă din nou pe servitor ; acesta tăcu ca şi o statue la cuvintele tânărului seu
stăpân.
Enrico înţelese că toate acestea erau mister ; şi se
hotărî a aştepta ver o în t'a molare favorabilă, care se
’1 poată pune pe urmele misteriosului aducător.
Dar în acel moment, el îşi aduse aminte dc cuvintele
Margaretei.
Atunci un nor întunecos acoperea fruntea sea ; ocliii
aruncau scântei, figura sa devenea amerinţătoare ear
buzele 'I tremura de agitaţiune,
— Ah ! şoptea el — în fine am găsit pe ucigaş !...
în fine ine voî resbuna !... şi un surâs înfiorător apă
ru pe palidele sale buze.
’Ţî mulţumesc doamne, — urmă densul — ’ţî. mul
ţumesc că prin puterea tea ’ml al relevat prin unul
din îngerii tel. cea ce doream eu atăt de mult.
Că ’ini al descoperit prin vocea Margaretei, pre a
cela ce a repus viaţa tatălui meű !...
Acum ’mi remăne a me resbuna !*..
A-lu ucide !
A-î lua suflarea!...
Şi un fulger, de o crudă bucurie luci în ochii el.
Dar, de o dată el trăsări ca dintr’un vis.
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— Ce cjic ?.. ce <Jic eu ? se-1 ucid ?.. dar acesta ar
fi un bine pentru dënsul !.. cu acesta nu me voi simţi
rësbunat !... Aceasta nu më va satisface !...
Nu !... nu !..
Cea ce voesc ... trebue, şi va fi de o mie ori mai în
grozitor de cât moatea.
Voesc a-1 readuce în mişerie; de al face să peardă
toată splendórea, toată averea sa, şi numai atunci
când nu va mai avea nimic, cănd cel din urmă al seű
ban va fi perdut; atunci së-1 lovesc!... atunci së eau
viaţa!,., së'i dau moartea!...
Atunci sermanul meu părinte va fi resbunat.
Numaî atunci nu voi fi sperjur...
Atunci voiu fi mulţumit!.. "Atunci dar nu acum !..
Enrico dicănd aceste din urmă cuvinte se schimba
se la vedere*
Figura sea devenea palidă, privirea ochilor amenin
ţătoare, ear buzele îî tremurau de agitaţiune.
C’un singur cuvent, descoperirea ucigaşului, con
tribuise foarte mult la expresiunea ce se vedea pe
trăsurele feţei sale.
In acel moment orologiu începu să sune.
Era o oră după me<}ul nopţel.
Enrico, ostenit, se pregătea a inta în aşternut, cănd
tot-de-o-dată un mic sgomot veni până la auclul
ureche! sale.
Enrico tresări.
Cine era.oare?..!
Cine putea fi la . această oară ? ..
Şi... apoi pe unde intrase, căci el, avusese grijă
de a închide uşile ?...
Acestea arau întrebările ce şi le făcea Enrico.
Dar ne maî aurind nimic ’şl (Jise că se înşelase.
!
I
I

’

:

!

i

!

— I2I —

Cu toate acestea, sgomoţul repeţindu-se *1 convinse
de adevër.
Era ca nişte paşi de om’
Eurico deveni atent.
Paşii se a pro pi ea u diu ce în ce mal mult.
Teuărul om se înarma cu un revolver ce ’J luă du
pă biurou, şi era hotărât së aştepte resultatul, — ce
trebuea să urmecje — şi era gata a se apara în ca
şul cănd ar fi fost atacat.
In momentul în cara luase revolverul, uşa ce co
munica cu marele coridor se deschise şi pe prag o
statue de om apăru.
Enrico de abea o zărise, şi scoţând un ţipăt lăsa
să-l cadă arma din mănă.
Noul intrat, se părea că nu se aştepta la vederee
lui Enrico, căci un nor acoperi fruntea sea.
Enrico rëmase ca împetrit, şi privea extasiat la acela ce intrase.
Nu venea a crede cea ce vedea cu propii sëi ochi.
Avea îu faţa sa pe comtele Matheo.
Pe tatăl sëu !... sau mai bine umbra Iul !...
Pe figura sa se vedea o paliditate mortală; culoa
rea buzelor nu aveau nict o deosebire de acea aceri;
ear ochii sei ce părea a fi întunecaţi, străluceau de
o lumină ferică.
Corpul sëu uscăţiv, asemenea unui schelet, era învălit într’uu gulgiu, care prin culoarea aea se ase
măna cu faţa pământului.
Mâhnire şi tristeţe, se restrângea pe palida lui fi
gură!—
Enrico, în posiţia de mai sus spusă, privea la această apariţiuue misterioasă.
Umbra înaiuta cu căţi va paşi.
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Sgomotul sec ce produse pnşiî sei făcu pe Eurico
së-?ï revie diu extas!
El se frecă la ochi ca şi un ora deşteptat dintr’un
vis adënc şi privind cu teamă prin împrejur, cu o voce
tremurăndă cjise :
— Umbră Sfântă a părintelui meu !... ce caut! ?.....
ce lucru tulbură repaosul mormântului teu ?.
Umbra făcu un gest.
— Aii !.. viï a’mî imputa că nu te am resbunat ?...
că n’am ucis încă pe ucigaşul teu?..
Fantoma întrerupse cu un gest care însemna:
—„Nu !... „nu pentru acesta am venit!.:.“
Enrico înţelese acel semn.
— .Atunci ce este dacă nu dorinţa de rësbunare ?..
dacă nu imputarea?.!.
Umbra făcu un gest arătând spre biurou,
Enrico o urmă cu privirea.
Dar umbra, vaijënd că Enrico nu înţelege se apropriă de birou.
Enrico tot nu ştia ce această misterioasă apariţiune voea se facă şi continuă de a urma cu privirea
mişcările eî.
De o dată densul scoase un ţipăt.
Umbra ’î arëta scrisoarea ce era pe masa luî de
lucru.
Enrico înţelese că dorinţa fantomei era de a nu-ş
expune viaţa; el înţelese —: acum — şi era sigur —
că acei aducător misterios era tot această apariţiune
— Vai/.
murmură el — serin mul meu părinte
mort şi cugetul seu este tot la mine.
Şi dënsul ’şî întoarse privirea către partea unde
era fantoma.
Dar, o ninune !.,. umbra nu maî era acolo !... nimic
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nu arëta locul unde fusese densa
Nici un sgoraot nu arătase retragerea eî..,
Ea dispăruse fără a laşa ver o urmă.
Enrico era mirat, spiritul seu se tulbură de cea ce
a vëcfut.
Capul ’i era ameţit; urechile-i văjia şi toate membrele sale tremurau ca agitate de friguri.
Iu zadar tënërul se trânti pe pat voind a adormi
somnul nu se putea lipi de dënsul !.,. toată noaptea
juuele om nu putu închide ochii... toata noaptea fu
pentru dënsul un cumplit chin...
Abea cătră (liuă, cănd paserile începură a ciripi ;
cănd o roşeaţă plăcută se zărea spre răsărit ; abea atunci pleopele ochilor sëi obosiţi se închiseră; şi peste
puţin timp Enrico, era sub scutul aripelor dulcelui
Morfeu...

XIV.
C RIMA

La o depărtare de o oră cu trăsura, de catbedrala
Sfântului Petru, — Sand Pedro, după cum este nu
mită, se află, — în epoca cănd se petrece aceastăistotorie, o pădurice.
Nimic nu era mal încântător şi plăcut ca această
pădure, compusă din lâmăî şi portocale al căror par
fum delicios îmbată de plăcere pe trecător.
Se <}icea că acestă pădure plantată era mal bine do
două <|ecî de ani; noi nu discutam în privinţa aceasta

— 124 -

!;
\

dar un forestier ar fi observat péte că lucru era prea
exagerat.
In toate zilele şi mai cu seama dimineaţa şi seara
o mulţime de trăsuri parcura marele aleie pe cănd
pietonii se preumblă cu plăcere însoţiţi de căte o fru
moasă damă prin crângurile, şi bosquetele de tranda
firi ce eraű plantaţi la spatele bufetului.
Cu un cuvënt, acest loc de predilecţie al cetăţenilor
Romei, era, cum este astăcjî pentru Paris Boi-de
Boulogne ; Hid-Park pentru Londra, Prater-Strase
pentru Viena ; ţermurile Bosforului pentru Constantinopole ; Copoul pentru Iaşi.; şi dacă voiţi o comparaţiune mal apropiată, cum este şoseaua Kisselelffondată de generalul Rus cu acelaşi nume în timpul
regulamentului organic — pentru Bucureşti.
Era a doua (}i după scena povestită în capitolul
precedent.
Soarele apusese de mult, şi în locul seu apăruse
luna, care ’şl făcea veclnica sea cale, străbătând cerul
cel înstelat, şi aruncând asupra pământului o palidă
lurniuă.
Aleiurile erau pline de trăsuri, şi băncile din faţa
bufetului oferea un aspect plăcut, prin acea că nu se
vedea nici un loc gol.
Aerul era atăt de plăcut, vëntul sufla atăt de dulce,
în căt nimeni nu cugeta la plecare.
Eie care privea natura în faţa unul sifonrecoritor.
Căţî-va Germani şedeau — ca în tot-d’auna — ne
păsători de or-şi ce frumuseţe, preferind mal bine o
pipă de tutun, şi o halbă de bere...
La spatele bufetului, cu totul retras de cel alţi şe
dea un om pe o bancă.
Acest om, era Enrico.
I

r
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Figura sea era mai liniştită ca în ajun ; cu toate
acestea din când în cănd cate un nor acoperea frun
tea sea ; şi uu oftat adânc scapa din peptu seu, la
reamintirea scenei din noaptea trecută.
Densul cugeta încă la acea misterioasă apariţiune,
care dispăruse într’un mod atăt de neexplicabil.,. cu
geta la tatăl seu !...
Cugeta assemenea şi la acel miserabil, căreia ’I se
datora moartea părintelui seu !..
Cugeta la unchiul sëü !.. la comtele Marco !..
Apoi gândirea lui se departa peutru un moment de
la acest punct, şi se îndrepta într alta parte...
Se îndrepta la Margareta !...
La acea pe care o iubea !...
La femea pentru care ’şl ar ii dat viaţa !..
In acel minut, timbrul unul orologiu din depărtare
suna nouă ore.
Aceasta, era ora la care de ordinar preumblătorî
se retrageaű.
Trăsurile începu deja a părăsi aleiurile, pietonii ple
caseră, şi puţin cu puţin totul deveni deşert.
Toţi plecaseră.
Nimeni nu se mai vedea.
Cel mal mic sgomot nu se mal aucjea.
Cu toate acestea Enrico nu plecase.
El era tot în acelaş loc.
Dënsul şedea gânditor la evenimentele arătate mal
sus. Nu-i venea să plece din acele locuri atăt de desfă
tătoare. Simţea o mulţumire stand în acest loc îm
presurat de o verdeaţă atăt de înveselitoare şi de
nişte parfumurî atăt de plăcute.
Aceasta era o fericire pentru densul. Spiritul sëü‘
cugeta mal liber aci, de parte de sgomotul oraşului»
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departe de palatul sëü, în a căruia presenţa, 1 rea
mintea continu, nenorocirea trecută.
Densul era atăt de absorbit în cugetări ; în cât nici
nu observă că un om eşi de după uu bosquet de tran
dafiri unde fusese ascuns.
Cine era omul acesta ?..
Ce voea oare să facă ?
Urmarea ne va spune !.
încet, încet umbla, densul, ferindu-se de a face ver
un sgomot.
Dar or căt voea necunoscutul a nu Ű observat or
căt 'şl da silinţa se umble cu precauţi une spre a nu
deştepta atenţiuuea lui Enrico totuşi junele om au(j.i
paşi.
îndată el ’şl întoarse privirea către acea parte.
Numai acum zări el pe acela ce venea.
Intre acestea, necunoscutnl se apropiase atăt de
mult de Enrico, în cât acesta putu se vadă trăsurile
figure! aceluia.
La lumina luael, recunoscu faţa marquisuluî Gaetano
de Bianclii.
La această vedere, Enrico tresări fără voia sea.
I-«e părea ca şi cum o săgeată înveninată ’i stră
punsese pântecele.
I-se părea că o nenorocire ’1 va lovi.
Dar aceste gânduri nu dura mult timp. Enrico nu
era omul, care să creadă în superstiţium, El aruncă
la o parte toate aceste cugetări şi făcându-se că nu
zăreşte pe Bianchi — nedorind a avea ver o convor
bire cu acesta — ’şl reluă earăşî posiţia sea de mai
’naiute. Bianclii dintr’o aruncătură de ochi înţelese cugetu tënaruluï om; şi un zâmbet apăru pe buzele sale
De ar fi zărit cine-va acel zâmbet de sigur că s’ar
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fi înspëimântat. Batjocorà si ură era zugrăvite pe fi
gura sea, care la lumina lunei părea ca o mască de
teatru demnă de un actor.
Enrico, acum era atât de liniştit, în căt părea că
uitase preseuţa acelui om, care mai înainte produsese
asupra sea o teamă neînţeleasă.
Bianchi înainta către Enrico.
— Comte, cjise el cu o voce batjoritoare, la dracu
în colo te faci că nu më védi ?..
Enrico tresări din nou ; şi drept rëspuns ’i arunca
o privire care însemna :
— „Te invit së ’mi dai pace“.
Dar Bianchi nu înţelese sau se făcu a nu înţelege
acea privire, şi se aşecjâ pe bancă lăugă dënsu.
Enrico, se sculă ca muşcat de un şearpe, şi voea a
se retrage, dar un rîs hiduos şi ironic scos de Bianchi
’1 opri pe loc.
Sângele ’i se urcă în cap si apro i>iăndu-se de mar
quis (}ise :
— Te invit a’mi explica causa acestui răs.
— Mie mi se face această ordonare ?
— Cui altuia dacă nu D-tale ?..
— Şi dacă aşi refusa ?..
— Te voi constrânge !..
— Sunt foarte curios a vedea în ce mod vei fac
aceasta ?..
— In modul cel mai simplu ! respuuse Enrico exas
perat de atăta îndrăsneală, şi furios aruncă mânuşa
în obrasul lui Gaetaiio.
— A !.. ’mi vei plăti scump aceasta !.. (}ise Bianchi
deveniud palid sub stratul de pudra ce acoperea obrazul sëü.
— Sunt la ordinile D-tale!,. respunse Enrico.
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— Voesc, acum la moment.
— Două inconveniente ne face a amăna : unul e
martori ; cel alt armele.
— Despre arme, eată două pumnale catalane cu
care ne vom lupta de minune, şi Bianclii scoase din
sânul seu două cuţite şi le aruncă la picioarele Iul
Enrico.
— El bine, dise acesta, arme avem, dar martorii
nu-T văd ?..
— Nu ! ne vom bate fără martori !..
Enrico stătu un moment gânditor ; apoi (jise.
— Fie, după cum voeşti.
Şi amândoi ridicară căte un cuţit de jos, şi se pu
seră unul în faţa celui alt cu pumnalu aridicat în sus.
Era ceva fantastic de vetjut la acea oră a nopţeî
şi la lumina lunel cum cel doi oameni se luptau.
Pe cănd Enrico ataca 'şl remănea descoperit, Bianclii
se apara făcând tot d'auna un fel de povază pentru
peptul seu, din pnmnalal ce '1 ţinea în mani*.
Dar eată, că de o dată, posiţia se schimbă.
Acum Bianclii era desvâlit, şi Enrico se părea că
va învinge.
Junele om vă(}ănd aceasta, se repedi şi dete la în
tâmplare o lovitură în peptul adversarului seu ; în
dată o trăsnitură resună. şi pumnalul sëu căcju rupt
în două pe pământ.
— Miserabile ! — strigă Enrico, aï avut peptar !..
Nu putu (Jice mai mult... , o lovitură de pumnal *1
tăea vocea...
Era Gaetano care profitând de acest moment ’1 lo
vise...
Enrico dănd un ţipat căzu jos,
Un fulger de bucurie flutură pe buzele lui Bianchi
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în faţa corpului siugerănd al adversarului sőű.
— Ali!., şoptea dênsul — eată-me în fine scăpat
şi de tine..., în fine voi poseda pe Margareta !..
Şi mal dănd o lovitură de pumnal la întâmplare în
corpul lui Eurico, plecă (Jicănd :
— Şi acum, aide la comte se-1 asigur că toate s'a
împlinit după dorinţa sea !..
Şi densul dispăru în negura nopţel...

De abea plecase Bianchi, şi un freamăt se au(}i
printre arbori, o umbră invălită într’o mare manta apăru, se aplică către rănit, şi luăuduşl în braţele sale
se departa prin acelaşi loc, de unde venise...

:

XV.
EARÄSI FANTOMA
}

In timpul acesta, Bianchi luănd o trăsură ajunsese
la comtele Marco.
— El bine, ce este? ’1 întrebă acesta vă(}ăndu~l.
— Eată că am venit se reclam promisiunea tea!..
— Sciî prea bine, condiţia ce avem amendol?..
— Da !..
— El bine?..
— Totul este gata !..
— Nu înţeleg ?..
— Enrico nu mal este !.....
9
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Marco la aceste cuvinte tresări, şi o rază de bucu
rie acoperi figura sea.
— Ce spui ?.. întrebă el cu o voce treinurăndă ! este
adevărat?..
— Atăt de adevărat, după cum ine numesc Gaetano
Blanchi ! — Şi dansul explică în|jcăte-v& cuvinte lui
Marco scena ce avusese în pădure cu Eurico, şi acum
— 4isc Bianclii — dacă nu te încredinţezi aidem îm
preună spre a te asigura.
Marco nu aştepta së-ï se dică acelaşi lucru de două
ori.—
El voea cu or-ce preţ a fi sigur de cea ce auclise.
Dorea ca Enrico să fie mort ..
Voea aceasta spre a-1 moşteni.
Spre a*i răpi averea...
Miserabilul calculase toate foarte bine,
Prevecjuse cel mai mic lucru...
Atât numai că- dânsul uitase că există o fiinţe su
premă...
Că este o provedinţă !.."
Că există un Dumnedeü! ! !..
Comtele Carrino luănduşi pardisiul, eşi cu Bianclii
şi suindu-se în trăsură, luară drumul pădurice!.
Acum recoarea devenise puţin cam simţitoare, şi
cerul începuse a se acoperi cu nori.
Stradele erau deşarte, şi nici un sgomot nu se âu4ea de cât resunetul signalelor ce dau sergenţii de
noapte.
Trăsura continua de a merge, străbătând uliţele cu
iuţeală,
Vëntul sufla cam recoros din spre răsărit; şi greeriî
eraű animaţi în vecinicul lor concert de cântece sgomotoase.
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De o dată, trăsura la un semn al lut Bianchi se
opri.
Ajunsese la intrarea pădurice!.
Arabi! se coborară, şi Bianchi plutind birjarului ’1
concediu.
El înaintară printre stufişur! ţi bosquetele de tran
dafiri. Prin împrejur o adâncă tăcere domnea.
In cele din urmă ajunseră la spatele bufetutuT.
— Ma! este mult?., întrebă Marco.
— încă duo! paşi, şi vom ajunge, respunse Bianchi
Coratele tăcu,
Şi arabii 'şi con ti nu ară drumul.
— In fine, (}ise Bianchi după căte-va minute de um-'
blat, eată-ne ajunşi.
Intr’adever e! ajunseră la locul unde cu două ore
mai 'nainte se sevarşia crima...
Prin împrejur se vedea iarba oalcată de picioare
şi ver o două bcsquete de trandafiri rupte.
— Dar unde este ?.. întrebă Marco făcând alusiune
la cadavru lui Enrico nevë(}Ôndu-l nicăerî.
— Intr’adevőr !.. ijlse şi Bianchi.
— Se vede că am greşit drumul respunse comtele.
— Tot ce se poate cu intunerecul ce domneşte aci...
Dar în acel moment, luna apăru dintr'un nor şi
graţie luraineî sale argintii le arătară că se înşelase
că nu greşiseră calea.
La o mică distanţă de o bancă, un mare lac de sân
ge arăta că acolo fusese corpul lui Enrico.
Bianchi era mirat,
Nu credea cea ce vedea cu proprii sei ochi,
’I se părea jucăria unui vis.,.
T se părea ca imposibil acea despariţiune...
— Cine luase cadavrul?..
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— Ce se făcuse ?..
— Unde era ?..
—Unde se dusese ?..
Toate acestea pentru dănsu nu era decât un mister.
Nu scia ce să creadă !.,
La idea că Enrico s’ar fi sculat, şi ar fi plecat nici
nu cugeta ; marquisul era foarte sigur că lovise de
moarte pe nepotul comteluî Carrino.
Marco, asemenea unui statui de marmoră, palid des
figurat, privea la sângele de pe pemănt.
Acest miserabil. cugeta ca acea dispariţiune să nu
’Ï fie fatală...
Cugeta ca prin aceasta nu va putea să-l moştenescă,..
Să-î răpească averea...
Această fiinţă perversă, care lovise pe tată, ca şi
pe fiu, tot nu părăsise acea idee...
El tot voea a avea averea...
Densul tot dorea să răpească.
Dorinţa de a avea bani, instinctul său de fiara ră
pitoare ’1 făcuse criminal...
Şi eată acum, că toate cele ce făcuse erau zadar
nice...
Eată ră crimile sale eraü nefolositoare, în faţa dis
pariţiei cadavrului...
Marco tremura de mânie, la idea, că s’ar putea sa
nu fie el moştenitor.
De o dată un sgomot re sună prin împrejur.
Cei duol oameni îl aucjiră.
Ambii tresăriră.
— Cine putea ti ? se întrebau denşii.
—- Dacă ar fi Enrico?., cugetau ei.
Sgomotul se repetă din nou, dar de astă dată mai
tare.
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Era ca şi o făeşitură prin bosquete, apoi nişte paşî
resunara pe pământ; şi mat în acelaşi timp o umbră
neagră apăru.
Coniţele şi Bianchií eraű îngroziţi de frică.
Le îngheţaseră pană şi sângele în vine.
Aveau din nou în faţa lor, umbra corn telul Matheo
Eantoma înainta încet către Marco şi Bianolii.
Figura sea, era de o paliditate extremă, buzele gal
beni si ochii sei stinşi, părea a arunca fulgere de ma
nie şi ameninţare.
Lumina cea palidă a luneî privea la aceste trei
personage, şi arunca împrejur o lumină argintie.
Arborii şi bosquetele de trandafiri, luceau la Iu?
mină astrului ceresc, întocmai ca un decor de teatru
la lumina gazului.
Marco şi Bianchi părea că duol spectatori şi actori
tot de o dată la scena ce se va întâmpla.
Fantoma mal înainta cu căţl-va paşi.
Cu căt dënsa înainta, ca atăt Marco şi Bianchi se
retrăgeau.
De o dată denşil, simţiră la spatele lor, o resistenţa
era un arbore secular care le împeJeca retragere.
Acum trebuiră a sta pe loc.
Nu mal puteaű să se retragă.
Sperioşi se uitau la Fantomă.
Acesta cu braţele încrucişate, ca şi o apariţiune
care vine spre a cere compt unor vinovaţi, înainta
către dânşii.
TJu moment în urmă ea fu la duói paşi de Marco
şi Bianchi.
— Ce voeştî ?.. ce cauţi ?.. întrebară amăndol de o
dată, cu o voce tremurăndă de‘ teamă.
La aceste cuvinte fantoma isbucni într’un rîs.

■ 1

— r 34 —
Acest rîs ’ï îngheţară de spaimă.
I’ Acest rîs ’ï făcură a tremura clin toate membrele
— Ce cauţi ?. mai întrebă Biancbi.
— Pe voî vë caut !.. 4,se în ^ne umbra, .si vocea
ei li se părea ca eşită din mormânt — pe voï vë;
caut !..
La aceste cuvinte Marco şi Biancbi se cletinara spre
a nu cădea.
— Da !.. urmă fantoma — pe voi vë caut pe voî
miserabill ucigaşi !.. pe voi care a-ţî săvârşit încă o
crima!., pe voi care aţi ucis pe Enrico ! , Dar temeţi-ve de resbunarea care maî tărcliii va bate la uşa
palaturilor voastre!... temeţi-ve de acel ocbiu privi
ghetor care vede toate la lumina (JBeî, ca şi la întunerecul nopţeî,,. temeţi-vă de rësbuuare !,..
Temeţi-v0 c}ic, de dreptatea lui Dumnecjeű !,..
Atăt comtele Marco, căt şi Biancbi, înpăăimăntaţl
de toate cate vëcjuserâ şi auriseră, dënd cate un ţipăt
se cletinară şi căzură jos...
Erau leşinaţi................................

O oră dupe aceasta, recoarea nopţei ’i făcură de ’şi.
reveniră în simţiri...
Se uitară prin împrejur...
Nu era niraenî...
Nici un sgomot nu se au<}ea...
Locul unde, fusese fantoma era gol...
Ea dispăruse fără së lase ver o urmă...
Fără să ^ică. un singur cuvënt uuul altuia, se scu
lară şi plecară căţre oraş.
Acum afară — se luminase de tot.
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— 135Cel clin urmii nor dispăruse, şi cerul aparea în tóti
seninătatea lui.
Mii de candele lucitoare sclipea pe bolta cenuşie.şi
luna asemenea unui glob luminos, se preumbla inajestos printre reţeaua de stele, întocmai ca o regină prin
mijlocul supuselor seale; aruncând asupra pământului
argintia sea lumină.
Bianchi şi Marco mergeau alături unul de altul.
Din cănd in când căte un suspin scăpa din adâncul
pepturilov lor.
Figurile lor era de o paliditate eztremă ; în privi
rea ochilor lor, se citea spaima ; ear buzele lor erau
galbene ca ceara.
— Ce eredi de toate acestea ? întrebă Bianchi pe
tovarăşul seu de drum.
Marco făcu un gest, şi dete din umeri într'un mod
care ar fi însemnat:
— Nu ştiu nimic !..
^
— Ce cred! de cea ce aï văcjut V întrebă din nou
Bianchi nevë(Jand gestul luî Marco, şi cremend că nu
fusese aiujit,
— Cred, (}ise în fine Marco — că am intrat într'un
joc urăt, şi ’ral este teamă sö nu perdein partida.
Nu te îutreb de aceasta!..
— Atunci de ce ?..
— De dispariţia cadavrului, de acea apariţie mis
terioasă care ne amenenţa ; voesc să c|ic de fantoma
comteluT Matheo !..
— Oh ! încetează cu aceste cuvinte, <]ise Marco,
căci ele mă înspăimântă I
— Ca şi pe mine !.. şopti abea au<}ibil Bianchi.
Fu un moment de tăcere.
In timpul acesta el eşiră din pădure şi ajunseră la

.
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barieră; de aci se zărea strada principală întreruptă de
nişte mici curbe, zăcând într’un imens cerc de lumină.
Un suspin de uşurare scapă din pepturile ambilor
prietini, când se văzură eşiţî din selba, care le pro
ducea o a*a de mare frică.
Figurile lor se mai liniştise, şi ’şi recăpătase culoa
rea lor obişnuită.
— In sfârşit !. şoptiră amândoi ’ntr’un glas... în
sfârşit eată-ne scapaţî I...
O trăsură întărdiată, ce staţiona în apropiere fu lu
ată de dănşil.
Marco şi Bianclii se urcară în năuutru ; şi un mo
ment după acea trăsura începu a străbate cu iuţeală
stradele capitalei.
— Asculta Bianclii— cjise Marco de o dată— sunt
atăt de turburat, în cât dacă al voi să dormi la miue
’mi vel face cel mal mare serviciu.
Gaetano, oare şi dănsul dorea să nu fie singur, priimi bucuros ospitalitatea ce-I oferea comtele Carrino.
Trăsura ’şl continuă drumul seu — • şi caii sub bi
ciul conductorului, mergeau în galopul cel mal mare.
In fine aproape după un sfert de oră apăru la capul
stradeî Quirinal.
La o depărtare de ver-o cincl-decl stănjenî se ză
rea la lumina farelor, zăcând în întunicime palatul
comteluî Marco.
După căte-va minute trăsura ajunse în dreptul său,
ţi la un semn al lui Marco, vi sitiül opri cai! la porta
palatului,
Ambii se scoborară, şi plătind conductorului îl congediară.
Comtele se apropie de sonerie, şi puse degetul pe
buton.

■
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Un sunet se ainji.
Două momente în urmă, un servitor le deschise şi
Marco însoţit (}e Bianchi intrară în coridor.
Servitorul aprinse lămpile, şi voi să se depărteze,
când fu oprit de Marco printr’un gest.
— Fiica mea s’a culcat? întrebă el.
— Nusegniore, respunse servul, signioranu e acasă.
Marco tresări la aceste cuvinte; pe când pe fruntea
lui Bianchi apăru un nor.
— De mult a eşit ? mai întrebă comtele.
— O jumătate oră înaintea sosire! D-vóstre segniore.
— Bine, cjise comtele, acum te poţi retrage.
Servitorul dispăru.
Marco nu ştia, ce să creadă de cea ce-î spusese
valetul.
— Unde s’o fi dus ea la această oră ? se întreba el
şi un presimţimănt funest ’I umbla prin minte.
Ca să se asigure, intră în camera fiicei sale, aprinse
o lampă şi vë(J.u că cuvintele valetului erau adevărate;
Tocmai, voea a se retrage, căiul o hărtie îndoit ă ce
era pe masă de toaletă a Margaretei ’I isbi vederea.
Marco se apropie maşinaliceşte de massă, luă hâr
tia şi cu o mănă tremurăndă o deschise.
Era slova Margaretei.
Privirea comtelul căzu cu lăcomie pe densa.
Eată ce citi :
„Comte“
„Ştiu totul“—„Ştiu că al ucis pe fratele
„teu.— Te cred capabil de or şi ce crimă.
„—Sunt sigură, că nu pot fi fiica unul mi
zerabil de felul tău.— „Plec“ -7^Mă duc
„spre a-mi regăsi pe adevăratul mëu pă„rinte—„A.dio“— Ne vom revedea“
„Margareta“

;
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Comtele Marco, citiud aceste cuvinte, dete un ţipăt
de groază.
Figura sea devenise îngrozitoare, privirea ochilor
ameninţătoare şi buzele-i tremurau de furie.
La ţipătul seu, Bianchi,—care rămăsese în camera
cea altă — apăru pe prag.
— Margareta nu mai este, striga corcitele vă(}ănd
pe Bianchi*, şi densul ’i explică pe scurt cum densa
dispăruse, evitând însă de a-î spune că se dusese spre
a-şî regăsi pe adevăratul tată.
La aceste cuvinte Bianchi tresări.
Toate simtimentele lui cele rele, se desfăşurară aucjiud acestea ; toată pasiunea ce o avea pentru Mar
gareta se transformă în ură contra lui Marco creijend
ca acesta inventase acea fabulă, numai pentru a nu-î
da pe Margareta.
— A !.. (}is9 el— creclt că cu ?.ceasta, vei scăpa ? .
te înşeli comte ara o garanţie, iscălitura tea ! .
— Linişteşte-te Gaetauo... nu voesc să te înşel, şi
ca probă eată, citeşte această scrisoare, şi te vel con
vinge de adevărul cuvintelor mele ; şi dëusul întinse
epistola Iul Bianchi,
Acesta o luă cu o mănă tremurăndâ o deschise, şi
’şl aruncă privirea pe densa.
Dupe câte-va minute, fără a ^ice un singur cuvăntt
o dete înapoi lui Marco.
— El bine, acum crecjl ? întrebă acesta.
Gaetano de o cam dată nu r'espunse — el părea
gânditor la cuvintele ce citise.
— Şi cea ce scrie Margareta, asupra misterului naş
tere! sale; întrebă Bianchi după cate-va minute de
tăcere — adevărat este ?..
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Marco clăti din cap, şi cu o voce abea amabilămurmură acest singur cuvânt:
Da !..

xvr.
DECISIUNEA

i

Căte-va cuvinte despre Margareta, vor explica ci
titorilor plecarea acestea.
Ne aducem aminte că la ultima întrevedere a sea
cii Enrico, când densa descoperise vărului seu pe uci
gaş exlamase dupe eşirea tenăruluî om.
— Ştiu ce ’iul rămăne acum a face !. numai dacă
nu mă voi înşela îu presimţirea mea...
De atunci sermana fata se schimbase foarte multEigura sea altă-dată, veselă deveuise tristă, privi
rea ochilor mâhnită, şi pe buzele sale un surîs amar*
Era tristă sermana de cea ce aflase.
Cugeta la misterul ce acoperea existenţa sea.
Era sigură cu un mister groasnic plana asupra naştereî sale.
Era sigură că dănsa, nu era fiica comtelul Marco.
— Dar, atunci; se întrebă dănsa; cine e tatăl meu.
Şi la această întrebare n’avea nici un răspuns.
Şi cădea din nou în trişteţea sea.
Căte o dată însă ’şl reamintea de o povestire cert
făcuse Enrico, şi atunci o schiuteă fugitivă de bucu
rie schintea în ochii săi.
—7 Da ! strigă ea, da !. acesta trebue să fie !..
Nu mă înşel !,.
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Presimţirea ’mî spune că el este... Şi atunci densa
’şl da toate silinţele spre a ’$1 ascunde bucuria de
comtele Marco.
Dënsa se gândea necontenit la mijlocul cum să se
depărteze fără să lase comteluï ver un prepus.
Cugeta la planul de a se depărta de acea casă în
caro petrecuse auil copilăriei sale, şi de oare acum
avea groază ; — când tot de o data ocasia ’I se pré
senta întocmai după dorinţa sea.

Era a doua (}i după descoperirea îngrozitoare ce ’1
făcuse lui Enrico.
Timbrul unul orologiu aşezat pe semiuelă sunau
<}ece ore noaptea.
Margareta era cugetătoare şetţănd pe un scaun cu
totul resemat de masă.
De o dată, ea fu întreruptă din visurile sale, prin
sunetul unul clopoţel ; şi două minute după acea aiuli
un sgoraot prin cordor.
Curioasă ca toate femeile, crapa puţin uşa şi
figura lui Biauchi.
La această vedere, dënsa tresări ca muşcată de un
şarpe.
Vederea acelui ofn ’I se părea ca prevestitoare de
;
nenorocire.
Simţea că o nouă nefericire se va întâmpla.
Două sau trei minute după acea aucji din nou sgomot ca nişte paşi.
Dar de astă-dată, erau şi voci. •
Era vocea lui Marco şi a lui Bianchi.
Dănşil şopteau, nişte cuvinte neînţelese pe care
'
Margareta nu le autjea.
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Uu moment în urma, păşi şî vocile se perdură, şi
dupe puţin timp uruitura unui trăsuri anunţară junei
fete, că ambii plecaseră.
Deja sgomoţul trăsureî, se perduse în depărtare,
deja totul era în tăcere, şi cu toate acestea, Marga
reta şedea nemişcată având înfăţişarsa unei statul eşită de sub daltă celui mal mare maestru din lume.
Densa nu ’şl putea explica sosirea lui Bianchi, şi
apoi plecarea comtelul Marco cu acel cm.
— De ce venise Biancbi?..
— Pentru ce luase ei pe Marco ?..
— Unde se duceau el oare ?..
— Care le era scopul ?•.
— Ce voea eî să facă ?..
Acestea áraü întrebările, ce se născeau de o dată
în spiritul tinerel fete. Şi cea ce este mal rëu într’o
ast-fel de posiţiune, dënsa nu găsea nici un respuns.
Dar de o dată Margareta tresări.
Trăsurile figure! sale de astă dată arëta hotărâre
nestrămutată, privirea ochilor eura decisivă.
Se părea că o idea i venise.
Prin schimbarea ce ee operase în densa într’o sin
gură clipă, lesne se putea cun oaşte, ea ’şl aminti de
un lucru ce părea ca o interesează în gradul cel mal
mare; şi un zâmbet trist apăru pe figura sea.
— Aide !.. (}i9e ea — ast-fel trebuea să fie !..
Şi dënsa Z*c^nd aceste cuvinte se aşeZa. la masa
sea de lucru luă condeiul şi scrise scrisoarea pe care
am vëZut’o că a găsit comtele Marco.
După ce fini de scris, şeZu gânditoare la cea ce tre
buea să facă, apoi se sculă, îndoi scrisoarea în patru*
şi o puse pe masa sea de toaletă.
De abea isprăvise aceasta de făcut, când auZi ua

1
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sgomot prin coridor.
Margareta tresări.
— Daca ar ii Marco ?..
— Dacă s’ar fi întors ?..
— Dénsa iui ’şl putu stăpâni un simţimânt de groză la această cugetare.
Atunci totul ar fi fost perdut pentru densa.
Ea nu mal putea a ’şl pune în lucrare planul seu.
Dar uşa descliizăndu-se în acel moment, vëiju că
se înşelase.
Pe prag a paru o jună cameristă.
— Segnova,— cjise densa — este ora căud vë cul
caţi de obiceiú... aştept ordiuile D-voastră.
— Poţi să te retragi Olimpia — respunse Marga
reta cu un suspin de uşurare; nu me culc., voi eşi!..
Camerista înţelese ordinul junei sale stăpâne, şi fă
când o incliuare respectoasă dispăru.
De abea eşise servitoarea, şi Margareta luă pe sine
o mare manta, puse pe cap un voal care ’I acoporea
mai tot obrazul, şi deschizând uşa, dispăru pe poarta
palatului, fără să (Jică un singur cu vént servitorului
care era mirat în cel mal mare grad de procedarea
tinerel sale stăpâne...

XVII
TATĂL SI FIICĂ

In centrul stradel „Piatzeta de Spania*' se înalţă
-o frumoasă şi magnifică zidire. Această clădire, îm
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podobită cu acele reţele în (Jidărie care ^ace asupra
trecătorului impresia şi reamintirea faimoasei Cathé
drale Notre Dame din Paris, era palatul principelui
Cuniberti.
Această zidărie era compusă din două etaje; măr
ginită de jur tu prejur, — afară de faţada care da
în stradă — de o grădină încântătoare.
In partea din dos, d’asupra etagiului întăi era sus
pendată şi ţinută de nişte stâlpi gicauteci o terasăi
care avea privirea în grădina.
De multe ori, şi pot (lice mai în tot d’auna princi
pele şedea pe aceasta terasă pană noaptea tărcjiu.
Era în aceaşi <Ji cănd se petrecea cele relatate în
capitolul precedent.
Principele şedea adăncit în cugetări pe un mare fo
toliu dintr’o cameră tapetată cu stofe Indiene, şi care
da pe terasa.
In acel moment orologiul palatului suna (Jece ore
noaptea.
De abea ciocanul bătuse ultima lovitură, şi prin^icipele se sculă de pe fotoliu, şi înainta către terasă.
Ajuns aci, densul se rezemă cu mana de balustradă
şi căc}u din nou în cugetările sale.
Cugeta la nenorocirile ce ’1 lovise, cugeta la tinereţele sale perdute ; la acea sermană Iosephina care
perise fără a spune cel puţin numele călăului săă.
Apoi dênsul, ’şi reamintea şi de răpirea fiicei sale
de răpirea acelui odor atăt de scump, care singur ar
fi putut să-l console şi să mai uite durérea sea.
La toate acestea se găndea principele Cuniberti şi
din cănd în cănd, căte un suspin adânc scapa din fun
dul peptulni seu...
Afară era o noapte splendită.
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Nenumărate candele lucitoare sclipeai! pe bolta ce
rească, şi luna cu palida sea lumină \şi trimitea ra
zele sale asupra pământului pentru al consola de dis
pariţia celui alt frate ceresc din timpul (Jilel.
Un vent dulce, — o adiere uşoară — o boare plă
cută, sufla resferănd pletele cele mal mult albe ale
principelui.
Densul privea în tăcere frumuseţea naturel. Mirosea
cu deliciu profumul cel îmbătător al florilor ce se urca
pănă la el.
Pentru densul aceasta, era o fericire în nenoroci
rea sea.
Era singura sea dorinţă...
Singura plăcere...
Singura sea bucurie..,
Era aproape două ore de cănd şedea în această posiţiune. cănd scărţiitul unei uşi, —ce da pe terasă —
’1 întrerupse din visurile/sale.
Se întoarse către partea de unde venise sgomotul.
Un servitor înainta către densul, închinăndu-se cu
respect.
— Ce este Jacope ?., (}ise principele, nu ştii obice
iul meu că nu voesc ca nimeni să me tulbure din li
niştea mea ?..
— Ertare Segniore, respunse acesta, ’ţi jur că n’aşî »
fi făcut pentru toate bogăţiile din lume, dar ce va
nexplicabil s’a întâmplat.
— Ce este ?..
— O femeă.,..
— Ce femeă ?.. întrebă principele tresărind, ca şi
cum ’I s’ar fi părut că femea despre care este vorba
nu-l va fi necunoscută
— O femeă Segniore, urmă Jaccopo, o femeă vă
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caută întrebând dacă o puteţi primi.
O scânteie fugitivă de bucurie scinteia în ochii
princepeluT la cuvintele valetului.
Dar această nu dură mult.
Tristeţa apăru din nou pe palida sa figură.
— Şi c}ioî, întrebă din nou principele, că acea fe
meie întreabă de mine ?
— Da !...
Principele cugeta un minut.
— Este o cerşetore gândi el — apoi tare.
— Dă! din caseta ce am destinat pontru sermanî.
Servitorul surise într’un mod misterios.
— Am voit, <}ise el, a face cea ce D-vostră ’ml <Jiceţî, dar..
— Dar ce ?... întrerupse principele plictisit de această convorbire ce începuse al obosi
— Ea n'a voit a primi, — urmă Jacopo, — Nu!,’
’ml a d.is densa — „nu pentru bani am venit aci,
„vestesce pe stăpânul teu. Am o raa e trebuinţă de
dënsul.“
Ochii asestel femei, gestul el era aşa de înpunător
în cat më simţii dominat, şi nescind ce fac am venit
spre a vë întreba ce ordonaţi.
— Introdu pe acea femeă aci ! 4*se principele cu
rios să vëd ce voeşte, dacă nu mila de Ia mine ?.
Un moment după acea, servitorul introdusă pe fe
meia despre care era vorba.
Era acoperită cu o manta mare neagră- Trăsurile
figure! nu se putea deosebi din causa unul des voal
care îl cădea pe obiaz.
Gestuiile el, şi stofa măntalel sale, aretaşî princi
pelui că avea în faţa sa o femeă din lumea elegantă
De alt-mintrelea — lucru ciudat — de abea o ză10
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rise, — nid nu*ï cunscea — figura şi se simţea atras către densa întocmai ca o bucată de fer moale
către un magnet.
Femea volată înainta catro principe.
Ludvigo Cuniberti era mirat de această procedare
pantomimică a necunoscutei.
Dar mirarea sa trecu peste or ce limişte, cănd au4i pe străină c}icăndu-î se concedieze pe servitor.
Principele dominat de vocea necunoscutei îndepleni cererea sa
— Principe — 4,se străina după dispariţia servi
torului, fapta mea poate te mira, dar mi voi explica
în două cuvinte purtarea mea faţă cu D-ta.
Principele făcu un gest din cap, care însemna ca
este dispus de a asculta, şi invită pe străina a lua
loc, pe scaun — Necunoscuta îndepleni dorinţa prin
cipelui.
— Ascultă priucipe — clise ea din nou după uu
minut de tăcere, întrebarea ce-ţi voiu face este puţin
cam indiscretă dar totuşi trebue făcută pentru a asi
gura liniştea D-tale, şi încă a unei alte,fiinţe neno
rocite.
Principele ’i se păru că voacea necunoscutei cjicănd
aceste cuvinte tremura, şi păru asemenea că zăreşte
o lacrimă strecurăndu-se din ochii sei mascaţi prin
voal.
— O puteţi face doamnă respunse el neîucedănd de
a privi pe străină.
— O voiţi dar?.. întrebă necunoscuta.
— Da !,..
— Şi nu veţi fi Suparat dacă cuvintele mele v’ar
reaminti de ver o durere ?
Principele tresări la aceste cuvinte.
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Dar, totuşî curiossitatea avu maî multă putere a•supra sa de cat sentimentul inimel sale şi (Jise :
— Nu !
nu !...
— Eî bine atunci fie !!..•
Fu un momert de adâncă tăcere.
Principe — (J*se de 0 dată necunoscuta, ati avut
ver o fiică ?..
Ludvigo tresări la aceste cuvinte şi se uita cu miarre la străina.
— Oh da !... am avut, dar acum n’o mal am !.. un
miserabil, un infam pe care încă nu ’1 am putut des
coperi ’mi a răpit’o!... mi-a furat'o _şi val !... cine
ştie dacă maî trăeşte !.. şi un suspin adënc eşi din
peptul seu.
— Linişteşte-te Principe, fiica ta nu este moartă
(}ise necunoscuta, ea trăeşte...
Un fluid magnetic de sigur nu ar fi produs un mal
mare efect asupra principelui, ca aceste cuvinte.
— Trăeşte !... strigă el, trăieşte ?... dici că trăeşte?
— Da !... trăeşte !...
— Dar cine eşti tu, fiiiuţă misterioasă care te ascuncjî sub uu voal, cine eşti tu care ’mi aduci o
veste atăt de fericită ?..
Uă mare turburare să părea că este în sufletul
necunoscutei, şi vocea sa murmură abea auijibil.
— Doamne !... fă ca presimţirea să nu mă înşele...
— Spunem! cine eşti ? întrebă din nou principele,
respundem! !..
— Ei bine <}ise necunoscuta cu o voce tremurăndă
— sunt fica tea !.. - Şi dănsa ’şi dele voalul la o
parte.
Era Margareta !...
Un strigăt de bucurie, un strigat intocmaî ca une!
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lupoice oănd ’şî regăseşte puii, fu scos de principelela aceste cuvinte, şi în culmea ferecireî se aruncă în
braţele acelea care îl aştepta cu măinele deschise...
Era adeverat princepele recunoscu pe fica sa.
Printr’o norocire sau mai bine dis printr'o întămlare fericită acea care se pretindea de fiica sea, era
imagina Iosefinei
a femei atăt de mult iubită.
Principele era sigur, nu mai avea nici o îndoială,
avea în faţa pe fiica sa...
Bucuria amăndorara era foarte mare.
Ne este greu dacă nu imposibil de. a dessrie toate
acele exlamărî de fereeire eşite din inima unul om.
Pana ne tremură în măna numai cugetând la acestăidea.
Ea nu este în stare de a putea spune bucuria tatuluî regăsind pe fica...
Bucuria ficeî regăsind pe tatai seü...
Numai aceia căre au lost într’o ast-fel de oosiţie
ar putea s’o simtă, dar nu şi a o spune.
•— Oh ! fica mea/.. . fiica mea ! . . strigă bătrânul
principe neîncetănd de a săruta pe copila-î regăsită,
cată bucurie !... cată fereeire...
— Oh 1 doamne !., continuă el, eartămă dacă în su~
ferinţa te am snparat!.!
Dacă îu nenorocire te am blestemat'....
Acum sum ferecit !...
Acum sum mulţumit !: ..
Nu mal xlorcsc nimic !..
Singura mea dorinţă este satisfăcută !...
Singura mea voinţă e mulţumită !...
Acum cănd nu mai am nicî o dorinţă, când cerul
’ml îngădue de a trăi in linişte ultimii ani a bătrâneţelor mele, acum când te am regăsit, ert cu bucu-
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rie pe acel om care mi te a răpit, şi din causa cărui
fim suferit atăt!...
’Lu erţt tu tată !,.. <}ise Margareta, dar eu nici odată.
Principele era mirat.
— Şi de ce întrebă el ?
— Pentru că te a făcut a suferi atăt de mult, pen
tru că ne a despărţit unul de altul.
— Dar dacă ’ti o cer eu?
Margareta cugeta un moment...
Ei bine ? întrebă principele vă<j£ud tăcerea Magareteî.
— Ei bine te refus !...
— Te iog — voi a dice principele.
In zadar părintele meu vor fi or-ce cuvinte nu më
yoî îndupleca.
Am făcut un jurământ, am jurat de a ne resbuna
şi nu voesc a fi sperjur, cred că chiar D-ta nu do- '
reştî a face cu preţul aceasta cea ce îmi ceri?
Ludvigo înţelese că Margareta era neîuduplicată în
voinţa sa, şiv <le acea nu mai vorbi nimic în pri
vinţa această.
— Dar cine e omul care te a răpit ? îutrebă el
după o pausă scurtă, cine e omul acela contra căruia
aï o ură atăt de mare ?
La aceste cuvinte Margareta surâse cu amărăciune.
— Oh! nu!.., nu!... cjîsi ea, nu trebue să ştii nu
mele luî !... nu trebue să ştii cum se numesce pănă
Iu dăua în care më voï resbuna.
7Ţi-l voi ascunde cât timp va fi în viaţa l!.
•Ţi voi ascunde numele luî pănă în cjioa în care
'’şi va expia crimele sale...
FINELE PĂRŢEIINTEIA
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PARTEA IL

PrincIpele ijn-öLIeun.
I.
BALÜL REGELUI

i

Era îutr’o Duminică seară.
Saloanele palatului regal strălucea «le lumină.
Regele Victor Emanuil ua bal.
La o mesă dintr’o cameră — împrovisată pentru fu
mat sta Regele cu doî barbaţi.
Aceşti barbaţi erau principele Cuuiberti şi marele
general Garibaldi.
Garibaldi era un om ca de 55 ani; figura sea îm
presurată de o mare barbă neagră era imposiantă; ochi se! scănteau de inteligenţă şi menţinerea corpu
lui arăta că posedă o forţă lierculauă.
Orologiul palatului sunase 10 ore.
La această oră este prea de vreme a începe un bal
şi de acea invitaţii nu se grăbeau a veni,
Din timp în timp căte un valet galonat apărea pe
prag anunţând sosirea unul nou invitat.
Convorbirea ce ţinea regele cu Coniberti şi cu Ga
ribaldi părea a fi animată.
însuşi eroul acelui timp, chiar steaua Italiei, bra
vul Generai uitase pentru un moment campania sea,

/.
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şi asculta cu luare aminte la cuvintele princepuluî
Cuniberti, care povestea trista sea istorie şi pe care
cititorii noştri! o ştiu deja.
— Şi n’ai găsit pe acel miserabil care ’ţi a răpit
fiicu ? întrebă regele.
— Pe el nu majestate!., dar pe fiică da! ‘
— Şi cum asta? întrebă regele şi Garibaldi într’un
cor.
— In modul cel mai simplu.
— Pe cănd şedeam — sunt acum trei luni de dile,
adăncit în cugetări, servitorul me anunţă că o temea
întrebă de mine...
— Ei bine ?. îutrerupse regele.
— Acea femeă era fiica me.*
— Şi n’ai întrebat’o de numele răpitorului seu.
:— Vai da sire !..
— Şi nu ’ti Pa spus?..
— Nu majestate !..
— Pentru ce ?..
— Nu sciu, toate rugăciuuele mele au fast zadar
nice.
— „Nu ’mi a clis densa — nu! Nu ’ţi voi spune
numele sëu pana nu me voi resbuna ! Acestea a fo3t
cuvintele sale. Alt nu ştiu nimic.
— Curios !.. curios lucru!., murmură regele că(}ăud
în cugetări.
In acel moment valetu apăru din nou auuuţănd Dl.
Comte Marco Carrino !
Cel intrat, înainta.
El saluta pe rege şi compania din jurul monarcliuluî.
La un scaun al regelui, Marco luă loc pe un scaun
la dreapta lui Cuniberti.
Acesta simţi, un fel de respingere nejustificată la
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apropierea comteluï.
Comtele Marco din parte-- privi pe principe, şi dacă
ar fi fost un observator ar fi zărit o trësaritura pe
muşchi obrasulut comteluï Carrino.
— Curios lucru ! murmură el in sine privind pe prin
cipe ’mî pare că am vacjut unde-va această figură !..
dar unde şi cănd, nu pot şti !..
Sosirea comteluï produse o tăcere adâncă în mica
societate.
v Dintre toţi, principele părea maî cugetător.
Kegele observă aceasta, şi cu un tonde o bună umoare, c]Lise :
— Eî la dracii principe, tot nu poţi uita pe acea
Iosefina.
Comtele Marco trasări din nou ; dar de astă-dată
figura sea devenise palidă.
— Şi mal ales acum, cănd v’aţî regăsit şi fiica !..
adăogă Garibaldi.
— Pe frumoasa Margareta...
Marco tresări.
Acum înţelese el, cine era omul care ’î se păruse
al cunoaşte.
Era sigur că nu se înşelase. Ştia că acela este
principele L. Cuniberti.
Acum înţelese dënsul dispariţiunea Margaretei.
Numai acum ştia ce se făcuse.
Acum era sigur că densa era la principele... la ta
tăl ei...
Or-căt de multă impresie făcu asupra sea, aucjirea
acestei convorbiri, cu toate acestea se stăpăni de a
nu se trăda prin ver un gest.
Eu un moment de tăcere.
Cel dintëï care întrerupse liniştea ce domnea fu regele.

.
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— Adevërat este coûte,—4*se adresăndu-se către
Marco—că comteleEarico nepotul D-vóstre a dispărut?.
Comtele tresări. — La toate ce aştepta numai la
aceasta nu.
Aceasta întrebare ’1 făcu mut pentru un moment;
dar cu toate acestea simţind că este aproape să se tră
deze cu o voce tremurăndă.
— Da ! sire !.. este adevërat.
— Şi n’aţî putut încă descoperi aceasta dispariţie ?
urmă regele.
— Toate încercările mele au fost zadarnice majestate !.. respunse Marco c’un suspin falş.
Principele Cuniberti era mirat la aucjul acestor cu
vinte.
El acum afla de despariţiunea aceluia, ce o dată ’Ï
măutuise viaţa.
Lui nu ’î venea a credea cea ce audea ; ’i se părea
peste putinţă...
Şi, cu toate acestea, eată că aşa era.
Nu era vis.. , nu era ilusie... Comtele, unchiul seu
spusese...
Cuvintele lui Marco produsese asupra sea, o atăt de
mare impresie, în căt pretestănd o mică indisposiţiune
şi ceru permisie de la rege şi plecă.
In acel moment orologiul sunănd unspre-(Jece ore,
regele trecu urmat de barbaţî cu cari ţinuse conver
saţie, în salonul cel mare de primire.
Era şi timpul.
De abeă intraseră în marele salon, şi valetul apăru
pe prag — şi anunţă :
— D-na Contesa de Tazleo şi Domnul marquis Ga
etano de Bianchi.
Persoanele cele anunţate intrară.
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II.

COMTESA DE TAZLEO
Hilda, coratesă de Tazleo, era o femeă aproape de
două-zeci şi cincT anT.
Figura sea încântătoare, obrasul rotund şi peliţa
oechişe ; părul seu negru ca abanosul care-I cădea în
bucle pe fruntea-î de regină ; ochii sei de asemenea
negrii, şi mica sa guriţă, care ori de căte ori suridea
lasă să se vadă două şiruri de mărgăritare maT albe
ca laptele ; fócea së reamintească pe vechile Gitane
al căror nume ’1 purta.
Fica a unoii sermanl negustori, care se îndeletni
ciseră prin munca manilor lor, avu norocul sé fie ve()uţă de comtele Tazleo la un concert muzical, unde
din întâmplare fortuna ’I adusese pe amendol.
Figura cea frumoasă a HildeT, ochii se! cel răpi
tori, guriţa sea care părea ca o roză deschisă cu care
se părea că cheamă la sărut, făcu pe cnmte de se îna
mora de dénsa. — El T propuse bogăţiile sale, luxul
cel mal mare, dar în deşert fu toate. Hilda le refusă,
Sermanul comte, era desperat de resistenţă ce întâl
nea. Nu scia ce va deveni... Credea că va muri de
durerere. Atunci încercă un alt mod. T propuse că
sătoria — şi o lună după acea Hilda deveui contesa
de Tazleo.
In momentul cănd facem cunoscinţa cu densa, Hil
da este văduvă de doi ani, avénd o avere de aproape
60,000 livre venit. — Gurile rele vorbesc mult în
comtul seu. — Ast-fel, — ele — (Jic că D-ţia Con
tesă nu cam respecteaza memoria soţulu seu; că este
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cam uşuratică ; şi că ’I place a fi adorată de elita
junilor din capitală. — Dar după veselia caracteris
tică ce se vede pe trăsurile figure! sale, lesue se póte înţelege că Hildeî, puţin ’I pasă de criticile cele
proastee ale lùraeï, si urmeacjă a se purta, după cum
’i dictează inima sa.
Dacă insisiăm in a spuue toate acestea care la pri
ma vedere se par de puţiuâ importantă o facen, pen
tru a intra în materie.
Contesa inainta către rege, şi se înclină ca semn
de salutare.
Regele întoarse salutul. — şi cu un gest o invită
a luă loc pe un fotoliu.
ßianchii de asemenea făcu salutul obişnuit şi luă
loc pe alt scaun.
Puţin cate puţin, salonul se umplu de invitaţi.
Aci vedeai toată noblimea Romei, tot luxul bogă
ţiilor lor desfaşurindu-se. Aci erau adunate cele maî
frumóse femei ale timpului, dănduşl fie care silinţa
prin arta lor, de a se întuneca una pe alta prin ma
gnificenţa şi prin luxurie.
Colo se vedea Marquis* C. inotănd într’o roche de
atlas roşe-pale, şi diamantele de pre peptul seu. schin
tea la lumina sutimilor de becuri, îutr’un mod feric.
Din cea laltă parte, contesa Tazleo întuneca prin
spiritul şi veselia el pe toate cele alte dame dîn prejurul sèü.
Bai baţi! o adorau.
Femeile ..., ah!... femeile o iuvidiau.
Şi cu toate acestea, trebue ca se recunoască în u~
namitate, că Hilda era de o mie ori mal presus de
căt dëusele, — că contasa Tazleo le întrecea»
La un semnai dat al marelui şambelan al curţel
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o muzică dulce începu a cănta ariile cele mai plă
cute.—
Dansul începu cu freuesie.
Dansul... Bucuria inimelor triste...
Dansul... Bucuria amoresaţilor !., speranţa lor !..
Aci tënerul avea timp coprizănd cu măna talia da
mei sale, de a-’i şopti cuvinte amoroase !.., ba încă
cei mal -ndrăzneţî furau cate un sărut de pe obrazul
companionel sale, pe când semanul soţ şedea împre
jurul unui mese jucând écarte sau vhist...
La o depărtare se vedea reuniţi regele împreună
cu fii, cu ducele de Aosta şi cu Humberto acela care
mal tarcjiu trebuia së devie regele Italiei.
Ce-va mal departe, pe acelaşi rând, era contesa de
Tazleo, refuzând së dansese avënd de pretext că o
mică migremă o reţine de a împărtăşi dorinţa cava
lerilor. Alături de sine era marquisă de C. care ca şi
contesa Hilda refuzase de a dansa.
Amftndouă convorbeau.
— Al amjit marquis’o, clâcea cu famaliritate Hilda
de un eveniment ce s’a întâmplat, de o stea luminósă ce a apărut' în capitala nostra?....
— Nu!
— El atunci te plăng sermană marquisă! urmă Hil
da cu un ton de compătimire, te plăng dacă nu ştii
nimic.
— Ce să ştiu ?... făcu cu impacienţă marquisa, ex
plicate !
— N’al au<}.it de sosirea unul om mare ?... a unul
om bogat ?...
Marquisa era mirată; cu toate aceste
;
— Pentru ce atâta paradă de sosirea unul om ?
— Pentru că nu este un om ca cei-alţî.

!
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— A/.. să vedem
I — Pentru că este dintr’o ţară depărtată.
— O fi din Patagonia? întrerupsemarquisa într’un
mod ironic.
— Ei marquisa, făcu Hilda, lasă glumele la o
parta.
— Ei bine, şi acel om ?...
— Acel om...
— De unde este ?...
— Este din India !...
— Din India ?... întrebă marquisa cu mirare.
— Da!... este un Nabab.
— Din India !... un Nabab !... urmă marquisa asu
pra căreia, aceste cuvinte, făcuse cea maî mare im
presie.
— Aşa este marquis», <]Ise Hilda văifănd impresia
figure! amicei sale, aşa este că nu este uu om oa ce!
alţi nabalul meu?...
— Intr’adever ?...
— Vom avea fericirea să-l şi vedem !...
— Şi cum acestea?...
— In modul cel mai simplu ...
— Nu înţeleg!..
— Nababul este invitat de Rege.
A !.„ făcu marquisă.
Convorbirea lor fu întreruptă de un valet caro aanunţa cu glas tare':
— Excelenţa sea Domnul Conte de Saint-Mallô,
principe de Buchara. i
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III.

NABABULU

Toate privirile se întoarseră în spre cel venit.
însuşi regele se scula de pe scaunul seu şi înaintă
a face onorurile cuvinite înaltului seu oaspe.
Cel anunţat salută cu graţie pe rând în dreapta şi
în stănga ; apoi se aşecjă pe un scaun ce însuşi rege
le ’I înaintase.
Toţi priveau cu respect pe noul venit, şi o tăcere
adăncă domnea prin împrejur.
Căntesa de Tazleo admira în sine pe nobilul străin.
Figura lui era imposante, măreaţa, pelea sea cea
oacheşă, perul cel negru, şi marea şi catefelată
barbă ’i da un tip adevărat oriental. Ochii se! um
briţi de nişte gene de care o cochetă ar fi geloasă,
lăsau a se vedea scănteele ce el aruncau, căt despre
îmbrocămintea sea era conformă cu locul unde se află.
Un pantalon de stofă cea mai fină, uă geletcă, un frac
şi o cravată albă complecta costumul seu.
Principele de Buchara, se areta, — în faţa lume!
nu după cum credeau unii, negru şi bucunoase
zat o a un Arap, şec}ănd turceşte şi fumând din nergheleaua sea, dar, sub aparenţa unul june cel mult
de două (}ecî ani, elegant, vesel, şi cu un cnvănt care
nu se deosebea nici de cum de cei alţi tineri nobili
din jurul, de căt numai prin nume;. care singur are
ta origina sa.
Contesa de Tazleo, nu înceta de a privi pe junele
Nabab.
} \
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Era plăcere şi mulţumire tot de o dată în privirea
sea.
Densa, regina frumuseţe!, regina balululu! se sim
ţea tremurăndă zărind trăsurile cele nobile ale tână
rului prinţ, Simţea inima sa bătând cu violenţă, sim
ţea un fel de moliciune prin tot corpul seu, de care
chiar densa singură nu ’şi putea da seam a.
— Curios lncru!.. ’şî (]dcea densa — Ce poate fi?
si se sculă.
O mulţime de îutrebărî erau făcute prin cepei uî [de
Buchara de către Rege şi de către ducele Aosta, în
privinţa ţăreî sale; ast-fel că sermanul june nu putu
să mulţumească pe toţi de o dată. Hilda se aprindea
mai mult ascultând verva cea demnă de orator a comteluï de Saint-Mallô, simţea ca o reverie dulce. Era
sigură că omul ce avea în faţă sea avea cunoştinţă
de toate lucrurile. Cuvintele Iu! ’i arătau acesta. —
Totul arătă de la prima vedere pe principele de Bu
chara ca adevăratul nobil, ca adeveratul gentelom.
Dar cea ce producea o mal mare mirare în auditor
era modul uşor de exprimare ce poseda prinţul,— Or
cine ar fi jurat, — după pronunţarea sa corectă —
că are în faţa luî un compatriot, un Italian; ear nu
un barbar... un Indian...
Tocmai începuse a descrie voiagiul seu, spunea deficultaţile ce întimpinase pe ocean, cum nava sea că
zuse în măinele unor piraţi din mijlocul cărora scă
pase ca prin minune prin a jutom unul sclav al sëu,
când contele Marco Carino veni şi dănsul, atras fiind
de mulţimea care părăsise dansul şi se grupase pen
tru a privi pe străin,
Dar, de abea au<Ji timbrul voce! principelui şi tre
sări. T-se părea că mai aurise acea voce. \I-3e părea
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că nu-î este necunoscută. Dar unde şi cănd ?.. nu
ştia !.. spre a se asigura se uita la figura lui dar acesta nu-I arëta nimic. Figura ’I era streină. N’o mal
văzuse, şi cu toate acestea, vocea M era cunoscută !..
Principele Indian zări apropierea comteluî Marco,
şi de ar fi fost un observator, de sigur ea ar fi vătjut
pe fruntea sea apărând un nor întunecos.
Marco nu inceta de a privi pe nobilul strëin.
Principele de Buchara vëdu aceasta.
— Domnule comte, clise el cu un surîs care se pu
tea lua ca ironic, dupé cum me priviţi, se pare că
mê cunoaşteţi ?..
Marco tresări, şi deveui palid zărind acel surîs.
— A !.. nu exeîenţă!. respunnse el cu toate acestea.
— Curios lucru ! făcu Indianul cu neîncredere, cu
rios 'mi pai e că ine înşel ?..
De cănd voeagez, si de când ’uit aduc aminte, urmă
el după o paosă, nu ştiu dacă au» greşit var o dată
în cea ce am susţinut
— Aţi voiag^at dar mult? întrebă regele.
— Da! foarte mult sire! respunse principele.
— Şi natural, că trebue să sciţi cate-va istorioare
şi obiceiuri ale popoarelor pe unde aţi fost?., urmă
comtesa Hilda, care de eăte-va minute ascultase la
cuvintele schimbate între Indian şi comtele Marco.
— Atăt de mult d-na Comtesa, respunse comtele de
Saint-Mallo, în cat un scriitor ar putea se scrie mal
mult ca doué 4eoî de volume.
— Am fi curicşT, (jise regele, de a au(ji şi noT o
mică parte dintr’ensele.
— Dorinţa vóstra, Majestate pentru mine e ordin.
— Nu iubite principe întrerupsâ regele, nu! nu e
ordin cea ce îţi fac ci o rugă. .
II
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— Bunătatea voastră Sire, (}ise Indianul înclinănduse cu un suris—„Mă voi supune dorinţei Majestăţeî
Voastre.
Toţi luară căte o posiţiune mal comodă, şi aşteptau
cu impacienţă ca junele principe se se ţină de promi
siune.
Hilda se aşecjă pe un fotoliu în faţa Nababului, şi
tresârindă de emotiuue privea pe omul, a căruia fi
gura şi voce numai, fusese în de ajuu3 de al captiva
inima.
In momentul acela veni din camera de joc o nouă
grupă de barbaţl între care era şi marquisul Gaetano
Bianchi.
— Sire, urmă principele de Buchara, me supun do
rinţei Majestăţeî voastre, dar trebue să sciţi, că is
toria ce vă voi povesti-o este îngrozitoare.,. Se pare
că. este peste putinţa omenească ; se pare că este de
necrezut ; şi cu toate acestea Majestate, ea este ade
vărată...
— Ne îngrozeşti principe cu asemenea cuvinte! c}ise
regele.
— Ertare Majestate ! nu fac de cat vă priviu !..
— El aide romancierule, fiu al ţărel matasurilor
povesteşte-ne istoria ta cu fantasme şi strigoi...
Nababul la aceste cuvinte, surîse într’un mod trist.
— A Sire ! (Ji3e eh de ’ml perinite-ţl, ve voi spune
că Majestatea voastră se Inşală. Istoria ce vă voi nara
nu este din categoria aceasta. Ea este cu .mult mal
îngrozitoare. Eaoe pe or-cine să creadă că sunt fabule.
Intr’ănsa se vede răutatea iui mei omeneşti, dorinţa li
nul miserabil de a răpi... dorinţa de a poseda a\ir.,
La aceste cuvinte, şi încă de la început Marquisul
Bianchi tresări. Causa era că auejise timbrul voce!
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principelui Buchara. ’I se părea—ca şi lut Marco —
că mat aucjise o (lată acea voce, dar cea cenu-şi putu
reaminti era împrejurarea unde o mai aucjise.
Se întreba în zadar, cine putea fi acest om a că
reia figură ’i se părea necunoscuta. Şi cu toate aces
tea, presimţea că acest om ’i era inimic. Presimţea
că va fi o luptă între el şi principele de Buchâră...
Domnule principe, aşteptăm promisiunea D-voastră,
cjise Hilda cu neastâmpăr, văcjănd că coratele de Saint
Málló tăcuse. *
— Gata pentru a vë servi graţioasă D-nă comtesa
cjise principele înclinăndu-se cu un surîs.
Fu un moment de tăcere, în care principele se pă
rea că ’şi recheamă memoria, — în fiue începu în mo
dul următor :
— Sunt acum duot ani.
Eram la Curtea Franţiel. Duceam o viaţă plăcută
nelipsindu-mî nimic în metropolea lumeî civilisate.
Acolo, ca şi aci, ca şi pretutindeni, dacă al banî
poţi avea totul... a!., ce cjic eu?., un singur lucru
poaţe să lipsească dacă ast-fel voeşte destinul, acest
lucru este fericirea!., e fortuna!...
In prima <Ji a sosirei mele în labirintul modern fă
cui cunoscinţă unuî june Frances anume Euric.
— Am uitat a vë spune că Enrico avea titlul de
nobleţă! era vicomte.
In aceeaşi (}i, noul meu amic, me presinta familiei
sale compusă dintr’un singur bătrân, de tatăl sëu..
Comtele tatăl seu, putea să aibă şasa ijeci ani.
Era un bătrân -venerabil, ce *şl iubea fiul pană la
idolatrie.
In timpul, căt stătui în Paris putui să cunosc că
Enric merita iubirea tatălui sëu ; dar să viu la subiect.

1
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Trecuse două saű treï <}ile de la sosirea mea in
capitala Eranţieî.
Intr’uua din (}ile me aflam la Enric.
— Acolo se afla un barbat puţin cam în etate în
preuuă cu o jună fată. Enric me preseuta lor. Sur
prins, aucjiu că bătrânul era unchiul seu. ear juna
copilă era vara «ea. Mé surprinse c).'c, cănd nucliu pe
amicul meu spunăndu-mî că acel bátrán e frate cu
tatăl sëû. Me surprinse, o repet, căcT era o mare deosebire între tatăl lui Enrico între care acela ini’l presiutase ca unchiu.
Pe cănd pe figura tatălui Enric era bunătatea s ufletului, mărinimia si francheţa ; pe aeea a fratelui
séu din contra, erau imprimate reutatea micşori mea
şi viclenia.
Un moment rămăsei mut de uimire în faţa celor
două contrastul*! atăt de deosebite, dar simţind c ■ era
să me trădez 'mi recăpătai liniştea obişnuită, dicăr.du-rnl îu mine, că se poate prea bine, ca aparenţa să
înşele..
Dar straniu lucru; în acel moment ’mi păru a ve
dea schinteănd o lumină sinestră în ochii unchiului
lui Enrico.
U’am putut uita nici o dată acea lumină.
’Ml păi ea prevestitoare de nenorrcire. ’Mi parca că
o nefericire bate la uşa amicului meu; dar nu (Jisei
nimic de această presimţire lui Enric, ei ine decisei
de a veghea din depărtare, — fără ca dénsul să aibăcunoştinţă de fapta mea.
In timp de o sgptămănă statul nemişcat în fie-eare
seară în faţa porţol palatului iul Euric. fură ca ni
mic să se întâmple.
„Mulţumeam creatorului Î11 mine, că mé înşelasem
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asupra instinctului meu, şi më decisei së întrerup ve
gherea mea pentru căt-va timp.
Trecuse doua (Jile de când lipseam de la postu pe
care eu cu propria mea voinţă, mi*l creasem, şi tot
atătea de când nu văzusem peEnric; cănd în dimin4ţa
(Jilei a t eia, servitorii meu apare ’şi anunţa pe ami
cul meu.
Enrico intră.
Dar de abea apăruse, şi nu-mi putui ţine un ţipăt
de groază...
Enrico purta doliu.
— „Dar ce este pentru D-c}eu ? strigai eu cu spai
mă ce s’a întâmplat?...
Enrico nu-mi response, ci dete din cap cu tristeţă
pe cănd di.» ochi sei mari negrii văijui alunecând
două lacrimi.
După privirea sea cea tristă, după lacrimele sale,
.şi după costumul seu prevestitor de nenorocire şi du
rere, înţelesei cea ce densul în suferinţa sa nu-mi pu
tuse să 'mi spună, înţelesei
căsermanul remusese
orfan, că nu mai avea pe nimerii ; că perduse pe ta
tăl sëu !...
— rDar cănd?... şi cum?,., më întrebam eu îu
mine.
Enric înţelese cugetul meu, şi cu o voce tristă *mi

<Jise :
— „Ascultă prietene; iubesc pe verişoara mea....
— „Më decisei să o cer unchiului meu de soţie
„spre nefericirea me alesei chiar acea <Jii în. care
„sermanul meu părinte a fost jertfa unul assasinat."
La aceste cuvinte tresării.
— „Assasinat!.’.. strigai eu, <|icî că tatăl teü a
.fost assasinat?...
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— „Da ! respunse Enrico neobservănd aprinderea
mea, da şi încă în modul cel maî infam.
Mal întăî nu înţelesei cuvinte sale, şi aşteptai ca
dénsul să se explice'
— „Ascultă — urmă el după un moment de tăce
re, mô dusesem după cum ţiîarn spus së cer măna
verişoareî mele, dar o! nefericire, când me în torséi acasă găsii pe părintele meü scăldat în sungele seu...
La aceste cuvinte ale principelui de Buchara un
murmur de spaimă se ridică în prejurul seu.
Comtele Marco şi Marquisnl Biauchî pali4> si ase
menea unor cadavre, staii nemişcaţi, ascultând la cea
povestire ce se părea a-I îngrozi.
însuşi regele părea mişcat, şi da o mare atenţiune
lă povestirea junelui prinţ.
— Ei bine principe, (Jîse dënsu, nu s’a descoperit
ucigaşul ?...
Uu zămb*t trist apăru la aceste cuvinte pe palidele
buze ale prinţului de Buchara.
— Dumne4eu nu eartă Maj^state nici o dată pe
culpabil, 4ise el cu o voce care făcu pe eomtele Marco
să tresară; dreptatea sea de şi întănjie, căte o dată;,
dar densa tot soşeştel...
— Principe, respundeml lă întrebare, căci iţi măr
turisesc că cuvintele D-tale nu explică nimic sau cel
puţin eu nu înţeleg.
— Ertare Sire !... O cugetare tristă m’a întrerupt
din povestire ; mè voi grăbi a reintra in subiectu...
După un moment urmă.
— Enric povestindumî acesta era palid.
Din ochii sei curgea lacrimi. Era desperat.
Dar de odată expresfunea figure! sale se schimba.
Din tristă deveni ameninţitoare.
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Privirea ochilor din melancolică îngrozitoare.
Ear buzele sale făcură un jurămănt de resb.unare.
— Da !... el jură se nu-î fie permis a avea nici o
plăcere, nici o dorinţă până nu va găsi pe ucigaşul
tatulul seu ... pănă nu va resbuna pe părintele seu !.
La aceste cuvinte comtele Marco se apropiase de
fotoliu spre a nu cădea ; ear Bianchi din palid de
veni vânăt.
— In zadar am incercat al linişti, urmă prinţu
după o pausă scurtă — In zadar ’mî am dat silinţe»
le spre al măngăea !. . Enric era inconsolabil.
Atunci o lumiuă se făcu în spiritul meu. — 'Mî
adusei aminte că fără voea mea. de fratele comteluî
mort; şi lucru straniu o cugetare îngrozitoare ’ml veni.
— Dacă ar îl densul ucigaşul tatălui lui Enrico ?
’mî pliceam eu.
— Da ! repetam eü în mine, tot ce se poate ! . Fi
gura lui ’1 arată demn de acesta !..
— „Şi apoi, gândii eu, acea privire de fiară selbatică... acea privire de răpitoare...
— intr’o secundă ’mi se présenta în spiritul meü,
înfăţişarea unchiului lui Enric, şi ’ml păru a autji o
voce intimă (}iuăndu-ml : Nu!,., nu!.. Nu te înşeli!,,
acesta e ucigaşul!... acesta e criminalul!.,.
Cu tote că avem mal mult de căt bănuială contra
unchiului amicului meu; cu toate că conştinţa mea
nu mé mustra câtuşi de puţin cugetând la această
ideă dar cu toate acestea nu spusei nimic din bănu*
elile mele lui Enrieo ; şi më decisei a lucra şi a cer
ceta singur, spre a më asigura dacă presupunerea
mea era justă.

•

168 —

IV
URMAREA POVESTIRE! PRCIPELUI DE
BUCHÂRA

— Trecuse o septămănă de la această dată, urmă
principele de Buchara după un momeutde tăcere, făiă
ca să pot descoperii ceva.
Cănd în dimineaţa c}ilel- a opta Enric intra neanun
ţat de nimen în cabinetul meu.
— Eram surprins de acesta visită .neaşteptată,
înţelesei că ceva extraordinar trebue sa se fie în
tămplat, şi aşteptam cu iupacientă ca Enric să se ex
plice. Enrico îmi satisfâcu curiositate şi ’mi (]i3e •
— Am găsit pe ucigaşul tatălui meu !. .
La aceste cuvinte tresărit şi uu-mî putui ţine un
gest de mirare.
întrebaiu eu neputănd
i — „Cum ?... în ce mod
4ice alte cuvinte în primul moment.
— „In modul cel mal simplu, 'mi respunse Euric.
„Şedeam în camera mea, adâncit în cugetări, când
de o dată un valet apare cu o scrisoare.
„Deschid epistola.
„Era de la vara mea.
„Densa prin acea scrisoare mă în vită a më duce .
la moment la dënsa, anun{ëndu-më ca are a-mî des
coperi un secret.
— „Ei bine?., şi acel secret?.. întrebaiu eu va4ënd că Enric hésita.
— „Acel secret, respuns Enric, e că comtele un-
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chiul ineu este ucigaşul !...
— Cu toate că eram sigur de acesta, dar totuşi
më îngrozii la aceste cuvinte, şi më întrebam de este
posibil una ca acesta.
Un moment reraăseî înmărmurit.
Enric înţelese mirarea mea şi cu o voce plină de
durere 'ml dice aceste cuvinte.
— „Amice, înţeleg durerea şi necredinţa ta dar,
totuşi aceste sunt adevărate. Margaretă ’mi a jurat
că a aiuj.it pe miserabilul mărturisănduşl crima comi
să, unui alt criminal de felul seű.
Ea a aiuj.it cuvintele aceluia ceîl credea de tatăl
seű.
Toţi aucjitorî erau în mirare la aiujul acestor cu
vinte.
Marco devenea palid de groază.
— Cine poate fl acest óm? se întrebă el privind pe
principe; cine poate H dënsul care spune propria mea
istorie... Şi apoi, urmă el în sine, lucru, curios, vócea sea ’ml este cunoscută ... ’mi pare că ara mal
audit-o unde-va... dar unde?.. Cănd ?... Cum?.., Ah!
da?ă ar fi el ?... dar nu !... Nu më înşel !... El este.,
este vocea lui!.. Este Enrico!... sunt perdut !... sunt
perdut !.. Dënsul va fi fără milă.
El më va demasca !... ’Şi va relua drepturile sale !
Şi comtele Marco, (Jicănd aceste cuvinte era îngrozi
tor la vedere, faţa sea devenise de o paliditate cada
verică, privirea ochilor scănteetoare, ear buzele sale
livide tremurau ca agitate do friguri.
Norocire pentru dënsul, că cele din urmă cuvinte
ale principelui de Buchara pusese în mirare pe au
ditor, căci alt-fel de sigur că s’ar fi tradat dacă ci
ne-va ar fi zărit lividitatea figureV sale.
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Şi ce sfârşit a avut această istorie ? întreba regele.
— Sfârşitul a fost Sire, respunse principele de Bu
chara, că acel miserabil, după ce s’a încercat să ucidă şi pe fiu, după cum a ucis pe tată, a plătit, cri
mele sale, dorinţa de a răpi aur, prin înfierarea sea
vecînică, prin acea că, a fost închis la Toulon pe
viaţă.
Comtele Marco tresări din nou.
El înţelese că principele de Buchâra facea alusiu’
ne la dănsul.
Înţelese că el povestea, că va fi închis.
Densul se înfioră la această idea.
Un moment se gândi la fugă. Dar ’şl dise că prin
acesta ar fi deşteptat bănuieli cui-va, şi se decise se
aştepte la întâmplare sfârşitul.
— Dar cu Margareta cum a renias? Obiectă Hilda
voind a afla şi cele din urmă amănunte.
— O d-nă contesă (}ise principele cu densa e cu
totul alt-ceva ; ea acum se află în braţele adevăra
tului seü părinte !...
— Cum ?... ce fel ?... explicate principe !... Nu mat
înţelegem nimic din această Halima cj.iseră toţi într’
un cor.
Principele de Buchâra surise la aceste cuvinte.
— Cea ce credeţi de imposibil, 4lse densul se ex
plică în căte-va cuvinte,
— Şi cum acesta ? întrebă regele.
— Foarte simplu Majestate ! Margareta fusese ră
pită, — cu care scop nu se ştie — de la tatăl său
îucă de cănd era de două luni.
Bianchi nu mal puţin era în mirare autfind aceste
cuvinte, care ’i se părea că se apropie de istoria lor.
Dănsu era sigur că între Enrico şi intre principe-

;

h

— n* —

l

le de Buchara trebuea sa fie ceva, ca o legătura. El
se înfiora la ideă cà principele s’ar fi constituit, de
reebunàtorul lui Enrico. Eia sigur că această istorie
nu era inventată. El era sigur că Principele deBuchftla făcea alusiune la denşil.
Povestea principelui pic dusese o mare sencjaţie în
auzitor.
— Koiocire pent iu noi, că in capitala noastră nu
se găseşte asemenea monştrii, dise Hilda.
— Da! da V apiubaiä căte-\a dame, asemenea cri
minali nu se poate să se afle în Italie.
La aceste cuvinte, principele surise Intr’un mod
mistei ic s.
— ’Ml peimiteţî d-nă contesa, clise el adresăudu
se către. Hilda, a vë spune că vô înşelaţi?...
— Ce fel ?...
— Ce clici?..,
— Adevărul ?...
— Explicăte...
— Chiar aci, int ie r.oi, în mijlocul nostru se afla
un misertbil de felul aceluia din naraţiunea ce v’am
făcut.
— Principe — cjiseră căte-va dame, cuvintele vóstre ne îngrozesc.
— H’aveţi a vë teme doamnele mele, de este ver
o perse ană căruea el doieste leul, de este cine-^a pe
care densul urăşte acela sunt eu !..
- D-ta ! (?) ...
— Da !.. eu !...
— Atunci n’aveţî de a <}ice de căt un singur cuvënt şi el va fl arestat/..
Marco se susţinu să nu iadă; «ar Bienchi deven

palid.
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— Dacă ne ar descoperi ? cugetau eî, dacă ne ar
desmasca?.
Atunci am fi perduţî, fără nicT o
scapare!,. şi dânşii aşteptau cu impacienţă acel cu
vânt eşit din gura principelui care trebuea să decidă
soarta lor.
— Ei bine principe ? (J-ise regele vânând că acesta
nu dase nici un respuns la întrebarea făcută — ce
faci ?..
— Nu voi (}ice acel cuvent Sire !
Marco şi Biancbi respirară mai liber. Eraű scapaţî;
cel puţin pentru un moment.
— Şi de ce ? întrebară toţi într'nn cor? nu spuseşî
D-ta că acei om te urăşte ?.. nu spuseşi că voeşte
moartea D-tale ?..
— Da!..
— Atunci nu înţeleg h esi tarea D-tale! observă re
gele.
— Dacă fac aceasta Sire, este pentru că n'a venit
<}iua acea; este pentru că ora na sunat încă!..
— Eşti un om curios de tot ! objectă regele.
— Vai nu Sire ! Nu sunt de căt nn simplu muri
tor, care nu voeşte a fi sper jur.
Intre acestea, ora fiind înaintată; Jsi lumina (}.ileî
începând a se zări la orizont, invitaţi începură a se
retrage.
Principile de Buchara plecă şi dânsul, după ce *şî
luă noapte bună de la rege şi de la Garibaldi.
Assemenea se retrase şi comtele Marco cu Marqui8ul de Biancbi cu totul tulburat de cea ce li se întâm
plase, îndreptăndu-se către palatul comtelui Carrino.
Peste căte-va minute palatul regal se goli.
Luminele se stinseră.
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Totï invitaţii plecaseră.
Şi în locul musicel, o linişte adăucă domnea.

V.

i

CONVORBIREA

Comtele Marco şi Marquisul de Bianchi eşind, din
palatul regal, am spus că se îndreptau către locuinţa
celui dintei.
Distanţa de la palatul regal până la castelul comteluî Carrino, nu era atât de mare.
Pentru ca să ajungă la locuinţa sea, plecând de la
palatul regal, le trebuea cel mult cinci spre c}ece mi
nute.
Aroendoi parcura drumul cu iuţeală.
Figurile lor erau valide mersul şovăitor; se îm
pleticeau la fie care pas întocmai ca nişte adoratori
ai cjeuluî Baehus.
Buzele lor şopteau cuvinte abea înţelese.
— Da ! cjicea. Marco vorbind ca in sine ; da nu
ni’ain înseiat... era Enrico!.. El ’şl a luat acest.nu
me pentru a se ascunde până acum...
Sunt sigur, — continuă el de astă data mai tare
— sunt. sigur că el 'şi va resbuna grozav îu contra
mea... Da !.• privirea lut Enric era batjocoritoare, cu.
vintele lui care mè loveaü în inimă, întocmai ca vér
tül unor săgeţi1 ascuţite, me face se cred aceasta., şi
resbunarea lui, va fi cu atăt mai crudă pentru mine,
căci dënsul nu va lovi numai corpul, ci şi ambiţia,
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averea mea... Cuvinteln lui 'ml a prevestit această
nenorocire care me va lovi...
— Totul este dar perdut ! urmă el după o paosă
scurtă, totul !*.
Aceste din urmă cuvinte fură auiţite de Bianohi,
care păruse ca ameţit pentru căte-va minute.
— Ce lucru (Jicî că este perdut ? întrebă el Marco
tresări ca şi un om revenit dintr’o letargie.
— Aici ai fost? întrebă el.
— Da!., dar respunde-mi la întrebare.
— La care ?
— La acea ce a nfcscut cuvintele D-tale !
— Nu ’mi aduc aminte.
Marco cjicănd aceste cuvinte, spunea purul adevăr
Spiritul său fusese atât de turburat de cea ce ’i se
întâmplase în acea seară la palatul regal ; în căt
pentru un moment el uită propria lui cugetare.
— 'Ţi voi reaminti eu ! (J.ise Bianchi respumjănd la
cele din urmă cuvinte ale combéiul Carrino — <}iceaî
că totul este perdut...
— Ah, da!,, ’ml reamintesc acum !.. ai avut drep
tate... sunt un nebun !.. uitasem...
— Esplicăte ce voeştl să dicî ?..
— Voesc să ijic că suntem în pericol, response com
tele Marco; voesc să (].ie că o mare nenorocire ne ameninţă ; voesc să (}ic, că Enrico, inimicul nostru co
mun este în viaţă..
Trăsnetele cerului de ar fi cătjut în acel moment
la picioarele lui Bianchi, de sigur că n’ar fi produs
un efect mal mare, de căt aceste cuvinte.
— Ce cjicî ?.. întrebă el cu o voce plină de groază ;
ce vorbeşti ?..
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— Adevărul marquise !., Enrico trăeşte... trăeşte ca
se-şî resbuneJ.
— Dar bine comte, eşti nebun ? cine 'ţi a spus tote
aceste nimicuri ?..
— Vai
aşi voi se fiu ast-fel !... Me întreb chiar
dacă nu sunt jucăria ver-unul vis J,.* dar nu !... nu acesta este adeverat... Este cruda realitate !.,
— Dar explicate pentru numele demonului unde '1
aï vecjut ?...
— Me îutrebî unde ’I am vătjut ?... aşa dar tu nu
sei nimic?... Nu-ţl reaminteşti nimic? întrebă Marco
cu c voce tremurăudă la al căruia timbru Biancki
tresări,
— Nu, <}ise el.
— N’aî ghicit nimic ?
— 'Ţi am spus că nu ! ..
— Atunci te plâng sermane !... te plâng căci nu
scii soarta ce ne aşteaptă pe amândoi.
— Dar ]>e coarnele lui Belzebut, explicăte odată
ca să te înţeleg, strigă Bianchi plictisit de această
convorbire de care nu înţelegea nimic.
— Aï vë(}ut pe principele de Buchara ? îutrebă de
o dată Marco.
— Da !...
— Ei bine, n’aî înţeles cine se ascunde sub acel
nume ?.
— ’Ţi mărtuisesc că nu !
— Atunci ’ţi voiu spune eu, ascultă.
— Ascult,
— Principele de Buchara şi cu Enrico, uu sunt de
căt una şi aceaşî persoană...
Marquisul dete din umeri într’un mod neîncrezător.
— Nu cre<}î ?... îutrebă Marco văzând gestul ami-
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culuî seu, nu erecţi, dar ce ’ţî spun e ade vérül. —
Vocea sea m’a asigurat de aceasta A. Cuvintele lui
deşteptat din bănuiala ce o aveam !.. Figura sea am
recunoscut’o în cele din urmă cu toate că este greu
pentru un ochiu neexersat de a descoperi pe acela care
se ascunde sub acea barbă neagră şi catifelată.
Coratele Marco tăcu.
Marquisul Bianchi, cugeta la cuvintele cumpliceluî
sëu, şi se întreba dacă e posibil a fi, cea ce aurise
Trebue însă să mărturisim, că dënsul cu toate că
nu credea cuvintele luî Marco; dar totuşi era sigur,
că între principele de Buchara si Enrico era un-le
gământ.
Sub impresia acestor cuvinte el dise :
— Cea ce ’mî spui comte este peste putinţă. Tu
ştii prea bine că Enrico este mort...
— Da!., dar acea dispariţie din pădure.
— Acea nu probea4ă nimic. Natural că am fost
mistificaţi de cine-va.
— Şi de cine !..
— Spre esem piu de«..
— Do cine?..
— De fantomă...
Comtele se imfioră.
— Dar să lăsăm, aceasta enigmă de deslegat pen
tru altă-dată, 4,ăe Bianchi după un moment de tăcere,
şi să revenim la alt subiect.
Vorbind ast-fel, el făcuse cam jumëtate din drumul
ce mal aveau a parcuraLuna aasemeuea unei reginT, se preumbla printre
miliardele de stele, şi părea că un martor nevë4«t la
convorbirea celor duoî complici.
— Ascultă Maro. , — urmă Bianchi, sunt aproape
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trei Inni de cănd al inventat acea fabulă cu Harga«
ta. Contele tresări,
— Ce voestî să zici întrebă el.
— Voesc să c]ic că nu cred, cele spuse în privinţa
Margaretei.
— Explicate căci îţi mărturisesc că nu înţeleg.
— Vei înţelege îndată, ascultă: ’ţi aduci aminte
că în acea noapte în care am ucis pe Enrico, ne am
întors la locuinţa ta ?
— Da!
— 'Ti mal reaminteşti că mi-ai présentât o epistolă
pe care al găsit-o — 4lcea* — î*1 camera Margare
tei, prin care areta că a fugit?...
— Acestea sunt adeverate !...
— Ei bine, eu nu cred nimic din toate acestea...
— Ce înţelegi cu acestea cuvinte ?.
— înţeleg că toate n’au fost de căt o fabulă voesc să clic că comedia cu scrisoarea n’a fost, de cât
improvisată de tine; că Margareta e ascunsă spre a
nu te ţine de angajament.
— ’Ţi jur Gaetano, t}18e Marco c'un ton care puse
în mirare pe Bianchi, că cea ce stil este adevărul...
— Aci, nu sunt de nici un folos jurămintele. Sau
spunem! unde al retras pe Margareta, sau în caşul
contrariu mă voi duce se reclam dreptul meu în pu
terea semnăturel tale.
Marco deveni palid la aceste cuvinte.
El *şî reaminti de acel inscris pe care îi dâse. —
Era perdut. — Nu era nici un mijloc de scapare
Cei puţin pentru un moment. — Spiritul seu fusese
atăt de ameţit prin peripeţiile celor întâmplate.la pa
latul regal; în căt dănsul nu’şl reamintea că desco
perise prin cuvintele principelui de Cuniberti, retra12

-.78gerea Margaretei. — El uitase unde se alla dansa.
Şi acum, eată cä o nouă nenorocire ’1 ameninţa. Cu
noştea pe Bianchi. La generositatea lui, nu se aştepta
cătuşî de puţin.
Un moment dënsul stătu gânditor.
Părea că ’şi recheamă memoria.
De o dată, 0 lumină străluci în ochii seî.
— Sunt scapat!.* şopti el abea audibil, am găsit!.,
am găsit !...
Or cat de încet, pronunţase Marco aceste suviute,
cu toatea acesta urechea cea fină a lui Biauchi le

au(Ji.
—
—
—
—

Ce zici? întrebă el.
Die că sunt scăpat.
In ce mod !...
In modul cel mai simplu..
Nu înţeleg !..
— Am găsit cea ce voeai së afli.
— Ai găsit ce ?...
— Retragerea Margaretei !...
Dacă ar ti fost lumină, un zămbet de bucurie, s’ar
fi vë(}ut fluturând pe buzele lui Bianchi.
— In fine !... şopti el, în fine o voi poseda !...
Acest miserabil, această fiinţă selbatică, această
fiinţă bestială, tot nu putuse înfrăna neînfrănata sea
pasiune pentru Margareta. Fusese în de ajuns vederea
acelei june fecioare, ca se aprinde într'ënsul toate
simţurele sale...
■
Şi acum, eata că va afla unde së găsesce...
In fine ’i va fi permis a o avea... a o poseda...
Aceasta eraü cugetările sale. •
Aceasta era dorinţa sea.
Un moment, dënsul stetu gânditor sub această idea
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de care era mulţumit.
Dar de o dată el 'şl reaminti că încă nu ştie unde
se află.
— Vorbeşte Conte, dise el spunemt unde o voi găsi?
— La tatăl său.
— Dar cine e acesta...
— Principele Cuniberti.
— Unde ? întrebă Biauchi crecjănd că ii’auzise bine.
— La părintele seu, la principele Ludvigo Cum
ber ti.
— Aşa dar, tot nu m’aî înşelat?...
— O vetjl prea bine !...
•— Şi cine mă asigura despre cea ce’mî spui ?...
— Iscălitura mea care o ai la mană.
— Ai dreptate !,... uitasem..
Vorbind ast-fel, ajunseră în dreptul palatului lut
Marco.
Biauchi se despărţi de comte, şoptindu-I aceste cu
vinte.
— Vei aucli în curând de mine!,..
— Ce voe.ştî a înţelege prin aceste cuvinte ?
— înţeleg, că voi poseda pe Margareta, <jise Biauchi; şi densul se depărta îu spre- locuinţa sea, pe
cănd Marco intră în palatul seu...

VI.
O NARAŢIUNE TRISTĂ

Intr’un mic sătuc din preajma Romei sa găseau
doue sau trei cărciumî, unde veneau muncitorii de
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petreceau în faţa a doué saü a mat multor sticle dei*
yin, şi povestindu-şl între dânşi câte o întâmplare.
Cea mal vestită pe timpul cftnd se petrece aceasta,
istorie era cârciuma „la Napoleon Bonaparte u
Să ne oprim puţin pentru a descri această casă.—
In privinţa formei era rectangliiulară. Unul din ca—
patăele sale era mal larg ca cele alte- Capătul scă?rei, care făcea a comunica prăvălia cu catul de sus,.
- 'şl trăgea lumina din partea această. Aci şedea de obiceiu băutorii cel ameţiţi. Partea cea altă, era în
conjurată pentru fumători, — dincolo de balustradă,,
priveau curioşii. Orchestra, compusa diut’o vioră ve
che, o trombonă aproape ruginită şi un flaut unsuros
din cauza vechimel sale, eraú puse pe o estradă.
Intr’un colţ al acestei săli; într’una din filele Iul.
Martie, cam pe la a.nea<Jă, doi omeni şedeau împre
jurul unei mese, şi tot vorbind se uitau la diferitele
perechi, care se plimbau aşteptând so înceapă jocul.
Pe masa lor. se vedea mal multe sticle aprópe gólé
Una din aceste persóne, era un bătrăn de şase <}ock
ani. Se numea Rinaldo, şi era stăpânul acestei câr
ciumi. Cel-alt areta ceva mal tënàr ca companionul»
sëu, şi se numea Diego.
Pe trăsurile feţei celui dintăl, se vedea tipărită ur
ma unei adăncî tristeţe,
Era ca şi cum o mare nenorocire ’1 ar fi lovit.
Figura sea altă-dată veselă şi glumeaţă, acum era»,
de o paliditate extremă.
Diego na mal puţiu părea mirat de causa tristeţe!’
a companionului sëu, şi vë(]£nd că Rinaldo nu se es—
plică se decise a-1 întreba.
— Ascultă prietene, — (Jise dënsul ; dar veselă şiiv
frumoasa ta fiică Gilda nu o vëd?.. unde este?
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La aceste cuvinte figura bStrănuluT se întunecă şi
'am greu.aftat scăpa din peptul sëu.
— Aşi voi să o vëd! urmă Diago neobservănd efec
tul ce produsese cuvintele sale asupra lui Rinaldo.
— Gilda?*. Gilda nu mal este!., exlamă în fine bă
trânul cu o voce înecată în suspine.
— Ce fel nu mal este ? întrebă Diego mirat de respunsul lui Rinaldo; oare a plecat unde-va.!..
Batrăuul surîse şi cletina din cap jîutr’un mod a- •
'firmy a tiv.
— Da ; cţise el, a plecat pentru tot-d'auna.
Nu o voi mal vedea nici o dată.
— Pe viul Dumnezeu, moş Gabrielo, exlama de o
•dată Diego, nu mal înţeleg nimic; nu care cum-va
fiica D-tale a...
Bătrânul înţelese, cea ce Diego voea a <}ice.
— Da! (fise el cu o voce tristă; fiica mei a mu
rit jertfe unul nobil, unui seguior mare, marquisulul
Biancliî ; dar më jur că o voi resbuna ; şi ochii lui
Rinaldo cari păreau cu totul stinşi, de o dată schinteară de mânie.
Aceste cuvinte puseră pe Diego într’o ast-fel’de mi
rare în cătnu putu a articula un singur cuvëntmacar.
— Bunul meü prieten, începu Rinaldo 'ţi voi spu
ne trista întëmplare a fiicei mele; şi vel vedea de
:am sau nu dreptate a fi ast-fel de trist.
„Sunt aproape trei luni, urmă ei, de când nenoi ocirea începu a më lovi. De căt-va timp Gilda, deve
nise tristă şi gânditoare; dar eu nu luai aceasta în
seamă. ’Mi ziceam că nu este nimic. Şi ce putea fi
-oare? Nimeni nu venea pe la noî pin streini, afară
•de consumatórl. Gilda afară de acésta, era hotărâtă
*de soţie vărului el Marino; şi aşteptăm numai ca să
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împlinească şapte spre <}ece ani ca să o cunun cu dănsul. Aceasta era singura mea dorinţă. Voeam a vedea
pe fiica mea fericită; dar Dumnezeu n’a voit ast-fel*
4ise Rinaldo; şi aci sărmanul bătrăn tăcu, şi câte-va
lacrimi căcjură din ochii sei.
Intr’una din sen, urmă el după o paosă scurtă, eşisem së eau puţiue lemne din pădurea vecină ; Gilda
rămăsese acasă
Afară era un vănt groasnic; şi tina se aridica în
sus isbindu-mă în ochi.
De abea mă depărtasem puţin de acasă, şi 'mi păru
a vedea o umbră eşind de după un stufişii, şi îndreptăndu-se spre locuinţa mea.
— M’am înşelat, — ’ml cjiceam eu în mine ca pen
tru a ’mi face curagiu ; Nu este nimeni !..
Şi chiar de ar fi fost cine-va, de ce aveam oare a
mă teme? Casa mea nu era cârciumă? Pe Gilda nu
o lăsasem acolo ? Acestea erau. refiecţiunile mele.
Cugetând ast-fel, mă depărtasem o bucată bună de
casă. Intre acestea, văntul ’şi mai îndoi furia sea.
Cerul se acoperi cu nori negrii. După câte-va minute
ajuusei în pădure; luai lemnele ce’mi trebuia, şi ple
cai îndreptăndu-mă către casa mea. Ploea începuse
a cădea cu o rapiditate ne mai pomenită. Văntul ’şi
mai muiase puţin forţa,
Intunerecul cel profund, şi tăcerea nopţei, erau în
trerupte, din timp în timp de fulgerile şi tunetele ce
brasdau cerul. — Udat de ploae ajunsei la locuinţa
mea.
Dar de odată auijiî un sgomot. De astă dată nu me
înşelai. Un ora învălit într’o mare manta neagră se
îndrepta cu iuţeala fulgerului către un stufiş. Pliu de
curiositate, alergai către partea unde se îndreptase
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necunoscutul.
Ajunsei. Nimic nu se vedea. Venisem prea tärziü.
Galopul unul cal ce 'mî isbi aiujul, îmi esplică că ne
cunoscutul plecase.
— Cine ştie ! ’mî 4^se* eü, acela poate a fost un
mare sognior, şi a visitât pe cine-va...
Vaï!.. nu me înşelasem cugetând ast-fel.
Dar cea ce nu puteam sei, era că streinul visitase
ne Gilda în lipsă mea.
„Firea! blestemat streine, dise Rinaldo înterupëndu-se pentru un minut, tu care al ucis pe fiica mea...
Blestemul domnului ca(}ă asupra capului tëu!.., Tu
care aî stricat liniştea unul bătrân, temete de resbunarea lull., temete de mine!., maî cli^e bătrânul, din
aî căruia ocliî curgea şiroae de lacrăra! la aceasta
amintire trista.
Diego era adăno mişcat. Bunul om compătimea din
adăncul inimei sale pe Rinaldo.
Bătrânul continuă :
„După două minute ajunsei la locuinţa mea. Un
întuneric profund se zărea înăuntru prin uşa ce era
deschisă*
Intrai în sală. Prin ajutorul unuî chibrit reuşii
după mai multe încercări de a aprinde lumânarea. O
mare neregulă era prin împrejur. Cu totul mirat stri
ga! pe Gilda, dar ea nu-mî respunse. — Poate că
doarme ’mî (Jiseî eu şi cu îngrijire më îndrepta! spre
camera sea, umblând în văi ful degetelor. Aci remăseî ca împetrit de cele ce vë(}uT. Camera era goală.
Gilda nu era riică-erî. Ea disprruse. In camera, era
o neregulă înfricoşată. Scaunele era'i trântite. Aşter
nutul rupt ; şi uşa care da în catul de sus era dată
de perete, Pe ma3ă care singură se maî afla la locnl

— 184 —
són, era o scrisoare. Më apropia! de masă. Recunoscui
scrierea. Era a fiicei mele. ’Mî arunca! ochi! pe dënsa
Cea ce citi më înspăimânta atăt de tare, în căt că4uî jos leşinat.
Când ’m! reveni! din leşin 'mi uitasem cu totul de
cele întâmplate, dar scrisoarea pe care încă o ţineam
jn mană ’m! reaminti de cele petrecute. Nerăbdător
’mî arunca! din nou ochi! pe dënsa.
Acele cuvinte nu le voî uita nie! o dată.
Eată ce era scris, continuă bătrânul desfăcănd o
hărtie pe care o scoase din săn.
„Bunul meu părinte."
„Iartă pe fiica tea dacă a fost silită de a face acest pas. Eartâmë că te părăsesc. — „Eü nu ma! pot
trăi. Când ve! citi această scrisoare, deja de mult eu
nu mai sunt între ce! vii. — Acum să-ţî spui causa
care m’a împins la acest nenorocit pas. — Tu ’m! liotărăseş! dn soţ pe Marino, pe vărul meu.—Marino.—
n’am ce (}ice despre densul este un buu băeat ; T iu
beam ca pe un frate ; dar peste inima mea era un alt
stăpăn ; ea nu-mi ma! aparţinea. Densa era dată lui
Gaetano marquis de Bianchi.
„’L iubeam cu înfocare; şi credeam că şi el me iu
beşte. El ’m! promisese că më va lua de soţie. Ne
norocita de mine!.. Acum më mir de mine însumi,
cum am putut iubi un ast-fel de om?.. Me mir cum
am putut crede, că promisia lu! se va -réalisa ver o
dată!.. Cum.se putea ca un senior mareea dëusul să
se înjosească a iubi o sermană fată ca mine !.. fiica
unu! muncitor !.. a unul cărciumar !..
„El nu avusese pentru mine de căt o pasiune tre-
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„Nu puteam crede nici o dată, ca Gaetano, acela
pe care ’1 iubeam, să fie un înşelător!., un laş!.. Un
trădător !..
„Şi cu toate acestea el m’a înşelat !.. De cât-va timp
nu-1 maï vëtjusem. ’I trimesesem cinci scrisori, şi~nu
primisem nici un respuns. Eram desperată. Abea
la e şasea scrisoare, — pe cănd tu părintele meu erai
în pădure după lemne, veni un om din partea lui.
Omul 'ml présenta o scrisoare Eată ce coprindea :
„ Domnişoară“
„Trebue a înţelege o data—că posiţia noastră so
cială diferă; relaţiunile noastre sunt rupte. Aşa dar
în interesul D-tale şi al meu nu ’ml mal scrie; ear
ca să nu ai ouvënt, şi së më tratezi de ingrat vel pri
mi de la aducătorul acestei scrisori o sută de lire otomane".
„Omul ’ml presintă bani. Atunci o roşeaţă ’ml co
loră obrajii, şi cu o furie nebuna, smunci băncnotele şi
le aruncai la picioarele aducătorului, care era mirat
de toate ce le vëtjuse.
— „Spune stăpânului D-tale, (}iseî cu către trimi
sul lui Bianchi, toate ce aï vë^ut. Spune-I că nu cu
bani se resplăteşte onoarea ce am perdut-o din causa
lui. Spune-I că este un miserabil !..
„Cuvintele mele, erau atât de aspre, şi (|ise cu o
voce atât de impunătoare, în cât trimesul după ce se
înclină înaintea mea, plecâ.
— Va să (Jică, m’a înşelat! ’ml <}iceam eű după
plecarea acelui om ; aşa dar (xaetarro- a fost trădă
tor?.. Şi lacrimi de disperare curgeâ pe obrazul meu!..
;
I
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— „Nu mal pot trăi cjeul meu ! şopti eu ; dupé aceea scrisei această epistolă, pentru că ’ml venise idea de a më ucide.
„In momentul, când vel ceti această scrisoare, fiica
tea este jertfa valurilor Tibrnlul ; dar ’ţi o jur, că
în acest ultim moment, toată iubirea mea ’ml ara
schimbat’o în ură.
„Iartă pe fiica tea, care la ultimul seu moment te
roagă, de a o resbuna contra înşelătorului seu !,.
„Gilda"
Bătrânul tăcu.
Aci se finea scrisoare! Grildeî.
— Më jur pe D-zeul meu ; (}*se ftinaldo după nu
minut de tăcere făcănd semnul critcel; mă jur pe tot
ce am mai scump pe lumea aceasta; pe tine fiica
mea .. më jur că te voi resbuna!.. val ţie miserabile!.,
Nici o putere omenească nu më va putea opri din ca
lea resbunărel mele !.. Tu esc! mare... eşti bogaţu.,.
nobil, dar toate acestea 'ţi o jur, nu vor avea nici o
rés,isten ţă pentru un părinte, ce voeşte a ’şl resbuna
pe fiica sea!,. Temete !.. Temete ’ţî cjic, c’aci te voi ucide !., Bătrânul ltinaldo tăcu. Culoarea feţei sale cea
palidă se mărise încă prin această reamintire; narile
sale cele umflate arëta furia ce clocotea în vinele sale,
din ochii sëî, curgeaű lacrimi ferbinţl ; ear peptul ’Ï
băţea cu furie.
Diego era mişcat pănă la lacrimi de istorisirea bă
trânului.
Inima cea simţitoare a bunului om neputănd résista
la aceasta tristă povestire, era aproape să isbucnéscâ
în lacrimi, dar ’şl cjise că prin aceasta, ar întrista şi
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mal mult pe Rinaido, şi nefiind desfnl de forţe, îşi
luă seară buna, şi pleca către locuinţa sea, spre e da
curs liber lacrimelor. sale...

VII.
!

RĂPIRE A

Este timpul de a reveni, la o persoana, pe cure am
negligeat-o de cat-va timp.
Voim să rficem de Margareta.
Juna fată din seara în care se făcuse cunoscută ta
tălui sëüpntr'un mod atăt de suprinzător, devenise mal
liniştită, sciiudu-se scăpată de acela care ’I servise atâta timp de tată.
Cu toate acestea, dënsa. căte-o dată era tristă şi
gânditoare la Principele Cuniberti — tatăl s6u o în
treba de causa aceasta dar densa nu respundea direct
la întrebare; ci lua drept pretext o mică indisposiţie.
Trecuse ast-fel maî mult ca trei luni.
Era într’o luuT—a doua c}i după baiul regelui.
Orologiul camerei suna opt ore seara.
Soarele apusese deja de mult, şi căte-va lumini
schinteătoare, anunţase apariţiunea stelelor.
Margareta şi tatăl sëu, se afla pe terasă ce da în
grădină. Un zepliir dulce adia, reeorind pe tata şi pe
fiica de căldura cea tropicală din timpul cjdeï.
Parfumul cel plăcut al florilor, şi mirosul cei îm
bătător al cător-va plante exotice se urca pănă la
dânşii.
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Margareta era gânditoare.
Principele observa pe fiica sea în tăcere.
— Scil Margareta, (fise el de o dată după căte-va
minute — că această tristeţe a tea nu ’ml este de
bun augur.
Margareta tresări.
— A tată !.. cj.ise ea.
— Şi nu ştiu ce se cred? urmă principele.
Margareta tresări din nou.
— N’ara nimic, şopti ea, n’am nimic tată...
Principele cletină din cap într’un mod neîncrezător.
— Nu ! nu!. .
el — tu mă înşelî... tu aT ceva
tu ’ml ascunzi adevărul
— 'Ţi jur !.. voi a (Jice Margareta.
— Jurământul nu este de nici un folos, cţise prin
cipele; să vedem copila mea ce întristare te mâhneşte
spune-mi...
— Te asigur tată că n’am nimic.
Principele tăcu. El înţelese că fiica sea nu voea a
spune causa pentru care era tristă ; şi cu toate acestea
se decise să facă o ultimă încercare.
I Ascultă copila mea, (Jise el, ’ţi am pătruns se
cretul... tu iubesc!...
Principele vă(}u pe Margareta la lumina luueî că
devine purpurie.
— Eü... eű... se încercă tănăra fată a se apăra.
— Da ! tu iubeseî pe cine-va urmă principele con
vins şi mal mult de aceasta prin încurcătura fiicei
sale, dar nu-ţl fac nici o imputare...
Margareta păru a mal reînsufleţi..
— Dar, cea ce voesc continuă principele este şi sciu
numele aceluia pe cari iubeşti ; şi de va fi demn de
tine ’ţi promit că vei deveni soţia lui.

'••'vmmnantis m
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— O tată ! strigă Margareta beata de fericire la
au(ful acestor cuvinte ; *ţi jur că el mă iubeşte, *ţi
jur că el mă iubeşte, ’ţi jur că el are o inimă nobilă!*.
?ţi jur că el este demn de mine. • ••
— Aşa dar, tot nu m’am înşelat ? întrebă princi
pele zâmbind, vătjănd planul seu că era aproape de
reuşita.
Margareta deveni rumenă. Ea înţelese că se tradase,
Uiţ moment densa stătu fără a <}ice un singur cuvănt. Se mustra pe sine însuşi de uşurinţa sea. Se
mustră, că nu putuse impune tărie inimeï sale de a
nu-şl trada simţimântul ce era închis într’nsul.
— Ei, aide răutăcioasa, nu-mi spui numele acelui
fericit muritor care ţi a îutors capul ? (fise principele
cu un ton glumeţ după o paosă scurtă!
Margareta păru a mai capata curagiu la cuviutele.
cele din urmă ale părintelui său.
— Tu ’1 cunoşti ta ta ! cjise ea coborînd prvirea în jos.
Principele fără voea sa, tresări.
Dar In fine, întrebă el, cine este?
— El este Enrico Carrino. Este fiul comtelui Matheo
Carrino, (fise Mergareta cu o voce abea auifibilă. Or
cât de încet pronunţase dănsa aceste cuvinte, totuşi
principele le au(fi. Dănsul ’şi stăpâni un ţipăt de gróză, şi tremurând se susţiuu cu rnăua de balustrada
terasei spre a nu cădea. El ’şi aduse aminte de con
vorbirea regelui cu comtele Marco din seara trecută.
’Şl reaminti de dispariţia lui Enrico care lăsase un
mister pentru toată capitala Italiei; Şi (ficea că fiica
sea va fi perdutâ cănd va afla de dispariţia lui Eo.
rico. Era sigur că Margareta va muri de durere.
— Ei bine tată, (fise Margareta neobservănd schim
barea acea repede ce se operase pe figura părintelui
meu, aşa este că-1 cunosci
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— Da! da!.. ’1 cunosc, 4*se principele sintind că
de nu va respunde, \sï ar fi putut trad a ernoţiunea...
’1 cunosc !..
— Şi că e demn de mine... adaogă Margareta cil
acelaş ton.
Da ! (Jise principele lăcomie ; şi fără a mai adaoga
un singur cuvent despre aceasta, densul se retrage în
în camera sea, cjicănd că o mică migrenă ’1 sileşte de
a se culca mal de vreme.
Margareta cugeta la Enrico. La acela pe care '1
iubea şi de care era singură, că este iubita...
— Ce devenise ea oare ?
— Ce se făcuse ?
— De cenu-î scrisese de atâta timp ?....
Acestea erau întrebările ce densa si la făcea.
In acel moment orologiul suna uuspre-c)ece ere.
Margereta şedea în aceeaşi posiţiune. Orele cele înaintate, nu o făcea a părăsi acest loc, unde se putea
da în linişte la cugetările sale.
De o data densa deveni palidă. Se părea că ’şl re
amintise de ceva îngrozitor.
— Ah ! doamne, .şopti ea; dacă ar fi fost ast-fel?,.
dacă prezentarea mea nu m’ar înşela ?.. dacă acel misarabil ar fi ucis şi pe fiu, după cura a ucis şi pe
tata ?..
In acel moment un uşor sgomot se sui pănă la
densa. Margareta deveni atentă, — Ce este oare ? se
întreba densa. Sgomotul deveni mai mare.— Era ca
şi cum cine-va s’ar fi urcat pe o scară.
Margareta fără voea sa începu să tremure.
Ea voî să fugă în camera sea, dar maî în acelaşi
moment, un om sări pe balustrata, şi o ţinu îu mănele sale.

§
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Lumina cea pali.lă lnne! cădea asupra figure! ne
cunoscutului. Margareta dănd un ţipăt că(}u leşinată.
Ea U reounoscu. Era Bianchi...
Da !. era Bianchi. Bianchi care neputându-ş! înfrâ
na pasiunea ce avea pentru juna fată, şi după pro
misiunea, ce dase complicelui său, comteluî Marco, ve
nise spre aş! îndeplini dorinţa, spre a o răpi. Apariţia
sea neaşteptată se poate explica în modul cel mai
simplu. Dënsul cumpărase pe unul din servitor! prin
cipelui. Aceasta, o dată făcuta, el se introduse de cu
cjiuă în grădină. Cu sosirea nopţeî densul suspendă o
scară, prin mijlocul căiuia se putu sui pănă la ba
lustradă.
Un zâmbet de bucurie flutură pe pali liile sale buze
vetjănd starea în care se afla Margareta.
încet, fără să producă cel mai mic sgomot, dănsui
luă în braţele sale pe juna fată leşinată, şi se coboră
pe scară cu precioasa sea sarcină.
Ajuns aci, fără a se arëta că-î pasă cătuşî de pu
ţin de scara pe care o lăsă tot suspendată de locul
spus, se îndrepta către poarta şi se sui într’o trăsură
ce staţiona la duoî paşi de acolo. Trăsura îucepu a
străbate cu iuţeală stradele.
Căte-va minute după aceasta, conducătorul opri cai
la poarta otelului lui Bianchi.
Graetano lua pe Margareta în braţele sale, se scoboră din trăsură ; şi un minut după acea, era în ca
mera sea...

— 192 —
VIII.
GILDA Şl MARINO

In margina metropolei Italiei, într’o frumoasă căs
cioară de un aspect plăcut locuea doi tineri.
Erau el rude, sau soţul cu soţia ? Nimeni nu putea
cu exactitate. Tot cea ce vecinii ştiau, era ca venise
aproape de o lună, din ce parte nu se ştîe, şi se aşecjaseră aci.
Acum, dacă cetitorul voeşte, să bine-voească a in
tra cu noi în năuntru cassel.
La deschiderea uşel celei dintëï, ne găsim într’o
mică salită.
Pereţii cel albi al acestui mic antreu, erau între
rupţi pe fie care parte de căte o uşă, care da în sin
gurele camere de care locatarii acestui cuib de rondunicî dispuneau.
Să deschidem uşa de la mană dreaptă, şi să intrăm.
La prima vedere, putem observa că mobilile de şi sim
ple ; dar cu toate acestea sunt de o curăţenie uimi
toare
In această odăiţă, o femeii şedea pe o mică cana
pea cosănd. La'căţl-va paşi de dënsa, un bărhat scrie
la o masă.
Figura tinerel femei, era de o irumuseţe de acelea
ce numai cerul cel senin al Italiei poate se producă.
Avea ochi mari negrii, lucitori. Peliţa obrazului bună
şi fragedă. O guriţă, care cănd ’ţi suridea—şi acésta
se întâmplă foarte rar — laşa a se vedea un şir de
maărgăritărele de o albeţă rară. Privirea sea *1 era
tristă, şi din timp în timp căte un oftat scapa din
adăncul peptulul sëu.
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Bărbatul ce scria la masă era june. Figura sea pa
lidă, ochii cel negriî şi plinî de inteligenţă şi mica
sea mustaţă de aceeaşi culoare cu faţa penel Corbului
avea un aspeot plăcut ;—talia sea era mijlocie.
De o dată, ochii sél cari penă atunci erau aţintiţi
asupra hărtiel ce era pe masă, se ridicară asupra ti
nerel femei.
In acea privire era atăta amor şi atăta devotament
în cât or-ce femeă s’ar fi simţit măndră de aceasta.
Tânăra însă nu observase. Junele om ofta din adân
cul peptulul său, şi începu din noü a scrie. Abea atuncî femea luă seama la tănărul om.
Privirea ’I se îndrepta către aceasta.
— Ce al scumpul meü Marino ? întrebă ea cu o
voce atât de dulce, în cât se părea că un angel co
borî t din cer ar fi vorbit.
— Vai, Gilda ? . mal mă întreb ce am, respunse ju
nele cu o voce tristă, când tu taci zile întregi fără a
’ml adresa un singur cuvânt macar, şi tu scit prea
bine cată fericire ’ml causez! când vorbeşti şi când
eşti veselă.
— Eartă-me scumpe amice, dacă tristeţea mea ’ţi
causează atăta supărare, crede-mă că uit...
Marino nu respuse nimic pentru nn moment. El
ofta şi privirea sa se îndrepta din noű către intrevorbitoarea sea— „Rabdare scumpa mea, (J*30 dânsul,
Răbdare încă câte-va (}ileu.
— Tu scil prea bine Marino, întrerupse tânăra fe
meă lăsând luoru din mănă, că delà acea noapte fa
tală, când tu mai scăpat de la moarte, de la înecare
bătrânul meu părinte mâ crede perdută... mórta...
Ei este desperată de sinuciderea mea... Oh D*4®ul
meu, continua ea cu o voce desperată, credinţa lui se
13

1
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măreşte încă prin acea fatala scrisoare, ce într’un mo
ment de nebunie am scris... O sermanul raeű părinte,
cată durere trebue să-ţi-fi causât?., cată nelinişte?.,
şi toate acestea din causa cui ?.. Oh Doamne, me în
spăimânt de a pronunţa numele luî ! ! !...
— Linişteşte-te Gilda! d.ise Mariano cu o voce du
reroasă ve<}ănd torturele acestea, linişteşte-te de voeştî voi anunţa pe tatăl teu... eată scrisoarea este mat
gata... (}i 11,1 singur cuvent şi o voi trimete...
— Nu nu ! strigă Gilda cu tărie, nu s'oiesc, nu,
Părintele meu nu trebue să scie că eu trăesc, până
când înşetătorul meű nu va fi pedepsit,..
Da ! continuă ea, da, voi avea curagiu se pedepsesc
pe acel miserabil să-l lovesc fără milă, după cum şi
el m’a lovit... să’rn’ resbun !.,
Pentru aceasta voesc să trăesc !...
Vorbind ast-fel privirea tineret fete se imfiacară,
ochii set d'e ordiuar trişti şî stinşi acum scănteau de
vioiciune, aruncând fulgere. Vocea saa atăt de dulce
şi melodioasă cu câte-va minute mat înainte, acum
era tare şi impunătoare de curagiu.
Marino fără voea sa se simţi atras de cuvintele junei
femei. „Nu voeştl dar ? întrebă el nu voeştî ca să însciinţez pe bătrânul Rinaldo tatăl tëu, că tu trăeştî?..
— Nu iubitul meu !.: nu!. ţi am spus...
Marino rupse şcrisoarea ce era pe masă. Un moment
de tăcere urmă.
— Marino iubitul meu, <}ise Gilda întrerupând tă
cerea, nu te am întrebat nici o dată de modul cum
m’al putut scăpa din înec, am fost atâta de ingrată,
în cât ’ml pare că nici nu ţi-am mulţumit. Te rog—
urmă ea—*mî al face o mare plăcere de a-mî spune.
— Este foarte simplu, respunse Marino cu o voce
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care denota bucurie, căci prin aceasta putea convorbi
câte-va minute cu acea pe care o iubea.
— ’Ţi aduci aminte scumpă Gildo că acea seară era
îngrozitoare, că ventul sufla cu putere. Tocmai me în
torceam din tërgul florilor unde vendusem câte-va bu
chete.—Mergeam pe queul Tibrulul. O linişte complectă
domnea. De o dată aud un şgomot uşor. Era întocmai
cu acela când cine-va înoată. Mirat me uitai în par
tea de unde venea sgomotul. Vecjuî un punct negru
ce se sbătea în întunecimea nopţei luptăndu-se cu va
lurile apei. Atunci înţelesei că un pericol ameninţa
pe un om. Nu mal statui la îndoială. ’Mi aruncai
hainele de după mine şi ine repezii în apă. J-upă două
minute apar la mal cu o femeă. Acea femeă erai tu
Gilda ! conchise Marco, restul ’lű stil !..
— Oh da., ’ral adue aminte, respunse Gilda, da,
pare că te ved încă cu ce îngrijire ’ml usca! vestimi ntele la foc ! Da Marino, tu mal iubit şi me iubeşti
încă, dar nu sunt demnă de amorul teu... Eu sunt o
culpabilă !.. trebue să me uiţi... şi me ştergi din me
moria tea...
— Gildo, iubita mea , .. angelul meu, de ce vorbeşti
ast-fel?.. Uiţi dorinţa părintelui tău?.. Uiţi ca el voia
a ne uni ?.. Nu ştii tu oare, că fără tina eu nu pot
trăi ?.. Nu ştii că te iubesc ?..
— Marino amicul meu, me jur pe ce am mal scump
pe lumea aceasta, pe părintele men, că în acest mo
ment te iubesc.,, dar judecă bine, tu eşti curat... eşti
june şi prin urmare , tot ast-fel trebue să fie şi femeă
care se va da ţie...
— Di mal bine că nu me iubeşti, întrerupse Marino
cu un ton dureros ; de mal iubi cătu-şi de puţin ii’ul
vorbi ast-fel...
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Şi figura tënâruluï om se întunecă, şi căte-va la
crimi se strecurară din ochii săi.— Gilda observă aceasta.
— Ce fel? 4ise ea apropiindu-se de scaunul pe care
şedea Marino, tu plăngl ?.. oare te a supărat cuvin
tele mele ?..
— Oh lasă-me !.. întrerupse junele cu un suspinr
lasă-mă... nu ’mï maî vorbi., aceasta ’mi face rău..,
nu-mî rămâne de cât a muri !..
— Să mori tu ?.. Dumnezeul meű !.. (}ise ea vorbindu-şi ca în sine, ce am făcut.
— Da Gilda ! da, voî muri pentru că te iubesc..,
voi muri căci viaţa mea fără tine este o tortura. . voî
muri ., insă cu plăcere, cu surisul pe buze pronunţând
numele teu...
— Aceasta nu se va întănipla ! exclamă Gilda, ta
nu veî muri !.. nu voesc ca tu să mori !.
— Numai un singur cuveni-, ra'ar putea scapa de
la moarte, c}ise Marino, îu urma căruia se născu o
vagă speranţa.
— Şi acel cuvănt ? întrebă Gilda tresărind şi acel
cuvănt cum sună ?
— Ca mă iubeşti !.. respunse Marino, şi figura şea
era palidă de emoţiune cugetând la respunsul ce va
priimi.
— El bine, da !.. te iubesc— (}ise Gilda aruncănduse în braţele junelui om.,, te inbesc !..
Eu un moment ne fericire aţăt de mare pentru am
bii tineri ; în cât cea mal maestiă pană din lume nu:
ar putea fi în stare a descrie bucuria lor. Pepturile
lor palpita de emoţiune, ochii lor se priveau cu plă
cere, ear buzele lor roşii ca şi focul cäutaü să se să
rute.
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— Ştiam eu bine ca tu më iubeşti... Sciam bine că
më vei iubi, şi Marino în culmea feri ci ret sale, să
ruta de nenumărate ori obrajiT cel ca două roze al
iubitei sale..
— Oii, doamne! şopti Gilda scăpând din înbrăţîşările tenărulu- om nu credeam că vot mal putea iubi,
-dar vëd că m’am înşelat !..
— Marino, amicul meu, urmă ea după o pausă, te
voi iubi în toată viaţa mea, dar promite-mf a me ajuta şi tu or cât de puţin în resbunarea mea !... ’ml
pro rai ţi
— ’Ţi o jur iubita mea, că va fi val de acel miserabil care te a înşelat într’un mod âtât de infam...
*ţi o jur că ’1 voi omori ...
Gilda surise cu tristeţe,
— Nu iubitul meu, (jise eai nu voesc aceasta.
Eu singură voesc -'a’l ucid, eü singură voi să’ml
resbun. Aceasta esse dorinţa mea. Cea ce cer de la
tine, continuă dënsa, est ca să cercetezi când va eşi
din casă...
Marino nu aşteptă mai mult. îndată ce Gilda tăcu,
el ’şi lua pălăria şi plecă.
— Cu fel, te şi duci ? voi să întrebe Gilda, dar
Marino deja dispăruse pe uşe.
Gilda rămase singură. Ea era gânditoare.
— „Ah, Biancki, — şopti ea, tu mal înşelat, dar
temete de mine. Ceasul tău cel din urmă este aprópe
să sune!, viaţa ta este în raăinele mele..
După căte-va minute uşa se deschise şi Marino
intră.
Ce ai aflat ? întreba Gilda cu nerăbdare.
— Scumpa mea, respunse Marino abea resuflfiud de
ostënealâ, am fost la palatul sëu. Acolo întrebai pe
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portar dacă stăpânul e acasă. Mi se spuse ca nu. Atuucî *î dădui în mă 11a o liră, întrebăndul de obieeiuL
stëp&nulul sëü ; cănd ese din casă. ’Mî respunse că
seara pe la opt ore ese regulat. Aşa dar pe mâinefii gata iubita mea...
— Mane?..
— Da scumpa mea !.
— Tî mulţumesc, d.isc Gilda api opiindu-se de ju
nele om, şi ’I depuse o sărutare înfocată pe frunte..-
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Să ne aruncăm o privire îuapoî.
Bianchi intrase în cameră purtând în braţe preţi
oasa sea sarcină. Figurádul radia de bucurie la lu
mina lustrului. încet, dânsul depuse victima pe patul
sëu şi ’şi fixa privirea asupra corpului Margaretei.
Sermana fată !.v.
Tu nu ştii că un pericol te ameninţă.,, tu nu bă—
nueştî că cel mal mare inamic ai fericire! tale se afla
lângă tine.:, tu nu ştii ce miserabil aï lângă capul tëu....
.Margareta hü. dă nie! un semn care se arate ca 'şî
revenise din légiin. Bianchi mut, nemişcat, asèmëna
uhui’ demon privia cu plăcere pe acea jună fată, care
peste un minut poate va deveni victima sea,..
De o data dënsul făcu o mişcare, şi un suris rëutăcios; amestecat de o crudă bucurie apăru pe buzele
!; ;
sale.
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— Aide, şopti dënsul, ea este a mea; şi nimeni nu
’mî o va putea disputa. Şi dicănd aceste cuvinte, miserabilnl se apropie de patul în care pusese pe Mar
gareta, se aplecă spre dénsa, şi depuse vin sărut pe
obrajii cei ca doué roze aï junei ft te..,
In contactul buzelor lut, de obrazu Margaretei, fu
pentru aceasta ca o coomoţiune electrică.
Densa scoase mal întëï un suspin uşor, apoi des
chise ochii ’şl aruncă o privire sperioasă prin împrejur.
— Unde sunt? şopti ea, ridicăudu-se în sus, unde
sunt ?.. Appoî zărind pe Bianchi care înainta în spre
ea, \şT reaminti de cele petrecule.
— Ce voeştl cu mine miserabile ?ntrebă dënsâ, r—
de ce mal răpit ?..
— Nu te teme Margareto, c}ise Bianchi, însoţit de
un surîs batjocoritor, uu te teme căci nu ţi se va întëmpla nimic care să-ţi displacă....
— Voesc să ine duc la părintele meu !..
Biauchi surise cu rëutate la a este cuvinte.
— Ştii prea bine, dise el, că aceasta nu sé poate...
— Şi pentru ce nu se poaie ? întrebă Margareta
apăsând tonul asupra acestor cuvinte.
— Pentru ea te iubesc !..
Margareta la aceste cuvinte se indignă.
— Miserabile, strigă, ce cutezi a dice ?.
— Adevărul Margareta., te iubesc şi tu vel fi a
mea !.: şi Bianchi (}icănd aceste cuvinte apucă pe tënăra copilă de talie.
— Adjutor !.. strigă Margaretă sbatëndu-se în bra
ţele antagonistului sën, căutâud a se scăpa de înbrărţişările lui Bianchi, adj or !..
— In zadar strigi— (fise Gaetano, căci la aceasta
oră nimeni nu te va auiji.
' J v- '
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Dar cerul nu părea favorabil lui Bianchi ; căci o
uşă neveijulă de nimeul, practicată tu <}id, se deschise
în acel moment, şi pe prag o formă neagră apăru.*.
Era fantoma comteluî Matheo !,.
Bianchi încă nu vëzuse nimic ..
Apariţia, cu braţete încrucişate pe pept înainta majesto3 către Gaetano. Dupé cate-va secunde, ea fu
lângă dënsu.
Bianchi, dc abea acum zărise pe acest misterios
visitatoi* în faţa căruia toate uşile părea a se des
chide, şi scoţînd uu ţipăt de spaimă cădu jos leşinat....
Eantoma nu mai perdu timp, ci ’şl trase iute pă
lăria sea cea mare pe ochi, şi cu o voce ce nu părea
a sea, dise Margg^etel acest‘singur cuvent.
„Vino“.
Juna fată dominată de timbrul acestei voci ce nu
i se părea, streină ; şi avënd o mare {încredere în această persoană prin a căreia sosire neaşteptată scă
pase de oprimejdie atât de sigură, urmă pe salvato
rul sëu.
Acesta, prin mijlocul unei chei, deschise poarta fă
cu semn să-l urmeze ; şi un minut dupé acea, ei erau
în stradă.
Ajunşi aci, salvatorul Margaretei o urcă într’o tră
sură ce staţiona acolo, apoi 3e aşe(}ă şi densul lângă
ea. Trăsura începu a strebate stradele, şi câte-va mi
nute dupé acea, ea se opri în faţa mari casse. Mar
garetă recunoscu cassa. Era acea a părintelui sëu.
— Ascultă copila mea, <]ise însoţitorul sëu care în
tot timpul cât durase drumul, nu scosese un singur
cuventj; ţine această cheă ea este de la poarta pala
tului. Deschide cu dënsa fără să producă cel mal mic
8gomot, şi urcăte în camera D-tale... Dar ea seamă,
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mai adaogă ol, să nu produci cel mai mic sgomot;
căci părintele D-tale, nu trebue să ştie că aï petrecut
noaptea aceasta afară din castel.
Şi cjicănd aceste, din urmă cuvinte, se sui în trăsu
ră, care îndată dispăru din ochiî junei fete...
Margareta nu avusese timpul macar de a-î mulţumi.
Dënsa remase ca douë minute gânditoare, cugetënd la
cele ce i se. întâmplase ; dar apoi ’şi reaminti de recomandaţia primiită, pe care ’şl începu a o pune în
lucrare. A deschide poarta, fu pentru Margareta trébă de un minut. Cincî minute după această, densa
suea treptele scărel cari ducea la etacul seu, şi alte
două momente în urmă se afla în camera sea.
Aci se trănti îmbrăcată cum era pe pat, si în curënd fu înbrăţişată de (Jeul Morleü...

X
SFÂRŞITUL LUI BIANCHl
A dou 41 după convorbirea ce avu loc între Gilda
şi Marino, pe la şeapte ore seara, Gilda se găti să
plece.
— Aşa dar te duci ? întrebă Marino.
— Da amicul meu !
— Lasămă cel puţin a te însoţi şi eu.
— Este de prisos Marino.
. — Te rog !...
— Numai insista în cererea tea, căci nu vei isbuti
Marino tăcu, şi un uşor suspin scapa fără voea sea
din adëncul peptuluï séü.

L
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— Fie, 4i-se el, dacă nu voesti ; date, D-(ţeu să te
aibă în paza sea..
După aceste cuvinie Gri 1 da, eşi din casă, şi se în
drepta către şti ada Magenta.
*

*

*

Să lăsăm asum pe Gilda urmăndu-şî calea, şi să
ne aruncăm privirea într’altă parte.
*
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Am lăsat pe marquisul Gaetano Bianclii leşinată.
Cât ţinu această stare a sea. asemenea unei catalipsiî, nu se poate şti ; tot cea ce putem spune este ca
el \şT reveni în sine când era noapte îucă. Mal întëï
se miră de locul unde era, neputăndsă-şl explice cum
se găsea trântit pe parquet; dar, apoi, puţin câte pu
ţin, mintea sea se limpetli, şi în fine ’şî reaminti nu
fără teamă de cea ce i se întâmplase. Busele sale pa
lide spumau de furie cugetând la dispariţia Marga
retei.
Pasiunea ce o avea pentru acea tenăra copilă de
parte de a se reci, devenise şi mal aprinsă.
Densul tot nu ’şl părăsise acel infernal cuget, de
a o avea, de a o poseda ; dar cea ce-1 îinpedeca cel
puţin pentru un moment, era că nu ştia cine este acea
misterioasa persoană care juca atât de bine rolul comtelul Matheo, şi câre ’r smulsese pe acea pe care ’şî
o alesese de victimă.
— Căci, <}icea el în sine, sunt sigur, că acela care
’ml a răpifc-o nu este fantomă, üû e nălucire, ci o
fiinţă'de carne şi oase... Dar Cea ce trebue să aflu
este să desccper locul unde a dûs pe Margareta.
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Acestea erau cugetările sale. De-aceste idei, erea
frământat spiritul seu.
Intre acestea, (}iua sosi.
Bianchi ’şi făcea felurite planurï, carî de mal carî
inaï extravagante, negăsind. însă nici un mijloc care
să-l poată pune pe urma acelui misterios visitator.
Tot restul (}ilei. densul ’şî o petrecu în casă, avênd o singură cugetare, dominat de o singură ideie ;
de a afla locul retragere! Margaretei.
El şedea gânditor, cugetând la acestea, De o-dată
o lumină păru a se face în spiritul sëü.
— Da ! şopti el, aşa trebue să fie !.. Margareta,
este acasă la dênsa. Acela care mi a smuls-o a conduso de sigur acolo, de unde eű am răpit-o...
Şi fără a ’şi ma> ()ice un singur cuvent, ’şl luă
pălăria şi eşi pe poarta palatului.
Orologiul catliedralei sfîntulu.. Petru, în acel mo
ment suna seapte ore şi jumëtate. seara.
Bianchi, eşi ud apucă la dreapta.
Dar de abea* făcuse ca (}ece paşî, şi o umbra eşi
înainte, deslipindu-se de o casă
Dânsul creiju la început, că avea a face cu acela
ce voia a trece drept fantomă, dar după puţin se con
vinse că se înşelase. Nu era fantoma, ci o femeie. Ea
avea un voal gros pe ochi.— Femeea voalată înainta
către Bianchi.
— Cine eşti tu ? întrebă acesta.
Drept respiras, femeia *şl aruncă avalul de pe ochî.
— Gilda !... strigă Bianchi înmărmurit, Gilda...1
— Da! Gilda, strigă femeea—căci ea eraGilda
pe care tu ai înşelat-oj Gildo pe care tu aï părăsit-o
în modul cel mai infam, Gildo, care, acum vine së
ţi ea seama de nelegiuirile tálé; Gilda cáré voia â?şî
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rősbuna asupra înşelătorului seu ; Gilda, care te va
lovi...
Şi mal înainte că Bianehi să se poată pur.e în aparare, şi asemeuea cu iuţeala unui fulger despicând
cerul, ea înnpse un pumnal lung în pieptul înşelă
torului sëü.
Bianchi, sub această lovitură, scoţând un ţip et
că<|u jos.
— .Mori mise rabi ie trădător !... mori şesrpe !.. strigă
Gilda mal dând o lovitură iul Bianehi, mori !.!.
Un singur suspin, o ultimă sudare eşi din pieptu-î
şi doue secunde in urmă: Bianehi, acel miserabil, acel criminal infam. pentru care totul pare a posibil.
nu mal era în viaţă...
Domneden. pedepsise pe vinovat prin mana nnel
femei....
■s-

O jumetate oră dupe aceasta, Gilda istorisea Iul
Hariro cele întimplate.
— Şi acum să mergem ia tatăl meu, qise densa
după ce unise de povestit.
— E. tärqiü.
observă ilarino.
— Mu Marino nu es .e nimic., vcesc a me duce acum chiar. Ca tote acestea, tu dacă voeştl remăL
— Cum ’ţi închip-ieştl scumpa mea, că a’şl face
una ca aceasta; dacă ’ţi 4.id să amâni plecarea tea
până mâne, q fac pentru tine căci după figura ta te
ve4 că eşti obosită.
— Dai aceasta. este foarte adevărat. respense
•Gilda — : dar puterile 'ml revin Ia cugetarea de a
vecea pe părintele meu.
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Cáte-va minune, după acea, şi plecară îndreptându-se către satnl în care şedea bătrânul Rinoldo. —
Radele cele palide ale lunel, lumina calea lor.

XI.

O VESTE FERICITA

Orologiul din camera Margaretei suna orele opt
când densa se deştepta în dimineaţa (Jilel care urmă
după acea noapte în care fusese răpită.
Es sună.
O tâncră si blondă cameristă, care făcea onoare
stăpînel sale, se presents ia cEemare.
— Segniora a dormit bine ? întrebă aceasta înce
pând a face toaleta Margaretei.
— Da I răspunse această într’un mod scurt.
Camerista tăcu. înţelegând după tonul cu care Mar
gareta pronunţase acel cuvent ..da“ că stăpâna sa nu
era bine dispusă.
Un moment de tăcere urmă din parţea amândorora : în care camerista isprăvise toaleta Margaretei.
— Segniora...
de odată densa cu nu tou sni
cies.
— Ce Vceşti : întrebă Margareta, mirată de Eesiiarea servantei sale.
— Ertaţî-me Segniora. urmă camerista, ertaţi-sxî
dacă vorbe <c în acest time ta care se ved că nu suu-
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teţî bine dispusa, dar nefăcând aceasta, aşi fi necon
solată ca iui ’mi ani împlinit datoria.
— Explicate, clise din nou Margareta, ce voeşti ?..
— Astă-di de dimineaţă, continuă camerista, îna
inte încă na orologiul să sune orele şeapte, a venit
un om...
— Şi acel om ?.. întrerupse Margareta tresărind fără
voie sa.
— ’Mî a presintat o scrisoare...
— Şi acea scrisoare ?
— Acea scrisoare.
— Unde este ?
— Eato!..,
Şi tênëra cameristă, cjicând aceste cuvinte, scoase
din cosagiul seu o epistolă pe care o presanta stă
pânei sale.
Margareta o luă cu iuţeală, şi printr*un gest con
cedia pe servitoare.
llemase singură, Margareta cugeta de la cine pu
tea fi acea scrisoare. Apoi, ca inspirată de o gândire
ce părea a o domina, o desfăcu. Privirea sa alunecă
pe epistolă. De a bea zărise trăsurile acelei scrieri şi
scoase iiii ţipăt de bucurie. Ea recunoscuse scrierea.
Era a lui Enrico... Ooliii seî se aruncară din nou.
cu lăcomie.
Scrisoarea nu conţinea mai mult ca doue rânduri.—
Eată ce (Jicea acele rânduri,
:

<

t

;

,;Scumpa Margarete11
„Te iubesc“ — „Nii despera1'
veni“
„te sărut“
„Enrico'1

Iu curând voi
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Margareta citind aceste cuvinte, plângea de bucu
rie. Era fericită. Deja se vedea, soţia lui Enrico. Deja
se credea la braţul sëu. I se părea â-1 vedea la genucliiï sëï.
Simţea sărutul lui pe obrasul seil. I se părea a-’l
vedea la peptul seu, la inima sa...

Tot restul (JileT, densa fu foarte veselă.
Principele Cuniberti;— tatăl sëu— fu isbit de aceasta veselie a fiicei sale. — Dar Margareta nu se
lăsa a fi întrebată, ci aruncâüdu-se în braţele părin
telui seu strigă :
— Tata, Enrico va veni ! El va veni !..
—- De unde sciî aceasta? întrebă principele deve
nind palid aducăndu-şT aminte de cuvintele luî Marco.
— Ţine aceasta ! dise Margareta presentăndu-î epi»
stolă, citeşte.
Principele Cuniberti luă cu o mană tremurândâ scri
soarea ce-î présenta fiica sea. El citi copriusul ef.
Bucuria ztrăluci în ocbiî sëï finind de citit. Recuno
scuse slova. Era a luî Enrico.
Aşa dar el nu era mort ? El trăea? Densul va ve
ni!... Acestea eraű cugetările principelui.
Ocbiî eî se aridicară în tăcere ia oer mulţumind
cretavuluî că păstrase viaţa aceluia, fără care fiica
sea ar fi fost perdută. Buzele sale îngânau cuvinte
de mulţumire. „Mulţumesc ţie doamne, (jicea el, ’ţî
mulţumasc că aï avut indurare de copila mea... ’ţî
mulţumesc că la această bătrâneţe ’mï aï păstrat o .
bucurie atât de mare... 'ţî mulţumesc că aï ţinut în
viaţă pe Enrico.

í'
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XII
REVEDEREA
!..
Era aproape inelul nopţei...
In micul sat din margina Romei, domnea o linişte
adăncă. Nici un sgomot nu străbatea spaţiu, afară de
cantul câtor-va paseri de noapte. Cu toate acestea în
cârciuma lui Rinaldo se mai vedea încă licărind o
lumină. Se pătrundem în năuntru.
La o mescioara de lemn susţinuta de trei picidre,
pe care era doue saü trei sticle goale, şedeau doî 0meni convorbind. Lumina miciï lampe, ce este sus
pendată de plafond ne permite de a le vedea figu
rile. Ele nu ne sunt necunoscute ; din contra le am
mai vëzut. Este Rinaldo şi Diego.
— Ah, <}icea Rinaldo, încă n’am putut să ’mi răsbun îri zadar ’1 am căutat, crezând că-1 voi afla pe
la vr’un loc siuguratec, în zadar m’am pus la pândătoate au fost fără nici un folos.
Miserabilul pare că este tovarăş cu satana*..
Nu *1 am găsit!.
Vorbind ast-fel, privirea lui Rinaldo, scânteia de
o mânie dreaptă, ochii părea că aruncaă fulgere, buzele-1 tremurau, ca agitate de friguri, iar pumnii săi
se stinseră într’uu mod convulsiv gata de a lovi.
— Rinaldo !.. bătrânul raeüainic, liniateşte-te ! <}ise
Diego, văzând schimbarea ce se operase pe figura,
prietenului său.
Cuvintele acestea avură efect asupra lui Rinaldo.
Figura sa, se mai linisci căutătura ochilor de
veni mai limpede.
î
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— Ai dreptate Diego, (\ise el după o paoaà scurtă
aï dreptate !,. raănia mea acum nu-mî serveşte la ni
mic !.. Cea ce voesc, cea ce trebue să fie, este să mă
resbuu contra înşelătorului. Da!., să më resbun!.. să
’Ï iau sângele pănă la cea din urmă picătură. Să-l
fac a suferi grozav... Să-l ucid !... Da !.,
1 ucid de
o mie de ori dacă s'ar putea !..
In acel moment o uşoară ciocnitură resună în uşă,
— Cine póte fi la ora acésta ? întrebă Rinaldo pe
Diego ; uu ştie eî óre că ordinul poliţiei, este ca câr
ciumile së nu mai deschidă Stimulul uşile sale, dupe
ce bate mezül nopţei ?
— Deschide tata Rinaldo, se aiicji o voce sonoră
de bărbat, deschide !
— Pe viul Durane4eu, strigă bëtrânul, este Marino..,
dar pe dată un nor de tristeţă apăru pe fruntea sea.
El ’şi aduse aminte că Marino nu mai venise de mult
timp pe la densul, şi ’şi cjioea., că de sigur, ca unul
ce nu ştia de cele întâmplate, venea ca un logodnic
la fidanţata sea.
In caşul acesta, — şi 4i°ea Rinaldo, trebue să 'î
spun de mórtea fiicei mele .. .şi o lacrimă se vë<}u
strălucind în ochii sei.
— Dar deschide o dată tată Rinaldo, resună din
noü vocea de afară ; — căci ’ţi mărturisesc este cam
recoare.
Bëtrânul se duse cletinându-se, şi deschise uşa.
îndată, după acésta, o femeă apăru pe prag şi se
aruncă în braţele lui Rinaldo.
— Tată !.. strigă femea.
— Gildo !.. fu respunsul bătrânului.
Aci pêne nu mai voeşte a urma. Ea nu este în
stare dea descrie fericirea tatălui regăsind pre fiică...
H

’i
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Nimeni alt, de cât un părinte care a fost îu posiţia lui Rinaldo, ar putea să sirnţă acesta.
— Eşti tu Gilda !.. Exlamă bătrânul reveninduşî
din extasul de care fusese coprins, Eşti tu?., nu
eşti vis ?
— Nu scumpul meu părinte. Nu !. nu sunt un vis.
Sunt eu. Sunt fiica ta. Şi dacă sunt încă în viaţă,
acésta mulţumită lui Marino viitorul meu soţ, şi
Gilda arătă tatălui seu cu privirea pe vărul seü, care
şedea pe prag mut de emoţiunea ce-i causa se acesta
scenă la care fusese mart'ór.
— Aşa dar, ţie trebue a ’ţi mulţumi că revăd pe
fiica mea ! clise Renaldo ; ţie trebue să ’ţi mulţumesc
că-i al scăpat viaţa.
Vin dar în braţele mele scumpe MariuoDe astă-(}i înainte bătrânul Rinaldo nu mal are un
copil ci duoi... tu eşti fiul meu !..
Marino se aruncă în braţele bătrânului, şi statură
câte-va minute îmbrăţişaţi.
Nenumărate sărutări resunară.
— Ob Dumnecjeul meű, értama daca în momente
de disperare te ani supărat cu blestemele mele, <}ise
Rinaldo după ce Marino se desfăcu din îmbrăţişarea
sea, acum sunt atât de fericit, în cât ’ţi jur, că ert
pe acel miserabil care m’a făcut de a şuieri atât...
— N’aî nici să-l erţî, nici să’ţî rëàbunï asupra lui !
întrerupse Gilda, şi un nor întunecos acoperi fruntea
sea.
Noî, suntem resbunaţî !.. El este mort !..
— Cum ?.. Ce spui ?.. întrebă Rinaldo cu mirare,
este adevărat ore cea ce aud ?
— Da părintele meu !•.
— Şi cine ne-a resbunat?
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— Eu!..
— Tu?..
— Da eü!.. respunse Gilda, şi densa istorisi părin
telui şeii pe sourt întâlnirea şi scena ce se petrecuse
între densa şi Bianchi.
— Tu fiica mea?., tu Gildo, al avut acest eroic
curagiü ?..
— Părintele meu, respunse Gilda, trebuea să ’nil
repar greşala... trebuea să ’mî resbun... Din momen
tul în care m’am vë(J.ut scăpată de la morte de Ma
rino ; o singură idea avém, o singură gândire me tur
menta ; o voce ’rai striga necontenit: — Resbunare.
Resbunare contra înşelătorului teü !.•
— Ei bine, urmă ea, de când acel miserabil a în
cetat de a mal trăi, vocea nu ’ml mal striga... Con
ştiinţa mi s’a liniştit !...
Vorvind ast-fel, tânăra fată, se transfigurase cu to
tul. Părea a fi un angel coborât din cer.
Riualdo, Marino şi Diego, şedeii muţi de admirare
în faţa acestei tinere fete, care se purtase atât de
bine cu acela ce :î răpise ouórea.
— Dumnecjeuje, clise Dipgo cu o voce tare, de ar
ii tóté femeile ca acésta jună, atunci nobili ar înceta •
póte de a mal seduce, pe fetele sermane din popor!.,.

XIII

• CUNUNIA
A dona tli după acesta, în mica bisericuţă a satu
lui, era o cununie.
Aceştia erau Marino si Gilda, care se însoţise.
DINELE PARTEI A DOUA

!
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I. Balul regelui.
II Contesa de Tazleo.
III. Nababul.
IV. Urmarea povestirel prino. de Bucharas
V. Convorbirea.
YI. O naraţiune tristă.
VII. Răpirea.
VIII. Gilda şi Marino.
IX. Ajutor în nevoe.
X. Sfârşitul lui Bianchi*
XI. O veste fericită.
XII. Revederea.
XIII. Cununia.
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PARTEA A TREIA

'ilifiif
I
O partidă de Écarté la hotelul de Paris.

— Fante şi damă...
— As şi trefă...
— Carro...
— Am câştigat...
— A !.. comte, asta este a treia <5ră de când te
favorisează fortuna.
— Ca în tot-d’auna.
— Da !.. dar e lucru curios, căci pe nimeni alt, de
cât pe D-ta te favorisézá norocul.
Aceste cuvinte erau c}ise de. trei bărbaţi, stând în
prejurul unei mese într’o cameră separată de joc, a
marelui liotei de Paris. Unul dintr'aceste persóne, era
comtele Marco Carrino ; al doilea se numea Marquisul de B. ear cel de al treilea era proprietarul-director al diaruluî „Picolo u.
Contele Marco, se întîlnise cu acest! doi bărbaţi şi
*şî propuse să facă câte o partidă de écarté. După
•cum văzurăm, norocul ’1 favorisa în acea sérâ. In mal
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puţin de o oră avea dinaintea sea o grămadă consi
derabilă de aur. Luxul acelui salon egaleză cu acela
de astă-iji al cafeuluî de Paris din capitala Franciéi.
Pereţii erau. tapetaţi cu stofe aurite. Din plafond
venea o lumină vie de la marele lustru ce era sus
pendat acolo. Mica societate continua de a juca. Con
tele Marco făcea bancul. Norocul ’1 favorisa şi de
astă dată. O sudóre rece curgea de pe fruntele adver
sarilor sei ; pe când Marco zărabea de plăcere privind
acea grămadă de aur ce era a lui.
In acel momeut, un mic sgomot isbi aucjul celor
trei jucători. Toţi ’şi întorse privirea în acea parte.
Pe pragul useî ce se deschise, apăru un bărbat. Con
tele Marco de abea ’1 cjarise şi deveni palid de groză.
Acal om era principele de Buchârra. Principele îna
inta către mica societate salutând cu graţie pe mem
bri seî.
— Aide Comte, (Jise principele de Buchârra cu o
voce ce i se păru lui Marco ca batjocoritóre, recomandamă domnilor, căci ’mî pare că noi ne cunóscem'
— Da !.. da îngână Marco.
— El bine, atunci de ce mai hesiţi şi nu faci, cea.
ce te am rugat ?
Marco, silit, făcu recomandaţiele obişnuite.
— Acum, când ne cunóscem, (}ise principele de Bu
chara, dacă voiţi, voiii lua şi eu parte la joculu
D-vóstre.
— Cu plăcere excelenţă ! (}ise într’o singură voce
Marquisul de B. şi. proprietarul farului „Picolowr
crezând că prin acesta li se va schimba sorta.
— Atunci să încep ! <jlse principele de Buchârra.
— Să începem, respunse marchisul B. caechou la vo
cea principelui,

i:
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Principele luă loc la masă la drépta comteluT Marco.
Jocul începu.
De astă data, fortuna părăsi pe Marco, şi veni să
aclame pe principele de Buchara ca pe alesul seu.
Marqnisul de B. şi proprietarului cfiaruluï „Picolo“
păreau mulţumiţi de acéstâ schimbare a sórteí.
— Iudoesc suma, (Jose Marco aprins. Principele fă
cea buncul şi de astă dată câştigul fu tot în partea
lui. Marquisul de B. şi proprietarul cjiarulul „Picolo“
nu mai jucau, el şedeau ca nisce simpli spectatori la
jocul dintre principele de Buchârra, şi contele Marco.
Principele şi do astă dată căstigă. Aurul, care cu
o jumătate de oră mal înaiute era în faţa comitelui
Carriuo, acum trecuse dinaintea principelui de Bu
chârra. Marco, devenise palid. Ochii sei strelucea de
aviditate privind la monetele sale, cum trecea în par
tea adversarului seu. Principele de Buchârra, avea
un noroc ne mal au<}it. Partidele se succeda una dupe
alta, şi câştigul în tot-d’auna era în partea sa. Yeni
un moment, când comtele Marco nu mai avea la sine
nici o monedă. Cel din urmă louis trecuse la princi
pele. Acesta vec}u încurcătura comtelul.
— Daca voestî să amânăm, cjise el.
— Nu !.. nu !.. respunse Marco aprins, voi juca pe
parolă.
— Eie dacă vocştî.
Jocul începu din noű. Par
tida era pe cincl-ijeci de luidorl. Principele câştigă.
— Chit sau dublu, strigă Marco cu o voce aprinsă,
pe când ochi sel arëta cea ce se petrece în inima sa.
Era rândul seu să facă bancul. Comtele avea spe
ranţa că i se va schimbe, ^rta. Dar acesta ilusie a
sea nu ţinu mult. Principele de Bouohârra dete căr
ţile pe faţă. Câştigase. Alte <Jece sau cinci-spre-(Jece '
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partide urmăra, fără ca fortuna să părăsâscă pe prin
cipe. Marco din palid devenise vânăt. Ochi sei sclipea
într’un mod îngrozitor între orbitele lor- Buzele sale
spumaü de furie; iar membrele-î tremura ca agitate
de friguri. Principele de Buchârra, din contră, vesel,
cu surîsul pe buze, rece, nepăsător în faţa fortunei
sale, părea a privi cu dispreţ acea grămadă de aur
ce devenise proprietatea sa.
Cei duoi spectatori aşteptau cu nerăbdare sfârşitul
acestui joc, ce părea ca un duel de morte. Impacien
ţa lor, deveni şi maî mare, când au(}i de o dată pe
Marco (}icênd : doue mit de louidorï sau chit. Acèstâ
partidă trebuea să decidă sorta. Dacă câştiga Marco
era scăpat, la din contra, perdea pe parolă opt-(}ecî
mit franci într’o singură carte, comtele ’şt pusese totă
speranţa. ’I trebuia un singur punct,— dacă aşi câş
tiga !.. cugeta el. Dar acel punct nu veni. Adversari
deteră cărţile pe faţă. Principele avea mai mult. Câş
tigase...
— Suma îndoită, strigă Marco cu o voce tremurândâ aprins de furia jocului. Dar şi de astă dată
perdu. Aşa dar, perduse pe parola, la principele de
Buchâra 160,000 de franci, pe cari trebuea neapărat
să ’I respuncjă. Marco voi să îndoéscâ suma ; dar prin
cipele de Buchara se opuse.
— Nu, «Jise el, destul pentru astă-(}l.
— Dar perd, voi c}ice Marco.
— De voeştî ’ţi voiü da revanşa...
— Nu! am perdut, trebue să joci pêne la fine.
— Şi dacă nu voesc? întrebă principele.
— Te voiu sili ! (Jise Marco spumând de furie.
— Sunt curios să vëd în ce mod ?
— In modul cel mat simplu...
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— Si cum acésta ?...
— Vei vedea?..
— Explicate..
— Sciţi prea bine că ’ţi datoresc, dar n’al cu ce
susţine dreptul D-tale.
— Te înşeli comte, (}i9e principele de Buchara cu
un ton lin, te înşeli... éta martori cari vor susţine adevërul, şi principele arëta pe marquisul de B. şi pe
proprietarul farului Picolo“ Contele Marco la aceste
cuvinte, 'şi muscă buzele de ciudă.
— Acum, urmă principele după o pausă scurtă, în
urma cuvintelor D-vóstre, voiű fi silit cu destul re
gret, d-le Comte de a recurge la alte mijlóce...
Marco tresări din nou.
— Voiţi fi silit, continuă priacipeiae de Buchara e
ve cere o poliţă-..
— Cum ? (Jise Marco devenind palid, n’aveţi încre
dere pe simplul meu cuvent?..
Principele sarîse cu rentate la aceste cuviute.
L;' — ’Mi daţi voe domnule Comte a vë spune, că un
om ce încérca a se deduce pe sine, nu mal póte avea
creejëmênt. Şi (Jicênd aceste cuvinte, principele de Bu
chara, scóse diu posunarul hainei sale o poliţă pe
care o presintă lui Marco ..
Comtele o luă fără a (}ice un singur cuvent, şi ca
ameţit ; fără mai a ’şi arunca ochi pe coprinsul ei,
'şl puse semnătura sea.
Principele o luă. Şi după modul cum se uita la
dânsa, se părea că voe^te a se asigura de veritatea eî.
— Acum, (Jise el, înclinându-se cu un surîs fin, adio comte séü mal bine la revedere!.. Şi elvsalutá. şi
plecă.
Marquisul de B. şi directorul ^.iarulu.1 „Picolo" d .

I
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asemenea plenara fára ca comtele să observe. Marco
remase singur. El şedea în posiţia unui om gânditor.
Dânsul cugeta, la tote ce i se întâmplase în acea
seră. Cugeta la principele de Buchara. Marco acum,
era în delir. Nu ştia ce să crâdă dfspre acesta. Era
sau nu Enrico?— dupe cum credea la început. Astă
dată, ei era mal mult contra, de cât, pentru. ’Şî eli
cea, că dacă ar ii fost Enrico, apoi atunci el ar fi
perit de mult. Scia pe Enrico. Jurase să resbune, pe
părintele sëü, şi odată, ce atla-e pe ucigaşiu, apoi
nimic nu ’1 ar fi dar înapoi. Dar apoi, acela pe care
’1 luase, drept Enrico la curtea regală, cum putea
fi nepotul seu,_ pe cât timp el,
comtele Marco era
încă în viaţă. Natural, că Enrico nu fusese de cât
numai în imaginaţia sca, pe când, dânsul în realitate
era deja de mult timp mort.
Aeeslea erau cugetările lui Msrco. Fruntea deve
nise mai liniştită, şi privirea ochilor mal limpede sub
aceste gândiri. Dar acésta nu dură mult. De o dată
un nor acoperi din nou fruntea sea. ■
— Dar atunci, şi (}ise el, de unde scie dânsul, acea istorie ?.. de unde a aucjit’o, ca sa potă să povestâscă, de notîud, şi cele mai mici detaliurl ?.. Şi com
tele Marco, \şi frământa spiritul crecfând că va des
coperi acest mister. „De ce atunci" cugeta el „a insistat
atât de mult a 'I subsemna o poliţă ?.. Peutru care
cuvânt ’ml a <Jis când a plecat : Adio comte, séü mai
bine la revedere.“
Ei fu întrerupt din aceste cugetări de un chelner.
— Segniore doreşte a citi noutăţile din „II Dirrito“? întrebă el.
Marco făcu un semn afirmativ. Chelnerul eşi, apoî
se întârse aducând jurnalul (\is. Comtele ’şl aruncă
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rchi pe colonele acelui jurnal, voind a scăpa de ideile rele ce ’1 turmenta. Dar de abea ’1 desfăcuse,
şi scóse un ţipăt de g roză. Cea ce el vëduse ’I în
spăimântase in gradul cel mai mare. Crecju, că citise
rëü ; şi ’şl aruncă din nou privirea pe rândurile (}iaruluî.
Eată ce (Jicéu. ele.
„Eri de diminâţă; la colţul stradei Magenta, s’a
„găsit un om mort avend doue lovituri de pumnal.
„Din cercetările făcute s’a descoperit că acest om era
„marquisul Caetiino de Bianclii. Cu totâ activitatea
„ce a depus poliţia, conchidea numitul (jiar, încă nu
„s'a putut descoperi făptuitorul acestei crinii.“
Marco dnvenise palid de spaimă citind aceste cu
vinte. Acum înţelese el, de ce Bianchi nu mal venise
pe la densul. .Numai acum înţelese, causa tăcere! acestuia. El fusese ucis. Dar de cine ?.. Cum ?.. Aces
tea erau cugetările contelui. Dar de odată, el tresări
sub impresia unei idei funeste. „Ah“ şi cjăse el dacă
a căclut sub lovitura inimicului?., dacă a fost ucis
de El ?“ şi densul cugetă, din noii la principele de
Buchara. „Da continuă eJ, ast-fel trebue să he, Eu
rico séü principele de Buchara, car! nu sunt, de cat
una ói aceeşi personă, a lovió pe unul din ucigaş1
părintelui seű !. Acum va lovi şi pe cel alt !" Şî,
comtele Carvino sub acesta penibilă idea, se cutre
mură. Acest miserabil, care lovise pe tata ca şi pe
íiu ; acéstá fiară selbatecă care nu lăsase de cât ne
norocirea prin locul unde trecuse, acesta hienă, acum
se îngrozea cugetând că póte, ora lui cea de pe urmă
este aprópe să sune.
Dénsui se cutremura, gânaindu-se numai că va muri.
Acestui raiserabil; ca şi or cărui muritor ’I plăcea a
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trăi, a se bucura de plăcerile acestui corp rotund, ce
se numeşte pâment... Atât, numaî ca densul abusase.
’Şi făcuse plăcerea cu nenorocirea altora devenise mi
lionar prin crimă, prin fratrucid...
„Şi, acum natural acela care perduse pe tatăl seu,
acela care însuşi era să ca<}ă. sub lovitura de spada
a lui Branchi, trebuia să se resbune... trebuia a ucide
pe ucigaşul părintelui seú.u La tote acestea, se gân
dea comtele Marco — şi inima acestui monstru, părea
că se deştepta din amorţelă, şi că cugetul ’1 mustra
de crimele comise. Dar acésta, fu numai pentru câte
va secunde. Demonul cel rêü coprinse din noii pe comte.
— Aide, (}ise el cu un rîs satanic, aide principe de
Buchara, saü ori cine vei fi; aide!.. Vom vedea, care
va esi victorios din lupta ce s’a deschis între noi ?..
Tu umbli pe căile legale, pe cele drepte ; eii umblu
pe cele criminale, pe cele întunecose ..
Tu te închini la Cer, eu la Iufern !.
Tu al de călăuză îngerul, eu demonul !..
Şi (Jicend aceste cuvinte, comtele Marco eşi cu paşi
repet}! din hotel, lua o trăsură, şi câte-va minute în
urmă, el era în palatul sëu.

II
PRINCIPELE DE BUCHÄRA

In centrul Rome), nu departe de cathedrala Sftuluî
Petru se îualţa o casă de o aparenţă majestoasa. Această clădire se compunea din trei etaje! Ornata cu
ftcele reţele ce reaminteşte pe maeştrii se! vechi al
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Italie! făcea pe trecători a admira bunul gust al stă
pânului acestei încântătoare locuinţe.
Toţi sciaü, că uceastă cassă mal înainte fusese a
statului ; dar acum devenise proprietatea principelui
de Buchara.
Era a doua (}i de la cele reiat'te în capitolul pre
cedent, şi o săptămână după bslul regelui. Şeapte ore
şi jumătate suna la cathedrala Sftului Petru.—Prin
cipelui de Buchara, se afla în acel moment într’una
din camerele sale din etajul al doilea. Pereţii acestei
camere erau tapetate cu stofe din India. Din plafond
venea o lnmină nesigură şi plăcută tot de o dată. In
faţa unei mese de lemn de lămâi, pe o sofa de mătasă a căruia culoare era ca faţa cerului, se vedea
şe(}ănd"principele. Figura acestuia părea obosită. El
şedea în posiţia unei om cugetător. Privirea sea era
tristă ; şi din timp în timp cate un suspin adânc scapa
din peptul său. La ce cugeta el oare?.. Ce idei avea
acest om a căruia vedere, produsese o atăt de mare
groază comtelul Marco ? . Ce planuri avea el ?.. Ce-i
lipsea lui oare, de nu era vesel ?.. Pentru ce, aoea
tristeţe, şi melancolie nestrămutată pe figura «ea ?,...
Mister ! ! !...,
Era aproape (}ece minute, de când şedea în acea
posiţiune, când scărţăitul unei uşi ce se întorcea pe
canatul său ’1 făcu a tresări din cugetările sale. Dănsn
*şi întoarse privirea în acea parte ; un valet golonat
apăruse pe prag.
— Ce voeştl Giacomo ? întreba el.
Valetul drept răspuns înainta cu o tavă de argint
şi presintă stăpânului său o epistolă. Principele o luă
şi congédia pe servitor cu un gest. Rămas singur,.
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principele de Buchara desfăcu scrisoarea. Privirea sea
alunecă pe dëusa. El ceti :
„Principele de Buchara, dacă iubeşte aventurele
„este rugat a veni astă seară la 9 ore în aleiul cel
„mare al pădure!— „Făcând aceasta v'a arăta că
„se poartă ca un adevărat cavaler".
Scrisoarea nu poartă nici o iscălitură. Dar după
tremurătura scriere! se trăda, că mâna oare scrisese
aceste rîndurT era de femeă. Princepele de Buchara
era mirat, „Cine ’i scria?. . De unde venea acea scri
soare?... Acestea eraü întrebările ce densu şi le făcea.
In momentul acela, orologiul camerei sale suna opt
ore şi jumătate. Principele de Buchara tresări. O ju
mătate oră numai, ’1 despărţea de minutul când tre
imea a se duce la întâlnirea, ce misterioasă persoană *i
dase în aleiul cel mare din pădure.
Trebuea a se decide cât mat curând, căci uu mo
ment de ar ii întârziat, atunci poate, n’ar fi putut în
tâlni pe acea persoană. Sub aceste idei, Principele de
Buchâra, ’şi lua decÍ3Íunea de a se duce, Hotârăt,
densul, eşi din hotelul său, şi se sui în cea dintâi
trăsură ce ’i eşi înainte, murmurând înşine; „Aide!
fie or-ce o fi !.. më duc !..
,
Trăsura începu a străbate stradele cu iuţeală, în
direcţia indicată de principe. Afară era o noapte se
nină. Miliarde de stele, sclipea pe bolta cea infinită
a cerului, şi Juna asemenea unui glob luminos, arunca
asupra pamëntuluï palida sea -lumină, llëcoare plă
cută făcuse loc câldurei celei nesuferite din timpul
(Jileï. Un zéphir dulce adia. Trăsusa continua de a
merge cu aceeaşi iuţeală, străbătând stradele?—După
căte-va minute ajunse la capătul acelei strade, de unde
începe păduricea. Iacă căte-va minute mai parcară

1
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áléiul, apoi coti la dreapte, şi conducătorul opri caii
în dreptul bufetului. Pe marele alei, nimeni nu se ve
dea. Acel cari veniseră ca să respire aerul cel plăcut
plecaseră, aproape de un quart de oră. Principele de
Buchara se dete jos din trăsură. Densul se uita se
vadă pe persoana pe care ’1 invitase la această pre*
umblara nocturnă, dar spre marea sa mirare, nimeni
nu veni spre a’l pre-ntămpina. Mal făcu câţi*va paşi
’nainte, dar tot nimic. întreba pe un chelner de la
bufet, dar în zadar. Principele era desperat de aceste
infrucuoase cercetări. Se mustra în sine, că se încre(Juse, în cea dintăl scrisoare venită. ’Şl (Jicea că fuseso mistificat !.. Principele 'şl mai aruncă, privirea
prin toate părţile, apoi nevetjând tot nimic, se decise
să plece. In acel moment timbrul unul orologiű din
depărtare suna orele nouă. De abea ciocanul bătuse
ultima lovitură şi sgomotul unei uiietură de trăsură,
veni pană la audul principului1 de Buchara. Princi
pale tresări, şi stătu în loc câte va secunde.
„Ce fu aceasta ?.. întrebă ei.
Dar maî în acelaş moment, o faşiatură da roche se
au<Ji, şi o statură de feineâ, apăru principelui după
un boshuet. Eemea purta uu voal des pe ochi, care
înpedeca de a se vedea iigura, dar după mlădierea
corpului seu, după graţia cum umbla, se ghicea că
era tănără.
III

;

HILDA ŞI NABABUL

Eemea voalată înainta către principe. Principele de
.Buchax'a o salută de buna venire. Ea'i întoarse salutul.
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— 'Ml daţi voe d-nă, c]Âse principele, a vë întreba
dacă D-voastră sunteţi....
— Persoana ce aşteptapţî ?.. întrerupse femea cu
un surîs ce se desemna printre voalul sëu.
— ,Da... îngână principele fiind sigur, că avea îna
intea sea persoana pentru care venise, da !.. aceasta*
am vrut să (Jic....
— El, bine, da !... eu surt !.. Şi (Jicănd aceste cu
vinte luă braţul principelui, şi se întrepta către uă
bancă ce era îu lumina unei lămpe...
— Să stăm, aci, — (}^se ea — întunerecul 'ml dis
place.
— Doamnă.., voi a <Jice principele.
— Al înţeleg întrerupse necunoscuta, voeştî să ştir
cine sunt?... al dreptate, uitasem !.., si densa ’şl trase
voalul la o parte.
— Hilda !.. strigă principele în culmea mirărel, re
cunoscând la lumina focului, figura comtesel de Tazleo, Hilda !...
— Da! respunse aceasta, Da, Hilda, care te iubeşte,
Hilda care a infruutat or-ce piedică, viind pănă aci
Hilda, care voeşie să te posede; Hilda, care fără tine,
va intra într’o monăstire !..
Şi dënsa coprinse în braţele sale pe principe.
Pe cititori ii vor prinde mirarea poate, citind aceste
rêndurï, dar dacă vor caută îu memoria lor, şi vor
reaminti fără îndoeală de impresia ce-T causase coratesel— de la prima vedere încă — figura principelui
de Bucbâra, cu ocasia balului regal.
Dar së lăsăm aceasta, şi să ne întoarcem la subject.
Cuvintele comtesel, produse şi mai mare mirare
principelui de cat vederea sea.
El nu înţelese mal întăl cuvintele sale. Cre<}u că

I
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are a face cu o nebună. Sub impresa ecesteî cugetări,
dënsul cată a se scăpa din îmbrăţişările cele înfocate
ale comteseî; dar Hilda ’1 ţinea strîns la peptul sëü.
— Te iubesc, ’I şoptea ca cu o voce ce ar fi făcut
pe or-cine fericit ; te iubesc, şi tu veî fi al meu. Prin
cipele de Buchara tăcu un moment. Figura sea, păru
că se luminează de o dată, de o rază nevăzută, şi un
surîs străin apăru pe buzele 9ale.
— Aide
(}ise el în sine, vëd că cerul o permite /
unealta ’mî e în rnănă... Resbunarea se apropie... Apoî aridicănduşî privirea către comtesa de Tazleo cjise :
— Aşa dar, Hilda, spui că më iubeşti ?
— Mal mult ca viaţa mea ! respunse acesta. Te iu
besc principe, cum iubeşte orbul lumina, pasărea crân
gul şi omul libertatea..,
— Adevărat să fie oare cea ce ’ml spui ?.. întrebă
principele de Buchara cu un aer de îndoeală.
— Val !... tu nu crecj.1 !.. întrerupse Hilda cu un
ton de mustrare, tu nu eredi că te iubesc, tu nu ştii
ce ar fi în stare se facă o femee ca mine, pentru
omul ce dënsa iubeşte.,.
— ’Ml este permis a te întreba ce lucru ar putea
face ?
— Ei bine. respunse comtesa, ar deveni criminală !..
Principele de Buchara tresări.
— Şi ce ar folosi aceasta pentru mine ? întrebă el
recăpătănduşl liniştea sa.
^
Un lung suspin scos de Hilda, fu respunsul acestor
cuvinte.
— Val ! dise ea cu o voce tristă după un moment
de tăcere ; vëd că tu nu împărtăşeşti amorul meu...,
şi cu toate acestea, dacă al şti căt te iubesc !..
15
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Eva atâta amor şi atata devotament în aceste cu
vinte în cat principele paru a fi. mişcat.
— Diel dar că me iubeşti ? întreba el de o dată.
— Te mc! îndoeştî încă ?.
— Dacă voi pune amorul teu la încercare ?
— Me voi supune! respunse Hilda cu o voce su
blimă de abnegaţiune.
— Ea seamă, urmă principele, ai (}is prea mult !...
de voeşti retragete până încă e timp.
— Eu?., nici o dată !.. Auc}I tu principe niciodată
nu me voi retrage, me voi supune cu plăcere ordine
lor tale; tu vel fi stepăn, seniorul meu, ear eu scla
va tea...
— El bine, de voeşti, fie !..
Un moment de tăcere urmă din partea ambilor.
— Ascultă ! (}ise principele întrerupând tăcerea, cu
nosc! pe comtele Carrino.
— Da! respunse Hilda. Am făcut cunoştinţa cu
dënsu la balul regelui. Mi se pare un om respingă
tor.-. . dar pentru ce această întrebare ?... adaogă ea.
— Vel vedea !..
— Ascult...
— Ce ai
dacă aş pretinde să te înamorezi de
densul. Hilda tresări.
— Ce fel, tu o voeşti? întrebă ea.
— O! făcu principele observând tresărirea Hildel,
linişteşte-te, asta nu va fi în serios. Şi pentru că Hilda,
părea a nu înţelege cuvintele sale, principele urmă.
— Dacă ’ţi (}ic să faci aceasta, este numai pentru
cuvëntul, că comtele Marco, să facă copilăria pentru
tine... este pentru aşi cheltui averea sea... ultimul
sëu ban...
— După cum vöd, întrebă Hilda, üresei pe comte?

!
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Un zâmbet sinistru, oare spunea totul, se vă<}u la
luraira lămpei, apărând pe buzele principelui de Bucharra.
— Oh !.. c}Ue el, dacă ’I urase ?.. me întrebi dacă
’1 urăsc?..
Era atâta ură şi atâta manie în vocea principelui,
(Jicênd aceste cuvinte ; în cât contesa de Tazleo, nu
mal dise nici un cuvînt despre acésta.
— Şi voescT, să '1 trag în cursă pentru a se îna
mora de mine ?
— Da !
— Şi atunci ine vel iubi? întrebă din nou Hilda
cu o voc« tremnrândă.
— Poate !..
Hilda scóse un strigăt de bucurie.
— Bine, (}ise ea după un minut de tăcere, fii si
gur, comtézá pe mine !.. dorinţa ţi se va împlini ..
Comtele Marco se va ruina!., şi Hilda, (Jicênd aceste
cuvinte din urmă, se despărţi de principe ; apoi suindu-se în trăsură pleca.
— Aide ! şopti principele de Buch&ra după pleca
rea comtesel de Tazleo, alde! Dumneíjeű o voeşte !..
Martor 'ml este cerul eă biainte de a sosi aci, nici
nu cugetam măcar că, cea ce am vecjut, se va în
tâmpla !.. Acum, vom vedea comte Marco, care va eşi
victorios din lupta ce s'a deschis între noi!.. Cri ui He
tale în fine vor fi resplătite, victimele tale resbunate !..
Ora tea ce de pe urmă nu va întârzie de a bate !.,,
(Jiua resbunărel se apropie cu paşi gicauticl.
Şi principele de Buchara, părăsi banca pe care şe
dea, se sui în trăsură al căruia visitiu dormea pe
capră, şi un moment dupâ acea, caii mergeau în galop
către drumul hotelului său.
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IV
HILDA DE TAZLEO LA COMTELE MARCO
Era a doua <}i după cele narate In capitolul prece
dent. Orologiul Cathédrale! saut. Pedro suna două
sprezece ore din (Ji. Comtele Marco, şedea adâncit în
cugetări într’una din camerile palatului sëu. Acésta,
cameră mobilată cu un lux uimitor, Tapetată cu stofe
scumpe de India ; împodobită cu acele tablouri, ale
căror celebrii pictori, au rămas nemuritori în analele
Italiei, avea o înfăţişare uimitoare. Un profum îmbă
tător domnea în interiorul aceste! locuinţe. Pretutin
deni se vedea luxul cel mal mare. Şi când cugetă,
cine-va că toate acestea, stăpânul acestei încăntatore
locuinţe le a dobândit prin crimă ?..
Pe un fotoliu, Marco cu o mana resemată de o masă
de palisandru, sta în posiţia unui om care cugeta la
ceva. Intr’adevër ; dënsul, încă cugeta la evenimentele
petrecute cu două (}ile înainte, între dënsul şi prin
cipele de Buchara. Cugeta încă la poliţa care dase
prinnipelui ; apoi ’şl reamintea de moartea lui Bianchi;.
de modul cum dënsul perise. Atunci, o sudoare rece
cădea de pe fruntea sea, se scula de pe scaun, şi în
cepea a fugi ca un nebun, ca şi când ar fi voit a se
ascunde de un inimic nevëcfut ; dar, încetul cu înce
tul spiritul sëü se mal linişti, şi dënsul deveni earăşl
raţionabil. In acel moment, dënsul nu mal era acel
.Marco, care cu două minute mal înainte se înspăi
mânta şi de umbra sea ; ci era Marco criminalul f
Marco care lovise pe fratele sëü, pentru a’şî însuşi
averea lui ; era Marco care tocmise assasin pentru
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Enrico, era îu fine, acel Marco, care sevărşise atătea
«rime, şi nelegiuiri. Ochii sëï strălucea de acea lu
mină, care prevestea tot d’auna o nenorocire. Buzele
sale palide, şoptea cuvinte abea audibile.
— Da! (Jicea el, da!... principe de Buchara aa^
Enrico, el trebue să moară !.. Ya muri pentru că simt
că ’un este inimic !... va muri pentru că scie secre
tele mele !...
In acel moment, uşa se deschise, şi un servitor in
tra presentăndu-I pe o ţavă de argiut, o cartă de vi
sita. Comtele luă carta şi ’şl aruncă ochit pe dënsa.
Pe acea carte, erau scrise cu caractere mart acest
nume :
Hilda comtesa de Tazleo. Maroo mal îutăl păru
mirat ; apoi de o dată, dënsu ’şt reaminti că mal audise unde-va pronunţandu-se acest nume, şi ochii sëï
sehiuteară îutr’uu mod ciudat.
— Introdu pe acea persoană în salonul de primire
c}ise el.
Servitorul se înclină retrâgëndu-se spre a împlini
ordinul stăpannluî sëu.
Două minute după această, comtesa de Tazleo apă
ru comtelul Marco.
Hilda înainta cu graţia zâmbind cu cochetărie,
— Scusele mele comte, cjise ea^aşezăndu-se pe sofa
fără cea mal mică jună, scusele mele, dacă rnë presint
la D-ta, ca un fulger.
— A!... nu doamuă !... îngână Marco, simţind ca în
fata acestei femei simte o nouă pasiune.
— Să ’ţi explic aceastë causă, care poate te pune
în mirare urmă dënsu făcându-se că nu băgă de seină
Ia încurcătura lui Marco.
— Sunt' gata de a vë asculta doamuă Contesă.
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—r Eï aine, daca este aşa, eată încep. Fac parte*
dintr’o* societate de bine-facere a căreia membră ono
rifică sunt. Me duc din casă în casă de cerşesc adjutór pentru săracii mei...
— A !.. înţeleg Doamna..., cjise Marco v’aţî gândit
şi la mine ?..
— Da! domnule comte!..
— Yă mulţumesc. Şi comte Marco însoţi aceste cu
vinte cu o pungă de o sută lire otomane.
— A !.. comte cjise comţesa de Tazleo cu un surîs
provocător, ’ţî mulţumesc în numele protejaţilor mei
cari te vor biüe cu venta, ’ţi mulţumesc şi din partea
mea....
Şi rafinata femeă scoase un falş suspin ca .şi cum
o emoţiune inexlicabilă o apucase.
După aceste cuvinte Hilda se retrase (Jicănd în sine:
a Acest om eal meu... înainte de trei (Ji le voi fă ce ce
voi voi cu el...“
#
*
*
?

In aceeaşi cj-i principele de Buchara primi o episttolă. O desfăcu. Era de la Comtesa de Tazleo. Den
sul . o ceti. Eată ce coprindea :
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„Principe“
„Totul merge bine“
„Am fost la comte“— „Lo
vitura întăia este dată“— „Aştept instrecţiele D-tale“
„A D-tale care te iubeşte :
„Hilda“
— In fine!... murmură principele după citirea acestel scrisori, în fine ora se apropie !.. Voi fi resbunat !.. In fine acea (}i este aproape să sosească !.. In
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fine, miserabilul ’şi va plăti crimele sale!.. In fine,
sermaxiul meu părinte va fi resbunat ! ! ! !...

Principele de Buchara expedia următoarea epistolă
Hilde! ;
„Fă toate după cum ştii. Eu prevăd că de ac}! în
trei
comtele Marco va fi la tine ! Dacă a! o camără lipită cu acea în care vă veţi afla voi; voî veni
şi eu, pentru a complecta, cea ce este de neapărată
trebuinţă.
„La revedere"
„Buchara“
Un sfert de oră în urmă, valetul ce dusese Hilde!
epistola principelui, aduse celui de al doilea alta ca
respuns din partea comtese! Tazleo.
Aceasta nu era de cât un respuns foarte laconic :
„Bine—dicea Hilda, totul va fi după cum doreşti“.

„ni Ida«
V
O DECLARAŢIE DE AMOR
Două (Jile după cele relatate în capitolul precedent,
Hilda se afla în camera de toaletă a hotelului său.
Acest hotel situat pe una din cele maT frumoase strade ale Romei, avea înfăţişarea unul cuib de rându
nică. Răposatul comte de Tazleo, nu cruţase nimici

\
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pentru a deveni plăcut Hildcï. Uu lux desfrânat*domnea în interiorul acestei locuinţe, şi care făcea să te
întrebi dacă nu te găseai la o bacantă, iar nici de
cum la o femce de lumea mare... Un profum îmbătă
tor se exala în camera de toaletă a comteseî de Tazleo.
Hilda ’şî sfârşise toaleta, şi se trântise cu negligenţă pe o sofa.
Un orologiu de pe o frumousă senineiă în acel mo
ment, suna orele două după amiacjă. De abea ciocanul
bătu ultima lovitură, şi o uruitură de trăsură, resună
în curtea hotelului. Hilda tresări. Două minute după
aceasta, o jună şi o frumoasă cameristă intra presentând stăpănai sale o cartă. Hilda citi acea cartă Era
a lui Marco. Un zămbet de o crudă bucurie flutura
pe buzele sale cele rose, apoi stăpăniudu-se (fise : X/
— Introdu pe comte aci.
Sérvitórea se retrase, şi după două minuie comtele
Marco apăru pe prag. Privirea cointeluî era îmflăcărata, mersul seu şovăitor El salută pe Hilda. Acésta
fără să se scoale dc pe sofaua pe care şedea, şi în aceeaşî posiţiune — ’î arăta cu un gest un loc pe un
jeţ, ce era Jăngă densa ; şi în această mişcare lăsa să
se vadă micul seu picior, mal mult de cât trebuia.
Dar, comtele. se pare că nu înţelese, voinţa com
teseî de Tazleo, de oare-ce rëmase in picioare.
— Sunt veselă comte, (fise Hilda, de a priimi pe
.generosul donator al săracilor meî.
— Doamnă, ingănă Marco, trebuea să viu !..
— Va să <fica> această visită era neaparată.
— Da Doamnă !..
— Poate, că aş fi prea sciupuloasă, dacă te aşî în
treba de ce?..
— Nicî de cum Doamnă !.,
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— Atunci aşţept sămî spui !..
— Şi nu vă veţi supăra, când veţî aucfi motivul
pentru care am venit ?..
Şi camtele Marco, cjicănd aceste cuvinte aştepta cu
cu o nerăbdare vădită răspunsul ce trebuea a da Hilda.
— Nu ! respuuse aceasta.
Marco respiră.
— Nu ’ml spui cea ce (liceal ? întrebă Hilda vecjănd
că comtele tăcuse.
— Eî bine, doamnă, c}ise Marco am venit pentru că
vă iubesc.
Hilda se aştepta la această declaraţie, dar totuşi
isbucni într’un hohot de rîs.
— Adevărat, (}ise ea, şi de când ?..
— Te iubesc, Hilda, (}icea Marco cu o privire aprinsă ce arăta tot-d’auna pasiunea ce ferbea în peptul
său; te iubesc de când team zărit pentru prima dată
te iubesc, cum n'am mal iubit pănă acum !.. te iubesc
în cât viaţa, averea mea sunt la disposiţia D-tale.
Ordonă şi eu, mă voi supune. Spune-mi or-ce voeştl,
şi eu voi face...
— ’Ţi spun sincer comte, întrerupse Hilda cu un
surîs provocător, ca cea ce ’ml spui, ’ml pare atât de
străin, în cât ’ml face să mă întreb dacă nu sunt ju
căria unul vis, saü a unei halucinaţiunî a spiritului
meu.
— Ah !., făcu Marco cu un totí^ de durere, nu mă
iubeşti... dacă al simţi or cât de puţin amor pentru
mine, nu ai vorbi ast-fel...
— Şi cine <}ice, că nu sunt partaşe la iubirea D-tale?
întrebă Hilda de o dată.
— Adevărat să fie oare, cea ce mii spui?., striga
Marco în furia pasiune! sale crescânde, adevărat să
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fie că më iubeşti ?..
— N’am (}is, aceasta!.. (}ise Hilda.
Aceste tte! cuvinte, făcu că toată bucuria comteluî
sa fie schimbată în tristeţe.
— Ah !.. m’am înşelat !.. murmură el, şi cu toate
acestea (}iceaî...
— Că nu sunt nesimţitoare la iubirea tea ?..
— Da !..
— Ei, bine, depinde de la tine ca mila să fie schim
bată în amor,..
— Ce aud ?..
— Adevërul comte ! Da, dâc că atărnă de la tine
ca să te faci iubit. Bine înţeles că această cu o singiuă condiţiune.
— Cerem ce voeştî, 4l*se Marco, onoarea mea !...
O !.. întrerupse Hilda cu un hohot de rîs, nu voesc
aceasta, este prea puţin lucru pentru tine...
Marco era atât de aprins, în cât neînţelegăud semnificaroa acestui cuvent, urmă :
— Viaţa mea !..
— Aceasta este prea mult ; ea nu’mî este de nicî
un folos.
— Averea maa !..
A !.. făcu Hilda, aceasta este cu totul alt-ceva.
— Şi, atunci...
— Atunci ?..
— Al voi ?.. întrebă comtele.
— A oh!.. <}isa Hilda, depiude după împrejurări.
— Oh !.. dacă al priimi în schimbul iubire! ’ţi aşi
da-o toată...
— Ha !.. ha.. , ha.., rise comtesa, ea seamă comte,
aï tjia» un cuvént prea mare.
— Oh, nu !... respunse Marco cu aprindere, nu şi
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dacă veeştT, chiar acum ’ţi voi da cea ce am <}is...
— Aşa dar, o al cu D-ta îu bosunar, întrerupse
Hilda cu ironie.
Marco deveni palid la aceste cuvinte.
— Nu ! 4ise el, cea ce voesc a face este sa subscrii
o poliţă prin care ’ţî dau toată averea mea.
— Ei bine, respunse Hilda, dacă ţi! atăt de mult
la cele ce (}ici, ’ţi voi satisface dorinţa, şi densa scóse
dintr’un scrin o poliţă pe care o întinse comteiuî.
Marco o luă, si aşezăndu-se Ia biurou scrise cele ce
urmează.
„Eu comtele Marco Carrino, fiind cu deplina mea
„raţiune, cedez ; — fiind încă îu viaţă—toată averea
„mea atât mobilă cât şi imobilă, comtesei Hilda de Tazleo“.
După aceasta, el puse data ; apoi se subscrie. Când
fini de scris, întinse actul Comtesei. Hilda cu zâm
betul pe buze ’1 luă.
— Acum tev posed, şopti Marco cu aprindere; tu
vel fi r mea !..
— încă nu!.. i)îse Hilda, şi densa se strecura ca
un şarpe din braţele comteiuî şi dispăru pe uşă.
Mal în acel aş moment, o altă uşă se deschise, şi pe
prag apăru un om.

VI
PEDEAPSA LUI D-DEU ! !

Acel om era principele de Buchara... De abea *1 ză
rise comtele, şi un fior ’1 trecu prin tot corpul. Bre-
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simţea oare dënsui că un pericol ’1 ameninţă ?... Nu
ştim !...
Cea ce putem spune, este că dănsut remaâe ca extasiat, şi - privea continu pe principe. Principele de
Bucliara înainta către comte, abea atunci dënsui, făcându-êT o mare sforţare cjise :
— Ce voeştl ?..
— A !.. cjise principele, nu bănuesti motivul acestei
visite ?..
.— Nu ! ingănă Marco.
— O, comte! urmă principele de Buchara, vëd că
memoria vë este slabă... să me încerc, să vë ajut de
voiţi., Aduceţi-v0 aminte de.partida noastră de écarté
la hotelul de Paris
— Unde voeştl să ajungi ? întrerupse Marco tre
sărind.
— Voesc se ajung, spre a vë reaminti că ’mi dato
raţi 100,000 franci.
— El bine acei bani nu.i mal am?..
— Şi cum aceasta ? făcu principele cu o mirare
foarte bine jucată.
— ’Ţi spun că nu-T mal am !...
— Este oare posibil, cea ce spui ?..
— ’Ţi jur că sunt mal sarac ca Jovl...
— Nu ’mi vine a crede,— urmă principele de Bu
chara cu un aer de îndoială, ca comtele Marco, acel
om atât de avut, acel om care pentru a avea aur a
ucis pe fratele şi pe nepotul său ; acel om care nu s’a
dat în lături de la nici o crimă, să fi ajuus într’o
ast-fel de tristă posiţiuue ; în cât să mărturisească că
din toată acea avere strînsă prin a,inge, së nu mal
posede nici un ban...
— Domnule ! voi a cjice Marco spunând de furie,
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şi devenind palid ca moartea.
— A ! comte te superi de cuvintele mele ; dar oare
nu te aşteptai de loc la dreptatea cerului? nu te aş
teptai la resplata singelui, ce pe nedrept ’1 aï vërsat ?.. nu te aşteptai câo dată, unul din ar.eia pe care
'î ai crecjut morţi, va reiuvia pentru a rësbuna pe
tatăl sëu... pentru a te pedepsi de assasinarea comtelui Matheo. Şi principele de Buchara 4‘cănd aceste
cuvinte ’şi luă prepusa sea barbă...
— Enrico, strigă Marco cu groază, Enrico !..
— Ea ! respunse acesta, căci el era. Da ! Enrico
care n’a murit, Enrico, care prin o minune a scăpat
de pumnalul lui Bianchi. Enrico, care vine a te pe
depsi...
Şi dënsul, (Jicänd aceste cuvinte, scoase din bosunar
un stilet, şi voi a lovi pe Marco.
Dar în acelaşi moment, o uşe nevëijuta de nimeni
se deschise, şi prin deschizătura ce lasă în urma ei,
o statură de om învelită într'o largă mantelă neagră
intră.
Era fantoma comtelui Matheo...
Intrarea acestei apariţiuni, fu att de repede în cât
Enrico nu putu a pune în lucrare voinţa sea ; ci pri
vea cu mirare amnstecată cu respect, la această apa
riţie care ’i se mat arëtase o dată, în palatul sëu.
— Opreşte-te (}ise apariţiunea, înaintând către En
rico. Opreşte-te fiul meu. Acest om nu trbue să mdră !..
Enrico erai culmea mirărei, sciind de prin cărţile
vechi, că fantasmele nu vorbesc.
Apariţia mai făcu câţi-va paşi, apoi urmă;
— Nu voesc ca săţi minjesti mănele în săngele acestui miserabil— raë au<}ï? nu voesc... va fi o pedâpsă
îndoit de crudă pentru dënsul, lăsăndu-i viaţa.
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Două strigăte, fu respuusul acestor cuvinte.
Unul scos de Marco, care semăna mul mult a un
răcnet de turbare; ear altul de Enrico, care dinota
bucuria.
— Părintele meu!, scumpul meu părinte, (}icea En
rico cu o voce indiscriptibilă, tu eşti în viaţă !.. Aşa
dar tu n’aî murit ?,. tu trăescî ?.. Oh ! spunemî că este
aşa... spüne-mT că nu me înşel !...
— Da Enrico ! respunse acesta, aruncăndu-î man
taua, da, sunt eu, nu te înşel !.. Dumue4eu s’a indu
rat de mine de nu m’a lăsat de a muri !... Misterul
acum este înlăturat.- Da ! eu trăesc !..
— Oh ! dise Eurico cu lacrimile în ochi şi aruncăndu-se în braţele tatălui seu; lăudată fie acea fiinţă
supremă care n’a permis că părintele meu să piară.
— Şi mulţumită căreia, am isbutit în tot-d’auna a
veni la timp. Mulţumită lui am putut a te scapa de
pumnalul lui Bianclii
— A şa dar D-ta ai fost tată ?..
— Da copilul meu !..
— Ah ! şi când me gândesc că toate acestea din
causa acestui iniserabil, prin a le căruia vine curge
ucelaş singe ca şi al nostru .
Şi Enrico arăta spre Marco.
— Linişteşte-te Enrico ; acela nu mai este de temut.
Eeată, priveşte în ce stare este ?..
Intr’adevër, Marco devenise vănăt. Ochii sël erau
roşii' ca singele, ear buzele sale tremurau ca agitate
de friguri. Parcura camera cu paşi repebi. De o dată
el isbucni într'un hohot de rîs înspăimântător.
— Ah ! şoptea el, în fiue tu vel fi a mea !.. te voi
poseda... ah.... nu te duce !... Şi dënsul (Jicănd aceste
di urmă cuvinte, îucepu a alerga prin oameră după
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o fiinţă pe care numaî densul o vedea.
Cititorii, cred că au ghicit, că comtele Marco Carrino ’şî perduse raţiunea... că nenorocitul devenise
nehun....
— Eacă, unde duce crima şi infamia, cjise Enrico,
— Eată pedeapsa lui Dumnefjeu !..
— Oii !.. făcu comtele Matheo cu un ton duios, şi
cu toate acestea el este fratele meu !..
— A fost o dată tată, dar acum nu mal este !.. şi
Enrico tára după sine pe părintele seu....

VII
ESPLICAŢ1UNI

Era două <}ile, de când Margareta găsise acea scri
soare prin care Enrico o anunţasa că va veni în cu
rând. Orologiul suna ora întâia după amiatji. Princi
pele Cuniberti şi Margareta şedea într’un mic salon
a căreia privire era în strada, când un valet veni de
presenţa principelui pe o tavă de argint o carte de
visită. Principele Cuniberti o luă- De abea îşi arun
case ochii pe densa, şi scoase un ţipăt de bucurie.
— In fine !.. în fine.,, şopti el, în fine eată-1 !..
De abea, (]Ise3e aceste cuvinte ; şi uşa se deschise
şi un om apăru pe prag. Acel om era Enrico !..
Un strigăt de bucurie, resună când dénsul apăru în
salon şi mai în ace laş timp, Margareta era în bra
ţele sale...
Aci pană ne tremură în mănă.
Ne aste foarte dificil, ca 3ă nu (Jicein imposibil, de
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a descrie toate acele exclamări de bucurie, scoase de
cel duo! amanţi. Principele, singur şedea retras la o
parte, şi lacrimile sale ce curgea de veselie, f,e ame
steca cu un zâmbet de fericire...
— Aii !., iubitul meu Enrico, şopti Margareta după
trecerea acelui moment de lungă revedere ; dacă al
şti cătă durere şi amărăciune, am simţit în sufletul
meu în tot timpul cât al fost departe de mine !... O !
dacă ai şti cât te iubesc !...
Şi eu, nu te iubesc ?.. întrebă Eurico cu o voce de
un dulce reproş....
— Da, Enrico, <Jise principele Cuniberti înaintând
către tineri amanţi ; da ! o iubeşti şi eşti demn de
dënsa! De a^î în două <}ile, Margaréta, fiica princi
pelui Cuniberti va fi comtesă de Carrino. Densa va
deveni soţia acelui june brav, care a scăpat de la
moarte pe tatăl el !.. Aceasta este voinţa mea...
De abea, 4>se3e principele Cuniberti aceste cuvinte
şi aceeaşi uşe pe care intrase Enrico cu două 4ecî
minute mal înainte, se deschise şi pe prag apăru un
om.
Acel om, era comtele Matheo.
Această vedere neaşteptată, produsese un efect ciu
dat în salon.
Margareta şi tatăl sëu, scoaseră cate un ţipăt de
groază. Atunci comtele Matheo interveni.
— Nu vë temeţi, (Jise el, înaintând către Marga
reta, nu sunt spectru seu fantomă, după cum credeţi,
ci de carne şi de sânge.
— Adevërat să fie oare cea ce spui ? înfrebă Margaretta cu un aer de îndoeală.
— Atât de adevërat, scumpa mea noră, după cum
më numesce comtele Matheo Carrino.
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— Da, Margareta, asigura şi Enrico. Da, aceâsta
este adevërat. Tatăl meii pe care’1 credeam toţi jertfa
unui laş acsasinat a scapat cu prin minune de pum
nalul ucigaşului.
— Dar în ce mod ?.. In ce mod?.- întrebă princi
pele şi Margareta într’un glas.
— Respunsul la întrebarea D-voastră, se résuma
în căte-va liuil, clise comtele Matlieo. Când am fost
coborât în boltă, am fost numai leşinat, din causa
saugeluï ce perdusem. îndată după acea, răcoarea nopţel, m’a făcut a’mî reveni în simţiri. Atunoî ’mî rea
minti de cele întëmplate. Me sculai cu multă greu
tate din cosciug, şi më tărăi afară din castel; voind
ca misterul asupra vieţel mele së nu fie cunoscut de
nimeni, de cât numai utuncl, când voi voi eu... când
ora va bate !...
— El bine, întrebă Margareta cu o voce tremurăndă, şi ora a bătut ?..
Comtele Matlieo, nu respuuse, ci cletină din cap cu
tristeţe intr-un mod afirmativ.
Acest gest fu de ajuns pentru principele de Cuniberti ;
pentru Margareta} fu .;i mal expresiv
Densa, înţelese că corni,ele se resbanase !...

VIII
SPRE A FINI
I
!
In aceaşî
Enrico priimi o scrisoare. Plin de curiositate o desfăcu. Ochii sël se aruncară pe dënsa.
Eată ce citi :

— 242__

„Enrico“
„Cunosc acum secretul. Ştiu de ce nu ine puteai
iubi. Iubeai pe o alta. Iubeai pe Margareta. Fii fe
ricit.“ De ac]l înainte Comtesa de Tazleo, vesela Hil
da, de altă dată nu mal este !.. Ea a murit pentru
lume. Se numeşte „sora Leuthycadea“.— Averea mea
toată am împărţit'o la seracl. „Adio“.
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„Sora Leuthycadea“
— Sei mana, murmură Enrico cu amărăciune câud
fini de citit aceste nudlin, sermană femeă, rât m’a iu
bit!.. Dar, o puteam oare, eu iubi?.. Şi o lacrimă de
tristeţă alunecă din ochii seî la amintirea Hildel.

FUSELE PĂRŢEI A TREIA
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IEîPIXjOGDouă fjile după aceasta, Cathedrala sfântului Petru
era plină de toată noblimea Romei. Toţi asistau, la
ceremonia religioasă a comtelul Enrico de Carfino cu
fiica principelui Cunfberti.
O jumătate oră în urmă, Margareta era cointesa de
Carrino.
FINELE ROMANULUI
.

N

t

